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UVODNA OPOMBA 
 
Gradivo vključuje izbor odlomkov iz nekaterih klasičnih filozofskih del, ki so 
povezana s predavanji ter siceršnjo študijsko literaturo. Med temi deli so bila 
nekatera objavljena že pred časom in v manj dostopnih publikacijah, druga so 
prevedena le v odlomkih, nekatera pa sploh še niso prevedena. Dostopnost in 
urejenost gradiva, namenjenega interni študijski uporabi, je bil že v prejšnjih 
dveh izdajah glavni cilj te publikacije. V tej izdaji je izbor besedil dopolnjen in 
razširjen z nekaj novimi, dodano pa je tudi slikovno in grafično gradivo (delno 
po DTV atlasu filozofije (Ljubljana : DZS, 1997), delno iz različnih drugih 
virov. 
 
Gradivo je namenjeno za podporo študijskemu delu pri predavanjih in semi-
narjih, pa tudi pri samostojnem študiju. V ta namen je priporočljiva še uporaba 
Kataloga izpitnih tem, ki je – občasno nekoliko dopolnjen – vsaki študentski 
generaciji posredovan v vsakem študijskem letu sproti. Katalog vsebuje tudi 
seznam siceršnje študijske literature in nekaj dodatnih priporočil za študij.  
 
 

Ljubljana, januar 2008 



 3

 

KAZALO 
 
 

 
VEDNOST 
 
Platon: Apologija  [Odlomki]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .     5 
 

Platon: Država. Sedma knjiga [Prispodoba o votlini. - Odlomki] . . . . . . . . . . . . . . 11 
 

R. Descartes: Meditacije [Prva in druga meditacija. – Odlomki]   . . . . . . . . . . . . .   15 
 

J. Locke: Esej o človeškem razumu [Odlomka] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19 
 

I. Kant: Kritika čistega uma. [Kopernikanski obrat. - Odlomki]  . . . . . . . . . . .  . . . .  21 
 

I. Kant: Odgovor na vprašanje: kaj je razsvetljenstvo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    23 
 

I. Kant: Spor fakultet  [Odlomek] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   29 
 

M. Horkheimer, T.W. Adorno. Pomračitev razuma  / Dialektika razsvetljenstva 
[Odlomki]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 

 
 
VRLINA 
 
Platon: Država [Prva in četrta knjiga. Prispodoba o duši in  mestu. –  Odlomki]  39 
 

Platon: Protagoras. [Prispodoba o Prometeju. –  Odlomki] . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43 
 

Aristotel: Nikomahova etika [Odlomka]  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
 

Th. Hobbes: Leviathan [Odlomki; v angleščini]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
 

I. Kant: Kritika praktičnega uma. [Temeljni zakon čistega praktičnega uma. -  
Odlomki] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53 

 
 
VZGOJA 
 
Aristotel: Politika [Odlomki; v angleščini] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   56 
 

J. Locke: Nekaj misli o vzgoji [Odlomki] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    61 
 

J.-J. Rousseau: Emil ali o vzgoji [Odlomki]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    66 
 

J.-J. Rousseau: Pismo Christophu de Beaumontu [Odlomki]   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69 
 

I. Kant: O pedagogiki  [Odlomki] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  74 
 
 
 



 4

 



 5

 

. 

I. VEDNOST 
. 

 
 

Platon: Apologija 
  

[Odlomki]   
 
 

Sokrates, sin kamnoseka Sofroniska in babice Fainarete, rojen okoli leta 470 pred našim 
štetjem, je bil usmrčen leta 399 pred našim štetjem. Njegova smrt je postala metafora nasilja 

nad znanjem, filozofijo in kritičnim mišljenjem nasploh. Platonova (427  – 347 pr. n. št.) 
Apologija prikazuje njegov zagovor pred atenskim sodiščem, v njem pa je zajeta tudi skica 
Sokratovega filozofskega nauka. Prevod (objavljen že v številnih slovenskih izdajah) Anton 

Sovre. 

 

 

3. Začnimo torej od kraja pa poglejmo, kakšna je obtožba, ki me je spravila ob dobro 
ime in dala naposled tudi Meletu pogum, da mi je obesil to pravdo na vrat. Dobro! 
Kaj so potemtakem govoričili o meni moji obrekovalci? Dovolite, da navedem njih 
obtožbo tako, kakor da bi jo bral iz zaprisežene obtožnice pravih tožilcev: 

“Sokrates je kriv hudodelstva, ker se meša v tuje reči, s tem da radovedno iztiče po 
podzemeljskih in nebesnih skrivnostih, dalje, da pravno šibkejšo stvar pretvarja v 
močnejšo in uči tudi druge, naj ga posnemajo." 

 
[…] 
 
4. Vse to je potemtakem iz trte izvito. In če vam je pravil ta ali oni, da se ukvarjam z 
vzgojo ljudi in da jemljem plačilo za pouk, tudi to ni resnica, čeprav se mi zdi 
imenitna reč, ako je kdo zmožen poučevati druge, kakor na primer Gorgias iz 
Leontinov, Prodikos iz Keosa in Hipias iz Elide. Sleherni teh, gospodje, ima ta dar pa 
potuje od mesta do mesta ter prigovarja mladim Ijudem, ki imajo v občevanju s 
svojimi someščani priložnost za brezpIačno izobrazbo, naj opustijo svojo družbo in 
se priključijo raje njemu, za denar, kakopa, a povrh naj mu bodo še hvaležni.  
 
[…] 
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5. Tu bi mi utegnil kdo seči v besedo in dejati: “S čim se pa potem ukvarjaš, Sokra-
tes? Kaj je vzrok, da si prišel na tako slab glas? Gotovo v tvojem vedenju nekaj ni bilo 
v redu. Da je bila tvoja dejavnost normalna, da se ni razlikovała od dela in nedela 
tvoje okolice, bi ne bile mogle nikoli nastati vse te govorice in čenče. Razloži nam 
torej, kako je s to rečjo, da te ne bomo lahkomiselno sodili!” 

Ta zahteva se mi zdi upravičena: zato vam bom poskusil objasniti, kaj je bilo tisto, 
kar me je postavilo pred svetom v napačno luč ter mi ogrdilo ime. Poslušajte torej! 

Ta ali oni med vami bo nemara mislil, da se šalim; toda zagotovim vam, da je suha 
resnica, kar bom povedal. Moj zli sloves, gospodje sodniki, ne izvira od nikoder 
drugod nego iz neke vrste modrosti. A kakšna modrost je to? Rekel bi, da človeška. V 
tem omejenem smislu bi si upal trditi, da sem res moder. Možje pa, ki sem jih 
pravkar omenil, so bržkone modri v modrosti, ki presega človeške moči in je jaz ne 
morem opisati, ker je ne razumem. Kdor pravi, da jo, laže in govori tako le, da me 
obrekuje.  
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Tu vas moram prositi, gospodje, da mi ne delajte hrupa, četudi se vam bo morebiti 
zdelo objestno, kar bom povedal. Zakaj beseda, ki jo mislim izreči, ni moja: sklicujem 
se zanjo na neoporečeno avtoriteto. Kajti priče moji modrosti, taki, kakršna je, je bog 
v Delfih. Hairefonta ste gotovo poznali, bil je moj prijatelj od mladih nog in dober 
demokrat, saj je v zadnjih letih z vami vred šel v izgnanstvo in se z vami vred vrnil. 
Prav! Mož je bil, kakor veste, impulziven značaj, ki se je goreče gnal za vsem, česar se 
je lotil. In tako se je nekoč odpravil tudi v Delfe ter smelo zastavil bogu vprašanje – a 
kakor rečeno, ne zaganjajte mi hrupa, gospodje –, vprašal je torej, ali je kak človek na 
svetu modrejši mimo mene. In duhovnica je odvrnila, da ni nikogar, ki bi se mogel 
meriti z menoj v modrosti. Hairefon je danes že pokojni, pač vam lahko kot priča 
potrdi moje besede njegov brat, ki je navzoč pri razpravi.  

6. Le čemu sem omenil ta dogodek? Ker bi vam rad pojasnil, kako se je začel prvi 
napad na moje dobro ime. Ko sem bil namreč zvedel za odgovor preročišča, sem 
takole premišljeval sam s seboj: “Kaj neki meni bog s tem izrekom? Zakaj, ne govori v 
jasnem jeziku? V svesti sem si, da v meni ni modrosti niti za pol naprstnika. Kaj torej 
misli s tem, ko pravi, da sem moder nad modrimi? Ne laže menda ne, ka-li: to bi se 
ne zlagalo z njegovim bistvom.” 

Dolgo sem si belil glavo, naposled pa sem se, četudi nerad, odločil za naslednjo pot, 
da bi razbistril smisel oraklja. Mahnil sem jo k nekomu, ki je užival velik sloves 
modrosti, da bi ga preizkusil. Zakaj čutil sem, da mi bo, ako sploh kje, pri njem 
uspelo ovreči trditev preročišča in pokazati avtorju izreka, češ: “Ti praviš; da sem 
najmodrejši človek pod soncem, a tu je eden, ki me poseka v modrosti.” Skrbno sem 
pretipaval možu obisti  –  imena vam ne bom izdal,  a bil je eden naših politikov,  ki 
se mi je v razgovoru z njim tako godilo –, toda dlje ko sem z njim govoril, močnejši je 
bil v meni vtis, da se možak zdi mnogim ljudem moder, najbolj pa sam sebi, da pa v 
resnici ni moder. Nato sem mu skušal dopovedati, da si svojo modrost samo 
domišljuje, v resnici pa je nima. Nasledek je bil, da sem se mu zameril, a ne zgolj 
njemu, temveč tudi mnogim drugim, ki so bili navzoči. Spotoma od njega sem potem 
mislil sam pri sebi: “Ta človek mene gotovo ne dosega v modrosti. Zakaj kakor kaže, 
nimava ne jaz ne on kaj prida znanja, da bi se lahko postavljala; vendar sem jaz na 
boljšem, ker si on domišljuje neko vednost, pa je v resnici brez nje, jaz pa prav tako 
ničesar ne vem, a si tudi ničesar ne domišljujem. Videti je torej; da sem jaz le za troho 
modrejši mimo njega, namreč za toliko, da, česar ne vem, tudi mislim ne, da vem.” 

7. Tako sem posihmal zapovrstjo romal od moža do moža. Opazoval sem med 
bolečino in strahom, kako je rasla v javnosti mržnja do mene; vendar me je vodila 
zavest, da moram pred vsem drugim opraviti svojo religiozno dolžnost: odkar sem 
poskušal izslediti pomen oraklja, sem se čutil obvezan, da obiščem vse ljudi, ki so bili 
na glasu, da kaj vedó. A uspeh mojega poslanstva? Prisežem vam, gospodje – zakaj 
biti moram odkrit do vas –, moje pošteno prepričanje je, da so tisti, ki jim je svet 
najbolj kadil, pri presoji do malega povsem odpovedali, vtem ko so drugi, ki so bili 
manj v čislih, pokazali dozdevoma večjo mero praktičnega razuma. Orisati vam 
moram vso svojo križevo pot, kako sem kakor kak Herakles junačil po svetu, samo 
da bi bil ovrgel trditev oraklja. 
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Ko sem opravil pri politikih, sem se obrnil do pesnikov, tragiških in lirskih, z 
upanjem, da bom pri njih sam sebe razkrinkal kot nevedneža v primeri z njimi. V ta 
namen sem iz njihovih del izbiral partije, ki so se mi zdele umetniško najbolj 
dognane, pa sem izpraševal njih avtorje, kaj so hoteli povedati v njih, misleč, da bom 
pri tem mimogrede povečal svoje znanje. Toda kakor me je tudi sram povedati 
resnico, moram jo povedati: brez pretiravanja lahko rečem, da so do malega vsi 
navzoči razpravljali o pesnitvah bolje mimo pesnikov samih. Tako sem si tudi glede 
poetov kmalu ustvaril svoje mnenje, saj sem spoznal, da ni bila modrost tisto, kar jih 
je usposabljalo za oblikovanje slovstvenih umetnin, temveč neke vrste nagon ali 
navdihnjenje, podobno, kakor ga je najti pri vidcih in prerokih: tudi ti oznanjujejo 
marsikaj lepega, ne da bi vedeli, kaj govoré. V podobnem položaju so bili, kot sem 
sprevidel, tudi pesniki. Obenem pa sem opazoval, da se imajo zbog svojih pevskih 
zmožnosti za popolne izvedence tudi v drugih stvareh, o katerih se jim niti ne svita. 
Tako sem tudi od njih odšel z enakim občutjem premoči, kakor sem ga imel pri 
politikih. 

8. Naposled sem potrkal še pri obrtnikih. Zakaj dobro sem vedel, da sam nisem imel 
nikakega tehničnega znanja, zanje pa sem bil uverjen, da razumejo veliko lepih in 
koristnih reči. In res, nisem se varal: izvedeni so bili v stvareh, ki jim jaz nisem bil 
vešč, in tako so bili do neke mere modrejši od mene. Z druge strani pa, gospodje 
sodniki, sem takoj videl, da imajo ti vrli rokodelci isto napako, ki sem jo našel pri 
pesnikih. Ker so bili dobro podkovani v tehniki svoje stroke, so si prisvajali 
nezmotljivo modrost tudi v drugih, pa bodi še tako važnih predmetih, in ta zmota je 
zasenčevala njih resnično modrost. Zategadelj sem namesto oraklja vprašal samega 
sebe, kaj imam raje: ali da ostanem, kakršen sem, torej ne moder v njih modrosti, pa 
tudi neumen ne v njih neumnosti, ali pa, da bi bil v obojem takšen kakor oni. In 
odgovoril sem sebi in oraklju, da je zame najbolje, ako ostanem, kakršen sem. 

9. Učinek mojega rešetanja, gospodje, je bil, da se je zoper mene dvignil val izredno 
bridkih in nevarnih sovražnosti, ki so imele za nasledek celo kopo zlobnih 
obrekovanj, med drugim tudi to, da sem učitelj modrosti. Zakaj vsakokratni moji 
poslušalci si predstavljajo, da imam sam modrost, ki jo zaman iščem pri drugih. V 
resnici pa je tako, gospodje sodniki, da je prava modrost last boga in njegov izrek ne 
pomeni drugega, nego da ima človeška modrost le bore majhno vrednost ali bolje 
nikako. Izreka očividno ni jemati dobesedno o Sokratu: ne, moje ime rabi bogu 
gotovo samo za zgled, kakor da bi hotel reči: “Najmodrejši med vami, ljudje, je tisti: 
ki je kakor Sokrates spoznaI, da je njegova modrost pravzaprav le votel ničes.”  

To je torej tisto, kar me še danes žene, da hodim okrog ter iščem in izsledujem, 
poslušen božjemu ukazu, kjer mislim, da je kdo moder, bodi med domačini, bodi 
med tujci. In če najdem, da ni, skušam pomagati stvari boga s tem, da tistemu 
dokažem, da ni modrosti v njem. Ta večna neugnanost mi jemlje toliko časa, da se ne 
utegnem posvečati ne političnemu življenju ne privatnim zadevam: da, moja služba 
bogu me je privedla do skrajnje meje uboštva. 

 
[…] 
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29. Vi nemara mislite, gospodje, da sem bil obsojen zbog pomanjkanja argumentov, s 
katerimi bi vas bil lahko prepričal, ko bi imel za pravilno, da moram vse storiti in 
izreči, samo da bi si zagotovil oprostitev. Toda to je daleč od resnice. Res je bilo 
pomanjkanje, kar mi je prineslo obsodbo, vendar ne pomanjkanje argumentov, 
temveč predrznosti in nesramnosti in pa volje, da bi bil naslavljal na vas besede, ki bi 
bile prijetne vašim ušesom: radi bi bili slišali, da bi bil jokal in stokal pa govoril in 
počel sto reči, ki sem jih imel za mene nevredne, ki pa ste jih vajeni slišati od drugih. 
Toda kakor sem bil tedaj te misli, da se zaradi nevarnosti ne smem ponižati do 
klečeplaštva, tako mi zdaj ni žal načina, kako sem zagovarjal svojo stvar. Nasprotno: 
veliko ljubše mi je, da sem po ti obrambi zapisan smrti, kakor da bi si bil po onem 
receptu ohranil življenje. Na sodišču je tako kakor v vojni: ne tu ne tam človek ne 
sme uporabljati razuma zato, da bi po vsej sili ušel smrti. V bitkah imaš večkrat 
priložnost, da utečeš pogubi, če, recimo, odvržeš orožje in zasledovalce prosiš 
milosti; sploh je v vsaki vrsti nevarnosti polno sredstev, da se izogneš smrti, če imaš 
dovolj trdo kožo, da jih uporabljaš brez sramu. Ne: smrti uiti, gospodje, ni težko; teže 
uideš malopridnosti, zakaj ta je urnejših nog mimo smrti. Tako je danes mene, 
počasnega starca, dohitelo počasnejše, to je smrt, moje tožnike, spretne in urne, kakor 
so, pa urnejše, to je malopridnost. In jaz odhajam iz sodišča po vašem izreku zapadel 
smrti, oní po izreku Resnice zapadli zavrženosti in krivici. In oni sprejmejo svojo 
obsodbo prav tako, kakor sprejmem jaz svojo. Brez dvoma je bilo tako namenjeno in 
jaz mislim, da je dobro tako. 

30. Naj zaključim svoj nagovor s prerokovanjem, gospodje, ki ste oddali glas zoper 
mene. Zakaj jaz stojim danes tam, kjer ljudje najraje prerokujejo, to je, na pragu smrti. 
Napovem vam torej, rablji moji, da vas bo neposredno po moji smrti zadela kazen, 
veliko hujša in mučnejša mimo te, ki ste jo vi prisodili meni. 

Vi ste izrekli obsodbo v mnenju, da se boste s tem oprostili kritike o svojem delu in 
nedelu. Toda povem vam, da bo uspeh ravno nasproten. Število vaših kritikov bo 
večje, zakaj doslej sem jih jaz zadrževal, ne da bi bili vi vedeli. In čim mlajši so, tem 
strožji bodo do vas in tem hujšo nejevoljo vam bodo povzročali. Če mislite, da boste s 
pošiljanjem ljudi v smrt utišali nadležne glasove o svojem graje vrednem življenju, je 
v vašem sklepanju nekaj narobe. Ta način otresanja ni niti prida mogoč niti pošten. 
Najboljši in najlažji način je, da človek drugim ne maši ust, zase pa gleda, da bo 
moralno čim neoporečnejši. To prerokbo sem vam imel povedati, gospodje, ki ste me 
obsodili, in s tem se poslovim od vas. 

31. Z vami pa, ki ste glasovali za oprostitev, bi se rad še malo pogovoril glede izida 
današnje obravnave, dokler imajo uradniki še kaj opraviti in mi še ni treba oditi na 
kraj, kjer me čaka konec. Prosim vas, gospodje, poklonite mi teh nekaj trenutkov! 
Izrabimo priliko in stopimo za hip v svet mita, dokler dovoljuje zakon! Vas imam za 
prijatelje, zato vam želim pokazati pot, da boste pravilno presojali moj sedanji 
položaj. 

[…] 

33. Tudi vam, gospodje sodniki, je potrebno, da gojite veselo upanje glede smrti in da 
usmerite svoje misli v eno stvar, ki je zanesljiva, namreč, da za pravičnega moža ni 
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hudega ne v življenju ne v smrti in da bogovi ne puščajo znemar njegovih zadev. 
Tudi moj današnji doživljaj ni sad golega naključja: povsem jasno mi je, da je prišel 
čas, ko je bilo zame bolje, da umrem in se rešim nadlog. Zato se moj notranji svarilec 
danes ne oglasi. Tu je tudi vzrok, da ne čutim nikake nevolje do mož, ki so me 
obsodili in ki so me tožili, čeprav tega niso storili iz čistih namenov, temveč ker so 
mislili, da mi bodo prizadejali škodo: in za to zaslužijo grajo. 

Kljub temu jih prosim velike usluge: če boste videli, gospodje, da je mojih sinov, ko 
dorastejo, bolj skrb bogastva ali česar koli drugega mimo kreposti, jim vračajte šilo za 
ognjilo, pa jih trapite, kakor sem jaz vas trapil. In če si bodo domišljevali na svojo 
prazno glavo, jih grajajte, kakor sem jaz vas, češ da zanemarjajo važne reči in mislijo, 
da so dobri za kaj, pa niso za nič. Če boste tako ravnali, bom prejel pravico iz vaših 
rok – jaz in moji sinovi. 

Zdaj je pa čas, da gremo, jaz v smrt, vi v življenje. A kateri gremo v boljše, je 
vsakomur prikrito razen bogu. 

 

 

Jacques-Louis David, Sokratova smrt (1787) 
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Platon: Država 

Sedma knjiga [»Prispodoba o votlini«] 
 
 
 

T.i. »prispodoba o votlini« velja za ključno mesto Platonove epistemologije oziroma teorije 
vednosti. Gre za odlomek iz dela Država, ki ga pripisujemo njegovemu zrelemu obdobju, v 

katerem je razvil tudi svoj znameniti nauk o idejah. – Odlomek je povzet po objavi pri založbi 
Mihelač; Ljubljana, 1995, str. 206-210. Prevedel Jože Košar. 

 
 

1. »In zdaj,« sem nadaljeval, »ti hočem pojasniti razloček med izobraženimi in neizo-
braženimi ljudmi z naslednjo primero. Zamisli si, da ljudje bivajo v nekakšni podze-
meljski jami, ki ima v smeri svetlobe široko odprtino. V njej živijo od mladih nog z 
okovi na nogah in vratu, tako da se ne morejo ganiti in morajo nenehoma gledati 
naravnost predse. Svetloba jim prihaja od ognja, ki gori visoko za njihovim hrbtom. 
Med tem ognjem in prikovanimi ljudmi vodi zgoraj pot; vzdolž nje si zamisli nizek 
zid, podoben pregraji, ki si jo navadno postavijo glumači pred gledalci, da nad njo 
izvajajo svoje umetelnosti.« 

»Zamišljam si,« je odvrnil Glavkon. 
»Ob tem zidu, tako si predstavljaj, nosijo ljudje razne stvari tako, da molijo 

prek zidu, med drugim tudi kamnite in lesene kipe ljudi in drugih živali, skratka, vse 
mogoče umetniške izdelke, pri čemer se nekateri pogovarjajo, drugi molčijo.« 

»Nenavadna je tvoja primera, nenavadni so tudi ti priklenjenci.« 
»Podobni so nam! Kajti ne vidijo ničesar drugega kakor svoje sence in sence 

drugih ljudi, ki jih svetloba ognja meče na nasprotno steno votline.« 
»Seveda, če vse življenje ne morejo ganiti glav.« 
»Isto velja za stvari, ki jih nosijo mimo njih?« 
»Gotovo. Tudi od njih vidijo samo sence.« 
»In ko bi se lahko drug z drugim pogovarjali, potem bi bili prepričani, da 

govore o resničnih stvareh, čeprav bi pogovor tekel le o sencah, ki jih vidijo.« 
»Vsekakor.« 
»In ko bi v njihovi ječi prišel z nasprotne stene odmev, kakor hitro bi kdo 

izmed mimoidočih spregovoril, bi gotovo bili prepričani, da govori mimoidoča 
senca.« 

»Pri Zevsu, tako je.« 
»Nasploh: ti ljudje ne bi imeli za resnično ničesar drugega kakor samo sence 

stvari, ki jih je izdelala človeška roka.« 
»Nujno.« 
»In sedaj pomisli, kaj bi bilo z njimi, ko bi se osvobodili, odvrgli okovje in bi se 

otresli nevednosti. Lahko bi se zgodilo samo to. Ko bi bil kdo od njih osvobojen in 
prisiljen, da takoj vstane, obrne glavo, zapusti svoj prostor in pogleda proti svetlobi, 
ko bi pri tem občutil bolečino in zaradi svetlobnega blišča ne bi mogel gledati stvari, 
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katerih sence je prej videl – kaj misliš, da bi odgovoril, če bi mu kdo rekel, da je prej 
gledal samo prazne ničevosti, zdaj pa da je bliže resničnosti in bolje vidi, ker je 
njegov pogled obrnjen k resničnim stvarem? In ko bi mu tedaj kdo pokazal 
posamične stvari in ga vprašal, kaj pomenijo – ali ga ne bi s tem spravil v zadrego, 
ker je slej ko prej prepričan, da je bilo to, kar je prej gledal, resničnejše kakor to, kar 
mu zdaj kažejo?«  

»Gotovo.« 
 
2. »In ko bi ga prisilili, da gleda v svetlobo, bi ga zabolele oči. Zato bi se hitro obrnil 
spet k stvarem, ki jih lahko gleda, in bil prepričan, da so le-te jasnejše kakor to, kar 
mu zdaj kažejo.« 

»Gotovo bi tako storil.« 
»In ko bi ga kdo od tod s silo odvlekel k težko pristopnemu izhodu in ga ne bi 

prej izpustil, dokler ga ne bi pripeljal na sončno svetlobo, bi ga to gotovo vznevoljilo 
in mu prizadejalo muke. In ko bi prišel na sončno svetlobo, bi imel oči polne blišča in 
ne bi mogel spoznati nobene od stvari, ki jih imamo mi za resnične.« 
 »Navaditi bi se moral, mislim, na svetlobo, če bi hotel gledati predmete tu 
zgoraj. V začetku bi najlaže prepoznaval sence, nato zrcalne podobe ljudi in drugih 
stvari v vodi, pozneje nje same. Stvari na nebu in nebo samo bi laže opazoval ponoči 
ob svetlobi zvezd in lune kakor podnevi ob soncu in njegovi svetlobi.«  
 » Vsekakor. « 

»Nazadnje pa bi lahko gledal ne le podobe sonca v vodi ali na kakem drugem 
predmetu, temveč sonce samo na njegovem prostoru in takšno, kakršno je.« 
 »Prav gotovo.« 

»In potem bi lahko prišel do sklepa, da je sonce tisto, ki določa leta in letne 
čase, ki vlada vsemu vidnemu svetu in je počelo vsega, kar je moč videti.« 

»Jasno, polagoma bi se dokopal do tega spoznanja.« 
»In dalje! Ko bi ga zdaj spomnili na njegovo prvo bivališče, na njegovo 

takratno znanje in na sojetnike – kaj misliš, ali se ne bi čutil srečnega zaradi te 
spremembe in se mu ne bi smilili tisti, ki so še ostali tam?« 

»Gotovo.« 
»In če so takrat tam doli obstajale počastitve in nagrade za tistega, ki je 

mimoidoče stvari natanko prepoznal in si najbolje vtisnil v spomin, katere so šle 
mimo prej, katere pozneje in katere sočasno, ter tako najlaže sklepal na to, kar je 
imelo priti - ali misliš, da ga bo še mikalo po tem svetu in bo zavidal tistim, ki spodaj 
uživajo ugled in moč? Ali pa se mu bo godilo, kakor pravi Homer, da 

hotel bi biti za hlapca, za dnino garal bi pri živih 

in raje pretrpel vse, kakor da bi živel v onem prividnem svetu?« 
»Raje bo pretrpel vse, kakor da bi tam živel.« 
»In potem še to premisli! Ko bi se tak človek znova vrnil v podzemeljsko jamo 

na svoj stari prostor, ali mu ne bi bile oči potem, ko bi prišel s sonca, zapolnjene s 
temo?« 

»In še kako!« 
»In ko bi tam moral spet tekmovati v prepoznavanju in razločevanju senc s 

stalnimi jetniki, čeprav so mu oči otopele in se mu bodo lahko šele po daljšem času 
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navadile teme, ali se mu ne bi vsi smejali in rogali, ker se je s svojega pohoda v gornji 
svet vrnil s pokvarjenimi očmi? Rekli bi, da se ne splača taka pot. In če bi jih poskušal 
osvoboditi in odpeljati v gornji svet, bi ga ubili, če bi se ga lahko polastili in bi to 
lahko storili.« 
 »Prav gotovo.«  
 

 
 
 
3. »Vso to prispodobo,« sem nadaljeval, moraš zdaj, dragi Glavkon, kot celoto 
povezati z našimi prejšnjimi ugotovitvami. Vidni svet primerjaj z bivališčem v ječi, 
ogenj v njej z močjo sonca. Če si nadalje predstavljaš pot v gornji svet in seznanjenje z 
njim kot popotovanje duše v miselni svet, potem prav razumeš moje mnenje, ki ga 
želiš slišati o tem. Sam bog ve, ali je tudi pravilno. Moje mnenje je tole: v svetu, ki ga 
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je moč spoznati, je ideja dobrega najvišja in je le s težavo spoznatna; če pa jo spoznaš, 
potem se pokaže, da je počelo vsega pravičnega in lepega; v vidnem svetu ustvarja 
svetlobo in njenega gospodarja, v miselnem svetu je sama gospodarica in nam 
pomaga do resnice in razumnosti; vanjo mora upirati svoj pogled vsakdo, kdor hoče 
razumno ravnati v zasebnem in javnem življenju.« 

»Strinjam se s tabo, kolikor stvar prav razumem.«  
»Dobro, bodi istih misli z mano tudi v tem in se ne čudi, da se ljudje, ki se 

povzpnejo do sem, nočejo več ukvarjati s človeškimi zadevami; njihove duše marveč 
želijo zmerom ostati tam gori; kajti to je tudi naravno, če naj ustreza prejšnji primeri.« 

»Seveda.« 
»In ali se ti nadalje zdi čudno, če se kdo, ki stopi iz tega božanskega sveta v 

bedni človeški svet, vede okorno in se zdi smešen? Še na pol slep in nenavajen 
obdajajoče ga teme, se mora na sodišču ali kje drugje prepirati o sencah pravičnosti 
ali o umetnih podobah, katerih sence so le-te, in se boriti proti pogledom tistih ljudi, 
ki nikoli niso videli pravičnosti. «  

»To se mi ne zdi prav nič čudno.« 
»Narobe. Kdor je pameten, ve, da oči lahko dvakrat in iz dveh vzrokov 

odpovedo: prvič, če stopimo iz svetlobe v temo, drugič, če iz teme stopimo v 
svetlobo. Ko se potem prepriča, da je podobno tudi z dušo, se nikoli ne začne 
nespametno smejati, če vidi, da je duša zmedena in ne more spoznati določenih 
stvari, temveč pomisli, ali duša morda ne prihaja iz nekega svetlejšega življenja in se 
še ni navadila teme, ali pa če morda ne prihaja iz stanja nevednosti v svetlejše 
življenje in jo blišč slepi. Prvo bo, ker je v takem stanju in prihaja iz takega življenja, 
imel za srečno, druga se mu bo smilila. In če bi se že hotel le-tej posmehovati, potem 
bi bil ta smeh manj smešen, kakor če bi se posmehoval oni, ki prihaja iz svetlobe.« 

»Strinjam se.« 
 

 
 

Papirus Oxyrhynchus s fragmentom iz Platonove Države 
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R. Descartes: Meditacije 
Prva in druga meditacija [Odlomki] 

 
 

Meditacije veljajo za vrh Descartesovega (1596-1650) filozofiranja in pomenijo 
referenco, h kateri se filozofske teorije vednosti poslej vedno znova vračajo. Delo je 

Descartes izdal leta 1641 in takoj je doživelo velik odmev, povsem drugačen kot 
nekaj let poprej njegova Razprava o metodi (1637). – Odlomki so povzeti po objavi pri 

založbi Slovenska matica, Ljubljana, 1973, str. 49-64. Prevedel Primož Simoniti. 
 

 
Rene Descartes (1596 - 1650) 

 
 
 

Prva meditacija 
O ČEM JE MOGOČE DVOMITI 

 
1. Že pred nekaj leti sem opazil, koliko lažnega sem v mladih letih dopuščal za 
resnično in kako dvomljivo je bilo vse, kar sem potlej postavil na ta temelj, opazil 
sem, da je zatorej nekoč v življenju treba do tal podreti vse in začeti znova od prvih 
temeljev, če hočem kdaj v znanostih dognati kaj trdnega in trajnega. Toda to se mi je 
zdelo neznansko delo in zato sem čakal tiste starosti, ki bi bila toliko zrela, da bi za 
njo ne bilo nobene primernejše za temeljito ukvarjanje z znanostmi. Zato sem se tako 
dolgo obotavljal, da bi si v prihodnje že nalagal krivdo, če bi se še pomišljal in 
zapravljal čas, kolikor mi ga še ostane za delo. O pravem času sem torej danes 
osvobodil svoje misli vseh skrbi, poskrbel za nemoten mir, se umaknil v samoto in 
tako se bom naposled resno in sproščeno posvetil podiranju svojih mnenj. 
 
2. V ta namen pa mi ne bo treba pokazati, da so napačna prav vsa, saj bi tega bržkone 
ne mogel nikdar doseči. Toda ker mi pamet pravi, da moram pri ne popolnoma 
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gotovih in nedvomnih stvareh pridržati soglasje nič manj skrbno kakor pri očitno 
lažnih, bo za ovržbo vseh, prvih in drugih, zadoščalo, če v vsaki posebej najdem kak 
razlog za dvom. Tudi mi zato ni treba obdelati vsake posebej, zakaj tako opravilo bi 
ne imelo ne konca ne kraja. Ker se samo od sebe podre vse, kar stoji na spodkopanih 
temeljih, se bom precej lotil prav tistih principov, ki so se nanje opirale vse moje 
nekdanje misli. 
 
3. Vse, kar sem namreč doslej dopuščal kot najbolj resnično, sem dobil od čutov ali 
po čutih; o njih pa sem dognal, da so sem ter tja varljivi, in preudarnost veleva, da 
nikdar docela ne verjemimo tistim, ki so nas kdaj ogoljufali, čeprav le enkrat samkrat. 
 
4. Ali najsi nas čuti sem ter tja še tako varajo o kakih neznatnih in oddaljenih rečeh, 
navsezadnje je vendar še veliko drugega, o čemer sploh ni mogoče dvomiti, četudi je 
zajeto iz istega vira: na primer da sem zdajle tukaj, da ogrnjen v zimski suknjič sedim 
ob ognju, da držim v rokah tale papir, in podobno; kako bi mogel kdo trditi, da tole 
niso moje roke in tole tu ni moje telo? Razen če bi se primerjal z norci, katerih že tako 
in tako majhni možgani so zaradi hlapov iz črnega žolča tako onemogli, da 
trdovratno zatrjujejo, češ da so kralji, ko nimajo več kot berač, ali da so odeti v škrlat, 
ko so nagi, ali da imajo glinasto glavo, da so buče, narejeni iz stekla. Toda to so 
blazneži in jaz bi ne bil videti nič manj nor, če bi jemal zgled zase pri njih. 
 
5. Imenitno, zares, ko da nisem človek, ki ponoči spi in v snu doživlja natanko to ali 
včasih še kaj bolj neverjetnega kakor le-oni, ko bedijo! Kolikokrat mi nočni počitek 
pričara vtis običajnih okoliščin: da sem tu, da oblečen v suknjič sedim ob ognju, ko 
vendar slečen ležim v postelji! Toda zdajle zatrdno z budnimi očmi gledam tale 
papir, glava, ki jo premikam, ne spi, po preudarku in vede stegnem roko in jo čutim. 
Tako razločno tega v snu ne doživljam. Ko da se ne bi spominjal, da so me podobne 
misli begale tudi kdaj v snu! Če to premislim malce bolj pozorno, čisto jasno 
sprevidim, da budnosti nikdar ni mogoče po zanesljivih znamenjih razločevati od 
spanja, tako da osupnem in mi ta osuplost skorajda potrjuje misel, da spim. 
 
[…] 
 
8. Iz tega bi smeli torej bržkone po pravici sklepati, da so fizika, astronomija, 
medicina in vse druge vede, odvisne od opazovanja sestavljenih stvari, sicer dvom-
ljive, da pa aritmetika, geometrija in druge vede te vrste, ki obravnavajo samo najbolj 
enostavne in najbolj obče stvari, ter puščajo vnemar vprašanje, ali te stvari v naravi 
so ali jih ni, vsebujejo nekaj gotovega in nedvomnega. Zakaj če bedim ali spim, dva in 
tri je pet, kvadrat nima več stranic kakor štiri in nemogoče se zdi, da bi se porodil 
sum o lažnosti tako očitnih resnic. 
 
9. Vendar je v moji duši zakoreninjeno staro mnenje, da je Bog, ki more vse in me je 
ustvaril takega, kakršen sem. Odkod pa vem, da ni storil tako, da zemlje sploh ni, da 
ni neba, da ni nobene razsežne stvari, nobene oblike, nobene velikosti, nobenega 
kraja, in da se vendar zdi, da vse to biva nič drugače, kakor se mi kaže zdaj? Še celo 
to: kakor sem ter tja menim, da se drugi motijo o stvareh, ki jih po svojem mnenju 
poznajo kar se le da popolno, se morda motim, kadar seštevam dva in tri ali štejem 
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stranice kvadrata, ali kar si je že mogoče misliti še lažjega? Morda pa me Bog ni hotel 
tako varati; saj pravijo, da je nadvse dobroten. Toda če bi bilo v nasprotju z njegovo 
dobroto, da me je ustvaril takega, da se zmeraj motim, bi se zdelo s to njegovo 
dobroto neskladno tudi to, da dovoljuje, da se včasih motim. In vendar tega 
slednjega ni mogoče reči. 
 
 […] 
 
12. Denimo torej da se ni dobrotni Bog, studenec resnice, temveč neki hudoben, kar 
se da mogočen in prekanjen duh z vso vnemo zavzel za to, da bi me zapeljal v zmoto; 
mislil bom, da nebo, zrak, zemlja, barve, oblike, zvoki in vse vnanje stvari niso nič 
drugega kakor varljiva sanjska igra in da je z njimi nastavil zanko moji lahkover-
nosti; samega sebe bom gledal, ko da nimam rok, oči, mesa, krvi, nobenega čuta, ko 
da imam vse to le po svoji zmotni misli. Trdovratno bom vztrajal pri takem mišljenju 
in tako bom - čeprav ne bo v moji moči, da bi spoznal kaj resničnega - trdno odločen 
pazil, da ne bi soglašal z lažnim in da mi ta varljivec, kolikor je že mogočen in 
prekanjen, ne bi mogel vsiliti kaj lažnega.  
 
 

Druga meditacija 
O NARAVI ČLOVEŠKEGA DUHA: 

 BOLJ SPOZNATNA JE KAKOR TELO 
 
1. V tako hude dvome me je pahnilo včerajšnje razmišljanje, da jih ne morem več 
pozabiti, in vendar ne vidim, kako naj jih razrešim; ko da bi bil nenadoma padel v 
globok vrtinec, sem tako zmeden, da ne morem najti nogi opore na dnu ali splavati 
na površje. Vendar si bom prizadeval in skušal spet prehoditi taisto pot, ki sem se bil 
po njej odpravil včeraj: odstranjeval bom vse, kar dopušča še tako neznaten dvom, 
natanko tako, ko da bi dognal, da je popolnoma lažno. Naprej bom šel vse dotlej, do-
kler ne spoznam kaj gotovega ali, če nič drugega, priznam za gotovo vsaj to, da ni nič 
gotovega. Samo točko je hotel imeti Arhimed, ki bi bila trdna in nepremična, da bi z 
nje premaknil vso zemljo. Tako se smem nadejati česa velikega, če najdem še tako 
neznatno stvar, ki bo gotova in neomajna. 
 
2. Predpostavljam tedaj, da je vse, kar vidim, lažno, verjamem, da nikdar ni bilo 
ničesar, kar mi kaže lažnivi spomin, sploh nimam čutov; telo, oblika, razsežnost, 
gibanje in prostor so izrodki domišljije. Kaj je tedaj resnično? Morda le to, da ni nič 
gotovo. 
 
3. Toda odkod vem, da ni ničesar, kar bi bilo drugačno od vsega pravkar naštetega, o 
čemer ne bi bilo niti najmanjšega povoda dvomiti? Ali biva neki Bog, ali kakorkoli 
naj ga že imenujem, ki vsaja vame te misli? Zakaj naj bi to mislil, ko bi bil vendar 
lahko sam njihov avtor? Sem nemara vsaj jaz nekaj? Toda dejal sem že, da nimam ne 
čutov ne telesa. A tu obtičim, kajti kaj sledi iz tega? Sem morda tako prikovan na telo 
in čute, da ne morem obstajati brez njih? Toda dopovedal sem si, da na svetu ni sploh 
ničesar, da ni neba, zemlje, duš, teles: ali torej tudi mene ni? Nikakor, jaz sem gotovo 
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bil, če sem si kaj dopovedal. Pa vendar je neki, ne vem kakšen, nadvse mogočen, 
nadvse zvit varljivec, ki me ves čas pridno slepi. Ni tedaj dvoma, da tudi jaz sem, če 
me že slepi. A naj me goljufa kolikor more, nikdar ne bo dosegel, da bi ne bil nič, 
dokler bom mislil, da sem nekaj. Tako moram naposled, ko vse to premislim več kot 
dovoljkrat, skleniti, da je stavek: »Jaz sem, jaz bivam«, kolikokrat ga že izrečem ali 
zasnujem v duhu, nujno resničen. 
 
 […] 
 
6. Kaj pa je s tistim, kakor predpostavljam, mogočnim in, če smem tako reči, 
hudobnim varljivcem, ki se pri vsem na moč trudi, da bi me preslepil? Ali morem 
trditi, da imam vsaj kaj prav neznatnega od vsega tistega, o čemer sem pravkar dejal, 
da spada k naravi telesa? Pozorno premišljam in premišljam - ničesar se ne domislim 
in ne ljubi se mi spet razpletati cele štrene. Kaj pa tisto, kar sem pripisal duši: da jem 
ali hodim? Če že nimam telesa, je tudi to zgolj umišljeno. Pa čutenje? Tudi čutenja ni 
brez telesa in v snu se mi je zdelo, da čutim veliko reči, o katerih sem potlej sprevidel, 
da jih nisem čutil. Pa mišljenje? Tu najdem trdno točko: samo mišljenja ni mogoče 
odtrgati od mene. Jaz sem, jaz bivam, to je gotovo. Toda kako dolgo? Kolikor dolgo 
mislim kajpada, zakaj utegnilo bi se zgoditi, da bi taisti hip prenehal biti, ko bi tudi 
nehal misliti. Toda zdaj ne dopuščam ničesar razen nujno resničnega. Natanko vzeto 
sem tedaj zgolj misleča stvar, se pravi duša ali duh ali um ali razum - izrazi, katerih 
pomen mi je bil poprej neznan. Torej sem resnična in resnično bivajoča stvar - vendar 
kakšna stvar? Dejal sem že: misleča. 
 
 […] 
 
 16. In glej, sam od sebe sem se vrnil tja, kamor sem hotel priti! Zakaj ker mi je zdaj 
znano, da teles pravzaprav ne zaznavajo čuti ali predstavljalna zmožnost, temveč 
edino um, da se telesa ne zaznavajo po tem, da jih tipamo ali gledamo, temveč edino 
po tem, da jih dojemamo z umom - zato čisto očitno spoznavam, da ne morem 
ničesar zaznati laže in bolj razvidno kakor svojega duha. Toda ker se ni moči tako 
hitro otresti starega mnenja, ki sem ga navajen, se mi zdi prav, če se ob tem 
pomudim nekoliko dlje, da bi si to novo spoznanje z daljšim premišljanjem globlje 
vtisnil v spomin. 
 

 

DESCARTESOVA  

''DEKONSTRUKCIJA'' IN ''REKONSTRUKCIJA'' SVETA 
 

SVET ČUTOV SVET MATEMATIČNE FIZIKE 
… utvare!  
… sanje! 

Matematika 

 Matematika… Bog 

… hudobni duh ↓↑ Vrojene ideje  

GOTOVOST ZAVESTI 
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John Locke: Esej o človeškem razumu 

 
An Essay Concerning Human Understanding (1690) 

 
 

»Nihil est in intellectu, quod non antea fuerit in sensu.«  
(Nič ni v razumu, kar ni bilo prej v čutilih.) 

John Locke (1632-1704) velja za enega izmed glavnih utemeljiteljev empirizma – filozofije, ki 
ima za svoj temelj izkustvo. Njegov prispevek k epistemologiji je torej utemeljen prav 

nasprotno kot racionalizem R. Descartesa. Poleg spoznavno-teoretske utemeljitve empirizma 
je Locke s svojimi razpravami o državi in politiki, o religiozni strpnosti, pa tudi o vzgoji pustil 

izjemen vpliv na razsvetljenstvo in na politični liberalizem, ki se pojavita v 18. stoletju.  
Odlomka v nadaljevanju sta povzeta po objavi v D. Palmer, Ali središče drži? Ljubljana, 

DZS, 1995, str. 90-91. Prevedla Alenka Hladnik.  
 
 
 
 
I. kn. II. pogl. (1) 
 

• Prikaz načina, kako pridobimo vednost, zadostno za dokaz, da vednost ni 
vrojena 

 
Nekateri ljudje menijo, da pri spoznavanju obstajajo neka vrojena načela, neki 
primarni pojmi […] znaki, kakor bi bili vtisnjeni v človeškega duha, ki jih dobi duša v 
svojem prvotnem bitju, in ga prinese s seboj na svet. Zadostovalo bi prepričati 
nepristranskega bralca o neresničnosti te domneve, če bi pokazal (upam, da v 
naslednjih delih te razprave), kako lahko človek brez pomoči vrojenih vtisov in samo 
z uporabo svojih naravnih zmožnosti pridobi vso vednost, ki jo premore, in kako se 
povzpne do gotovosti brez takšnih izvornih pojmov in načel. 
 
[…] 
 
II. kn. I. pogl. (2) 
 
Denimo, da je duh, kot pravimo, nepopisan list (tabula rasa) belega papirja, brez 
znakov, brez idej; kako se napolni? Od kod to ogromno skladišče, ki ga je naslikala 
nanj človeška neutrudljiva in brezmejna domišljija v domala neštetih različicah? Od 
kod vsa ta snov razuma in znanja? V odgovor na to vprašanje le ena beseda: izkustvo 
– v njem je utemeljena vsa naša vednost in iz njega naposled izhaja tudi sama. 
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Immanuel Kant, Kritika čistega uma  
 

[Odlomki] 
 

Immanuel Kant (1724-1804) je v svojem vélikem delu Kritika čistega uma (1781; popularno 
predstavljena v Prolegomena za vsako prihodnjo metafiziko, 1783) razvil »kopernikanski 

preobrat« vse predhodnje metafizike (»Spoznanje se ne ravna po predmetih, pač pa se 
predmeti ravnajo po spoznanju.«), ki vsebuje kritični pregled človekovih spoznavnih 

možnosti. – Odlomki v nadaljevanju so povzeti po objavi v M. Fürst, Filozofija. Ljubljana, 
DZS, 1990, str. 57-62. Prevod Branko Klun.  

 
 
[…] 
 

Nobenega dvoma ni, da se vsako naše spoznanje začne z izkustvom.  

Če pa se vsako naše spoznanje prične z izkustvom, zato vsako še ne izvira iz 
izkustva. Povsem možno bi bilo, da naše izkustveno spoznanje sestavlja to, kar 
sprejemamo po vtisih, ter to, kar prispevajo naše lastne spoznavne zmožnosti same 
od sebe (ko jih čutni vtisi navedejo k temu). Njihovega prispevka pa ne razlikujemo 
od čutnih prvin, dokler nas dolga vaja ne naredi nanj pozorne ter vešče, da ga 
razločimo. 

Gre torej za vprašanje, ki je potrebno vsaj še ene natančnejše raziskave in ki ga ne 
moremo rešiti takoj na prvi pogled: ali obstaja takšno spoznanje, ki je neodvisno od 
izkustva in celo od vseh čutnih vtisov. Taka spoznanja se imenujejo a priori in se 
razlikujejo od empiričnih, ki imajo izvor a posteriori, v izkustvu namreč. 

 
[…] 
 
Do sedaj se je predpostavljalo, da se mora naše spoznanje ravnati po predmetih; toda 
vsi poskusi, da bi o njih s pojmi nekaj ugotovili a priori, s čimer bi razširili svoje 
spoznanje, so propadli. Zato enkrat poskusimo, ali ne bomo v nalogah metafizike 
bolje napredovali, če privzamemo, da se morajo predmeti ravnati po našem 
spoznanju. […] S tem je kot s prvimi Kopernikovimi zamislimi, ko je poskušal uspeti 
z domnevo, da se gledalec giblje, zvezde pa mirujejo, ker domneva, da se vsa 
množica zvezd vrti okoli gledalca, ni bila zadovoljujoča razlaga nebesnih gibanj. […] 
Če bi se moral zor ravnati po stanju predmetov, ne razumem, kako bi o zoru lahko 
kaj vedeli a priori. Če pa se predmet (kot objekt čutov) ravna po stanju naše zorne 
moči, si to možnost lahko kar dobro predstavljam. […] Kar zadeva predmete […] 
nam bodo poskusi, da bi jih mislili (ker se morajo dati misliti), izvrsten preskusni 
kamen za spremenjeno metodo v načinu mišljenja, ki jo sprejemamo, da namreč o 
stvareh a priori spoznavamo le to, kar sami vnašamo vanje.  
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[…] 
 
Naše spoznanje izhaja iz dveh temeljnih virov naše narave, med katerimi je prvo 
sprejemanje predstav (receptivnost vtisov), drugo pa je zmožnost, da po teh 
predstavah spoznamo predmet (spontanosti pojmov). Po prvi nam je predmet dan, 
po drugi pa slednjega miselno postavimo v odnos do predstave (ki je mišljena zgolj 
kot določba naše narave). Zor in pojmi so torej elementi vsakega spoznanja, zato niti 
pojmi brez sebi ustreznega zora niti zrenje brez pojmov ne morejo dati spoznanja.  
 
[…] 
 
Kakor hočemo s čutnostjo imenovati receptivnost naše narave, da sprejema 
predstave, če je kakorkoli aficirana, tako je razum nasprotno zmožnost, da same 
predstave predoči; je spontanost spoznanja. Naša narava je tako urejena, da zor ne 
more biti nikoli drugačen kot čuten, t.j. da vsebuje le način, na katerega nas aficirajo 
predmeti. Razum pa je zmožnost, da mislimo predmet čutnega zora. Nobeni teh 
lastnosti ne moremo dati prednost pred drugo. Brez čutnosti nam ne bi bil dan noben 
predmet, brez razuma ga ne bi mislili. Misli brez vsebine so prazne, zori brez pojmov so 
slepi. Zato je enako potrebno, da pojme razuma napravimo čutne (t.j. da jim v zoru 
pridamo predmet), kot tudi, da njegove zore napravimo razumljive (t.j. da jih 
uredimo v pojme). Obe zmožnosti ali sposobnosti tudi ne smeta zamenjati svoje 
funkcije. Razum ne more ničesar gledati, čuti ničesar misliti. Spoznanje lahko nastane 
le iz tega, da se združita. 
 
 
 
 
 
 

 
Immanuel Kant (1724 - 1804)
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I. Kant: Odgovor na vprašanje: Kaj je razsvetljenstvo? 
 

(5. december 1783, str. 516)1 
 
 
 

Imanuel Kant kot filozof 18. stoletja pripada stoletju razsvetljenstva; je pa tudi avtor 
znamenitega eseja, v katerem razsvetljenstvo reflektira in med prvimi tudi oceni. – Celotno 

besedilo je povzeto po prvi slovenski izdaji, Vestnik ZRC SAZU, 1987, št. 1, str. 9-13. 
Prevod M.H. V oglatih oklepajih so tekoče navedbe strani po tej objavi, vključene pa so tudi 

uredniške opombe iz te izdaje. 
 

 

[9] Razsvetljenstvo je človekov izhod iz nedoletnosti, ki je je kriv sam. Nedoletnost je 
nezmožnost posluževati se svojega razuma brez vodstva po kom drugem. Krivda za 
to nedoletnost pa je lastna, če vzrok zanjo ne zadeva pomanjkanja razuma, temveč 
odločnosti in poguma, da bi se ga človek posluževal brez tujega vodstva. Sapere 
aude! Bodi pogumen, poslužuj se svojega lastnega razuma, je torej geslo 
razsvetljenstva. 

Lenoba in strahopetnost sta vzroka, zaradi katerih ostaja velik del ljudi svoj živ dan 
najraje nedoleten tudi še potem, ko je narava te ljudi že zdavnaj oprostila tujega 
vodstva (naturaliter maiorennes); in zaradi katerih je drugim tako lahko prisvojiti si 
varuštvo nad njimi. Biti nedoleten je prav udobno. Če imam knjigo, ki ima zame 
razum, dušebrižnika, ki ima zame vest, zdravnika, ki zame presoja dieto itn.: potem 
se mi vendar ni treba samemu truditi. Treba mi ni misliti, če le lahko plačam: zoprna 
opravila bodo že drugi opravili zame. In da gleda zdaleč največji del ljudi (med njimi 
ves lepi spol) na korak k polnoletnosti ne le kot na nekaj zelo težavnega, temveč tudi 
zelo nevarnega, zato že poskrbijo tisti varuhi, ki so najdobrotljiveje prevzeli nase 
skrbno nadzorstvo nad njimi. Potem ko so svojo domačo živad poneumili in skrbno 
preprečili, da se te mirne stvarce ja ne bi upale tvegati koraka zunaj hojce, v katero so 
jih vtaknili, jim nato še prikazujejo nevarnost, ki jim grozi, če bi poskusile hoditi 
same. Seveda pa nevarnost ni ravno tako velika, saj bi potem, ko bi nekajkrat padle, 
končno le shodile. A primer te vrste le preplaši in navadno odvrne od vseh nadaljnjih 
poskusov. 

                                                      
1 Navedba strani se nanaša na decembrsko številko Berlinische Monatsschrift iz l. 1783, v kateri je 
objavil berlinski župnik Johann Friedrich Zöllner (1735-1804) članek ''Ali je priporočljivo zakonsko 
zvezo še nadalje posvečati z verskim obredom'' proti civilni poroki, za katero se je zavzemal 
anonimni avtor v septembrski številki istega leta. Zöllner je s stališča državnih interesov zagovarjal 
cerkveno poroko in polemiziral proti zmedi, ki jo v glavah in srcih ljudi povzroča »ime 
razsvetljenstvo«. Potem je postavil tole provokativno vprašanje: »Kaj je razsvetljenstvo? A na to 
vprašanje, ki je skoraj tako važno kot vprašanje: kaj je resnica, bi bilo vendar treba odgovoriti, preden 
začnemo razsvetljevati! In vendar odgovora nanj nisem našel nikjer.« - Kant je na začetku leta 1784 v 
istem časopisu s pričujočim člankom odgovoril na to vprašanje.  
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Za posameznika je potemtakem težko, da bi se sam izkopal iz nedoletnosti, ki mu je 
postala skoraj njegova natura. Celo priljubila se mu je in zaenkrat je res nesposoben 
poslužiti se lastnega razuma, ker mu pač nikoli niso dali prilike, da to poizkusi. 
Predpisi in obrazci, ta mehanska orodja umne rabe [10] ali bolje zlorabe njegovih 
naravnih darov so nožni okovi za neprestano trajajočo nedoletnost. Tudi kdor bi jih 
odvrgel, bi kljub temu še najožji jarek le nesigurno preskočil, saj bi bil nevajen takega 
prostega gibanja. Od tod to, da je le malo takih, ki se jim je posrečilo, da so se z 
lastnim obdelovanjem duha izmotali iz svoje nedoletnosti in kljub vsemu trdno 
zakorakali. 

Da pa bi se kaka množica ljudi sama od sebe razsvetlila, je vsekakor bolj možno, da, 
to je skoraj neogibno, če ji je le puščena svoboda. Kajti tedaj se bo vselej našlo nekaj 
samostojno mislečih ljudi, da, celo med vzpostavljenimi varuhi te nevedne raje, ki 
bodo potem, ko so sami odvrgli jarem nedoletnosti, širili okrog sebe duha pametne 
ocene lastne vrednosti in poklicanosti vsakega človeka, da misli sam. Posebnost pa je 
pri tem taka: da se ljud, ki so ga poprej uklenili v jarem, nato sam prisiljuje ostati v 
njem, če so ga nekateri od njegovih skrbnikov, ki so sami vsakršnega razsvetljevanja 
nesposobni, k temu nahujskali. Tako kvarno je sejati predsodke, ker se le-ti na koncu 
maščujejo prav nad tistimi (ali njihovimi predhodniki), ki so bili njihovi povzročitelji. 
Zato utegne ljudstvo le počasi doseči razsvetljenstvo. Z revolucijo bi morda prišlo do 
odpada od osebnega despotizma ter od dobička in gospostva željnega zatiranja, 
nikoli pa ne do resnične reforme načina mišljenja. Novi predsodki bi tako kot so oni 
prejšnji služili kot povodci za to veliko brezpravno množico. 

Za razsvetljenstvo pa ni treba drugega kot svobode in to najbolj neškodljive od vsega, 
kar se lahko imenuje svoboda, namreč tole: uveljavitev vsestranske javne uporabe 
lastnega uma. Zdaj pa slišim z vseh strani klice: ne rezonirajte! Častnik pravi: »Ne 
rezonirajte, eksercirajte!« Finančni svetnik: »Ne rezonirajte, plačajte!« Duhovnik: »Ne 
rezonirajte, verujte!« (Samo en sam gospodar na svetu pravi: »Rezonirajte kolikor vas 
je volja in o čemer hočete, toda bodite poslušni!«) Vsepovsod je tu omejitev svobode. 
Katera omejitev pa je razsvetljenstvu v oviro in katera to ni, temveč ji je le v pomoč? – 
Odgovarjam: javna uporaba lastnega uma mora biti vsekakor svobodna in samo ona 
lahko pripelje do razsvetljenosti med ljudmi. Njegova privatna uporaba je lahko 
pogosto tudi zelo omejena, ne da bi bil zato napredek v razsvetljevanju huje prizadet. 
Z javno uporabo lastnega uma razumem tisto, ki jo kdo kot učenjak izvaja pred 
celotnim svetom bralnega občinstva. Privatno rabo uma pa imenujem tisto, ki si jo sme 
dovoliti na določenem zaupanem mu javnem položaju ali kaki uradni službi. Je pa pri 
nekaterih poslih, ki potekajo v občem interesu, potreben neki določen mehanizem, s 
pomočjo katerega se doseže, da morajo nekateri člani občestva ostati pasivni zato, da 
bi jih vlada ob umetno ustvarjeni enotnosti usmerila k javnim smotrom ali vsaj 
odvrnila od razdiralnega delovanja proti njim. Tu pa seveda ni dovoljeno rezonirati, 
tu je treba ubogati. Kolikor pa ta del stroja šteje za člen celega občestva ali celo za 
člen celega svetovljanskega občestva, torej v vlogi učenjaka, ki se s spisi prav v 
smislu razuma obrača na občinstvo, toliko pa lahko vsekakor rezonira brez škode za 
opravila, za katera je bil kot delno pasiven člen postavljen. Tako bi bilo zelo kvarno, 
če bi kak častnik, ki je od predstojnikov [11] dobil povelje, menil, da mora v službi o 
smotrnosti ali koristnosti tega povelja glasno modrijaniti. Ubogati mora. Upravičeno 
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pa mu ni mogoče braniti, da ne bi, kot učenjak, k napakam, ki se delajo v vojaški 
službi, dal svojih pripomb ter jih svojemu občinstvu predložil v presojo. Državljan si 
ne sme dovoliti, da ne bi plačal naloženih mu dajatev. Da, pregnana graja takih 
nalogov, ki jih mora poravnati, se lahko kot škandal (ki bi utegnil zbuditi splošno 
uporabnost) tudi kaznuje. A tudi on ne ravna v nasprotju s svojo civilno dolžnostjo, 
če kot učenjak javno izrazi svoje pomisleke o neustreznosti ali tudi neupravičenosti 
tovrstnih predpisov. Prav tako je tudi duhovnik obvezan, da predava svojim 
šolarjem in svoji srenji katekizem po simbolu cerkve, kateri služi, saj je bil pod temi 
pogoji sprejet. Toda kot učenjak ima vso prostost, da, poklic mu je celo, da svoji 
publiki posreduje svoje skrbno pretehtane in dobronamerne misli glede zgrešenega v 
tistem simbolu in glede boljše ureditve verske in cerkvene organizacije. Tudi na tem 
ni ničesar, kar bi moglo vesti biti v očitek. Kajti kar po svojem poklicu kot služabnik 
cerkve uči, tega ne prikazuje kot nekaj, za kar ima proste roke učiti po svojem 
najboljšem prepričanju, temveč kot nekaj, za kar je postavljen, da uči po predpisih in 
v imenu nekoga drugega. Rekel bo: »Naša cerkev uči to ali ono in to so dokazani 
razlogi, ki se jih poslužuje.« Potem pa svoji srenji navaja vso praktično korist iz 
postavk, ki bi jih sam ne podpisal povsem prepričan, za katere pa pristane na 
obvezna predavanja, ker le ni povsem nemogoče, da se v njih ne skriva resnica, 
vsekakor pa ni v njih ničesar takega, kar bi nasprotovalo notranjemu verovanju. Ker 
če bi se zdelo, da vsebujejo kaj takega, bi svoje službe po vesti ne mogel opravljati. 
Moral bi jo odpovedati. Raba lastnega uma, kot jo izvaja nameščeni učitelj pred 
svojimi poslušalci, je zgolj privatna raba, kajti tu gre samo za pohišni, pa če še tako 
velik zbor. In glede na to ni svoboden in tak niti ne sme biti, saj opravlja tuje naročilo. 
Kot učenjak, ki govori prek svojih spisov občinstvu v pravem pomenu, tj. svetu, torej 
kot duhovnik ob javni rabi svojega uma pa uživa, nasprotno, neomejeno svobodo rabe 
svojega uma in govora v lastnem imenu. Kajti da bi morali varuhi ljudstva (v 
duhovnih zadevah) biti sami spet nedoletni, je nekaj povsem nesmiselnega, nekaj, 
kar bi pomenilo ovekovečevati nesmisel. 

Vendar, ali ne bi morda določena družba duhovnikov, denimo, cerkveni zbor ali 
častitljiva classis (kakor sebe imenujejo med Holandci), bila upravičena medsebojno 
se zavezati za kak določen, nespremenljiv simbol in tako prevzeti trajno nadvaruštvo 
nad vsakterim njenih članov in preko njih nad vsem ljudstvom, in to za vse večne 
čase? Pravim: to je povsem nemogoče. Tak kontrakt, ki bi sklenil za večne čase 
onemogočiti vsakršnje razsvetljevanje človeškega rodu, je ničevost ničevosti, pa če bi 
ga sklepala najvišja oblast preko državnih zborov in najbolj svečanih mirovnih 
pogodb. Nobeno obdobje se ne more zediniti in se zarotiti, da bo naslednje spravilo v 
stanje, v katerem mu mora postati nemogoče, da bi svoja (predvsem ta, zelo ga 
prizadevajoča) spoznanja razširilo, očistilo zmot ter sploh napredovalo v 
razsvetljenstvu. Bil bi to zločin proti človeški naravi, katere izvirni namen je prav ta 
napredek. Nasledniki so torej povsem upravičeni, da zavrnejo določila, ki so jim bila 
tako neopravičljivo odvzeta. Poskusni kamen za vse tisto, o čemer se da kot o 
ljudstvu naloženemu zakonu sklepati, je zapopaden v vprašanju: ali bi si moglo 
ljudstvo samo naložiti tak zakon? Bilo bi to po vsej [12] priliki tako rekoč v 
pričakovanju nečesa boljšega za krajši čas mogoče, toliko da bi se uvedla neka 
posebna ureditev, po kateri bi se vsakemu državljanu, zlasti še duhovniku 
prepustilo, da v vlogi učenjaka svobodno in javno, tj. preko svojih spisov poda svoje 
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pripombe k vsemu zgrešenemu v takratnih uredbah; medtem pa bi uvedena ureditev 
trajala še kar naprej, dokler sprevid o kakovosti teh stvari javno ne bi že tako daleč 
naprédoval in se obnesel, da bi se dalo z združenjem njenih glasov (čeprav ne vseh) 
predati prestolu predlog za zaščito vseh tistih občestev, ki bi se bila, recimo, po 
njihovih pojmih na boljšem sprevidu zedinila za spremenjene verske usmeritve, to pa 
tako, da ne bi hkrati zavračala tistih, ki bi hotela, da ostanejo stvari po starem. Toda 
zediniti se o neki, četudi samo za dobo enega človeškega življenja trajajoči in za 
nikogar javno dvomu podvrženi verski ustavi in tako rekoč zničiti in ojaloviti 
časovni, napredku v izboljšavi človeštva določen odsek, ter s tem pač tudi prizadeti 
potomstvo, to pa kratko malo ni dovoljeno. Za svojo osebo – a tudi samo za krajši čas 
– lahko človek odloži razsvetljevanje v tistem, o čemer bi se moral poučiti. 
Odpovedati se temu, bodisi za svojo osebo ali, še bolj, za potomstvo, to pa se pravi 
kršiti in teptati svete človečanske pravice. Česar pa ljudstvo ne sme skleniti zase, to je 
še manj dovoljeno monarhu skleniti zanj. Kajti njegov zakonodajni ugled sloni prav 
na tem, da v svoji volji združuje voljo vsega ljudstva. Sicer pa, če gleda zgolj na to, da 
se vse resnično ali domnevno izboljšanje ljudstva sklada s civilno ureditvijo, tedaj 
lahko sploh dopusti, da se podložniki ravnajo po svoje, kakor se jim zdi za njihov 
dušni blagor najprimerneje. Vse to se ga ne tiče, pač pa mora preprečevati, da bi drug 
drugega nasilno ne zavirali, ko po svojih močeh uresničujejo in pospešujejo ta blagor. 
Le škodo dela ugledu svojega veličanstva, če se v to delo vmešava, če blagovoli 
podvreči spise, s katerimi bi si podložniki hoteli razčistiti svoje vpoglede, svojemu 
vladnemu nadzoru, pa bodisi da to stori po lastnem najvišjem sprevidu in se s tem 
izpostavi očitku: Caesar non est supra grammaticos,2 bodisi, in še bolj, če svojo najvišjo 
oblast tako poniža, da jo v svoji državi uporabi v podporo duhovnega despotizrna 
nekaterih tiranov zoper druge svoje podložnike. 

No, in če se zdaj zastavi vprašanje: ali živimo danes ta dan v nekem razsvetljenem 
obdobju? tedaj se odgovor glasi ne, pač pa v obdobju razsvetljenstva. Da bi bili ljudje, 
kot zdaj stvari stoje, mišljeno v celoti, že sposobni ali vsaj uporabni za to, da bi se v 
verskih zadevah dobro in z gotovostjo posluževali lastnega razuma, brez tuje 
pomoči, od tega smo še daleč. Da pa se to področje njihovim svobodnim 
prizadevanjem v tej smeri zdaj le odpira in da se ovire občega razsvetljenstva ali 
izhoda iz njihove samozagrešene nedoletnosti počasi manjšajo, o tem imamo vendar 
očitne znake. V tem pogledu je ta era čas razsvetljenstva, stoletja Friderika. 

Knez, kateremu se ne zdi pod častjo izjaviti, da smatra za dolžnost v verskih zadevah 
ljudem ničesar ne predpisovati, temveč jim v tem pogledu pustiti vso svobodo; ki 
torej zase odklanja celo ošabno ime tolerantnosti: ta knez je sam razsvetljen in zasluži, 
da ga hvaležni sedanji in prihodnji svet slavi kot prvega, ki je, vsaj s strani vlade, 
človeški rod iztrgal nedoletnosti in vsakomur prepustil, da se glede vsega, kar se tiče 
zadev vesti, poslužuje lastnega uma. Pod njim smejo častitljivi duhovniki v vlogi 
učenjakov brez škode za [13] službeno dolžnost prosto in odprto predložiti svetu v 
presojo sodbe ali sprevide, ki sem ter tja odstopajo od privzetega simbola. Še bolj 
vsakdo drug, ki ga ne veže službena dolžnost. Ta duh svobode se širi tudi zunaj, celo 
tam, kjer se mora boriti z zunanjimi ovirami kake vlade, ki samo sebe napačno 

                                                      
2 Cesar ni nad gramatikom. 
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razume. Saj se pred njo vendarle svita neki svetal primer, da zaradi svobode ni treba 
imeti prav nobene skrbi za javni mir in za enotnost občestva. Ljudje se počasi sami 
izkopavajo iz surovosti, če se le namerno ne umetniči, da bi se jih v njej umetno 
zadržalo.  

Glavno točko razsvetljenstva, izhoda ljudi iz njihove samozagrešene nedoletnosti, 
sem oprl na verske zadeve, saj naših gospodovalcev prav nič ne zanima, da bi glede na 
znanost in umetnost igrali skrbniško vlogo nad svojimi podložniki; razen tega je óna 
nedoletnost od vseh najbolj škodljiva in tudi najbolj onečaščujoča od vseh. Toda 
miselnost nekega državnega poglavarja, ki prvo podpira, gre še dljè, ko uvideva, da 
je glede njegove zakonodaje brez nevarnosti, če svojim podložnikom dovoli javno rabo 
njihovega uma in to, da svoje misli k njeni izboljšani priredbi, pa celó prosto dušno 
kritiko k že dani, javno predložijo svetu, o čemer imajo svetel primer, zaradi katerega 
ni monarha, ki bi prednjačil pred tistim, ki ga častimo mi.  

A tudi le samo tisti, ki se, sam razsvetljen, ne boji senc, pa ima hkrati številno, zelo 
disciplinirano vojsko za poroka javnega miru, lahko izreče to, česar kaka republika 
ne sme tvegati: rezonirajte, kolikor vas je volja in o čemer hočete, toda bodite poslušni! Pa se 
tu pojavi čuden, nepričakovan potek človeških stvari, da je, tako kakor tudi sicer, če 
gledamo v velikem nanj, tudi tu vse paradoksno. Večja mera državljanske svobode se 
zdi svobodi ljudskega duha v prid, a ji vendar postavlja nepremostljive pregrade. Za 
stopinjo manjša od one pa preskrbi temu prostor, da se razširi v vseh svojih 
zmožnostih. Če je natura tedaj pod to trdo ovojnico razvila klico, za katero najnežneje 
skrbi, namreč nagnjenje in poklic k svobodnemu mišljenju, tedaj ta zlagoma vpliva 
nazaj na miselnost ljudstva, (po čemer postaja le-to vse bolj in bolj sposobno svobodno 
delovati) in končno celo na načela vlade, ki ji začne kar sami prijati, da lahko s 
človekom, ki poslej ni več samo stroj, ravna njegovemu dostojanstvu primerno.*  

 
Konigsberg v Prusiji, 30. septemb. 1784  

I. Kant  
 
Prevedel M. H.  
 
Naslov izvirnika: Immanuel Kant, Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung (5. 
Dezemb. 1783, S. 516), v: I. Kant, Schriften zur Anthropologie, Geschichtsphilosophie, 
Politik und Pädagogik 1, Werksausgabe Bd. XI, Hrsg. von W. Weischedel, Frankfurt/M 
1974.  
 
 
 
_______________ 
* V Büschingovih tedenskih poročilih z dne 13. septembra sem danes 30. istega 
meseca prebral napoved za Berlinische Monatsschrift tega meseca, v kateri je govor o 
odgovoru g. Mendelssohna na isto vprašanje. Nisem ga še dobil, sicer bi zadržal 
pričujoči, ki lahko rabi zdaj za poskus, koliko lahko naključje pripelje do soglasnosti 
misli. [Kantova op.] 
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I. Kant: Spor fakultet 

 
[Odlomki]  

 
 

Kantov spis Spor fakultet (1798) sodi med njegova pozna dela, v čas, ko je Kant že imel za 
seboj tudi izkušnjo težav z oblastmi, tako posvetnimi kot cerkvenimi. V spisu brani 

akademsko svobodo oziroma svobodo poučevanja, ki sodi pod »zakonodajo uma«, ne pa pod 
zakonodajo zunanjih – političnih ali cerkevnih – avtoritet. Njegova argumentacija ostaja še 
danes eno izmed klasičnih besedil s tega področja. Odlomki so povzeti po slovenski izdaji v 

reviji Vestnik ZRC SAZU, 1987, št. 1, str. 18-29. Prevedla Maila Golob. 
 
 
 
PRVI ODDELEK  
 
SPOR FILOZOFSKE FAKULTETE S TEOLOŠKO  
 
Uvod  
 

[18] Ni se napačno spomnil tisti, ki se je prvi domislil in je svojo misel tudi predlagal 
za javno izvedbo, da naj bi ves skupek učenosti (pravzaprav njej posvečene glave) 
obravnavali tako rekoč po fabriško, z razdelitvijo opravil, tako da bi glede na to, 
koliko je strok znanosti, namestili prav toliko javnih učiteljev, profesorjev, kot 
hranilcev teh znanosti, ti profesorji pa bi skupaj sestavljali neke vrste učeno 
občestvo, imenovano univerza (tudi visoka šola), ki bi imela svojo avtonomijo (kajti o 
učenjakih kot takih morejo soditi le učenjaki); ta bi imela s svojimi fakultetami3 
(majhnimi družbami, ki se razlikujejo glede na različnost glavnih vej učenosti, na 
katere se delijo univerzitetni učenjaki) pravico sprejemati deloma učence iz nižjih 
šol, stremečih k njej, in deloma tudi proste učitelje (ki bi ne bili njeni člani), 
imenovane doktorji, in jih po vnaprejšnji preizkušnji na svojo roko opremiti z od vsa-
kogar priznanim položajem (jim podeliti akademsko stopnjo), se pravi, jih kreirati.  

Poleg cehovskih [zünftigen] učenjakov je lahko tudi več necehovskih [zünftfreien], ki ne 
sodijo k univerzi; ti obdelujejo le en del velike celote učenosti in se združujejo ali v 
določene svobodne korporacije (imenovane akademije ali znanstvena društva 
[Soziatäten der Wissenschaften]), ali v delavnice; ali pa živijo tako rekoč v naravnem 

                                                      
3 Ki ima zdaj vsaka svojega dekana kot regenta fakultete. Ta naslov je izposojen iz astronomije in je 
spočetka pomenil enega od treh astralnih duhov, ki predsedujejo znamenju živalskega kroga (od 30o). 
Naslov je najprej z ozvezdij prešel na poljske tabore (ab astris ad castra) in nazadnje celo na univerze, 
ne da bi se pri tem ozirali na število 10 (profesorjev). Ne bomo zamerili učenjakom, ki so si prvi 
izmislili skoraj vse častne naslove, s katerimi se zdaj kitijo državniki, da tudi nase niso pozabili. 
[Kantova op.] 
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stanju učenosti in se vsak zase brez javnih predpisov in pravil kot ljubitelji ukvarjajo 
z njenim razvijanjem in razširjanjem. 

Od pravih učenjakov je treba ločiti še literate (študirane ljudi), ki jim vlada kot 
svojemu orodju in v svoj namen (ne ravno v prid znanosti) podeli kako službo; ti so 
se res morali izšolati na univerzi, a so marsikaj tega (kar zadeva teorijo) nemara že 
pozabili; da so si le zapomnili vsaj toliko, kolikor [19]  je potrebno za opravljanje 
civilne službe, ki mora glede na osnovne nauke prihajati le od znanstvenikov, 
namreč empirično poznavanje statutov njihove službe (kar zadeva prakso). 
Imenujemo jih lahko torej opravnike ali strokovnjake učenosti [Geschäftsleute oder 
Werkkundige]. Kot orodje vlade (duhovniki, sodni uradniki in zdravniki) imajo 
zakonit vpliv na publiko in so poseben sloj literatov, ki nimajo svobode, da bi se po 
lastni pameti javno posluževali učenosti, marveč jim je to mogoče le pod cenzuro 
fakultet. Obračajo se (tako kot se duhovščina na laike) naravnost na ljudstvo, ki 
sestoji iz omejenežev [aus Idioten], zato v svoji stroki sicer nimajo zakonodajne 
oblasti, imajo pa vsaj deloma izvršilno oblast. Vlada zelo pazi nanje, da se ne bi 
povzdignili čez sodstveno oblast, ki pritiče samo fakultetam.  

 
RAZDELITEV FAKULTET NASPLOH  
 

Po ustaljeni rabi so razdeljene na dva razreda, na tri zgornje fakultete in na eno 
spodnjo. Vidi se pač, da pri razdelitvi in poimenovanju niso vprašali učenjaškega 
stanu, marveč je bila vprašana vlada. Kajti k zgornjim štejejo le tiste fakultete, 
katerih nauki sodijo glede na svojo tako ali drugačno ustrojenost – in glede na 
javnost svoje obravnave – na interesno področje same vlade. Tista fakulteta pa, ki 
skrbi le za interes znanosti, se imenuje spodnja, ker svoje ugotovitve lahko postavlja 
tako, kot se ji zdi prav. Vlado pa najbolj zanima to, kar ji daje najmočnejši in 
najtrajnejši vpliv na ljudstvo, in to so predmeti zgornjih fakultet. Zato si pridržuje 
pravico, do nauke zgornjih fakultet sama sankcionira, nauke spodnje pa prepušča 
lastni pameti učenih ljudi. – A čeprav nauke sankcionira, vendar sama ne uči; hoče 
le, da te tri fakultete sprejemajo določene nauke za javno predavanje in da so njim 
nasprotni nauki iz predavanj izključeni. Kajti vlada ne uči, marveč samo ukazuje 
tistim, ki učijo (kako je z resnico, ni pomembno), kakor so se pri nastopu svoje 
službe4 v pogodbi z vlado sporazumeli. – Vlada, ki bi se ukvarjala z nauki, torej tudi 
z razširitvijo ali z izboljšanjem znanosti, ki bi se torej hotela kar sama iti 
znanstvenika, bi si zaradi takšne pretiranosti zapravila spoštovanje, ki ji ga 
dolgujemo. Prav tako je tudi pod njeno častjo, če se enači z ljudstvom (z njegovim 

                                                      
4 Priznati moramo, da je naslednje načelo britanskega parlamenta: prestolni govor njihovega kralja 
mora veljati za izdelek njegovega ministra (kajti nasprotovalo bi časti vladarja, če bi se mu očitala 
zmota, nevednost ali neresnica, čeravno mora imeti zbornica pravico, da sodi o vsebini govora, da ga 
oceni in mu ugovarja), da je torej to načelo zelo dobro in pravilno izmišljeno. Ravno tako mora biti 
tudi izbor določenih naukov, ki jih vlada izključno odobri za javno predavanje, predložen 
znanstvenikom. Ta izbor namreč ne more veljati za izdelek vladarja, ampak za izdelek za to 
postavljenega državnega uradnika, o katerem lahko domnevamo, da pač misli svojega gospodarja ali 
ni dobro razumel ali pa je tudi kaj napak zasukal. 
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učenim stanom), ki ne razume šale in ravna z vsemi, ki se pečajo z znanostjo, po 
istem kopitu.  

Učeno občestvo vsekakor terja, da je na univerzi še ena fakulteta, ki je glede svojih 
naukov neodvisna5 od vladnih ukazov, fakulteta, ki mora imeti svobodo, ne da 
ukazuje, da pa vendar sodi o vseh ukazih, fakulteta, ki ima [20] opraviti z 
znanstvenim interesom, tj. z interesom za resnico, pri kateri mora imeti um pravico, 
da govori javno. Brez takšne fakultete bi namreč resnica (vladi v škodo) ne prišla na 
dan, um pa je po svoji naravi svoboden in ne sprejema nobenih ukazov, da mora 
imeti kaj za resnično (ne crede, ampak samo svoboden credo). – Vzrok za to, da se ta 
fakulteta, ne oziraje se na veliko prednost (svobode) navzlic temu imenuje spodnja, 
pa je v naravi človeka: da se namreč tisti, ki lahko ukazuje, dasiravno je ponižni 
služabnik nekoga drugega, ima vendar za imenitnejše kot nekdo drug, ki je resda 
svoboden, a nima nikogar, ki bi mu lahko ukazoval.  

 
1. O RAZMERJU FAKULTET  
PRVI ODDELEK: POJEM IN RAZDELITEV ZGORNJIH FAKULTET  
 

Lahko rečemo, da so skušali uvesti vse umetne ustanove, ki temeljijo na umni ideji 
(kakršna je ideja o vladi), ki se mora praktično dokazati na nekem predmetu 
izkustva (enako célo sedanje področje učenosti), ne samo z naključnim 
nakopičenjem in samovoljnim sestavljanjem danih primerov, marveč po nekem 
načelu, ki ga, čeprav le nejasno, vsebuje um in na katerem je utemeljen načrt, ki 
zahteva neko določeno razdelitev.  

Zato lahko domnevamo, da organizacija univerze po njenih razredih in fakultetah ni 
bila povsem naključna, marveč se je lahko vlada, ne da bi ji pripisovali vnaprejšnjo 
modrost in učenost, že zaradi lastne potrebe, ki jo je čutila, (da bi z določenimi nauki 
delovala na ljudstvo), apriori domislila nekega načela razdelitve, o katerem se sicer 
zdi, da je po izvoru empiričen, a se srečno ujema z načelom, ki velja zdaj. A zaradi 
tega vlade še ne bom zagovarjal kot nezmotljivo.  

Glede na um (tj. objektivno) bi bili nagibi, ki jih more vlada uporabiti za svoj namen 
(vplivati na ljudstvo), razvrščeni takole: najprej večni blagor vsakogar, nato civilni 
blagor za člana družbe in nazadnje telesni blagor (dolgo živeti in ostati zdrav). Kar 
zadeva prvega, lahko vlada z javnimi nauki kar najbolj vpliva celo na skrite misli in 
na najbolj zakopane izraze volje podanikov, zato da bi prve odkrivala in druge 
usmerjala; kar zadeva druge, lahko njihovo zunanje življenje drži na vajetih javnih 
zakonov, s tretjim pa si lahko zagotovi obstoj močnega in številnega prebivalstva, 
uporabnega za njene namene. – Glede na um bi torej prišlo verjetno do običajnega 
                                                      
5 Neki francoski minister je poklical k sebi nekatere od najuglednejših trgovcev in zahteval od njih 
predloge, kako naj bi se pomagalo trgovini: tako kot da bi hotel izbrati najboljšega. Potem ko je prvi 
predlagal to, drugi to, je neki star trgovec, ki je dotlej molčal, dejal: zgradite dobre ceste, kujte dober 
denar, dajte natančen menični zakon, ipd., sicer pa »nam pustite, da sami delamo«. Tak naj bi 
približno bil odgovor, ki bi ga morala dati filozofska fakulteta, če bi jo vlada vprašala za nauke, ki naj 
bi jih sploh predpisala učenjakom: da le ne bo ovirala napredovanja mišljenja in znanosti. 



 32

vrstnega reda zgornjih fakultet. To se pravi, najprej teološka, nato pravna in nazadnje 
medicinska fakulteta. Glede na naravni instinkt pa bi bil za človeka najvažnejši 
zdravnik, ker mu ohranja življenje, čele nato bi sledil pravni izvedenec, ki obljublja, 
da mu bo ohranil to, kar je naključno njegovo, in šele nazadnje (skoraj le, ko se bliža 
smrt), ko gre pač za zveličanje, duhovnik, saj si tudi duhovnik, pa naj še tako 
poveličuje blaženosti onega sveta, srčno želi, ker ne vidi nič iz tega sveta pred seboj, 
da bi mu zdravnik vendar pomagal še nekaj časa ostati v tej solzni dolini.  

* * * 

Vse tri zgornje fakultete utemeljujejo nauke, ki jim jih je zaupala vlada, na pisanju 
[Schrift], kar pri ljudstvu, ki ga vodijo s pomočjo učenosti, drugače tudi biti ne more, 
kajti brez takega pisanja bi ne bilo nobene trajne, vsakemu [21] dosegljive norme, po 
katerih bi se lahko ravnal. Da mora tako pisanje (ali knjiga) vsebovati statute, tj. iz 
samovolje nekoga višjega izhajajoče nauke, (ki sami ne izvirajo iz uma), se razume 
samo po sebi. Drugače bi namreč to pisanje, kolikor ga vlada sankcionira, ne moglo 
zahtevati splošne poslušnosti. To velja tudi za zakonik, celo za tiste javnosti 
namenjene nauke, ki bi se jih dalo izpeljati iz uma, za katerega pa se zakonik ne 
meni, marveč se utemeljuje na ukazu nekega zunanjega zakonodajalca. – Od 
zakonika kot kanona pa se povsem razlikujejo tiste knjige, denimo, simbolične knjige, 
ki jih fakultete sestavijo kot (dozdevno) popoln izvleček duha zakonika, da bi ga 
občestvo (učenih in neučenih) lažje razumelo in bolj priročno uporabilo. Te knjige 
lahko veljajo le kot organon za lažji dostop do zakonika in nimajo nobene avtoritete. 
Celo takrat ne, ko so se najodličnejši učenjaki določene stroke zedinili, da naj velja 
taka knjiga kot norma za njihovo fakulteto, za kar sploh nimajo pravice. Pravico 
imajo le, da jo začasno vpeljejo kot učno metodo, ki pa ostaja s časom spremenljiva 
in lahko zadeva sploh le formalno stran predavanja, za materialno stran zakonodaje 
pa kratkomalo ne zaleže. 

Zato biblijski teolog (ki sodi k zgornji fakulteti) svojih naukov ne črpa iz uma, 
marveč iz biblije, učitelj prava ne črpa iz naravnega prava, marveč iz deželnega 
prava [Landrecht], učenjak zdravilstva svoje občinstvo zadevajoče zdravilne metode ne 
črpa iz fizike človeškega telesa, marveč iz medicinalne postave [Medizinalordnung]. – 
Brž ko si katera od teh fakultet upa primešati kaj, kar si sposoja od uma, žali 
avtoriteto vlade, ki prek nje ukazuje, in zaide tako tja, kjer ima pravico v zakupu 
filozofska fakulteta, ki ji brez usmiljenja izpuli vse bleščeče in od uma izposojeno 
perje in z njo ravna po načelu enakosti in svobode. – Zato morajo zgornje fakultete 
skrbno paziti, da ne privolijo v kako zgrešeno poroko s spodnjo in da jo držijo v 
spoštljivi razdalji, da bi ugleda njihovih statutov ne okrnilo svobodno modrijanjenje 
spodnje fakultete.  

 
A. POSEBNOST TEOLOŠKE FAKULTETE  
 

Da obstaja bog, dokaže teolog takole: da je govoril v bibliji, ki v njej govori tudi o 
svoji naravi (vse do tja, kamor um biblije ne more slediti, npr. glede nedosegljive 
skrivnosti njegove troedinosti). Da pa je bog sam govoril skozi biblijo, biblijski 
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teolog kot tak ne more in ne sme dokazati, ker je to zgodovinska stvar in sodi k 
filozofski fakulteti. Zato bo to celo za učenjaka utemeljil kot stvar vere na neki 
določeni (seveda nedokazljivi ali nerazložljivi) občutek njene božanskosti, vprašanja 
o izvoru te božanskosti (v dobesednem pomenu) pa mu v javnem predavanju za 
ljudstvo sploh ne bo treba načeti. Ljudstvo se namreč na to kot na stvar učenosti ne 
spozna in bi se tako le zapletlo v radovedno tuhtanje in dvome. Nasprotno lahko tu 
veliko zanesljiveje računamo na zaupanje, ki ga ima ljudstvo v svoje učitelje. – Prav 
tako teolog nima pravice podtakniti izrekom svetega pisma neki smisel, ki se ujema 
natančno z izraženim, ampak ima, recimo, moralni smisel. Ker pa ni nobenega 
človeškega razlagalca svetega pisma, ki bi ga avtoriziral bog, mora biblijski teolog 
prej računati na to, da se bo razumevanje začelo na nadnaraven način s pomočjo 
nekega duha, ki vodi k vsaki resnici, kot pa dovoliti, da se vmešava in da uveljavi 
svojo razlago (ki ji manjka vsaka [22] višja avtoriteta). – In končno, kar glede 
izpolnjevanja božjih zapovedi, ki izvira iz naše volje, biblijski teolog nikakor ne sme 
računati na naravo, tj. na lastno moralno zmožnost človeka (na krepost), marveč na 
milost (nadnaraven, vendar hkrati moralen vpliv). Milosti pa je človek deležen spet 
le s pomočjo vere, ki kar najgloblje preobrazi srce, sámo to vero pa more pričakovati 
spet po milosti. – Če biblijski teolog pri preučevanju katerekoli teh postavk vmešava 
um, tudi če ta z največjo poštenostjo in največjo resnobo stremi k istemu cilju, 
preskoči (kakor Romulov brat) zid edino zveličavnega cerkvenega verovanja in 
zaide na odprto polje lastne presoje in filozofije, kjer je izpostavljen, ker se je 
izmuznil duhovniški vladavini, vsem nevarnostim anarhije. – Treba pa je razumeti, 
da tu govorim o čistem (purus, putus) biblijskem teologu, ki še ni okužen z razvpito 
svobodomiselnostjo uma in filozofije. Kakor hitro namreč pomešamo dve različni 
opravili in pustimo, da se stalita, si ne moremo ustvariti določenega pojma ne o eni 
ne o drugi.  

 
B. POSEBNOST PRAVNE FAKULTETE  
 

Pismouki pravnik ne išče zakonov za zavarovanje tega, kar je moje in tvoje, (če ravna 
tako kakor mora, kot uradnik vlade) v svojem umu, marveč v javno obstoječem in z 
najvišjega mesta sankcioniranem zakoniku. Od pravnika seveda ne moremo terjati 
ne dokaza za resnico in za njeno zakonitost, ne obrambe pred ugovori, ki jih ji 
postavlja nasproti um. Kajti šele odredbe naredijo, da je nekaj prav, vnovično 
vprašanje, ali utegnejo bili tudi same odredbe prave, pa morajo pravniki kratkomalo 
odkloniti kot nesmiselno. Bilo bi smešno, ko ne bi hoteli poslušati zunanje in najvišje 
volje, češ, da se ta ne ujema z umom. Ugled vlade je namreč prav v tem, da 
podložnikom ne dovoljuje, da svobodno sodijo o pravičnem in krivičnem po lastnih 
pojmih, marveč po predpisih zakonodajne oblasti. 

V nečem pa je praksa pravne fakultete le na boljšem kot praksa teološke. Pravna 
fakulteta ima namreč vidnega pojasnjevalca zakonov, namreč sodnika ali, kot 
nadsodnijo, pravno komisijo in (na najvišjem mestu) zakonodajalca samega. Tega 
teološka fakulteta za razlago izrekov kake svete knjige nima v taki meri. Na drugi 
strani pa to prednost odtehta neka nevšečnost, ki ni nič manjša, da so namreč 
posvetni zakoniki podvrženi spremembam, potem ko omogoči izkustvo, da se 
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spoznanja povečajo in izboljšajo. Nasprotno pa sveta knjiga ne dovoljuje nikakršne 
spremembe (ne zmanjšanja ne povečanja) in zatrjuje, da je za zmerom zaprta. Tudi 
se biblijskim teologom ne primeri, da bi se tako kot juristi pritoževali nad tem, da 
skoro zaman upajo na natančno določeno normo pravosodja (ius certum). Kajti 
biblijski teolog noče priznati, da njegova dogmatika ne vsebuje tako jasne in za vse 
primere določene norme. Če vrh tega juristični praktiki (advokati in pravosodni 
komisarji), ki so stranki slabo svetovali in so ji s tem povzročili škodo, za to nočejo 
biti odgovorni (ob consilium nemo tenetur), pa vzamejo to teološki opravniki 
[Geschaftsmanner] (pridigarji in dušni pastirji) brez pomisleka nase in dajo s svojim 
govorjenjem vedeti, da se bo o vsem sodilo tudi na onem svetu tako, kot so oni na 
tem svetu določili. Čeprav bi se po vsej verjetnosti izmaknili, če bi jih pozvali, naj 
formalno izjavijo, ali si upajo zastaviti svojo dušo za resničnost [23] vsega, v kar 
hočejo, da ljudje verujejo zaradi biblijske avtoritete. Kljub temu pa je v naravi načel 
teh ljudskih učiteljev, da ne dopuščajo nikakršnih dvomov o pravilnosti svojih 
zatrjevanj, kar seveda lahko počno toliko bolj brez nevarnosti, saj se jim ni bati, da 
bo ta načela na tem svetu ovrglo kako izkustvo. 

 
C. POSEBNOST MEDICINSKE FAKULTETE  
 

Zdravnik je umetnik [Künstler], ki je pač, ker je njegova umetnost izposojena od 
narave in mora biti zato izpeljana iz znanosti o naravi, kot znanstvenik podrejen 
neki fakulteti, na kateri se je moral izučiti in katere presoji je podvržen. – Ker se 
vlada nujno zelo zanima za to, kako se ukvarja z zdravjem ljudstva, je tudi 
upravičena, da s skupino izbranih opravnikov te fakultete (praktičnih zdravnikov), 
nadzoruje javno delovanje zdravnikov z vrhovnim sanitetnim kolegijem in 
medicinalnimi odredbami. Zaradi posebnega ustroja medicinske fakultete, ki ji za 
razliko od prvih dveh zgornjih fakultet pravil za njeno ravnanje ni treba jemati iz 
ukazov nekoga višjega, marveč iz same narave stvari – zaradi česar bi moralo njeno 
poučevanje, na splošno vzeto, izvorno pripadati filozofski fakulteti – pa te 
medicinalne odredbe ne govorijo toliko o tem, kaj morajo zdravniki delati, marveč o 
tem, kaj naj opustijo. In sicer, prvič, da naj publikum sploh ima zdravnike, drugič, da 
naj ne bo zdravnikov mazačev (noben ius impune occidendi, po načelu: fiat 
experimentum in corpore vili). Ker torej vlada po prvem načelu skrbi za javno 
udobnost, po drugem za javno varnost (glede na ljudsko zdravje), to dvoje pa je 
nekakšna policija, bo vsa medicinaina postava [Medizinalordnung] zadevala 
pravzaprav le medicinsko policijo. 

Ta fakulteta je torej veliko bolj svobodna kakor obe prvi med zgornjimi in precèj 
sorodna filozofski. Da, glede na svoje nauke, po katerih se izobražujejo zdravniki, je 
popolnoma svobodna, ker zanjo ne veljajo knjige, ki bi jih sankcionirala najvišja 
avtoriteta, marveč so le knjige, ki črpajo iz narave. Zanjo tudi ni pravnih zakonov (če 
razumemo s tem nespremenljivo voljo zakonodajalca), marveč obstajajo le uredbe 
(edikti), za poznavanje teh zakonov pa ni potrebna učenost, za katero je potreben 
sistematičen skupek naukov, ki ga fakulteta sicer ima, ki pa ga (ker ni v nobenem 
zakoniku) vlada nima pravice sankcionirati, marveč ga mora prepustiti fakulteti. 
Vlada skrbi s pomočjo lekarskih knjig in lazaretskih zavodov za to, da opravniki 
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lažje opravljajo svojo prakso v javni rabi. – Ti opravniki (zdravniki) pa so v primerih, 
ki zanimajo vlado, kolikor zadevajo medicinsko policijo, podvrženi sodbi fakultete.  

 
 
DRUGI ODDELEK  
 
POJEM IN RAZDELITEV SPODNJE FAKULTETE  
 

Spodnjo fakulteto lahko imenujemo tisti razred univerze, ki se ukvarja ali kolikor se 
ukvarja zgolj z nauki, ki niso sprejeti kot vodilo na ukaz nekoga višjega. Možno je 
sicer, da se ravnamo po kakem praktičnem nauku iz poslušnosti, da bi ga pa imeli za 
resničnega zato, ker je bilo tako ukazano (de [24] par le roi) je kratkomalo nemogoče 
ne samo objektivno (kot sodba, ki bi ne smela biti), marveč tudi subjektivno (kot 
sodba, ki je noben človek ne more izreči). Kajti tisti, ki se, kot pravi, hoče motiti, se v 
resnici ne moti in napačne sodbe v resnici ne jemlje za resnično, marveč se samo 
dela, kot da jo ima za resnično, medtem ko v njem te prepričanosti ni. – Če je torej 
govor o resnici določenih naukov, ki naj bodo predmet javnega predavanja, se učitelj 
zato ne more sklicevati na najvišji ukaz niti se ne more učenec izgovarjati, da jim je 
verjel na ukaz. To je mogoče le, če gre za delovanje. A tedaj mora s svobodno presojo 
spoznati, da je bil tak ukaz resnično dan in da se mu je dolžan ali vsaj upravičen 
podrediti; v nasprotnem primeru je njegov pristanek prazen umislek in laž. – 
Zmožnost, da presojamo avtonomno, tj. svobodno (skladno z načeli mišljenja 
nasploh) pa imenujemo um. In tako moramo imeti filozofsko fakulteto – zato ker 
mora odgovarjati za resnico naukov, ki jih mora sprejeti ali pa le dopustiti – za 
svobodno, kolikor je podrejena le zakonodaji uma, ne pa zakonodaji vlade.  

Na univerzi pa mora biti ustanovljen tudi tak oddelek, se pravi, obstajati mora tudi 
filozofska fakulteta. Glede na tri zgornje fakultete je njena naloga, da jih nadzoruje 
in da jim koristi, in sicer ravno zato, ker je vse odvisno od resnice (bistvenega in 
prvega pogoja učenosti sploh). Koristnost, ki jo zgornje fakultete obetajo za potrebe 
vlade, pa je le drugoten moment. – Vsekakor lahko teološki fakulteti dopustimo 
njeno ponosno zahtevo, da je filozofska fakulteta njena dekla (še zmeraj pa ostane 
vprašanje, ali nosi baklo pred milostljivo gospo ali pa vlečko za njo); če je le ne 
zapodijo ali ji ne zavežejo usta. Zakaj prav ta brezzahtevnost biti zgolj svobodna, a 
tudi pustiti svobodo, iskati zgolj resnico v prid vsaki znanosti in jo za poljubno rabo 
ponuditi zgornjim fakultetam, jo mora sami vladi priporočiti kot nesumljivo in ne-
pogrešljivo.  

Filozofska fakulteta ima dva oddelka. Prvi je oddelek historičnega spoznanja (sem 
sodijo zgodovina, opis zemlje, učeno poznavanje jezika, humanistika z vsem 
empiričnim spoznanjem, ki ga nudi naravoznanstveno). Drugi je oddelek čistega 
umskega spoznanja (čiste matematike in čiste filozofije, metafizike narave in nravi) 
in obeh delov učenosti v njunem medsebojnem odnosu drugega do drugega. Prav 
zato obsega filozofska fakulteta vse dele človeške vednosti (in tako historično tudi 
presega zgornje fakultete), le da ne jemlje vseh (namreč posebnih naukov ali 
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zapovedi zgornjih) za vsebino, marveč so zanjo predmet presoje in kritike, in to z 
namenom koristiti znanostim. 

Filozofska fakulteta torej lahko zahteva, da preizkusi vse nauke glede na njihovo 
resnico. Vlada ne more, ne da bi ravnala proti svojemu pravemu, bistvenemu 
namenu, tega filozofski fakulteti prepovedati in zgornje fakultete se morajo hočeš 
nočeš sprijazniti z njenimi javnimi ugovori in dvomi. To jim utegne biti seveda v 
nadlego, ker bi lahko brez takih kritikov na področju, ki so si ga prilastile, 
kakršenkoli je že naslov te posesti, mirno počivale, pri tem pa bi lahko po 
despotovsko ukazovale. – Le opravnikom teh zgornjih fakultet (duhovnom, 
pravnikom in zdravnikom) je mogoče prepovedati, da pri opravljanju svojega posla 
javno ne ugovarjajo naukom, katerih predavanje jim je zaupala vlada, in da se ne 
predrznejo igrati filozofa. To je lahko dovoljeno le fakultetam, ne pa uradnikom, ki 
jih je postavila vlada, saj se imajo ti za svoje znanje zahvaliti le fakulteti. Ko bi se ti 
uradniki, npr. pridigarji in pravni uradniki, hoteli privoščiti, da razglasijo ljudstvu 
[25] svoje ugovore duhovni ali posvetni zakonodaji in dvome o njej, bi s tem 
nahujskali ljudstvo zoper vlado. Nasprotno pa naslavljajo fakultete ugovore in 
dvome le druga proti drugi, kot učenjaki, česar ljudstvu ni mar, celo če o tem kaj 
izve, ker se sámo vda v to, da modrovanje ni njegova stvar, in se čuti primorano 
držati se zgolj tega, kar mu za to postavljeni uradniki vlade razglašajo. – Posledica te 
svobode, za katero spodnja fakulteta ne sme biti prikrajšana, pa je, da usmerjajo 
zgornje fakultete (sàme bolje poučene) uradnike vse bolj na tir resnice. Ti uradniki 
pa se, ker so bili sami bolje poučeni o svoji dolžnosti, ne spotikajo nad spremembami 
predavanja. Pri tej posledici gre le za boljše razumevanje sredstev za isti namen, kar 
se lahko zgodi brez polemičnih in nemir zbujajočih napadov na ustaljene načine 
pouka in ob popolni ohranitvi materialne plati.  

 

 

 
 

Spominska znamka ob 250 letnici Kantovega rojstva 
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Frankfurtska šola in kritika razsvetljenstva 
 
 

Frankfurtska šola ali »kritična teorija družbe« je oznaka vplivne smeri v filozofiji in kritični 
družboslovni misli 20. stoletja. Ime je nastalo po Inštitutu za socialna raziskovanja v 
Frankfurtu, kjer je jedro skupine delovalo v letih pred nastopom nacizma, kasneje pa 

emigriralo, predvsem v ZDA, kjer so nastala tudi najbolj znana dela, ne nazadnje tista z 
eksplicitno kritiko razsvetljenstva oziroma »samouničenjem razsvetljenstva«, kot pravita 
Adorno in Horkheimer. Večina teh del je izšla neposredno po drugi svetovni vojni. – Prvi 

odlomek je bil posebej preveden za to gradivo po izvirniku: Eclipse of Reason, New York, 
1947. Drugi odlomek – izvirnik je izšel leta 1947 v Amsterdamu – je povzet po zborniku 

Kritična teorija družbe (ur. Slavoj Žižek in Rado Riha), Mladinska knjiga, Ljubljana 1981; 
prevod Jani Razpotnik in Rado Riha. V oglatih oklepajih so strani v navedeni slovenski izdaji. 

 
Max Horkheimer: Pomračitev razuma  

 
 

Uvod 
 
Ko to pišem, se ljudje demokratskih nacij soočajo s problemi oboroženega zaključka 
svoje zmage. Udejanjiti morajo načela človeškosti, v imenu katerih so padle žrtve 
vojne. Sedanje možnosti družbenih dosežkov presegajo pričakovanja vseh mislecev 
in državnikov, ki so v utopičnih programih nekoč začrtovali idejo resnično človeške 
družbe. Vendar obstoji vsesplošen občutek strahu in razočaranja. Upanja človeštva so 
videti daleč od izpolnitve, celo bolj kot v preteklosti. Izgleda, da se s tem, ko tehnično 
znanje širi obzorja človekove misli in dejavnosti, zmanjšuje njegova avtonomija kot 
posameznika, njegova sposobnost, da se upre manipulaciji, njegova moč 
razmišljanja, njegova neodvisna stališča. Napredek tehničnih sredstev razsvetljevanja 
spremlja proces razčlovečenja. 

 
 

Max Horkheimer in Theodor W. Adorno: 
Dialektika razsvetljenstva 

 
 
Pojem razsvetljenstva 
 
Razsvetljenstvo – v najširšem smislu napredujočega mišljenja – je od nekdaj 
zasledovalo cilj, da ljudem odvzame strah in jih upostavi kot gospodarje. Toda skoz 
in skoz razsvetljena zemlja se blešči v znamenju triumfalne nesreče. Program 
razsvetljenstva je bilo odčaranje sveta. Hotelo je razkrojiti mite in strmoglaviti 
domišljijo z védenjem. Bacon, »oče eksperimentalne filozofije«,6 je že zbral motive. 
[116] 

                                                      
6 Adorno in Horkheimer navajata Voltairja kot avtorja tega izraza. (Op. ur. tega gradiva).  
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[…] 
 
Védenje, ki je moč, ne pozna nobenih meja, niti v zasužnjevanju kreature niti v 
ustrežljivosti do gospodarjev sveta. Kakor vsem smotrom meščanskega gospodarstva 
v tovarni in na bojišču, tako je na voljo vsem tistim, ki ga jemljejo v roko, ne glede na 
poreklo. Kralji ne razpolagajo s tehniko nič bolj neposredno kot trgovci: ravno tako je 
demokratična kot gospodarski sistem, v katerem se razvija. Tehnika je bistvo tega 
védenja. Ne meri na pojme in podobe, ne na srečo vpogleda, temveč na metodo, 
izkoriščanje dela drugih, kapital. Mnoge stvari, ki jih je še zaobseglo po Baconu, so 
same spet sredstva: radio kot sublimirano tiskarstvo, bojna letala strmoglavci kot 
učinkovitejša artilerija, daljinsko vodenje kot zanesljivejši kompas. Kar se hočejo 
ljudje naučiti od prirode, je to, da jo uporabljajo tako, da do kraja obvladujejo njo in 
ljudi. Samo to velja in nič drugega. Neusmiljeno do samega sebe je razsvetljenstvo 
izžgalo še zadnji ostanek lastne samozavesti. Samo takšno mišljenje, ki dela silo 
samemu sebi, je dovolj trdno, da razbija mite. Pred dandanašnjim triumfom 
zaverovanosti v dejstva bi bil tudi Baconov nominalistični credo sumljiv zaradi 
metafizike in bi ga zadel verdikt ničevosti, ki ga je on izrekel nad sholastiko. Moč in 
spoznanje sta sinonima. [116] 
 
[…] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

               Max Horkheimer                                                          Theodor W. Adorno 
 
 
 
Mit prehaja v razsvetljenstvo, narava pa v golo objektivnost. Ljudje plačujejo 
okrepitev svoje moči z odtujenostjo od tega, nad čimer izvajajo svojo moč. 
Razsvetljenstvo se vede do reči kot diktator do ljudi. Pozna jih, kolikor more z njimi 
manipulirati. [120] 
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. 

II. VRLINA 
. 

 
 

Platon: Država 
 

[O pravičnosti. Metafora o duši in  mestu. Odlomki.] 
 

 
Prva knjiga Države, ki jo pripisujejo Platonovemu času razvoja, se začenja z dialogom o 

pojmu pravičnost, eni ključnih kategorij etičnega nauka. Naslednje knjige Države (II-X) 
pripisujemo njegovemu zrelemu obdobju; tu se – v tesni navezavi na pojem pravičnosti in v 

razpravi o najboljši državi – nahaja tudi metafora o duši in mestu.  Odlomek je povzet po 
objavi pri založbi Mihelač; Ljubljana, 1995. 

 
 
 
 

PRVA KNJIGA 
 

12.  »Poslušaj torej!« je dejal. »Tole trdim: pravično ni nič drugega kakor to, kar 
koristi močnejšemu. Zakaj me ne pohvališ? Seveda nočeš!« 

»Najprej te moram prav razumeti; zdaj mi tvoje besede še niso jasne. To, kar 
koristi močnejšemu, praviš, je pravično. Kaj meniš s tem, Trazimah? Vendar ne 
tegale: če je rokoborec Pulidamas močnejši kakor mi in če njegovemu telesu koristi 
govedina, potem je ta jed koristna tudi za nas šibkejše, in s tem tudi primerna 
(dobra)?« 

»Ti si neznosen, Sokrat! Ti trditev zmerom najslabše tolmačiš.« 
»Nikakor ne, dragi! Izražaj se samo malo točneje!« 
»Ali ne veš, da imajo nekatere države tiransko, druge demokratsko in tretje 

aristokratsko ustavo?« 
»Kako ne bi?« 
»V vsaki državi ima vladajoči sloj moč?«  
»Gotovo.« 
»Vsaka vladavina izdaja zakone sebi v prid: demokratija demokratične, 

tiranida tiranske itn. V teh zakonih oznanjajo, da je to, kar je zanje koristno, za 
podložnike pravično, in vsakogar, ki se proti temu pregreši, kaznujejo, ker s tem krši 
zakon in ravna krivično. In to je, moj dragi, tisto – tako trdim –, kar je v vseh državah 
enako ”pravično”, namreč korist obstoječe vladavine. Ta ima namreč oblast, tako da 
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za vsakogar, ki stvar samo pravilno razmisli, sledi: povsod je pravica isto, namreč to, 
kar koristi močnejšemu!« 

»Zdaj sem razumel tvojo trditev,« sem odvrnil. »Ali je resnična ali ne, to bom 
šele poskušal ugotoviti. Koristno je potemtakem po tvojem odgovoru, dragi 
Trazimah, pravično. Vsekakor si mi prepovedal tak odgovor. Vendar si k temu še 
dodal: kar koristi močnejšemu.« 

»Morda samo nepomemben dostavek?« 
»Njegov pomen še ni jasen. Jasno pa je, da mora biti resničnost tvoje trditve 

pretehtana. Ker s tabo soglašam, da je pravično nekaj koristnega, ti pa k temu še 
dodajaš, “za močnejšega”, pristavek, ki ga še ne razumem, moram le-tega raziskati.«  
 
[…] 
 

16. »Kako slabo povsod odreže pravični nasproti nepravičnemu, moj naivni Sokrat, 
naj pokaže naslednje razmišljanje. Najprej v medsebojnih pogodbenih in poslovnih 
odnosih: ko gre za dva poslovna partnerja, ne boš nikoli doživel, da bi bil po 
končanem poslu pravični bogatejši kot nepravični, temveč narobe. Dalje v javnem 
življenju: kadar velja plačati davke, plača pravični od enakega dohodka več kot 
nepravični, ko pa gre za podpore, ne dobi oni nič, ta pa mnogo. Slednjič pri 
opravljanju javne službe: najmanjša škoda, ki pravičnika pri tem zadene, je omajano 
premoženjsko stanje, ker se mu ne more dovolj posvečati; zaradi svoje pravičnosti se 
z državnim denarjem ne okorišča; povrhu pa postane nepriljubljen pri prijateljih in 
znancih, ker jim v ničemer, kar je protipostavno, ne ustreže. Pri nepravičniku je vse 
ravno nasprotno.« 

[…]  

»Najlaže spoznaš to, če si predstavljaš najpopolnejšo nepravič-nost, ki napravi 
nepravičnika za najsrečnejšega človeka, oškodovance, ki ne marajo delati krivice, pa 
za najnesrečnejše. To je tiranida: polašča se tujih dobrin, najsi pripadajo bogovom ali 
posvetnim lastnikom, zasebnikom ali državi, in sicer ne v malem, temveč vseh na 
enkrat, z zvijačo ali s silo. Kdor take stvari posamič zagreši in je pri tem zasačen, ga 
čakata kazen in najhujša sramota; če namreč ljudje posamič zakrivijo take zločine, 
potem jih razglasijo za svetiščne roparje, tatove sužnjev, vlomilce, razbojnike in 
tatove. Tistega, ki si poleg premoženja občanov podvrže in zasužnji tudi nje same, pa 
nihče ne zasramuje ali zaničuje, temveč ga vsi hvalijo in imajo za srečnega; tega ne 
delajo samo njegovi sodržavljani, temveč tudi vsi drugi, čeprav vedo za vse njegove 
lopovščine. Kajti kdor se spotika ob nepravičnost, tega ne dela iz strahu, da bi komu 
prizadel krivico, temveč iz strahu, da ne bi krivica njega zadela. Tako je, dragi Sokrat, 
nepravičnost plemenitejša in pomembnejša kakor pravičnost, samo da je dovolj 
velika; in, kakor sem v začetku dejal: kar je mogočniku v prid, je pravično, 
nepravično pa je to, kar si samo ustvarja korist in dobiček.« 

 

[…]  
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ČETRTA KNJIGA 
 

17.  »V tem je iskati vzrok za koristnost naših ukrepov, po katerih naj rojeni čevljar 
izdeluje čevlje in ničesar drugega; tesar naj opravlja tesarska dela in podobno drugi. 
V tem, dragi Glavkon, se kaže pravičnost. « 

»Očitno.« 
»V resnici, takšna je pravičnost, samo da se ne nanaša na ustrezno zunanjo 

zaposlitev ljudi, temveč na njihovo notranjo dejavnost, na njihovo bistvo. Tak človek 
ne dopušča, da bi deli njegove duše opravljali neustrezne ali raznotere naloge. Dela 
to, kar mu pripada, obvladuje samega sebe, ureja dušo, ustvarja med njo in sabo 
prijateljstvo ter uglaša v harmoničnem razmerju drugega z drugim njene tri dele 
kakor glavne strune lire: najvišjo, najnižjo in srednjo. Vse te dele in to, kar je morebiti 
še med njimi, povezuje drugo z drugim in iz raznoterosti ustvarja enotnost. Tako 
postane preudaren in harmoničen in šele zdaj se loti svojega dela, bodisi da je to 
pridobivanje denarja ali nega telesa, javni posli ali zasebne zadeve. Pri tem občuti in 
ima za pravično in lepo tisto dejanje, ki ohranja in pospešuje takšno duševno stanje; 
modrost mu je spoznanje, ki takšno dejanje vodi, za nepravično mu velja vse, ki to 
duševno stanje ruši, in kot nevednost označuje tisto mnenje, ki napeljuje k 
nepravičnemu dejanju.« 

»V tem imaš popolnoma prav, Sokrat.« 
 
[…] 
 
18.  »No dobro!« sem mu pritrdil. »Zdaj je treba potemtakem obrazložiti samo še 
nepravičnost.« 

»Tako je.« 
»Nepravičnost mora biti neke vrste nesloga med temi tremi deli; mnogostran-

ska zaposlenost in mešanje v tuje posle. En del se upira celotni duši, da bi ji zavladal, 
vtem ko mu po njegovem bistvu pripada, da služi tistemu delu, ki je določen, da 
vlada. To nekako ter nered in zmedo med deli duše imenujemo nepravičnost ali tudi 
razbrzdanost, strahopetnost, nevednost ali, skratka, ničvrednost.« 

»Prav to.« 
»Ker nam je jasno, kaj sta nepravičnost in pravičnost, smo si tudi popolnoma 

na jasnem o nepoštenem in zločinskem ravnanju na eni in o poštenem ravnanju na 
drugi strani.«  

»Kako to?« 
»Ker le-ti prav tako bivata v duši, kakor je zdravo in bolno vezano na telo.« 
»Kako?« 
»To, kar je zdravo, ustvarja zdravje, to, kar je bolno, povzroča bolezen.« 
»Tako je.« 
»Tako ustvarja pošteno ravnanje pravičnost, nepošteno pa nepravičnost.« 
»Nujno.« 
»Ustvarjati zdravje se pravi: vzpostavljati v telesu naravno razmerje med 

vladajočim in pokoravajočim se delom; povzročanje bolezni pa obstoji v vzpostav-
ljanju nenaravnega razmerja med tema deloma.« 

»Tako je.« 
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»Prav tako ustvarjanje pravičnosti ni nič drugega kakor vzpostavljanje narav-
nega razmerja med vladajočim in pokoravajočim se delom duše, ustvarjanje nepra-
vičnosti pa nič drugega kakor vzpostavljanje nenaravnega razmerja med deli duše. «  

»Jasno.«  
»Krepost je potemtakem zdravje, lepota in dobro počutje duše, ničvrednost pa 

bolezen, grdota, slabost.« 
»Tako je.« 

 
[…] 
 
19.  »Tako je treba odgovoriti samo še na vprašanje, kaj je koristnejše: pošteno 
ravnati, težiti za plemenitostjo in biti pravičen, ne glede na to, ali ostane to opaženo 
ali ne – ali pa biti nepravičen in delati krivice, če pri tem ostanemo nekaznovani in 
nas ne poskušajo s kaznijo poboljšati?« 

 »Toda, Sokrat, smešno bi bilo to preiskovati. Saj vendar s propadajočim 
telesom ne moremo živeti, četudi so pred nami vse jedi in pijače in so nam na voljo 
vsa bogastva in vsa moč. In kako bi le lahko živeli, če je zrahljano in uničeno ravno 
to, zaradi česar živimo, če torej lahko vsakdo dela, kar hoče, samo tega ne, kar nas 
osvobaja ničvrednosti in nepravičnosti ter nam prinaša pravičnost in krepost! In to 
potem, ko smo temeljito raziskali bistvo teh lastnosti!«  
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Platon: Protagoras 

 
[Mit o Prometeju. Odlomek] 

 
 

Platonov dialog Protagoras prištevamo med njegova zgodnja dela; gre za povzetek malih 
»dialogov o vrlini« in dokazovanje premoči filozofije nad sofistiko. Eno izmed osnovnih 
vprašanj tega dialoga je: ali je mogoče »napredovati k boljšemu«; ali se je mogoče vrline 
naučiti? Izbrani odlomek prinaša predvsem zanimivo interpretacijo mita o Prometeju, ki 

odpira vprašanja nastanka kulture. – Povzeto po izdaji založbe Obzorja, Maribor, 1966. Iz 
grščine prevedel Marijan Tavčar.  
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Ko smo vsi posedli, je spregovoril Protagoras: »Tak, Sokrates, povej sedaj, prosim, ko 
so tudi tile navzoči, kar si mi pravkar omenil glede tistega mladeniča!«  

[318] Vzel sam torej besedo: »Začel bom, dragi Protagoras, prav tam, kakor že malo 
poprej - o tem, po kar sem prišel. Tale Hipokrates tukaj si namreč želi tvoje družbe in 
naukov. Vendar bi rad, tako pravi, prej zvedel, kaj mu je pričakovati, če se ti pridruži. 
Samo toliko bi imela povedati.« Nato je odgovoril Protagoras in dejal: »Če boš pri 
meni, mladenič, lahko pričakuješ, da boš že tistega dne, ko boš prvič pri meni, odšel 
domov boljši, in isto bo tudi drugi dan! Tako boš iz dneva v dan napredoval k bolj-
šemu.« 

Ko sem to slišal, sem pripomnil: »V tem, kar si povedal, Protagoras, ni nič presenet-
ljivega, temveč je naravno in samo po sebi razumljivo. Saj bi se tudi ti, pa naj si tako 
častitljive starosti in moder, še izpopolnil, če bi te kdo naučil nekaj, česar nemara še 
ne veš. A ne gre za to, ampak denimo, da bi Hipokrates na mah spremenil svoje 
mnenje ter si zaželel družbe mladeniča, ki je komaj pred dnevi prišel le-sem, 
Zeuksipa iz Herakleje, ter bi se napotil k njemu, kakor se je sedaj k tebi, in bi slišal od 
njega isto, kar si dejal ti, da bo po vsakodnevnem druženju z njim boljši in bo napre-
doval - pa bi ga vprašal: ,V čem praviš, da bom boljši in bom napredoval?' bi mu 
Zeuksipos nedvomno odgovoril: ,V slikarstvu vendar.` Ali da bi stopil v šolo 
Ortagore iz Teb in bi slišal od njega isto, kakor od tebe, ter bi ga potipal, v čem bo po 
vsakodnevni družbi z njim boljši, bi le-ta pač odvrnil: ,V igranju na flavto`. In zdaj 
odgovori tako tudi ti temu mladeniču in meni, ko te zanj vprašujem: ,Hipokrates bo 
že prvega dne, če se bo držal Protagore, šel domov boljši in prav tako bo napredoval 
vsakega naslednjega dne`. Toda v čem neki, dragi Protagoras, in glede česa?« 

In Protagoras je, potem ko je poslušal moje besede, odgovoril: »Sila dobro sprašuješ, 
moj Sokrates, in jaz uživam, kadar odgovarjam spretnim vpraševalcem. Če pride 
tedaj Hipokrates v moje roke, ne bo skusil tega, kar pri kakem drugem učitelju, 
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sofistu. Ti namreč mladeniče trpinčijo. Proti njihovi volji jih znova pitajo s šolskimi 
predmeti, katerim so vendar pravkar ušli, ter jih uče računstva, zvezdoslovja, zemlje-
merstva in glasbe (pri tem je z očmi ošvrknil Hipijo); če pa pride k meni, se ne bo učil 
ničesar drugega kakor to, zastran česar je bil prišel. Ta učenost pa je izvedenost v 
domačih zadevah, kako bo najbolje gospodaril v svoji hiši, in pa v državnih poslih, 
kako bo postal dejanski upravljalec države in javni govornik.« 

[319] »Ali sem prav slišal?« sem odvrnil. »Zdi se mi namreč, da govoriš o političnih 
spretnostih in obljubljaš, da boš vzgajal ljudi v dobre državljane.« »Imaš prav,« je 
dejal, »prav to je obljuba, za katero se obvezujem.« 
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»Vsekakor,« sem pristavil, »se ponašaš s sila lepo sposobnostjo – če jo res imaš. 
Zategadelj ti bom seveda govoril z dna duše, kakor pač mislim. Bil sem namreč 
mnenja, moj Protagoras, da tega ni mogoče naučiti, če pa ti drugače trdiš, nimam 
razloga, da ti ne bi verjel. Od kod pa moja misel, da ta reč ni naučljiva in ne pridob-
ljiva od človeka na človeka, sem ti seve dolžan razlago. Prepričan sem namreč, kakor 
menijo vsi Heleni, da so Atenci modri ljudje. Vidim vsaj, da pokličejo, kadar se 
zberemo v skupščini in mora država kaj skleniti glede zidav, na posvet stavbenike, 
kadar pa gre za ladjedelstvo, skličejo ladjedelce. Isto počno tudi pri vseh drugih 
zadevah, ki o njih sodijo, da so učljive in priučljive. A če se jim drzne kdo drug dajati 
dobre nauke, ki ga ne štejejo med izvedence, ga, naj je še tako zal, premožen in 
plemenit, zavrnejo, še več, zasmehujejo in zganjajo hrup, dokler onega krik in vik ne 
preglasita in sam odstopi od tega, kar se je bil še namenil povedati, ali pa ga na ukaz 
predsed-ništva biriči odvlečejo ter vržejo ven. Z vsem, kar po njihovi sodbi sloni na 
tehničnem, ravnajo tako. A kadar se je treba pomeniti in kaj ukreniti o javnem 
upravljanju, tedaj vstane vsakdo in jim daje nasvete, pa naj bo tesar, kovač, čevljar, 
trgovec ali lastnik ladij, bogat ali reven, plemič ali preprost človek. Živ krst mu tega 
ne jemlje za zlo, kakor poprej omenjenim, češ: nimaš usposobljenosti in nisi imel 
nikakega učitelja v tem, pa se nam vendar predrzneš svetovati.  

Razlog je jasen – so pač mnenja, da se tega ni moč naučiti. 

Pa nikar misliti, da tako sodi zgolj državna skupnost, ne, tudi v zasebnem življenju 
niso naši najpametnejši in najvplivnejši meščani zmožni, da bi to krepost, ki jim je 
dana, izročali drugim. Tako je dal na primer Perikles, oče teh dveh mladeničev tu, 
obema v vsem, kar je naloga učiteljev, prav lepo in dobro vzgojo; toda o čemer je on 
moder, ju ne pouči sam in ju ne da drugim v uk. [320] Sama se potikata okoli in se 
paseta kakor sveta junčka brez pastirja vsepovsod, kjer bi utegnila trčiti na krepost. 
In če hočeš še več, Kleinii, mlajšemu bratu Alkibiada tu, je varuh taisti Perikles; ker se 
je bal zanj, da ga ne bi Alkibiades pokvaril, ga je temu vzel in ga izročil Arifronu v 
vzgojo na le-tega domu. Še preden pa je minilo šest mesecev, je Arifron dečka 
Alkibiadu vrnil, češ da ne ve, kako naj z njim ravna. Mogel bi ti jih našteti še brez 
števila, ki so bili sicer sami poštenjaki, pa vendar niso nikoli nikogar poboljšali, niti 
domačih niti tujcev. 
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Če imam to pred očmi, Protagoras, menim, da se čednosti ni mogoče naučiti. Ko pa te 
slišim trditi drugače, omahujem in sem spet mnenja, naj velja tvoja; saj vendar vem, 
da si na svetu veliko izkusil, se marsičesa naučil in mnogokaj tudi sam odkril. Če 
nam tedaj moreš še dokazati, da se je moč kreposti naučiti, ne hrani tega zase, temveč 
kar z razlago na dan!« 

»Prav Sokrates, ne bom skoparil,« je pritegnil, »vendar ne vem, kako naj bi vam stvar 
prikazal, ali bi vam povedal mitos (bajko) kakor starejši mlajšim ali bi vam pa 
postregel s stvarnim dokazilom.« 

Večina poslušalcev, ki so sedeli kraj njega, je bila za to, naj razloži vprašanje, kakor 
pač sam najbolje ve. »Potlej bi menil, da bo prijetnejše, če vam povem bajko.« 
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Njega dni je bilo tako, da so bili sicer že bogovi, a o umrljivih bitjih še ni bilo sledu. 
Ko pa je tudi zanje odbila ura stvarjenja, so jih oblikovali bogovi znotraj zemlje - 
zgnetli so jih iz prsti in ognja pa iz snovi, ki se mešajo z zemljo in ognjem. A ker so jih 
namenili za luč sveta, so naročili Prometeju in Epimeteju, naj jih preskrbita in 
obdarita z močmi, kakršne jim gredo. Od Prometeja si potem izprosi Epimetej, da bi 
smel sam deliti. 'Jaz bom delil', je predlagal, 'ti pa potlej nadzoruj'! Res ga je prepričal 
in on je jel deliti. A podelil je nekaterim moč brez hitrosti, medtem ko je s hitrostjo 
obdaril slabotnejše; ene je oborožil, a drugim dal nebogljeno naravo brez orožja, pač 
pa si je zato zanje izmislil kako drugo možnost samoohranitve. Tiste, ki jim je bil po-
delil majhnost, je obdaril s krili za beg ali s podzemskim skrivališčem. Nasprotno pa 
je tiste, ki jim je dal visoko rast, prav s tem ohranil. [321] Tudi vse drugo je na enak 
način delil in zraven izravnaval. Tako je uredil, ker ga je skrbelo, da ne bi  kak rod 
izumrl. 

Ko jih je tako rešil, da se niso med seboj pokončali, si je izmislil zanje še obrambo 
pred menjavanjem Zeusovih letnih časov: odel jih je z gosto dlako in grobimi kožami, 
ki so bile dobro varstvo proti mrazu, a tudi primerna obramba pred poletno 
prigrevico, hkrati pa še vsakomur, ko se je odpravljal k počitku, naravna posteljna 
odeja. Noge je nekaterim podkoval s kopiti in kremplji, drugim pa z dlako in 
debelimi brezkrvnimi parklji. 

Potlej je določil vsakomur ustrezno hrano: enim bilke zemlje, drugim plodove 
dreves, tretjim korenine, zopet drugim pa je dovolil za hranilo meso drugih živali. 
Prvim je namenil slab razplod, a tistim, ki naj bi bile teh plen, obilen, da bi s tem 
ohranil vrste. 

Ker pa Epimetej ni bil ravno odprte glave, je nevede uporabil za nerazumne živali 
vse zmožnosti, ki so mu bile na voljo; preostal pa mu je še človeški rod, čisto brez 
darov, in bil je v zadregi, kaj naj napravi z njim. Ko je tako omahoval pa premišljeval, 
je pristopil k njemu Prometej, da bi si ogledal njegovo delitev. In videl je druga bitja 
preskrbljena z vsem ustreznim, človeka pa nagega, bosega, brez strehe in neoboro-
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ženega: in že se je bližal usodni dan, ko bi moral tudi človek iz zemlje na svetlo. In 
Prometej, ki so ga trle skrbi, ker ni mogel najti za človeka rešitve, je izvabil Hefaistu 
in Ateni njuno ročno vednost pa modrost hkrati z ognjem – nemogoče je namreč, da 
bi bila ta brez ognja komur koli dosegljiva in v prid – ter jo poklonil človeku. Tako je 
bil človek sicer obdarjen z modrostjo za ohranitev življenja, manjkala pa mu je še 
družbena sposobnost. Ta je bila v Zeusovi posesti, a Prometej nikakor ni smel več 
prestopiti praga akropole Zeusovega domovanja – povrh tega pa so bile Zeusove 
straže na moč grozljive. A v skupno delavnico Atene in Hefaista, v kateri sta ta dva 
opravljala svoje zvedenosti, se je skrivoma le splazil. In tamkaj je ukradel ročnost rav-
nanja z ognjem Hefaistu, pa še drugo umetnost Ateni ter ju podaril človeku. Od tod 
človeku življenjsko udobje. Kasneje je doletela, tako pripoveduje zgodba dalje, 
Prometeja po Epimetejevi krivdi kazen za tatvino. 
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[322] Ker je bil potemtakem človek vsaj malce deležen božanske usode, je predvsem 
zavoljo sorodstva z bogom edini med vsemi živimi bitji veroval v bogove in jim jel 
postavljati žrtvenike pa kipe. Vrh tega je kaj kmalu s svojo veščino izumil artikulirani 
govor in imena, si našel bivaIišče, si napravil obleko, obutev, posteljnino in si začel 
pridobivati živež iz zemlje. 

Tako preskrbljeni so ljudje najprej prebivali razkropljeno; mest še ni bilo. Zategadelj 
so jih ugonabljale divje zveri, saj so bili v vsem šibkejši. Ročna umevnost jim je bila 
namreč za pridobivanje hrane zadostna pomočnica, a za boj proti divjim zverem jim 
ni zadostovala; zakaj politični vedi, katere del je bojna izurjenost, še niso bili kos. 
Zatorej so poskrbeli za to, da se združijo in ohranijo: ustanavljali so mesta. A ko so se 
združili v skupnosti, so obmetavali drug drugega s krivicami, ker jim pač ni bila 
dana družbena veda; tako so se vnovič razhajali in pri tem poginjali. In Zeus se je 
zbal za naš rod, da se ne bi dokončno iztrebil, zato je poslal Hermesa, ki naj bi bil 
navdal ljudi z zavestjo medsebojnega spoštovanja in s pravnim čutom, kar naj bi bilo 
okras mestom in pa tesna vez njihove skupnosti. Hermes je tedaj vprašal Zeusa, kako 
naj vdihne ljudem pravni čut in nravno zavest. 'Ali naj podelim tedve prav tako 
kakor umetnost in obrti? Te so namreč takole razdeljene: nekdo, ki je doma v 
zdravniški vedi, ustreza kopici laikov, in enako je z drugimi izvedenci. Naj mar prav 
tako vsadim med ljudi tudi politično zavest in pravičnost ali pa naj ju razdelim med 
vse?' 'Kar med vse', je odvrnil Zeus, 'in vsi naj ju bodo deležni! Saj ne morejo obstati 
mesta, ko bi bili le-ti dani samo peščici, kakor je to z drugimi vednostmi. In v mojem 
imenu izdaj še postavo: kdor si ne more prisvojiti nravne zavesti in pravnega čuta, 
tega velja pokončati kakor najhujšo kugo za mesto!' 

Tako in zato, moj Sokrat, so mnenja drugi in posebej Atenci, da pristoji zgolj peščici, 
da svetuje, kadar je beseda o gradbeni ali kaki drugi spretnosti; in če hoče še kdo 
zraven te peščice dati kak svet, ga zavrnejo, kakor praviš, in rečem ti, da imajo prav. 
Kadar pa se lotijo posvetovanj o upravljanju države, kjer mora vse sloneti na pravič-
nosti in zmernosti, takrat po pravici pripuste vsakogar, ker se tudi vsakomur 
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spodobi, da ima to zvrst kreposti, ali pa naj sploh ne bo držav. [323] To je, dragi 
Sokrates, razlog prejšnjemu. 

Da pa ne boš mislil, da te menim ukaniti; poslušaj še tale dokaz: Ljudje nasploh sodi-
jo, da tiči v slehernem človeku pravičnost in pa druge politične vednosti. Pri drugih 
ročnostih je namreč, kakor sam praviš, tako, da ljudje nekoga, ki izjavlja, da je odli-
čen flavtist ali pa izveden v kateri drugi umetnosti, a to ni, bodisi zasmehujejo ali pa 
se nanj togoté, njegova domači pa ga vzamejo k sebi in zaznamujejo za zmedenca. 
Kar pa zadeva pravičnost in druge državljanske kreposti, sodijo tukaj o nekom, 
četudi vedo zanj, da je nepravičen, čeprav hoče sam od sebe o sebi povedati resnico, 
in sicer vpričo Ijudi, da je to norost, in sicer v istem, kar imajo v drugih primerih za 
ra-zumno. Povrh tega pribijajo, da mora vsakdo vsaj trditi, da je pravičen, pa naj to v 
resnici je ali ni, ali pa ga imajo za norega, če si ne pripisuje pravičnosti, kakor da je 
kratko malo nujno, da je vsaj malce pravičen vsakdo, ali pa naj ne bo v številu ljudi.  

 
 

 
 
 

Heinrich Fueger (1817), Prometej prinaša človeštvu ogenj 
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Aristotel: Nikomahova etika 

 
[Odlomka] 

 

Ljubljana: CZ 1964 - Prev. Dr. K. Gantar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1104 a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1139 b 
 

                                        
II. knjiga, 2. poglavje 

 
Jasno in nesporno je, da moramo dejanja uravnavati v skladu z zdravo pametjo. 
Pozneje bomo podrobneje razložili, kaj je mišljeno pod izrazom »zdrava 
pamet« in v kakšnem razmerju je le-ta do drugih vrlin. Že vnaprej pa lahko 
poudarimo, da se moramo pri razpravljanju o dejanjih zadovoljiti z grobim 
orisom in da nima smisla o tem razpravljati z vso natančnostjo. Saj smo že 
uvodoma poudarili, da se mora oblika razprave prilagoditi obravnavani snovi. 
V območju dejavnosti in koristnosti ni nič ustaljenega – podobno kot v 
vprašanjih zdravja. Kar velja za razpravo o splošnih vprašanjih, to velja še 
tembolj za posameznosti: tu je natančnost povsem izključena. Zakaj teh 
posameznosti ni mogoče uravnavati po nekih strokovnih predpisih ali 
navodilih, ampak ljudje morajo v svojih dejanjih upoštevati vse okoliščine, ki 
spremljajo trenutno situacijo – prav tako, kot je to v zdravniški ali krmarski 
stroki. 
 
                                         VI. knjiga, 2. poglavje 
 
Počelo dejavnosti (in sicer tvorno, ne namensko počelo) je odločitev, počelo 
odločitve pa je hotenje in namen, zaradi katerega nekaj hočemo. Zato ni 
odločitve brez razuma in razmišljanja in tudi ne brez nravstvenega zadržanja; 
saj ne more biti ne dobre ne slabe dejavnosti, kjer ni razmišljanja in ne nravi. 
Razmišljanje sâmo ne sproži nobenega gibanja; to stori šele praktično 
razmišljanje, ki je usmerjeno k nekemu smotru. Takšno razmišljanje je tudi 
počelo proizvajanja. Zakaj vsakdo, kdor proizvaja, dela to zavoljo nekega 
smotra. Proizvajanje ni samo sebi namen, ampak se nanaša na nekoga in na 
nekaj. Nasprotno pa je dejavnost že sama sebi namen; kajti dobra dejavnost je 
že sama po sebi smoter in hotenje je usmerjeno k njej. Zato lahko odločitev 
označimo kot misel, ki jo usmerja hotenje, ali kot hotenje, ki ga usmerja 
mišljenje – takšno počelo pa je človek. 
 
 

Zdrava pamet 
(orthòs lógos) 

– vrlina, ki ustvarja harmonijo v naši duši in nam daje jasen odgovor, kadar 
oklevamo med različnimi nagibi. Po mnenju nekaterih je »zdrava pamet« = 
»pametnost«. 

Pametnost 
(phrónesis) 

(tudi praktična modrost) – razumska vrlina, ki nam omogoča pravilne 
odločitve v raznih življenjskih situacijah. 
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Thomas Hobbes: Leviathan 

 
[Odlomki] 

 
Ime Thomasa Hobbesa (1588-1679) ljudje večinoma povezujejo z izrekom “homo homini 

lupus est”, ki si ga je Hobbes sam sicer sposodil pri starorimskem komediografu Plavtu (255 
– 184 pr. n. št.). Človekova ‘’vedno enaka’’, volčja narava se seveda odseva v ogledalu 

Hobbesovega časa, kar pa ni ovira, da se Hobbes ne bi zavzemal za napredek v človeški kulturi. 
Strahovi so po njegovem mnenju posledica nepoznavanja naravnih vzrokov; ohranja jih 

»kraljestvo teme«, ki ga morata končati pouk in vzgoja. Temu cilju je namenjena tudi njegova 
etična in politična filozofija, ki – poleg razumevanja ‘’narave človeka’’ – temelji na novi 

koncepciji nauka o naravnem pravu. Naravno, divje stanje, v katerem so si vsi sovražniki, 
mora zamenjati človekovo državljansko stanje. – V nadaljevanju so navedeni odlomki iz XIII. 
in XIV. poglavja Leviathana v (stari!) angleščini, povzeti po izdaji založbe Clarendon Press, 

Oxford 1909 (reprint izdaje iz leta 1651), ki je dostopna na http://oll.libertyfund.org. 
- Gl. tudi D. Palmer, Ali središče drži?, Ljubljana: DZS, 1993, str. 299-303, 368-377. 

 
 
 

Chap. xiii. 

Of the Naturall Condition of Mankind, as concerning their Felicity, and Misery. 

Nature hath made men so equall, in the faculties of body, and mind; as that though 
there bee found one man sometimes manifestly stronger in body, or of quicker mind 
then another; yet when all is reckoned together, the difference between man, and 
man, is not so considerable, as that one man can thereupon claim to himselfe any 
benefit, to which another may not pretend, as well as he. For as to the strength of 
body, the weakest has strength enough to kill the strongest, either by secret 
machination, or by confederacy with others, that are in the same danger with 
himselfe. 

[…] 

From this equality of ability, ariseth equality of hope in the attaining of our Ends. 
And therefore if any two men desire the same thing, which neverthelesse they cannot 
both enjoy, they become enemies; and in the way to their End, (which is principally 
their owne conservation, and sometimes their delectation only,) endeavour to 
destroy, or subdue one an other. And from hence it comes to passe, that where an 
Invader hath no more to feare, than an other mans single power; if one plant, sow, 
build, or possesse a convenient Seat, others may probably be expected to come 
prepared with forces united, to dispossesse, and deprive him, not only of the fruit of 
his labour, but also of his life, or liberty. And the Invader again is in the like danger 
of another. 
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[…] 

So that in the nature of man, we find three principall causes of quarrell. First, 
Competition; Secondly, Diffidence; Thirdly, Glory. 

The first, maketh men invade for Gain; the second, for Safety; and the third, for 
Reputation. The first use Violence, to make themselves Masters of other mens 
persons, wives, children, and cattell; the second, to defend them; the third, for trifles, 
as a word, a smile, a different opinion, and any other signe of undervalue, either 
direct in their Persons, or by reflexion in their Kindred, their Friends, their Nation, 
their Profession, or their Name. 

Hereby it is manifest, that during the time men live without a common Power to 
keep them all in awe, they are in that condition which is called Warre; and such a 
warre, as is of every man, against every man. For Warre, consisteth not in Battell 
onely, or the act of fighting; but in a tract of time, wherein the Will to contend by 
Battell is sufficiently known: and therefore the notion of Time, is to be considered in 
the nature of Warre; as it is in the nature of Weather. For as the nature of Foule 
weather, lyeth not in a showre or two of rain; but in an inclination thereto of many 
dayes together; So the nature of War, consisteth not in actuall fighting; but in the 
known disposition thereto, during all the time there is no assurance to the contrary. 
All other time is Peace. 

Whatsoever therefore is consequent to a time of Warre, where every man is Enemy to 
every man; the same is consequent to the time, wherein men live without other 
security, than what their own strength, and their own invention shall furnish them 
withall. In such condition, there is no place for Industry; because the fruit thereof is 
uncertain: and consequently no Culture of the Earth; no Navigation, nor use of the 
commodities that may be imported by Sea; no commodious Building; no Instruments 
of moving, and removing such things as require much force; no Knowledge of the 
face of the Earth; no account of Time; no Arts; no Letters; no Society; and which is 
worst of all, continuall feare, and danger of violent death; And the life of man, 
solitary, poore, nasty, brutish, and short. 

To this warre of every man against every man, this also is consequent; that nothing 
can be Unjust. The notions of Right and Wrong, Justice and Injustice have there no 
place. Where there is no common Power, there is no Law: where no Law, no 
Injustice. Force, and Fraud, are in warre the two Cardinall vertues. Justice, and 
Injustice are none of the Faculties neither of the Body, nor Mind. If they were, they 
might be in a man that were alone in the world, as well as his Senses, and Passions. 
They are Qualities, that relate to men in Society, not in Solitude. It is consequent also 
to the same condition, that there be no Propriety, no Dominion, no Mine and Thine 
distinct; but onely that to be every mans, that he can get; and for so long, as he can 
keep it. And thus much for the ill condition, which man by meer Nature is actually 
placed in; though with a possibility to come out of it, consisting partly in the 
Passions, partly in his Reason. 



 51

Chap. xiv. 

Of the first and second NaturallLawes, and of Contracts. 

[…] 

A LawOfNature, (Lex Naturalis,) is a Precept, or generall Rule, found out by Reason, 
by which a man is forbidden to do, that, which is destructive of his life, or taketh 
away the means of preserving the same; and to omit, that, by which he thinketh it 
may be best preserved. For though they that speak of this subject, use to confound 
Jus, and Lex, Right and Law; yet they ought to be distinguished; because Right, 
consisteth to do, or to forbeare; Whereas Law, determineth, and bindeth to one of 
them: so that Law, and Right, differ as much, as Obligation, and Liberty; which in 
one and the same matter are inconsistent. 

And because the condition of Man, (as hath been declared in the precedent Chapter) 
is a condition of Warre of every one against every one; in which case every one is 
governed by his own Reason; and there is nothing he can make use of, that may not 
be a help unto him, in preserving his life against his enemyes; It followeth, that in 
such a condition, every man has a Right to every thing; even to one anothers body. 
And therefore, as long as this naturall Right of every man to every thing endureth, 
there can be no security to any man, (how strong or wise soever he be,) of living out 
the time, which Nature ordinarily alloweth men to live. And consequently it is a 
precept, or generall rule of Reason, That every man, ought to endeavour Peace, as farre as 
he has hope of obtaining it; and when he cannot obtain it, that he may seek, and use, all helps, 
and advantages of Warre. The first branch of which Rule, containeth the first, and 
Fundamentall Law of Nature; which is, to seek Peace, and follow it. The Second, the 
summe of the Right of Nature; which is, By all means we can, to defend our selves. 

From this Fundamentall Law of Nature, by which men are commanded to endeavour 
Peace, is derived this second Law; That a man be willing, when others are so too, as farre-
forth, as for Peace, and defence of himselfe he shall think it necessary, to lay down this right to 
all things; and be contented with so much liberty against other men, as he would allow other 
men against himselfe. For as long as every man holdeth this Right, of doing any thing 
he liketh; so long are all men in the condition of Warre. But if other men will not lay 
down their Right, as well as he; then there is no Reason for any one, to devest 
himselfe of his: For that were to expose himselfe to Prey, (which no man is bound to) 
rather than to dispose himselfe to Peace. This is that Law of the Gospell; Whatsoever 
you require that others should do to you, that do ye to them. And that Law of all men, 
Quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris. 

[…] 

Whensoever a man Transferreth his Right, or Renounceth it; it is either in 
consideration of some Right reciprocally transferred to himselfe; or for some other 
good he hopeth for thereby. For it is a voluntary act: and of the voluntary acts of 
every man, the object is some Good to himselfe. […] 
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Naslovnica Hobbesovega Leviathana 
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Immanuel Kant: Kritika praktičnega uma 
 
 
Kantova Kritika praktičnega uma (1788) je druga izmed njegovih vélikih ''kritik''. Če velja 

za prejšnjo, Kritiko čistega uma  (1781), da je njegova epistemologija, je Kritiko 
praktičnega uma na kratko mogoče predstaviti kot Kantovo etiko. – Povzeto po slovenskem 
prevodu v izdaji pri Analecti, Ljubljana, 1993. Prevedel Rado Riha. Številke v oklepajih se 

nanašajo na to slovensko izdajo. 
  
 
 

§ 7 
Temeljni zakon čistega praktičnega uma 

  
Deluj tako, da lahko velja maksima tvoje volje vselej hkrati kot načelo obče zakonodaje. 
 

Pripomba 
 Čista geometrija ima postulate, ki so praktični stavki, a ne vsebujejo nič razen 
predpostavke, da nekaj moremo storiti, če se, denimo, zahteva, da to moramo storiti, in 
to so njeni edini stavki, ki zadevajo bivanje. So torej praktična pravila, veljavna pod 
problematičnim pogojem volje. Tu pa pravi pravilo, da je treba, da je treba kratko in 
malo ravnati na določen način. Praktično pravilo je torej brezpogojno, potemtakem je 
predstavljeno a priori kot kategorični praktični stavek, s katerim je volja absolutno in 
neposredno objektivno določena (s samim praktičnim pravilom, ki je tu torej zakon). 
Čisti, na sebi praktični um je tu namreč neposredno zakonodajen. [33] 
  

[…] 
Sklep 

Čisti um je sam po sebi praktičen in daje (človeku) obči zakon, ki ga imenujemo 
nravni zakon. [34] 
  

 […] 
   

Tu bi zdaj morali pojasniti paradoks metode v kritiki praktičnega uma: da namreč 
pojem dobrega in zlega ne sme biti določen pred moralnim zakonom (ki bi ga moral, kot se zdi, 
ta pojem celo utemeljevati), ampak samo (kar je tu tudi storjeno) po moralnem zakonu in z 
njim. [64] 
  

 […] 
  

Pravilo razsodne moči, ki se ravna po zakonih čistega praktičnega uma, se glasi 
takole: Vprašaj samega sebe, ali bi dejanje, ki ga načrtuješ, v primeru, da bi se moralo 
zgoditi po zakonu narave, katere del bi bil ti sam, lahko nemara imel za dejanje, ki je 
možno s tvojo voljo. Glede na to pravilo v resnici vsak presoja, ali so dejanja nravno 
dobra ali zla. Tako pravijo: ali bi, če bi si vsak dovoljeval goljufati tam, kjer bi menil, 
da gre za njegovo korist, ali pa bi si dajal pravico skrajšati si življenje, brž ko bi se ga 
popolnoma naveličal, ali pa bi popolnoma ravnodušno opazoval stisko drugih, ti pa 
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bi pripadal takemu redu stvari, ali bi v njem res sodeloval s soglasjem svoje volje? 
Vsak pa prav dobro ve tole: tudi če si dovoli, da na skrivaj goljufa, zato tega ne počne 
kar že vsak, tako kot zaradi njegove prikrite brezčutnosti do drugih ne bo takoj 
takšen do njega tudi vsak drug. Ta primerjava maksime njegovih dejanj z občim 
naravnim zakonom zato tudi ni določitveni razlog njegove volje. A obči naravni 
zakon je vendarle tip za presojanje maksime glede na nravna načela. Če maksima 
dejanja ni takšna, da prestane preskušnjo s formo naravnega zakona nasploh, je 
nravno nezmožna. Tako sodi celo najbolj preprosta pamet, saj temeljijo vse njene 
najbolj navadne sodbe, celo izkustvene, vedno na naravnem zakonu. Razum ga ima 
torej vedno pri roki, samo da v primerih, v katerih je treba presojati o kavzalnosti na 
podlagi svobode, ta naravni zakon enostavno spremeni v tip zakona svobode, saj bi, ne 
da bi razpolagal z nečem, kar bi lahko, kadar bi šlo za izkustvo, vzel za primer, tudi 
ne mogel prispevati k temu, da se zakon čistega praktičnega uma uporabi v 
aplikaciji. [69-70] 
  

 […] 
  

Dolžnost! Ti vzvišeno in veliko ime, ki ne vsebuješ ničesar všečnega, ničesar, kar nosi 
v sebi laskanje, ampak zahtevaš podvrženje, a zato, da bi spravilo v gibanje voljo, 
tudi ne groziš z ničemer, kar bi zbujalo v čudi naravni odpor in kar bi zastraševalo, 
ampak zgolj postavljaš zakon, ki sam od sebe najde vstop v čud in ki vendarle 
doseže, celo proti naši volji, da ga častimo (čeprav ne tudi vedno, da mu sledimo), 
pred katerim obnemijo vsa nagnjenja, tudi če skrivoma delujejo proti njemu – kaj je 
izvor, ki te je vreden in kje je najti korenine tvojega plemenitega rodu, ki ponosno 
zavrača vsako sorodstvo z nagnjenji, korenine, iz katerih mora kot iz svojega 
neizogibnega pogoja izvirati tista vrednost, ki si jo ljudje edino lahko sami dajo? [85] 
  

 […] 
  

Ne vem, zakaj niso vzgojitelji mladine že zdavnaj uporabili te težnje uma, da se pri 
zastavljenih praktičnih vprašanjih celo najsubtilnejših preverjanj loteva z veseljem, in 
zakaj niso, potem ko so vzeli za temelj zgolj moralni katekizem, preiskali biografije 
stare in nove dobe, da bi tako razpolagali z dokazili za predstavljene dožnosti, s 
katerimi bi lahko, predvsem s primerjanjem podobnih dejanj v različnih okoliščinah, 
sprožili pri svojih gojencih presojanje, s pomočjo katerega bi ti razločili večjo ali 
manjšo moralno vsebino teh dejanj. Odkrili bi, da pokaže v tej vaji celo zgodnja 
mladost, ki je sicer še nezrela za kakršnokoli spekulacijo, kmalu precejšnjo 
prodornost in razen tega nemajhno zainteresiranost, saj čuti napredek svoje razsodne 
moči. Najpomembnejše pri tem pa je, da bi lahko z gotovostjo upali na to, da bo 
ponovljena vaja, s katero se učijo razpoznavati dobro vedénje v vsej njegovi čistosti 
in mu dajejo podporo, ki jo hkrati spremlja obžalovanje ali zaničevanje vsakega, celo 
najmanjšega opaženega odklona od nje, čeprav vse dotlej ni šlo za kaj več kot za igro 
razsodne moči, v kateri lahko med seboj tekmujejo otroci, kljub temu zapustila na eni 
strani trajni vtis spoštovanja in na drugi gnusa, kar bo, zaradi gole navade, da taka 
dejanja večkrat obravnavamo kot vredna pohvale ali graje, ustvarilo dober temelj za 
poštenost na prihodnji življenski poti. Želel bi samo, da bi bili prihranjeni primeri 
takoimenovanih plemenitih (prezaslužnih) dejanj, s katerimi se tako zelo razmetavajo 
naši sentimentalni spisi, in da bi se vse nanašalo le na dolžnost in na vrednost, ki si jo 
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človek v svojih očeh lahko pripiše in mora pripisati z zavestjo, da ni prekršil 
dolžnosti. To, kar je usmerjeno k praznim željam in hrepenenju po 
nedosegljivipopolnosti, proizvaja sicer junake v romanih, ki s tem, da se tako zelo 
ponašajo s svojim občutkom za čezmerno veliko, sami sebe odvezujejo od 
izvrševanja običajnih in uhojenih dolžnosti, ki se jim zdijo nato nepomembno 
majhne. [147-148]  
  

[…] 
  

Čim lahko v naša dejanja vnesemo kaj laskavega in zaslužnega, je v gonilo že 
primešano nekaj samoljubja, torej mu je vsaj nekoliko v pomoč čutnost. Če pa 
podredimo vse edino svetosti dolžnosti in če se zavemo, da to moremo, ker 
pripoznava naš lastni um to kot svojo zapoved, ter pravi, da to moramo storiti, smo se 
s tem tako rekoč popolnoma dvignili nad čutni svet, prav tako pa je v tej zavesti 
zakona tudi neločljivo povezano kot gonilo zmožnosti, ki obvladuje čutnost, čeprav ne 
tudi vselej z ustreznim učinkom , ki pa, pogosteje kot se z njim ukvarjamo in tudi če 
so poskusi njegove rabe še naprej skromni, kljub temu zbuja upanje na njegovo 
uresničitev, da bi v nas postopoma proizvedel najmočnejši, toda čisti moralni interes 
zanj. [152] 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kip Immanuela Kanta v Kaliningradu, Ruska federacija  
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III. VZGOJA 
. 

 
 
 

Politics  
 

By Aristotle  
 
 

Že Platonova Država vsebuje niz mest, v katerih Platon razkriva konsekvence, ki jih prinaša 
njegova filozofija za področje vzgoje. Tudi Aristotelova (384 – 324 pr. n. št.) Politika tega 

vidika ne prezre: sedma, zlasti pa osma knjiga je posvečena vprašanju, za kakšno vzgojo naj si 
prizadeva razumen zakonodajalec. Ta del spisa v slovenščino še ni preveden.  

-- * -- 
Written 350 B.C.E - Translated by Benjamin Jowett. © 1994-2000 

http://classics.mit.edu/Aristotle/politics.html 
 

 
 
 
 

Book Seven 
 

Part XVII [The main Periods of Education; Censorship] 
1336a3 – 1337a7 

 
[…] There are two periods of life with reference to which education has to be 
divided, from seven to the age of puberty, and onwards to the age of one and twenty. 
The poets who divide ages by sevens are in the main right: but we should observe 
the divisions actually made by nature; [1337a] for the deficiencies of nature are what 
art and education seek to fill up.  
 
Let us then first inquire if any regulations are to be laid down about children, and 
secondly, whether the care of them should be the concern of the state or of private 
individuals, which latter is in our own day the common custom, and in the third 
place, what these regulations should be. 
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Book Eight 
 

Part I [Education as a Public Concern] 
1337a11 – 1337a32 

 
No ne will doubt that the legislator should direct his attention above all to the 
education of youth; for the neglect of education does harm to the constitution The 
citizen should be molded to suit the form of government under which he lives. For 
each government has a peculiar character which originally formed and which 
continues to preserve it. The character of democracy creates democracy, and the 
character of oligarchy creates oligarchy; and always the better the character, the 
better the government. 

Again, for the exercise of any faculty or art a previous training and habituation are 
required; clearly therefore for the practice of virtue. And since the whole city has one 
end, it is manifest that education should be one and the same for all, and that it 
should be public, and not private- not as at present, when every one looks after his 
own children separately, and gives them separate instruction of the sort which he 
thinks best; the training in things which are of common interest should be the same 
for all. Neither must we suppose that any one of the citizens belongs to himself, for 
they all belong to the state, and are each of them a part of the state, and the care of 
each part is inseparable from the care of the whole. In this particular as in some 
others the Lacedaemonians are to be praised, for they take the greatest pains about 
their children, and make education the business of the state.  

 
Part II [Controversy about the Aims of Education] 

1337a33 – 1337b23 
 

That education should be regulated by law and should be an affair of state is not to 
be denied, but what should be the character of this public education, and how young 
persons should be educated, are questions which remain to be considered. As things 
are, there is disagreement about the subjects. For mankind are by no means agreed 
about the things to be taught, whether we look to virtue or the best life. Neither is it 
clear whether education is more concerned with intellectual or with moral virtue. 
The existing practice is perplexing; no one knows on what principle we should 
proceed- should the useful in life, or should virtue, or should the higher knowledge, 
be the aim of our training; all three opinions have been entertained. [1337b] Again, 
about the means there is no agreement; for different persons, starting with different 
ideas about the nature of virtue, naturally disagree about the practice of it. There can 
be no doubt that children should be taught those useful things which are really 
necessary, but not all useful things; for occupations are divided into liberal and 
illiberal; and to young children should be imparted only such kinds of knowledge as 
will be useful to them without vulgarizing them. And any occupation, art, or science, 
which makes the body or soul or mind of the freeman less fit for the practice or 
exercise of virtue, is vulgar; wherefore we call those arts vulgar which tend to deform 
the body, and likewise all paid employments, for they absorb and degrade the mind. 
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There are also some liberal arts quite proper for a freeman to acquire, but only in a 
certain degree, and if he attend to them too closely, in order to attain perfection in 
them, the same evil effects will follow. The object also which a man sets before him 
makes a great difference; if he does or learns anything for his own sake or for the 
sake of his friends, or with a view to excellence the action will not appear illiberal; 
but if done for the sake of others, the very same action will be thought menial and 
servile. The received subjects of instruction, as I have already remarked, are partly of 
a liberal and party of an illiberal character.  

 
Part III [Leisure Distinguished from Play; Education and Music (1)] 

1337b23 – 1338b8 
 
The customary branches of education are in number four; they are- (1) reading and 
writing, (2) gymnastic exercises, (3) music, to which is sometimes added (4) drawing. 
Of these, reading and writing and drawing are regarded as useful for the purposes of 
life in a variety of ways, and gymnastic exercises are thought to infuse courage. 
concerning music a doubt may be raised- in our own day most men cultivate it for 
the sake of pleasure, but originally it was included in education, because nature 
herself, as has been often said, requires that we should be able, not only to work well, 
but to use leisure well; for, as I must repeat once again, the first principle of all action 
is leisure. Both are required, but leisure is better than occupation and is its end; and 
therefore the question must be asked, what ought we to do when at leisure? Clearly 
we ought not to be amusing ourselves, for then amusement would be the end of life. 
But if this is inconceivable, and amusement is needed more amid serious occupations 
than at other times (for he who is hard at work has need of relaxation, and 
amusement gives relaxation, whereas occupation is always accompanied with 
exertion and effort), we should introduce amusements only at suitable times, and 
they should be our medicines, for the emotion which they create in the soul is a 
relaxation, and from the pleasure we obtain rest. [1338a] But leisure of itself gives 
pleasure and happiness and enjoyment of life, which are experienced, not by the 
busy man, but by those who have leisure. For he who is occupied has in view some 
end which he has not attained; but happiness is an end, since all men deem it to be 
accompanied with pleasure and not with pain. This pleasure, however, is regarded 
differently by different persons, and varies according to the habit of individuals; the 
pleasure of the best man is the best, and springs from the noblest sources. It is clear 
then that there are branches of learning and education which we must study merely 
with a view to leisure spent in intellectual activity, and these are to be valued for 
their own sake; whereas those kinds of knowledge which are useful in business are 
to be deemed necessary, and exist for the sake of other things. And therefore our 
fathers admitted music into education, not on the ground either of its necessity or 
utility, for it is not necessary, nor indeed useful in the same manner as reading and 
writing, which are useful in money-making, in the management of a household, in 
the acquisition of knowledge and in political life, nor like drawing, useful for a more 
correct judgment of the works of artists, nor again like gymnastic, which gives health 
and strength; for neither of these is to be gained from music. There remains, then, the 
use of music for intellectual enjoyment in leisure; which is in fact evidently the 
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reason of its introduction, this being one of the ways in which it is thought that a 
freeman should pass his leisure; as Homer says,  
 
"But he who alone should be called to the pleasant feast," 
 
and afterwards he speaks of others whom he describes as inviting  
 
"The bard who would delight them all." 
 
And in another place Odysseus says there is no better way of passing life than when 
men's hearts are merry and  
 
"The banqueters in the hall, sitting in order, hear the voice of the minstrel." 
 
It is evident, then, that there is a sort of education in which parents should train their 
sons, not as being useful or necessary, but because it is liberal or noble. Whether this 
is of one kind only, or of more than one, and if so, what they are, and how they are to 
be imparted, must hereafter be determined. Thus much we are now in a position to 
say, that the ancients witness to us; for their opinion may be gathered from the fact 
that music is one of the received and traditional branches of education. Further, it is 
clear that children should be instructed in some useful things- for example, in 
reading and writing- not only for their usefulness, but also because many other sorts 
of knowledge are acquired through them. With a like view they may be taught 
drawing, not to prevent their making mistakes in their own purchases, [1338b] or in 
order that they may not be imposed upon in the buying or selling of articles, but 
perhaps rather because it makes them judges of the beauty of the human form. To be 
always seeking after the useful does not become free and exalted souls. Now it is 
clear that in education practice must be used before theory, and the body be trained 
before the mind; and therefore boys should be handed over to the trainer, who 
creates in them the roper habit of body, and to the wrestling-master, who teaches 
them their exercises.  

 
 

Part IV [The Limits of Physical Training] 
1338b9 – 1339a10 

 
Of those states which in our own day seem to take the greatest care of children, some 
aim at producing in them an athletic habit, but they only injure their forms and stunt 
their growth. Although the Lacedaemonians have not fallen into this mistake, yet 
they brutalize their children by laborious exercises which they think will make them 
courageous. But in truth, as we have often repeated, education should not be 
exclusively, or principally, directed to this end. And even if we suppose the 
Lacedaemonians to be right in their end, they do not attain it. For among barbarians 
and among animals courage is found associated, not with the greatest ferocity, but 
with a gentle and lion like temper. There are many races who are ready enough to 
kill and eat men, such as the Achaeans and Heniochi, who both live about the Black 
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Sea; and there are other mainland tribes, as bad or worse, who all live by plunder, 
but have no courage. It is notorious that the Lacedaemonians themselves, while they 
alone were assiduous in their laborious drill, were superior to others, but now they 
are beaten both in war and gymnastic exercises. For their ancient superiority did not 
depend on their mode of training their youth, but only on the circumstance that they 
trained them when their only rivals did not. Hence we may infer that what is noble, 
not what is brutal, should have the first place; no wolf or other wild animal will face 
a really noble danger; such dangers are for the brave man. And parents who devote 
their children to gymnastics while they neglect their necessary education, in reality 
vulgarize them; for they make them useful to the art of statesmanship in one quality 
only, and even in this the argument proves them to be inferior to others. We should 
judge the Lacedaemonians not from what they have been, but from what they are; for 
now they have rivals who compete with their education; formerly they had none. 
 
It is an admitted principle, that gymnastic exercises should be employed in 
education, and that for children they should be of a lighter kind, avoiding severe diet 
or painful toil, lest the growth of the body be impaired. The evil of excessive training 
in early years is strikingly proved by the example of the Olympic victors; [1339a] for 
not more than two or three of them have gained a prize both as boys and as men; 
their early training and severe gymnastic exercises exhausted their constitutions. 
When boyhood is over, three years should be spent in other studies; the period of life 
which follows may then be devoted to hard exercise and strict diet. Men ought not to 
labor at the same time with their minds and with their bodies; for the two kinds of 
labor are opposed to one another; the labor of the body impedes the mind, and the 
labor of the mind the body.  

 
 

 
 

Platon in Aristotel na Rafaelovi Atenski šoli (detajl)
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John Locke: Nekaj misli o vzgoji 

 
[Odlomki] 

 
 
Lockovih Nekaj misli o vzgoji je prvič izšlo leta 1693, torej v obdobju, v katerem je izšlo tudi 

njegovo ključno filozofsko delo Esej o človeškem razumu (1690), pa tudi nekateri drugi 
pomembni spisi (npr. Pismo o toleranci). Ne le kot empiristični epistemolog, ampak tudi kot 

filozof vzgoje velja za prelomnega misleca. Glede na vpliv, ki so ga imele njegove misli o 
vzgoji, bi ga v jeziku sodobnosti pravzaprav lahko po pravici imenovali kar za ''utemeljitelja 
edukacijske reforme 17. stoletja''. Osebno je doživel več natisov te svoje knjige, hitro pa se je 

širila tudi v druge jezike in vplivala na druga ključna imena, med katerimi sta bila v 17. 
stoletju zlasti Rousseau in Kant. – Odlomki so povzeti po prvi slovenski izdaji, Ljubljana, 

Pedagoška fakulteta, 2007. Prevod Zdenka Erbežnik. 
 
 
 
§. 1. Zdrav duh v zdravem telesu7 je kratek, a popoln opis sreče na tem svetu. Kdor 
ima oboje, si komaj lahko želi še kaj več, in kdor nima bodisi tega bodisi onega, mu 
tudi vse drugo ne bo dosti pomagalo. Človek si svojo srečo ali nesrečo v glavnem 
ustvari sam. Kdor se ne pusti modro voditi svojemu duhu, ne bo nikoli hodil po 
pravi poti, kdor pa ima krhko in šibko telo, ne bo nikoli mogel stopati po njej. 
Priznam, da so nekateri ljudje tako krepkega telesa in duha in da jih je narava tako 
dobro ustvarila, da skoraj ne potrebujejo pomoči drugih, temveč si z močjo lastne 
naravne nadarjenosti že od zibelke naprej prizadevajo za vse, kar je odlično; in 
privilegij, ki ga imajo zaradi svoje srečne konstitucije, jim omogoča delati čudeže. 
Toda takih zgledov je malo in po mojem lahko rečem, da je od vseh ljudi, s katerimi 
se seznanimo, devet desetin z vzgojo postalo takih, kakršni so, namreč dobri ali slabi, 
koristni ali nekoristni. Ljudje se med seboj razlikujejo prav po vzgoji. Celo rahli, 
skoraj nezaznavni vtisi, ki smo jih sprejeli v najnežnejšem otroštvu, imajo lahko zelo 
pomembne in trajne posledice. In s temi prvimi vtisi je tako kakor z izviri nekaterih 
rek. Človekova roka lahko z majhnim naporom preusmeri njihove prilagodljive vode 
v kanale, ki jih potem vodijo v povsem različne smeri in s to malo preusmeritvijo, ki 
so jo dobile ob izviru, tečejo v različnih smereh in na koncu dosežejo kraje, ki so zelo 
oddaljeni drug od drugega.  
 

 […] 
 

§. 31. Potem ko smo ustrezno poskrbeli za močno in krepko telo, ki bo lahko ubogalo 
in izpolnjevalo ukaze duha, je zdaj naša glavna naloga, da prav vzgojimo duha, tako 
da se bo ob vsaki priložnosti strinjal zgolj s tistim, kar se ujema z dostojanstvom in 
odličnostjo razumnega bitja.  
 

 […] 
 

                                                      
7 Juvenal, Satire, 10. 356. 
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§. 34. Opazil sem, da ljudje navadno zagrešijo tole veliko napako: ne poskrbijo dovolj, 
da bi se vzgoje otrok lotili pravočasno, da bi duha privadili na disciplino in 
poslušnost razumu tedaj, ko je najbolj nežen in ga je mogoče najbolj zlahka upogniti. 
Starši, ki jim je narava modro ukazala ljubiti svoje otroke, vse preradi dopustijo, da se 
njihova ljubezen spremeni v zatrapanost, če razum nadvse skrbno ne kroti njihovih 
naravnih nagnjenj. Ljubijo svoje malčke, in to je njihova dolžnost, toda vse 
prepogosto skupaj z njimi ljubijo tudi njihove napake. Po njihovem otrok ne bi smeli 
omejevati, temveč bi jim morali dovoliti, da v vsem uveljavijo svojo voljo. In ker v 
otroštvu še niso zmožni velikih pregreh, njihovi starši mislijo, da jim lahko brez 
pomislekov spregledajo majhne razvade in se celo kratkočasijo ob njihovih ljubkih 
nečednostih, za katero menijo, da se čisto dobro ujemajo s to nedolžno starostjo. 
Enemu od takih zatrapanih očetov, ki ni hotel kaznovati svojega otroka zaradi 
zlobnega domisleka, temveč ga je opravičeval, češ da je to nepomembno, je zato 
Solon8 upravičeno odgovoril: »Prav gotovo, a navada je zelo pomembna.« 
 

 […] 
 

§. 36. Na splošno smo dovolj preudarni, da začnemo živali dresirati, ko so še zelo 
mlade; če hočemo imeti korist od njih, jih moramo pravočasno disciplinirati. V tej 
točki zanemarjamo le lastni zarod in potem, ko smo naredili slabe otroke, nesmiselno 
pričakujemo, da bodo iz njih postali dobri ljudje. Če mora otrok dobiti grozdje in 
bonbone, kadar koli se mu zahoče, saj vendar ne bomo pustili ubogega otročička 
jokati ali stokati, zakaj potem, ko odraste, ne bi mogel prav tako dobiti svojega 
zadovoljstva, ko ga njegove želje pehajo k vinu in ženskam? To se ujema z nagnjenji 
mladeniča prav tako, kot se je tisto, kar je kričé zahteval, ko je bil še majhen, ujemalo 
z otrokovimi nagnjenji. Imeti želje, primerne dojemanju in okusu teh različnih let, ni 
napaka; napaka je, če svojih želja ne podredimo pravilom in omejitvam, ki jih nalaga 
razum. Razlika ni v tem, ali imamo poželenja ali jih nimamo, temveč v tem, ali jih 
zmoremo obvladati ali ne, ali se jim znamo odpovedati. Kdor se ni že v mladosti 
navadil,da svojo voljo podredi razumu drugih, bo le stežka poslušal lastno pamet ali 
jo ubogal, ko bo dovolj star, da jo bo uporabljal. In zlahka uganemo, kakšen človek bo 
zrasel iz takega otroka.  
 

 […] 
 

§. 38. Zdi se mi očitno, da načelo vsakršne kreposti in odličnosti temelji v zmožnosti, 
da se odpovemo zadovoljitvi lastnih želja, kadar se razum ne strinja z njimi. To 
zmožnost si pridobimo in razvijamo z navado, zgodnja vaja pa jo naredi lahkotno in 
domačo. Če bom torej naletel na posluh, bi svetoval, da je treba otroke v nasprotju z 
uveljavljeno metodo že od zibelke naprej navajati na obvladovanje želja in 
odpovedovanje raznim muhavostim. Prvo, česar bi se morali naučiti, je, da vsega 
tega, kar imajo, niso dobili zato, ker jim je všeč, temveč zato, ker je po splošni presoji 
koristno zanje. Če bodo starši poskrbeli, da bodo imeli vse, kar potrebujejo, in jim ne 
bodo dali ničesar, kar kričé zahtevajo, so bodo naučili biti brez tega; nikoli ne bodo z 
vreščanjem in sitnarjenjem zahtevali, da so v središču pozornosti; prav tako ne bodo 
sebi in drugim pol tako nadležni, kot so sicer, ker že od samega začetka ne ravnajo z 

                                                      
8 Atenski državnik, živel okoli 600 pr. n. št.; utemeljil zakonik, katerega fragmenti so se ohranili. 
Zgodba je Lockova priredba anekdote Diogena Laertskega iii, 38, ki te besede pripisuje Platonu. 
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njimi, kakor bi bilo treba. Če jim ne bi nikoli dovolili, da izpolnitev svojih želja 
dosežejo z nestrpnostjo, tudi vse drugo ne bi zahtevali nič bolj kričé kakor luno.  
 

 […] 
 

§. 40. Kdor namerava obvladati svoje otroke, mora s tem začeti, ko so še zelo majhni, 
pri tem pa paziti, da se povsem podredijo njegovi volji. Če hočete, da vas bo sin 
ubogal tudi potem, ko bo prerasel otroška leta, morate uveljaviti svojo očetovsko 
avtoriteto, brž ko je zmožen poslušnosti in lahko razume, v čigavi oblasti je. Če 
hočete, da vas bo spoštoval, mu to čustvo vcepite že v otroštvu; in bolj ko se bo bližal 
moškim letom, bolj mu dovolite zaupnost. Tako boste imeli poslušnega podložnika 
(kar je primerno), ko je še otrok, in vdanega prijatelja, ko postane mož. Zdi se mi 
namreč, da hudo napačno ravna z otroki tisti, ki je popustljiv in domač z njimi, ko so 
še majhni, toda strog in zadržan do njih, ko odrastejo. Svoboda in popustljivost 
otrokom ne prineseta nič dobrega. Ker sami še ne zmorejo presojati, potrebujejo 
nadzor in disciplino. Na drugi strani pa sta gospodovalnost in strogost slab način 
ravnanja z ljudmi, ki jih vodi lasten razum. Saj vendar ne mislite, da bi bilo prav, ko 
bi se vas vaši odrasli otroci naveličali in se po tihem spraševali: »Kdaj boš umrl, oče?« 
 

§. 41. Mislim, da se bo vsakomur zdelo razumno, da bi morali otroci, ko so še majhni, 
starše imeti za svoje gospodarje in absolutne vladarje ter se jih kot takih bati; ko pa 
pridejo v zrelejša leta, bi jih morali imeti za svoje najboljše, za edine zanesljive 
prijatelje ter jih kot take ljubiti in spoštovati. Če se ne motim, je to mogoče doseči le z 
mojo že omenjeno metodo. Ko otroci odrastejo, moramo nanje gledati kot na nas 
same, kot na ljudi z enakimi strastmi in željami. Sami hočemo veljati za razumna 
bitja, želimo si svobodo; nočemo, da nam je neprijetno, ker nas drugi kar naprej 
oštevajo in hrulijo, prav tako težko prenašamo strogost in zadržanost pri tistih, s 
katerimi smo v nenehnih stikih. S komer tako ravnajo, ko odraste v moža, ta bo iskal 
drugačno družbo, drugačne prijatelje, drugačne odnose, da mu bo prijetno. Če torej 
že od začetka z otroki strogo ravnamo, bodo v tej starosti poslušni in bodo mirno 
ubogali, saj drugačnega ravnanja sploh ne bodo poznali. Ko pa toliko odrastejo, da 
lahko začnejo uporabljati svoj lastni razum, mora oče, kot si zaslužijo, strogo vzgojo 
počasi opustiti, jim pokazati prijaznejši obraz, zadržanost pa polagoma odpraviti. 
Prejšnje omejitve vzgoje bodo zgolj povečale ljubezen otrok, ko bodo ugotovili, da je 
bila le za njihovo dobro, da je razodevala zgolj skrb, kako jim omogočiti naklonjenost 
staršev in spoštovanje vseh drugih.  
 

 […] 
 

§. 43. Potem ko smo navedli nekaj splošnih pripomb o naši metodi, moramo zdaj 
podrobneje premisliti o njenih vzgojnih sredstvih. Toliko sem govoril o trdem 
ravnanju z otroki, da se bo v vas nemara vzbudil dvom, da nisem dovolj premislil, 
kaj zahtevajo njihova nežna leta in šibka konstitucija. Toda ta dvom bo izginil, brž ko 
me boste nekoliko dlje poslušali. Močno sem namreč naklonjen misli, da stroge kazni 
naredijo le malo dobrega, povzročijo pa veliko slabega. In prepričan sem, da caeteris 
paribus, otroci, ki so pretrpeli najhujše kazni, redkokdaj postanejo najboljši možje. 
Doslej sem trdil le tole: kakršna koli strogost je že potrebna, manjši ko so otroci, prej 
jo je treba uporabiti. Ko pa se s pravilno rabo pokažejo njeni učinki, je treba ubrati 
zmernejšo pot in jo zamenjati z milejšo vzgojo.  
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 […] 
 

§. 48. 1. Ta način kaznovanja nam ne le onemogoča obvladati naše naravno nagnjenje, 
da namreč iščemo trenutno čutno ugodje in se hočemo za vsako ceno izogniti 
bolečini, temveč ga, prav narobe, še spodbuja in s tem v nas krepi tisti izvir, iz 
katerega izhajajo vsa sprijena dejanja in ves nered v življenju. Kaj namreč žene 
otroka, če ne želja po čutnem ugodju in odpor do bolečine, da se proti svoji volji muči 
z učenjem ali ne jé nezrelega sadja, ki mu vzbuja ugodje, le iz strahu, da bo tepen. S 
tem zgolj daje prednost večjemu telesnemu ugodju ali se izogiba hujši telesni 
bolečini. In kaj pomeni, če pustimo, da njegovim dejanjem vladajo podobni vzgibi ali 
če dovolimo, da usmerjajo njegovo vedenje? Kaj pomeni drugega, pravim, kot to, da 
smo mu privzgojili prav tisto načelo, ki bi ga morali izkoreniniti in uničiti. Zato po 
mojem otroku ne koristi nobena kazen, če sram zaradi storjene napake nima nanj 
večjega vpliva kakor sama bolečina.   
 

 […] 
 

§. 50. 3. Taka suženjska disciplina oblikuje suženjski značaj. Otrok uboga in hlini 
poslušnost, dokler ga preganja strah pred palico, ko pa strah izgine in ko se izmakne 
vzgojiteljevemu nadzoru, si lahko dovoli ravnanje, zaradi katerega ga ne bo nihče 
kaznoval. Takrat dá duška svojim naravnim nagnjenjem, saj se s to metodo sploh ne 
spremenijo, temveč se, prav narobe, še okrepijo in razrasejo v njem in po taki prisili 
navadno še siloviteje izbruhnejo. Ali pa je možno nekaj drugega. 
 

§. 51. 4. Če prevlada skrajna strogost in za trenutek ozdravi neurejen značaj, se 
pogosto zgodi, da sproži še hujšo in nevarnejšo bolezen, tako da zlomi duha. 
Namesto vihravega mladeniča dobite ubogo, brezvoljno bitje, ki s svojo nenaravno 
resnostjo morda ugaja neumnežem, ki so jim po volji pohlevni in apatični otroci, ker 
ne povzročajo hrupa in ne delajo težav; a ko bo odrasel, se bo pokazalo, da svojim 
prijateljem vzbuja zgolj neprijeten občutek in da v svojem življenju ne bo koristil ne 
sebi ne  drugim.  
 

§. 52. Tepež in vse vrste drugih suženjskih in telesnih kazni torej niso primerna 
sredstva za discipliniranje v vzgoji otroka, iz katerega hočemo narediti modrega, 
dobrega in pokončnega moža; zato jih je treba uporabljati poredko, ob posebnih 
priložnostih in le v skrajnih primerih. Na drugi strani se je treba prav tako skrbno 
izogibati dobrikanju otrokom, tako da jih nagradimo s stvarmi, ki jih imajo radi. 
Kdor daje svojemu sinu jabolka, bonbone ali kaj podobnega, da bi ga pripravil k 
učenju, zgolj spodbuja njegovo nagnjenje k ugodju in daje potuho tisti težnji, ki bi jo 
moral z vsemi sredstvi obvladati in zadušiti v njem. Nikoli ne boste mogli upati, da 
ste ga naučili samoobvladovanja, če boste odpor, ki ga boste pokazali do njegovega 
nagnjenja na enem mestu, poravnali z zadovoljstvom, ki mu ga boste ponudili na 
drugem. Da bi postal dober, moder in kreposten mož, bi se moral naučiti obvladati 
svoje apetite in se postaviti po robu nagnjenju k obilju, lišpu ali vsemu, kar prija 
njegovim brbončicam, &c. vselej, ko razum svetuje prav nasprotno in to od njega 
zahteva tudi dolžnost. Če pa ga pregovorite, da bo opravil kako primerno opravilo in 
mu pri tem ponujate denar ali če nagradite njegov trud pri učenju z ugodjem slastnih 
zalogajev, če mu obljubite čipkast ovratnik ali lepo novo obleko, ker je opravil nekaj 
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šolskih nalog, ali s tem, ko mu vse te stvari ponujate kot nagrado, ne priznavate, da 
so to dobre stvari, za katere si mora prizadevati in ali s tem ne spodbujate njegovega 
hlepenja po njih in ali ga tako ne navajate, da svojo srečo išče prav v njih? Tako starši, 
ki hočejo pripraviti otroke k učenju slovnice, plesa ali česa podobnega, kar sploh ni 
pomembno za njihovo srečo in korist, napačno uporabljajo nagrade in kazni,  
sramotijo krepost, obračajo na glavo načela njihove vzgoje in jih učijo nečimrnosti, 
napuha, pohlepa &c. Ko se tako dobrikajo njihovim napačnim nagnjenjem, ki bi jih 
morali omejiti in zatreti, polagajo temelje tistih prihodnjim pregreham, ki jih je 
mogoče premagati le tako, da ukrotimo otrokove želje in ga navadimo, da jih že 
zgodaj podredi razumu.  
 

 […] 
 

§. 54. Toda če se na eni strani odpovemo palici in na drugi tem malim spodbudam, ki 
vabijo, kako bomo potem (boste dejali) obvladali otroka? Ko ni več ne upanja ne 
strahu, je tudi konec vsakršne discipline. Strinjam se, da sta dobro in zlo, nagrada in 
kazen edina vzgiba delovanja razumnega bitja; to so ostroge in vajeti, ki spodbujajo 
in usmerjajo ves človeški rod in jih je zato treba uporabiti tudi pri otrocih. Staršem in 
vzgojiteljem namreč svetujem, naj vselej mislijo na to, da je treba otroke obravnavati 
kot razumna bitja.  
 

 […] 
 

§. 60. Pogostemu pretepanju in zmerjanju otrok se je torej treba skrbno izogibati. Ta 
vrsta kazni namreč nikoli ne naredi nič dobrega, temveč v otroku vzbudi le občutek 
sramu in odpora zavoljo dejanj, ki so mu prinesla to kazen, in če ne bo predvsem sam 
nezadovoljen z lastnim napačnim ravnanjem in če se ne bo bal, da bo z njim vzbudil 
pravično jezo najboljših prijateljev, bo bolečina, ki jo povzroči tepež, le nepopolno 
zdravilo. Zlo ozdravi le začasno in na površini, a ne prodre do globine rane. Iskren 
občutek sramu in strah pred nezadovoljstvom drugih sta edini pravi zdravili, edini, s 
katerima je mogoče otroka držati na vajetih in ga obvladati. Pri pogosti uporabi 
telesnih kazni pa se ta učinek neizogibno izgubi in izbriše občutek sramu. 
 
 

 
John Locke 
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Jean-Jacques Rousseau: Emil ali o vzgoji 
 

[Odlomki] 
 

Francoski razsvetljenski filozof Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), avtor Razprave o 
izvoru neenakosti med ljudmi (1755), Družbene pogodbe (1762) in drugih del, ki 

vsebujejo kritiko civilizacije, ki da je izpridila po naravi dobro človeško bitje, je delo Emil ali o 
vzgoji izdal leta 1762. Delo, ki je sprva naletelo na obtožbe, velja za utemeljitev »naravne« 
filozofije vzgoje. Odlomki so povzeti po izdaji DZS, Ljubljana, 1959. Prevod Marija Jamar. 

 
 

PRVA KNJIGA 
 
[I-35] Vse je dobro, kar pride iz stvarnikovih rok; vse se spridi v človekovih rokah. 
Človek prisili zemljo, da daje hrano proizvodom druge zemlje, drevo, da rodi sadove 
drugega drevesa. Meša in zmeša podnebja, elemente, letne čase; spremeni svojega 
psa, konja, sužnja; vse preobrne, vse pokvari. Ljubi popačenosti, pokvečenosti. Niče-
sar noče takega, kakor je ustvarila narava, celo človeka ne; biti mora zanj izvežban 
kot jahalni konj; biti mora na svoj način izoblikovan kot kakšno drevo v njegovem 
vrtu.  
 
[...] 
 
[I-36] Rastline izoblikujemo z nego, ljudi z vzgojo. [...] Rodimo se slabotni in 
potrebujemo moči; smo prav brez vsega in potrebujemo podporo; smo brez pameti in 
potrebujemo razsodnost. Vse, kar nam manjka ob rojstvu in kar nam je potrebno 
pozneje, dobimo z vzgojo. To vzgojo dobivamo od narave, od ljudi in od stvari. 
 
Notranji razvoj naših moči in naših organov je vzgoja narave; uporabljati razvite 
organe in spodobnosti nas uče ljudje; stvari pa nam pripomorejo, da dobivamo lastne 
izkušnje o predmetih, ki vplivajo na nas. 
 
Vsakega od nas oblikujejo torej trije učitelji. Učenec, v katerem se njihovi različni 
nauki med seboj nasprotujejo, je slabo vzgojen in ne bo nikdar [37] v skladu sam s 
seboj; zgolj tisti, pri katerem se nauki v vseh točkah ujemajo in so enako usmerjeni, 
doseže svoj smoter in živi v skladnosti sam s seboj. Samo tak je dobro vzgojen. 
 
Od teh treh različnih vrst vzgoje ni prav nič od nas odvisna vzgoja narave; vzgoja pa, 
ki nam jo dajejo stvari, je le v določeni meri odvisna od nas; vzgoja ljudi je edina, ki jo 
imamo zares v svoji oblasti, pa tudi njo samo domnevno; kajti kdo lahko upa, da bo 
lahko popolnoma vodil besede in dejanja vseh tistih, ki obkrožajo otroka? 
 
Vzgoja je torej umetnost; zaradi tega je skoraj nemogoče, da se posreči, kajti skupno 
sodelovanje, ki je potrebno za uspeh, ni v oblasti nobenega človeka. Več ali manj 
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približati se smotru je vse, kar lahko dosežemo z največjo skrbnostjo; potrebna je 
sreča, da to dosežemo. 
 
Kateri je ta smoter? To je smoter narave same. Ker je za popolno vzgojo potrebno 
soglasje treh vrst vzgoje, se morda obe vrsti, ki ju imamo v svoji oblasti, ravnati po 
tisti, glede katere ne zmoremo ničesar. Morda je beseda narava preveč širok pojem, 
zato hočem poskusiti, da ga natančneje opredelim. 
 
[...] 
 
[I-39] Od narave in od ljudi gnani v nasprotne smeri ter prisiljeni, da hkrati 
popustimo tem različnim nagonom, krenemo na srednjo pot, ki nas ne vodi ne k 
enemu ne k drugemu smotru. Na ta način zaključimo svoje življenje, polno borb in 
omahovanj, ne da bi se uskladili sami s seboj in ne da bi koristili sebi ali drugim. 
 
Ostane končno še domača ali naravna vzgoja. Toda kaj bo pomenil človek za druge, 
če bo vzgojen le zase? Če bi bilo morda možno, da združimo dvojni smoter, ki smo si 
ga postavili, v enega samega na ta način, da bi odpravili nasprotja v človeku, bi 
odstranili veliko oviro njegovi sreči. Da bi lahko to presodili, bi ga morali videti 
popolnoma izoblikovanega; morali bi opazovati [40] njegova nagnjenja, videti njegov 
napredek, spremljati njegovo življenje, skratka, morali bi poznati naravnega človeka. 
Mislim, da bodo v tem pogledu prišli nekaj korakov naprej, če bodo prebrali mojo 
knjigo. 
 
Kaj moramo storiti, da izoblikujemo tega redkega človeka? Brez dvoma mnogo: 
namreč preprečiti, da se kaj zgodi. Če gre le za to, da jadramo proti vetru, križarimo; 
če pa je morje viharno in hočemo ostati na mestu, moramo vreči sidro. Pazi, mladi 
krmar, da ne popusti vrv, da se tvoje sidro ne vleče po morskem dnu in da ladjo ne 
odžene od smeri, preden se tega zaveš. 
 
[...] 
 
[I-83] Preden pokvarijo predsodki in človeške ustanove naša naravna nagnjenja, je 
sreča otrok kakor odraslih v uživanju svobode. Ta svoboda pa je pri otrocih omejena 
zaradi njihove slabotnosti. Kdor dela, kar hoče, je srečen, če zadostuje sam sebi. Tedaj 
živi človek naravno. Tisti pa, čigar potrebe presegajo njegove moči, ni srečen, četudi 
lahko dela, kar hoče. V tem stanju je otrok. Otroci uživajo celo v naravnem stanju le 
nepopolno svobodo, podobno tisti, ki jo uživajo ljudje v meščanskem življenju. Ker 
nihče izmed nas ne more več prebiti brez drugih, postane vsak v tem pogledu 
slaboten in ne[84]srečen. Ustvarjeni smo zato, da postanemo možje, zakoni in družba 
pa so nas spet povrnili v otroštvo. Bogataši, velikaši, kralji, vsi so otroci, ki so celo 
otročje ponosni na to, če vidijo, da se vneto prizadevajo okrog njih, da bi izpolnjevali 
njihove želje, in ki so ponosni na usluge, ki pa bi jim jih ne izkazovali, če bi bili 
popolni možje. 
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[...] 
TRETJA KNJIGA 

 
[II-93] Prva vzgoja mora biti čisto negativna. Nikakor ni v tem, da bi poučevali o 
čednosti in resnici, ampak v tem, da obvarujemo srce pred pregrehami in razum pred 
zmotami. Če bi zmogli, da bi ne napravili ničesar in da bi preprečili, da bi drugi kaj 
storili, če bi mogli pripeljati svojega gojenca zdravega in krepkega do starosti 
dvanajstih let, ne da bi znal razločevati desno roko od leve, se bi takoj od začetka 
vašega pouka oči njegovega spoznavanja odprle razumu; bil bi brez predsodkov in 
brez navad in ne bi imel ničesar v sebi, kar bi lahko oviralo uspeh vaših naporov. 
Kmalu bi postal v vaših rokah najpametnejši človek. In čeprav bi v začetku ničesar ne 
storili, bi dosegli čudež v vzgoji. 
 
Delajte nasprotno od tega, kar navadno delamo, in skoraj vedno boste prav delali. 
Ker nočejo očetje in učitelji napraviti iz otroka otroka, ampak učenjaka, ne morejo 
nikdar dovolj zgodaj zmerjati ga, popravljati ga, usmerjati ga, dobrikati se mu, groziti 
mu, obljubljati mu, poučevati ga in pridigati pamet. Napravite bolje; [...]. Vežbajte 
njegovo telo, njegove ude, čute in moči, dušo pa držite v brezdelju tako dolgo, dokler 
je mogoče. Izogibajte se skrbno seznaniti ga z mnenji, preden jih lahko z razumom 
presodi. [...] Pustite, da otroštvo dozori v otrocih. In kakršenkoli nauk bi jim bil 
končno tudi potreben, nikakor jim ga ne dajte danes, če to brez nevarnosti lahko 
odložite na jutri.  
 
[...] 

ČETRTA KNJIGA 
 
[II-181] Bedite zato skrbno nad mladim človekom; sam se bo že znal varovati pred 
vsem drugim, toda vaša dolžnost je, da ga varujete pred njim samim.  
 
 

 

Naslovnica Rousseaujevega Emila (1762) 
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Jean-Jacques Rousseau: Pismo Christophu de 

Beaumontu 
 

[Odlomki] 
 

Ch. de Beaumont (1703-1781), pariški nadškof (1746), ravnatelj Sorbone (1759) je v poslanici 
obsodil Rousseaujevo knjigo Emile ali o vzgoji (1762). Rousseau v pismu, naslovljenem 
nanj, odgovarja na obtožbe. Odlomki so povzeti po slovenski objavi v reviji Problemi – 

Šolsko polje, št. 11, 1988, str. 159-167 Prevedla Tatjana Jurkovič. 
 

  
[159] Zakaj, Prečastiti vam moram nekaj povedati? Kakšen skupni jezik lahko midva 
govoriva, kako se lahko razumeva in kaj je med vami in menoj? 
 
In vendar vam moram odgovoriti, vi sami me v to silite. Če bi bili napadli samo mojo 
knjigo, bi vas pustil govoriti, toda vi napadate tudi mojo osebo; in kolikor več vpliva 
imate med ljudmi, toliko manj smem molčati, ko me hočete osramotiti. 
 
[...] 

 
[160] Temeljno načelo vsake morale, o katerem sem pisal v vseh svojih Spisih in ga 
razvil v tem zadnjem, kolikor sem mogel jasno, je, da je človek po naravi dober, da 
ljubi pravičnost in red, da v človeškem srcu ni izvirne sprijenosti in da so prve poteze 
narave vedno pravilne [droit]. Pokazal sem, da je prva strast; ki se rodi s človekom 
namreč ljubezen do samega sebe [amour de soi], strast, ki je v svojem bistvu 
ravnodušna do dobrega in do zla. Dobra ali zla postane zgolj po naključju in po 
okoliščinah, v katerih se razvija. Pokazal sem, da nobena od pregreh, ki jih pripisu-
jemo človeškemu srcu, ni prav nič naravna, opisal sem na kakšen način te nastanejo, 
sledil sem takorekoč njihovemu razvoju in prikazal, kako s postopnim spreminja-
njem svoje izvirne dobrote ljudje postanejo to, kar so. 
 
Razložil sem tudi, kaj razumem pod to izvirno dobroto, ki ne izhaja iz ravnodušnosti 
do dobrega in zla, značilne za ljubezen do samega sebe. Človek ni enostavno bitje: 
zgrajen je iz dveh substanc. Če se s tem ne strinjajo vsi, se strinjava vi in jaz, in 
drugim sem skušal to pokazati. Če to upoštevamo, ljubezen do samega sebe ni 
enostavna strast. Ima dva principa: inteligentno in čustveno bitje, katerih sreča ni 
ista. Čutnost stremi k sreči telesa, ljubezen do reda pa k sreči duše. Ta druga 
ljubezen, če je razvita in aktivna, se imenuje zavest. Toda zavest se razvije in deluje 
samo z razsvetljenostjo človeka. Samo z razsvetljenostjo človek spozna red in šele ko 
ga spozna, ga po zaslugi svoje zavesti prične ljubiti. Pri človeku, ki ne pozna 
primerjav, ki ne pozna svojih odnosov, je zavest enaka ničli. V takem stanju človek 
pozna le sebe, svoje sreče ne vidi ne v nasprotju ne v skladu z nikomer, ničesar ne 
ljubi niti ne sovraži, omejen je samo na svoj fizični nagon. Tak človek ni nič, je žival. 
To sem pokazal v svoji Razpravi o neenakosti. 
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Ko pa z razvojem, čigar napredovanje sem opisal, ljudje začnejo gledati po sebi 
podobnih, opazijo njihove odnose in odnose do stvari, začnejo dojemati skladnost, 
pravičnost in red, tako postanejo dovzetni [161]  za dobro moralo in zavest začne 
učinkovati. Tedaj imajo kreposti in če imajo tudi pregrehe, je to zato, ker se križajo 
njihovi interesi in zbujajo njihova stremljenja, ob tem, ko se širi njihova 
razsvetljenost. Toda manj ko je nasprotij v interesih od pomoči razsvetljenosti, so 
ljudje v svojem bistvu dobri. To je drugo stanje človeka. 
 
Ko nazadnje vsi posamezni zbujeni interesi med seboj trčijo, ko se ljubezen do 
samega sebe, ki pričenja vreti, spremeni v samoljubje [amour-propre], ko ljudje mislijo, 
da je celo vesolje potrebno vsakemu človeku in postanejo med seboj sovražniki, ko 
vsakdo najde svojo srečo v tuji nesreči, tedaj zavest, šibkejšo od razvnetih strasti, le-te 
zadušijo in ljudem ostane na ustih samo še beseda, ki je namenjena medsebojnemu 
varanju. Tedaj vsakdo hlini, da hoče svoje koristi žrtvovati za korist javnosti in vsi 
lažejo. Nihče ne želi javnosti dobrega, če se to ne sklada z njegovim; taisto skladje je 
predmet pravega politika, ki skuša narediti ljudi srečne in dobre. Toda tu sem 
zabredel v čuden jezik, ki ga bralci prav tako slabo poznajo kot vi. 
 
In tu je, Prečastiti, tretji in zadnji pogoj, onstran katerega ni več moč ničesar storiti in 
tako torej iz človeka, ki je dober, nastanejo zli ljudje. Ravno načinu, kako preprečiti, 
da postanejo taki, sem posvetil svojo Knjigo. Nisem trdil, da je v sedanjem redu to 
brezpogojno možno, pač pa sem trdil in še vedno trdim, da je način, ki sem ga 
predložil, edini uspešen. 
 
Glede tega pravite, da moj načrt vzgoje daleč od tega, da bi se skladal s Krščanstvom, ni 
dober niti za vzgojo Državljanov, ne za vzgojo ljudi in vaš edini dokaz, s katerim mi 
nasprotujete, je izvirni greh. 
 
[...] 
 
[162] Izvirnemu grehu pripisujete pregrehe ljudi, ki so bili, kot priznate, osvobojeni 
izvirnega greha, nakar me obdolžite, da sem tem pregreham pripisal drug izvor. Ali 
je pravično, da mi jemljete za zlo, ker nisem sklepal tako slabo, kot vi? 
 
[...] 

 
[162] Trdite, da z mojim načelom ne vidimo več žarka svetlobe, ki nam razodene misterij 
našega lastnega srca; ne vidite pa, da to načelo, ki je precej bolj univerzalno, osvetli 
ravno napako prvega človeka, ki jo vaše načelo pusti v temi. Vi znate videti človeka 
samo v rokah Hudiča, jaz pa ga vidim, kako je tja padel: vzrok zla je po vašem 
pokvarjena narava, a sama ta sprijenost je zlo, ki bi mu bilo treba iskati vzrok. Človek 
je bil ustvarjen dober, mislim, da se glede tega strinjava, a vi pravite, da je zloben, ker 
je postal zloben, jaz pa prikazujem, kako je postal zloben. Kdo po vašem mnenju 
bolje pristopa k načelu? 
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[...] 
  
[164] Dovolite, Prečastiti, da vas spomnim na zaključek, ki ga izpeljete iz tako dobro 
premletega ugovora, in nato na vso tirado, ki se nanj nanaša. 
 
Človek čuti, kako ga vleče v pogubno brezno, in le kako bi mu lahko kljuboval, če njegovega 
otroštva ne bi vodili učitelji, polni kreposti, modrosti in čuječnosti in če se vse svoje življenje 
tudi sam ne bi močno in neprestano trudil pod zaščito in milostjo svojega Boga? 
 
Torej: Vidimo, da so ljudje zli, čeprav jih od otroštva dalje nenehno zatirajo. Če jih torej ne bi 
zatirali že od tiste dobe, kako bi lahko dosegli, da postanejo dobri, ko pa je celo z neprestanim 
zatiranjem to nemogoče? 
 
Naša sklepanja o vzgoji lahko postanejo bolj oprijemljiva, če jih navežemo na neki 
drugi predmet. Denimo, Prečastiti, da bi nekdo prišel pred ljudi s takim govorom: 
 
»Zelo se trudite, da bi našli pravične Vlade in dobili dobre zakone. Najprej vam bom 
dokazal, da so vaše Vlade same tiste, ki povzročajo zlo, ki ga vi nameravate z njimi 
odpraviti. Dokazal vam bom tudi, da je nemogoče, da bi kdajkoli prišli do dobrih 
zakonov ali pravičnih vlad in nazadnje vam bom pokazal pravi način, kako brez 
Vlad in Zakonov preprečiti vse zlo, čez katerega se pritožujete.« 
 
Denimo, da bi ta potem razložil svoj sistem in predložil svoj takoimenovani način. 
Ne spuščam se v to, ali je njegov sistem trden in način uporaben. Če bi ne bil, bi se 
morda zadovoljili s tem, da Avtorja zapremo med norce, in tam bi ravnali z njim tako 
kot zasluži. Toda če bi po nesreči le bil, bi bilo precej slabše in lahko si predstavljate, 
Prečastiti, ali pa si bodo drugi predstavljali namesto vas, da bi ne bilo dovolj kazni in 
mučil za kaznovanje nesrečnika, ker je imel prav. A tu ne gre za to. 
 
Kakršnakoli bi že bila usoda tega moža, gotovo je, da bi se nanj zgrnila poplava 
spisov. In ne bi bilo Pisuna, ki ne bi, z namenom da polaska Oblasti in ponosen da 
lahko natisne s Kraljevim dovoljenjem, sesul nanj svoje pisanje in svoje žalitve in bi 
se ne bahal, da je utišal tega, ki si ne bi drznil odgovoriti oziroma bi mu preprečili 
govoriti. A še vedno ne gre za to. 
 
Denimo, nazadnje, da bi nek resen mož, ki bi imel tudi kako korist od tega, menil, da 
se mora tudi on pridružiti številnim pridigam in žalitvam s takim argumentiranjem: 
Kaj, nesrečnež, Vi hočete izničiti Vlade in Zakone? Ko so vendar [165] Vlade in Zakoni 
edina zavora za sprijenost in še to zadržijo z veliko težavo. Kaj bi bilo, mogočni Bog, če jih ne 
bi imeli? Vzamete nam vislice in kolesa; ali hočete ustvariti javno razboj-ništvo? Vi ste 
grozen človek! 
 
Če bi si ta revež drznil govoriti, bi brez dvoma rekel: »Zelo Častljivi Gospod, Vaša 
Ekscelenca je narobe sklepala. Ne pravim, da ni treba zatreti pregrehe, pravim pa, da 
je bolje preprečiti, da se rodi. Želim preprečiti slabe Zakone in vi mi očitate slabe 
Zakone. Obtožujete me, da sem ustvaril napake, ker, namesto da bi jih popravljal, 
raje vidim, da se jih prepreči. Kaj, torej, če bi bilo mogoče biti vedno zdrav, bi vi to 
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prepovedali, da ne bi ostali zdravniki brez dela? Vaša Ekscelenca želi vedno gledati 
vešala in kolesa, jaz pa bi želel, da ne vidim več zločincev. Zato, z dolžnim 
spoštovanjem, ne mislim, da sem grozen človek.« 
 
Žal, Prečastiti, kljub načelom najbolj zdrave in najbolj krepostne vzgoje, kljub 
najčudovitejšim obljubam Vere in njenim najstarejšim grožnjam, so zablode mladine še vedno 
prepogoste in preveč razširjene. Dokazal sem, da je bila ta vzgoja, ki jo imenujete najbolj 
zdrava, ravno najbolj nesmiselna, da je ta vzgoja, ki ji pravite najbolj krepostna, dala 
otrokom vse njihove pregrehe. Dokazal sem, da je vsa slava nebes otroka manj 
mikala kot košček sladkorja, in da so se veliko bolj bali, da bi se na Večernicah 
dolgočasili, kot da bi goreli v peklu. Pokazal sem, da so zablode mladine, o katerih 
tarnamo, da jih ne moremo odpraviti s temi sredstvi, ravno njihov plod. Je kaka zmota, 
je kak prestopek, v katerega ne bi strmoglavila ta mladina, če bi bila prepuščena sama sebi? 
Mladina nikoli ne zaide sama od sebe; vse njene zablode so posledica slabega 
vodenja. Vrstniki in učiteljice končajo tisto, kar so začeli Duhovniki in Domači 
učitelji; tudi to sem dokazal. To je velik hudournik, ki poplavlja kljub mogočnim nasipom, s 
katerimi smo ga zagradili. Kaj bi šele bilo, če nobena ovira ne bi kljubovala njegovim 
valovom in ne bi razbijala njegovih prizadevanj? Rekel bi vam lahko: to je hudournik, ki 
prevrača vaše šibke nasipe in vse razbije. Razširite njegovo strugo in ga pustite neovirano teči, 
tako ne bo nikoli škodoval. Toda sram me je za tako resen predmet uporabljati te šolske 
prispodobe, ki jih vsakdo prikroji po lastni domišljiji in nikjer nič ne dokazujejo. 
 
Sicer pa kljub temu, da so po vašem zablode mladine še vedno prepogoste in preveč 
razširjene zaradi človeškega nagiba k zlu, kaže, da v celoti vzeto le niste hudo 
nezadovoljni zaradi tega, da vam je kar povšeč zdrava in krepostna vzgoja, ki jo 
dajejo mladini vaši učitelji, polni vrlin, modrosti in čuječnosti, da bi po vašem 
mnenju ta mladina veliko izgubila, če bi jo drugače vzgajali in da navsezadnje o tem 
[166] stoletju - izmečku stoletij - ne mislite vse najslabše, kot skušate povedati v uvodu 
vašega Pisma. 
 
Strinjam se, da je odveč iskati nove načrte Vzgoje, če smo tako zadovoljni z obstoječo, 
toda priznajte tudi vi, Prečastiti, da v tem niste zelo strogi. Če bi bili tako priljudni 
pri doktrini, bi si vaša Nadškofija prihranila veliko vznemirjenj, vihar, ki ste ga 
sprožili, ne bi padel na Jezuite, mene ne bi pregazila družba, vi bi bili bolj spokojni in 
jaz tudi. 
 
Trdite, da bi za spremembo sveta, kolikor to dopuščata šibkost in, po vašem mnenju, 
sprijenost naše narave, zadoščalo pod vodstvom in vplivom milosti opazovati prve 
žarke človeškega razuma, jih skrbno prestreči in usmeriti po poti, ki vodi k resnici. S 
tem, nadaljujete, bi bili ti duhovi, ki so še brez predsodkov, za vedno oprezni pred zmoto in v 
ta srca še brez velikih strasti bi se vtisnile vse kreposti. Glede tega torej soglašava, kajti 
nikoli nisem trdil česa drugega. Nisem dodal, priznam, da je treba dati otroke v 
vzgojo duhovnikom, celo nisem mislil, da bi bil to pogoj da postanejo Državljani in 
ljudje, in ta napaka, če to je, ki je običajna pri tolikih Katolikih, ni tako velik zločin za 
Protestanta. Ne spuščam se v to, ali v vaši deželi Duhovniki sami veljajo za dobre 
Državljane. Toda glede na to, da je vzgoja sedanje generacije njihovo delo, se je treba 
odločiti med vami in vašimi prejšnjimi Poslanicami na drugi strani, ali ji je njihovo 
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duhovno mleko tako koristilo, ali je naredilo iz njih velike svetnike prave častilce Boga 
in tako velike može, vredne da so v ponos in okras svoji domovini. K temu lahko 
pripomnim nekaj, kar bi moralo zbosti vse dobre Francoze in tudi vas med njimi, 
namreč da je bil med vsemi Kralji, ki jih je imel vaš narod, najboljši tisti edini, ki ga 
niso vzgajali Duhovniki. 
 
A vse to ni pomembno, nisem jih namreč izključil. Naj Duhovniki le vzgajajo 
mladino, če so sposobni, nič ne nasprotujem in kar vi navajate glede tega, ne govori 
proti moji Knjigi. Ali pa morda trdite, da je moj načrt slab zgolj zato, ker ustreza 
drugim in ne ljudem Cerkve? 
 
Če je človek dober po svoji naravi, kot mislim, da sem pokazal, iz tega sledi, da 
ostane tak, dokler ga nič njemu tujega ne spremeni; in če so ljudje slabi, kot so me z 
muko skušali naučiti, iz tega sledi, da jim zlo pride od drugod. Zaprite torej vhod za 
pregreho in človeško srce bo vedno dobro. Na tem načelu gradim negativno vzgojo 
kot najboljšo, ali bolje, edino dobro. Kažem, kako gre pozitivna vzgoja, na način kot 
se je lotevajo, v nasprotno smer od svojega cilja, in pokažem, kako stremimo k istemu 
cilju in kako do njega pridemo po poti, ki sem jo začrtal. 
 
[167] Pozitivna vzgoja pravim tisti, ki hoče oblikovati duha pred časom in spoznati 
otroka s človeškimi dolžnostmi. Negativna vzgoja pa pravim tistim, ki hoče 
izpopolniti organe, orodje našega znanja, preden nam to znanje da, in ki pripravlja 
otroka za razum z vajo čutov. Negativna vzgoja ne pozna brezdelja, daleč od tega, ne 
daje kreposti, toda prepreči pregreho, ne uči resnice, ampak obvaruje pred zmoto. 
Otroka pripravi za vse tisto, kar ga lahko privede do resnice, ko jo je zmožen 
doumeti, in do dobrega, ko ga je zmožen ljubiti. 
 
 

  
Jean-Jacques Rousseau 
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Immanuel Kant: O pedagogiki 

 
 
Kantov tekst O pedagogiki je nastal na osnovi njegovih zapiskov za predavanja, ki jih je imel 

na univerzi v Königsbergu. Vsega skupaj je imel štiri serije predavanj (1776-1777, 1780, 
1783-1784 in 1786-1787). Zapiske je prepustil svojemu učencu Rinku, da naredi izbor za 

objavo. Ne ve se natančno, kako se je Rink tega lotil, kako je razporedil tematiko ipd., skoraj 
gotovo pa je, da je on dodal podnaslove. Kantova predavanja o pedagogiki so tudi komentar in 
polemika s takratnimi pedagoškimi učbeniki.  –  V nadaljevanju je prevod uvoda (prevedeno 

po: I. Kant, Über Pädagogik, v Werkausgabe, Bd. XII, Suhrkamp, Frankfurt/M 1974, str. 
697-712) po objavi v reviji Problemi – Šolsko polje, št. 11, 1988, str. 147-158. Po tej objavi 

so vključene tudi opombe pod črto; v oglatih oklepajih pa so navedne strani po tej objavi. 
Prevedel Zdravko Kobe. 

 
 
 
[147] Človek je edini stvor, ki ga je treba vzgajati. Pod vzgojo [Erziehung] namreč 
razumemo oskrbo (preskrbo, vzdrževanje), disciplino (strogost [Zucht]) in 
poučevanje poleg oblikovanja [Bildung]. Vsled tega je človek dojenec, - gojenec, - in 
učenec. 
 
Živali svoje sile, brž ko jih le kaj imajo, uporabljajo pravilno, tj. na ta način, da ne 
postanejo škodljive za njih same. Dejansko je vredno občudovanja, če npr. opazimo, 
kako mlade lastovke, ki so se komaj izvalile iz jajc, zato nič manj ne znajo narediti 
tega, da njihovi ekskrementi padejo iz gnezda. Živali zato ne potrebujejo nobene 
oskrbe, kvečjemu hrano, toploto in uvajanje ali neko določeno zaščito. Večina živali 
pač res potrebuje prehrano, a nobena oskrbe. Pod oskrbo se namreč razume skrb 
staršev, da otroci ne bi uporabili svojih sil na škodljiv način. Ko bi npr. kaka žival, 
takoj ko pride na svet, kričala, kot to počnejo otroci, tedaj bi neizogibno postala plen 
volkov in drugih divjih zveri, ki bi jih privabilo njeno kričanje. 
 
Disciplina ali strogost živalskost spremeni v človeškost [Menschheit]. Žival je vse že 
po svojem instinktu; neki tuji um je zanjo priskrbel že vse. Človek pa potrebuje lastni 
um. Nima nobenega instinkta in načrt svojega vedenja si mora narediti sam. Ker pa 
takoj še ni sposoben, da bi to storil, temveč pride na svet surov, morajo to zanj storiti 
drugi. 
 
[148] Človeški rod bi moral sam, s svojim lastnim prizadevanjem polagoma razviti 
celotno naravno zasnovo [Naturanlage] človeštva. Ena generacija vzgoji drugo. Pri 
tem lahko prvi začetek iščemo v kakem surovem ali pa tudi v popolnem, izoblikova-
nem stanju. Toda če privzamemo, da je bilo prej in najprej to slednje: tedaj je človek 
pozneje vendarle moral spet postati divji in zapasti v surovost [Rohigkeit]. 
 
Disciplina preprečuje, da bi se človek zaradi svojih živalskih vzgibov oddaljil od 
svojega poslanstva, človeštva. Mora mu ga npr. omejiti, da se ne bi divje in 
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nepremišljeno podajal v nevarnosti. Strogost je potemtakem zgolj negativna, namreč 
ravnanje, s katerim se človeku odvzame divjost, medtem ko je poučevanje pozitivni 
del vzgoje. 
 
Divjost je neodvisnost od zakonov. Disciplina človeka podvrže zakonom človeštva in 
začenja s tem, da mu da čutiti prisilo zakonov. To pa se mora zgoditi zgodaj. Tako se 
npr. otrok spočetka ne pošilja v šolo z namenom, da bi se naj tam kaj naučili, temveč 
da bi se navadili na to, da sedijo pri miru in da se ravnajo točno po tem, kar jim je 
predpisano, da tako v prihodnosti ne bi nemara vsake izmed svojih domislic 
dejansko in pri priči tudi izvedli. 
 
Človek pa ima po naravi tako veliko nagnjenje k svobodi, da bi ji, ko je enkrat nekaj 
časa navajen nanjo, žrtvoval vse. Prav zato mora biti potemtakem disciplina, kot 
rečeno, tudi uporabljena zelo zgodaj, kajti če se to ne zgodi, je človeka pozneje težko 
spremeniti. Potem bo sledil vsaki muhi. To se vidi tudi pri divjih narodih ki se, tudi 
če tekom daljšega časa služijo Evropejcem, vendar nikoli ne navadijo na njihov način 
življenja. Pri njih pa to ni neko plemenito nagnjenje k svobodi, kot menijo Rousseau9 
in drugi, temveč neka določena surovost, saj tu žival v sebi takorekoč še ni razvila 
človeškosti. Zato se mora človeka zgodaj navaditi na to, da se podvrže predpisom 
uma. Če se mu je v mladosti puščalo, da je bilo po njegovem, in se mu v tem ni 
nudilo odpora: tedaj bo skozi vse svoje življenje obdržal neko določeno divjost. In 
tistim, ki se jim je zaradi vse prevelike materinske nežnosti v mladosti prizanašalo, to 
prav tako nič ne pomaga, kajti pozneje povsod naletijo na le še toliko večji odpor in 
povsod dobivajo udarce, brž ko se spustijo v posle sveta. 
 
Pri vzgoji velikih mož je običajna napaka to, da se jim, ker so določeni za vladanje, 
tudi v mladosti nikoli zares ne nudi odpora. Pri človeku je zaradi njegovega 
nagnjenja k svobodi nujno potrebna zgla[149]ditev njegove surovosti; pri živali pa, 
nasprotno, zaradi njenega instinkta ne. 
 
Človek potrebuje oskrbo in oblikovanje. Oblikovanje zajema strogost in poučevanje. 
Tega, kolikor je znano, ne potrebuje nobena žival.10 Kajti nobena izmed njih se neče-
sa ne nauči od starejših, razen ptice svojega napeva. V tem jih poučijo starejši in prav 
ganljivo je opazovati, ko, kot v kaki šoli, eden od staršev na vso moč zapoje svojim 
                                                      
9 Kant tu kritizira Rousseaujev Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes 
(1755), predvsem opombo 16; nasploh je Kant zavračal idilične predstave o domorodcih. Vendar pa je 
treba pripomniti, da je tudi Rousseaujeva podoba domorodcev precej bolj mračna kakor tista, ki mu jo 
pripisuje Kant. - Cf. E. Cassirer, The Question of J. J. Rousseau, New York, 1963, str. 103, P. Burgelin, La 
Philosophie de l'existence de J. J. Rousseau, Paris 1952, str. 276, J. Chateau, Jean-Jacques Rousseau, sa 
philosophie de l'éducation, Paris 1962, str. 114 ff. 
 
10 Tu se Kant, kot je videti, oddaljuje od Rousseauja. »Tudi živali«, pravi Rousseau, »se veliko naučijo. 
Imajo čutila, a se jih morajo naučiti uporabljati; imajo potrebe, a se morajo naučiti zanje poskrbeti; 
morajo se naučiti jesti, hoditi, leteti. Štirinožci, ki se držijo na svojih nogah že od rojstva, zaradi tega še 
ne znajo hoditi. Kanarčki, ki pobegnejo iz svoje kletke, sploh ne znajo leteti, ker niso nikoli leteli. Za 
živa in čuteča bitja je vse učenje [instruction].« Cf. J.-J. Rousseau, Emile ou de l'éducation, I. knjiga, v 
Oeuvres complètes (éd. P. R. Auguis), vol. III, str. 73. 
 



 76

mladičem, ti pa si prizadevajo, da bi iz svojih malih grl proizvedli iste zvoke. Da bi se 
prepričali, da ptice ne pojejo po instinktu, temveč se tega dejansko naučijo, bi bilo 
vredno truda narediti preiskus in kanarčkom odvzeti denimo polovico njihovih jajc 
ter jim podtakniti jajca vrabcev ali tudi povsem mlade vrabce pač zamenjati z 
njihovimi mladiči. Če bi te sedaj prenesli v kako sobo, kjer ne bi mogli slišati vrabcev 
zunaj: tedaj bi se naučili napeva kanarčkov in dobili bi pojoče vrabce. In tudi dejan-
sko je vredno velikega občudovanja, da vsaka ptičja vrsta skozi vse generacije obdrži 
nek določen glavni napev in tradicija tega napeva je kar najbolj verna na svetu. 
 
Človek lahko postane človek le z vzgojo. Vse, kar je, naredi iz njega vzgoja. Pripom-
niti je treba, da človeka vzgajajo samo ljudje, ljudje, ki so prav tako vzgojeni. Zato 
tudi pomanjkanje discipline in poučevanja pri nekaterih ljudeh te spet naredi za slabe 
vzgojitelje svojih gojencev. Če bi se nekoč za našo vzgojo zavzelo kako bitje višje 
vrste, bi vendarle videli, kaj bi lahko nastalo iz človeka. Ker pa vzgoja človeka 
deloma nekaj nauči, deloma pa tudi nekaj pri njem samo razvije: zato ne moremo 
vedeti, kako daleč segajo pri njem naravne zasnove. Ko bi bil s podporo velikih in z 
združenimi močmi mnogih tu narejen vsaj en eksperiment: tedaj bi nam tudi že to 
dalo neka pojasnila o tem, do kod približno bi jih človek zmogel razviti.11 Toda prav 
tako kot je za spekulativno glavo pomembno, je to za človekoljuba žalostno 
spoznanje, ko vidi, kako veliki večinoma skrbijo vselej le zase in da v pomembnem 
eksperimentu vzgoje ne sodelujejo na ta način, da bi narava storila en korak bližje k 
popolnosti. 
 
Ni ga, ki ne bi bil v mladosti zanemarjen in ki bi naj v zrelejših letih sam ne uvidel, 
kje, najsi bo to v disciplini ali v kultiviranju (tako je moč imenovati poučevanje), so ga 
puščali vnemar. Tisti, ki ni kul[150]tiviran, je surov, kdor ni discipliniran, je divji. 
Opustitev discipline je večje zlo kot opustitev kulture, zakaj to je mogoče pozneje še 
nadomestiti; divjosti pa se ne da odpraviti in spodrsljaja v disciplini ni več moč nikoli 
popraviti. Morebiti bo vzgoja postajala vedno boljša in bo vsaka naslednja generacija 
naredila en korak bližje k izpopolnitvi človeštva: kajti zadaj za edukacijo [Edukation] 
tiči velika skrivnost popolnosti človeške narave. Od zdaj naprej se to lahko zgodi. 
Kajti šele sedaj se začenja pravilno presojati in jasno uvidevati, kaj pravzaprav spada 
k dobri vzgoji. Vzhičujoče [entzückend] je predstavljati si, da bo človeška narava z 
vzgojo postajala vedno bolje razvita in da jo je mogoče spraviti v neko formo, ki je 
primerna človeštvu. To nam odpira pogled na neki bodoči srečnejši človeški rod. 
 
Osnutek za teorijo vzgoje je veličasten ideal in nič za to, če ga takoj še nismo spo-
sobni realizirati. Le da te ideje ne smemo imeti kar naravnost za himerično in jo raz-
glasiti za lep sen, pa četudi pri njeni izpeljavi nastopijo ovire. 
 

                                                      
11 Pri Rousseauju najdemo tole podobno misel: »Kdo si upa določiti natančne meje naravi in reči: do 
tod lahko človek gre - naprej pa ne?« Cf. Seconde Préface de la Nouvelle Héloise, v Oeuvres complètes, op. 
cit., vol. VII, str. 8; cf. tudi Emile, I. knjiga, op. cit., str. 71. 
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Ideja ni nič drugega kot pojem o neki popolnosti, ki je v izkušnji še ni moč najti.12 
Npr. ideja neke popolne, po pravilih pravičnosti vladane republike! Je ta zaradi tega 
nemogoča? Naša ideja mora biti najprej le pravilna in tedaj ob vseh ovirah, ki ji še 
stojijo na poti v njeni izpeljavi, nikakor ni nemogoča. Ko bi npr. vsakdo lagal, bi mar 
bilo zato govorjenje resnice gola muha? In ideja vzgoje, ki bi v človeku razvila vse 
naravne zasnove, je vsekakor resnična [Wahrhaft]. 
 
Ob zdajšnji vzgoji človek ne doseže docela smotra svojega obstoja. Zakaj kako 
različno živijo ljudje! Do neke uniformnosti med njimi lahko pride Ie tedaj, če ravnajo 
po istih načelih in ta načela bi jim morala postati druga narava.13 Delamo lahko na 
načrtu neke bolj smotrne vzgoje in napotilo zanjo prepustimo zanamcem, ki jo lahko 
polagoma realizirajo. Pri jegličih npr. vidimo, da, če jih gojimo iz korenine, dobimo 
vse le v eni in isti barvi; če pa, nasprotno, posejemo njihova semena, tedaj jih dobimo 
v povsem drugih in najrazličnejših barvah. Narava je potemtakem vanje vendarle 
položila kali14 in pri tem, da se te v njih razvije, gre le za ustrezno sejanje in 
presajevanje. Tako tudi pri človeku! 
 
Mnoge kali ležijo v človeštvu in naša naloga je sedaj, da sorazmerno razvijemo 
naravne zasnove, človeštvo razprostremo iz njegovih kali in storimo, da človek dose-
že svoje poslanstvo. Živali ga izpol[151]nijo same od sebe in ne da bi ga poznale. 
Človek mora šele poskušati, da bi ga dosegel, to pa se ne more zgoditi, če sploh nima 
nekega pojma o svojem poslanstvu. Pri individuu je doseganje poslanstva tudi docela 
nemogoče. Če že privzemamo neki dejansko izoblikovan prvi človeški par, pa bi 
vendarle hoteli videti, kako vzgaja svoje gojence. Prvi starši otrokom že dajejo neki 
zgled, otroci ga posnemajo in si tako razvijejo lastne naravne zasnove. Vseh pa ni 
moč izoblikovati na ta način, kajti otroci večinoma dobijo zgled le v priložnostnih 
okoliščinah. Nekoč ljudje niso imeli niti pojma o popolnosti, ki jo lahko doseže 
narava. Tudi mi sami si s tem pojmom sploh še nismo na jasnem. Toliko pa je gotovo, 
da posamezni ljudje, pri vsem oblikovanju svojih gojencev, teh ne morejo spraviti do 
tega, da bi dosegli svoje poslanstvo. Ne posamezni ljudje, temveč človeški rod bi 
moral dospeti tja. 
 
Vzgoja je umetnost, katere izvajanje je treba izpopolnjevati skozi mnoge generacije. 
Vsaka generacija, oskrbljena z znanji predhodne, lahko vedno bolj vzpostavlja tako 
vzgojo, ki sorazmerno in smotrno razvije vse naravne zasnove človeka in tako celotni 
človeški rod privede do njegovega poslanstva. – Previdnost je hotela, da naj človek 
dobro spravi na dan iz samega sebe in mu takorekoč govori: »Pojdi v svet«, – tako 
nekako bi bil lahko Stvarnik nagovoril človeka – »opremil sem te s vsemi zasnovami 

                                                      
12 Aluzija na slavno mesto iz Kantove Kritik der reinen Vernunft (1781). 
 
13 O drugi naravi pravi Rousseau: »Dobre so tiste družbene institucije, ki najbolje znajo človeka 
denaturirati, mu odvzeti njegovo absolutno eksistenco za sebe, mu dati relativno [eksistenco], in 
prenesti jaz v skupno enotnost.« Cf. Emile, I. knjiga, op. cit., str. 16. 
 
14 Kant načeloma razlikuje pojma »kal« (Keim) in »zasnova« (Anlage) tudi v svojih drugih delih. 
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za dobro [Anlagen zum Guten]. Na tebi je, da jih razviješ, in tako je tvoja lastna sreča 
in nesreča odvisna od tebe samega«.15 
 
Človek bi moral svoje zasnove za dobro šele razviti. Previdnost jih vanj ni položila že 
izgotovljene; so gole zasnove in so brez razločka moralnosti. Izboljšati samega sebe, 
samega sebe kultivirati in, če je zel, pri sebi proizvesti moralnost, to bi moral [soll] 
človek. Toda če to zrelo premislimo, ugotovimo, da bo to zelo težko. Zato je vzgoja 
največji problem in najtežje, kar je moč naložiti človeku. Zakaj uvid je odvisen od 
vzgoje, vzgoja pa je spet odvisna od uvida. Zato lahko vzgoja le polagoma naredi kak 
korak naprej in le tako, da ena generacija svoje izkušnje in znanja izroči naslednji, ta 
spet nekaj pristavi in jih tako preda naslednji, lahko vznikne nek pravilen pojem o 
načinu vzgoje [Erziehungsart]. Katera velika kultura in izkušnja potemtakem ne pred-
postavlja tega pojma? Zato je tudi lahko nastal le pozno in mi sami ga še nismo 
docela pojasnili. Ali naj vzgoja v posameznem res posnema izoblikovanje človeštva v 
občem, skozi njegove različne generacije? 
 
[152] Dve iznajdbi ljudi pač res lahko imamo za najtežji: namreč iznajdbo umetnosti 
vladanja in iznajdbo umetnosti vzgoje, in vendar je že njuna ideja še vedno sporna. 
 
Od kod pa sedaj začnemo razvijati človeške zasnove? Naj začnemo od surovega ali 
od nekega že izoblikovanega stanja? Težko si je misliti razvoj iz surovosti (od tod je 
tudi pojem prvega človeka tako težak) in vidimo, da so pri razvoju iz takšnega stanja 
vendarle vedno znova padli nazaj v surovost in so se šele potem spet na novo 
povzdignili iz njega. V najstarejših poročilih, ki so nam jih zapisana pustili za seboj, – 
in kakšna kultura vendar že spada k pisanju? tako da bi se lahko z ozirom na 
omikanega [gesittet] človeka začetek umetnosti pisave imenovalo začetek sveta – tudi 
pri zelo omikanih ljudstvih zasledimo neko močno približevanje [Angrenzen] k 
surovosti. 
 
Ker do razvoja naravnih zasnov pri človeku ne pride samo od sebe, je zato vsa vzgoja 
– neka umetnost. – Narava ni za to položila vanj nobenega instinkta. – Tako izvor 
kakor napredek te umetnosti je bodisi mehaničen, brez načrta, uravnan po danih 
okoliščinah, bodisi razsoden [judiciös]. Mehanično vznikne umetnost vzgoje zgolj ob 
prigodnih priložnostih, kjer izkusimo, če je nekaj človeku škodljivo ali koristno. 
Vsaka umetnost vzgoje, ki vznikne zgolj mehanično, mora imeti zelo veliko napak in 
pomanjkljivosti, ker ne temelji na nikakršnem načrtu. Umetnost vzgoje ali 
pedagogika mora potemtakem postati razsodna, če naj človeško naravo razvije tako, 
da bi dosegla svoje poslanstvo. Že vzgojeni starši so zgledi za ravnanje, po katerih se 
oblikujejo otroci. Toda če naj ti postanejo boljši: tedaj mora pedagogika postati študij, 
sicer ni od nje pričakovati ničesar in tako bo nekdo, ki ga je vzgoja pokvarila, vzgajal 
drugega. Mehaničnost v umetnosti vzgoje mora biti spremenjena v znanost, sicer ne 

                                                      
15 To je znana Rousseaujeva tema: »[Previdnost] je naredila [človeka] svobodnega, da bi bil po izbiri 
dober, ne slab. Postavila ga je v stanje, ko mora o tem odločati in uporabljati sposobnosti, ki mu jih je 
namenila [...].« Cf. Emile, IV. knjiga, op. cit., str. 173. 
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bo nikoli postala neko povezano prizadevanje in tedaj ena generacija utegne podreti 
to, kar je bila druga že zgradila. 
 
Princip umetnosti vzgoje, ki bi ga morali imeti pred očmi še posebej tisti možje, ki 
delajo načrte za vzgojo, je: otroke se naj vzgaja tako, kot je primerno, ne sedanjemu, 
temveč bodočemu, po možnosti boljšemu stanju človeškega rodu, to je: ideji človeš-
tva in njegovega celotnega poslanstva. Ta princip je velikega pomena. Starši navad-
no vzgajajo svoje otroke le tako, da se ti prilegajo sedanjemu svetu, najsi bo ta tudi 
pokvarjen. Toda morali bi jih vzgajati bolje, da bi se s tem proizvedlo neko prihodnje 
boljše stanje. Tu pa naletimo na dve oviri: 
 
1) Starši namreč navadno skrbijo le za to, da njihovim otrokom v svetu dobro uspeva, 
in 2) vladarji obravnavajo svoje podanike le kot instrumente za svoje namene. 
 
Starši skrbijo za dom, knezi za državo. Oboji pa za končni smoter nimajo tistega, kar 
je najboljše za svet [das Weltbeste], in popolno, [153] za kar je človeštvo določeno in za 
kar ima tudi zasnovo. Zasnova za nek načrt vzgoje pa mora biti narejena kozmo-
politsko. In ali je potem tisto, kar je najboljše za svet, neka ideja, ki nam je lahko 
škodljiva v tem, kar je najboljše za nas zasebno [in unser Privatbesten]? Nikakor! zakaj 
čeprav se zdi, da bi moral človek pri njej nekaj žrtvovati, pa se z njo vendar zato nič 
manj ne podpira tudi tisto najboljše njegovega sedanjega stanja. In potem, kakšne 
veličastne posledice jo spremljajo! Dobra vzgoja je prav to, iz česar izvira vse, kar je 
dobrega na svetu. Kali, ki ležijo v človeku, se mora le vedno bolj razvijati. Kajti 
razlogov za zlo se ne da najti v naravnih zasnovah človeka. Vzrok zla je samo to, da 
narava ni postavljena pod pravila. V človeku ležijo samo kali za dobro. 
 
Od kod pa naj tedaj pride boljše stanje sveta? Od knezov ali od podanikov? da se ti 
namreč najprej sami izboljšajo in pridejo na pol poti naproti neki dobri vladi? Ali ga 
naj osnujejo vladarji: tedaj se mora najprej izboljšati vzgoja vladarjev, ki je dolgo časa 
imela veliko napako, da v mladosti niso naleteli na odpor. Toda drevo, ki stoji samo 
na polju, raste krivo in široko razprostira svoje veje; nasprotno pa drevo, ki raste 
sredi gozda, ker se mu drevesa poleg njega upirajo, raste naravnost navzgor in išče 
zraka in sonca nad sabo.16 Tako je tudi z vladarji. Vendar je še vedno bolje, da jih 
vzgaja nekdo izmed podanikov, kot pa da bi jih vzgajali njim enaki. Dobro smemo 
torej pričakovati od zgoraj navzdol le v primeru, da je vzgoja tam odličnejša. Zato gre 
tudi tu potemtakem v glavnem za zasebna prizadevanja in ne toliko za pomoč 
knezov, kot so menili Basedow17 in drugi, kajti izkušnja uči, da ti za dosego svojih 

                                                      
16 Podobno prispodobo najdemo v Kantovemu spisu Idee zu einer allgemeinen Geschichte in 
weltbürgerlicher Absicht, v: Schriften zur Anthropologie, Geschichtsphilosophie, Politik und Pädagogik 1, v: 
Werkausgabe, Bd. XII, Suhrkamp, Frankfurt/M, 1974; kadar Kant govori o »upogibanju« drevesa, ima v 
mislih prispodobo za človekov egoizem. 
 
17 J. Basedow, znani pedagog iz Kantovega časa, je avtor naslednjih knjig o vzgoji: Das Methodenbuch 
für Väter und Mütter der Familien und Völker, Altona, Bremen 1770; Das zu Dessau errichtete 
Philanthropinum, eine Schuhl der Menschen freundschaft und guter Kenntnisse für Lehrnende und junge 
Lehrer... Leipzig 1774; Das Basedowische Elementarwerk, Leipzig, 1785 (2. izd.). Basedow se je imel za 
Rousseaujevega učenca.  
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smotrov nimajo pred očmi toliko tistega, kar je najboljše za svet, temveč, nasprotno, 
zlasti le blagostanje svoje države. Če pa priložijo denar za to: tedaj mora vendar 
ostati prepuščeno njim, da zarišejo načrt za to. Temu je tako v vsem, kar zadeva 
izoblikovanje človeškega duha, razširitve človeških spoznanj. Moč in oblast tega ne 
zmoreta, kvečjemu olajšata. Vendar pa bi to lahko zmogla, če državna ekonomija ne 
bi vselej le vnaprej preračunala davščin za državno blagajno. Tudi akademije tega do 
sedaj še niso storile in izgledi, da bodo to še storile, niso bili nikoli bolj neznantni kot 
zdaj. 
 
[154] Zatorej bi naj bila tudi ureditev šol odvisna zgolj od sodbe najbolj razsvetljenih 
poznavalcev. Vsa kultura se začenja pri zasebnikih in se od tu razširja navzven. Pos-
topno približevanje človeške narave k njenemu smotru je možno zgolj s prizadeva-
njem oseb z bolj širokimi nagnjenji, ki so udeleženi v tistem, kar je najboljše za svet, 
in so sposobni ideje nekega bodočega boljšega stanja. Saj ima tu pa tam še marsika-
teri velik mož svoje ljudstvo takorekoč le za del naravnega kraljestva in potemtakem 
tudi pazi le na to, da se pomnoži. V skrajnem primeru se potem zahteva tudi še kako 
veščino, vendar pa zgolj zato, da bi lahko podanike toliko bolje uporabljal kot orodje 
za svoje namene. Seveda morajo imeti tudi zasebniki najprej pred očmi naravni 
smoter, vendar pa morajo potem posebno gledati tudi na razvoj človeštva in na to, da 
to ne bi postalo samo vešče, temveč tudi omikano in, kar je najtežje, da skušajo 
potomstvo spraviti dlje, kot so prišli sami. 
 
Pri vzgoji se mora človeka potemtakem 1) disciplinirati. Disciplinirati pomeni skušati 
odvrniti, da živalskost, tako v posamičnem kot družbenem človeku, ne bi postala v 
škodo človeštvu. Disciplina je torej zgolj krotitev divjosti. 
 
2) Človeka je treba kultivirati. Kultura obsega uk in pouk. Je pridobitev veščine. Ta je 
posest neke zmožnosti, ki zadošča za vse poljubne smotre. Sama torej sploh ne 
določa nikakega smotra, temveč to pozneje prepusti okoliščinam. 
 
Nekatere veščine so v vseh primerih dobre, npr. branje in pisanje; druge le za 
nekatere smotre, npr. glasba, da bi nas naredila priljubljene. Zaradi mnoštva smotrov 
postane veščina takorekoč neskončna. 
 
3) Gledati je treba tudi na to, da bi človek postal preudaren [klug],18 se prilegel člo-
veški družbi, da bi bil priljubljen in imel nek vpliv: K temu spada neka določena 
vrsta kulture, ki jo imenujemo civiliziranost. Zanjo so potrebne manire, pristojnost in 
neka določena preudarnost, vsled katere je mogoče vse ljudi uporabljati za svoje 

                                                                                                                                                                      
 
18 Beseda »Klugheit« - preudarnost, previdnost, premetenost, zvitost, modrost - ima po Kantu dva 
pomena, namreč, v smislu odnosa do sveta, kot sposobnost, da človek deluje na druge ljudi na ta 
način, da jih uporabi v svoje namene, in v privatnem smislu, kot sposobnost, da vse svoje cilje poveže 
in združi na ta način, da so njemu v prid. Cf. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785); širše o tem 
cf. Eine Vorlesung Kants über Ethik, im Auftrage der Kantgesellschaft, hrsg. Paul Menzer, Berlin 1924, str. 
162-163. 
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končne smotre. Ravna se po spremenljivem okusu vsake dobe. Tako so še pred nekaj 
deset-letji imeli radi ceremonije v medsebojnih odnosih. 
 
4) Gledati se mora na moraliziranje [Moralisierung]. Človek naj ne bo zgolj vešč za 
vsakršen smoter, temveč bi moral dobiti tudi nravstveno držo [Gesinnung], da bo 
izbi-ral le zares dobre smotre. [155] Dobri smotri so tisti, ki jih nujno odobrava 
sleherni; in ki so lahko istočasno smotri slehernega.19 
 

* * * 
 
Človeka je moč bodisi dresirati, uriti, mehanično poučiti ali pa dejansko razsvetliti. 
Dresiramo pse, konje, in dresiramo lahko tudi ljudi. (Ta beseda izhaja iz angleščine, 
od to dress, obleči. Od tod tudi Dreßkammer [oblačilnica], kraj, kjer se duhovnik pre-
oblači, in ne Trostkammer [tolažilnica].) 
 
Z dresiranjem pa stvar še ni opravljena, temveč gre predvsem za to, da se otroci 
naučijo misliti. To meri na principe, iz katerih izvirajo vsa ravnanja. Vidimo torej, da 
je pri prvi vzgoji treba postoriti zelo veliko. Običajno pa se pri zasebni vzgoji le malo 
izvaja četrti, najpomembnejši moment, kajti otroke se v bistvenem vzgaja tako, da se 
moralizacijo prepusti duhovniku. Toda kako neskončno važno je, da se otroke od 
mladega uči, da se jim pregreha zagnusi, pa ne ravno edino iz tega razloga, ker jo je 
Bog prepovedal, temveč ker je gnusa vredna sama v sebi. Sicer namreč zlahka pri-
dejo na misel, da bi jo lahko pač vselej zagrešili in da bi bila, ko bi je Bog le ne bil 
prepovedal, drugače pač dovoljena in da bi Bog zatorej enkrat pač res lahko naredil 
kako izjemo. Bog je najsvetlejše bitje in hoče samo to, kar je dobro, in zahteva, naj se 
držimo kreposti zaradi njene notranje vrednosti in ne zaradi tega, ker on tako zah-
teva. 
 
Živimo v času discipliniranja, kulture in civiliziranja, toda še zdaleč ne v času 
moraliziranja.20 Pri zdajšnjem stanju ljudi je moč reči, da sreča držav narašča hkrati z 
bedo ljudi. In še vedno je vprašanje, če ne bi bili v surovem stanju, kjer ne bi prišlo do 

                                                      
19 Prim. Kantov “temeljni zakon čistega praktičnega uma” (kategorični imperativ): “Deluj tako, da velja 
maksima tvoje volje vselej hkrati kot načelo obče zakonodaje.” (I. Kant, Kritika praktičnega uma; 
Ljubljana: Analecta 1993, str. 33). – “Pravilo razsodne moči, ki se ravna po zakonih čistega praktičnega 
uma, se glasi takole: Vprašaj samega sebe, ali bi dejanje, ki ga načrtuješ, v primeru, da bi se moralo 
zgoditi po zakonu narave, kater del bi bil ti sam, lahko nemara imel za dejanje, ki je možno s tvojo 
voljo. Glede na to pravilo v resnici vsak presoja, ali so dejanja nravno dobra ali zla. […] Če maksima 
dejanja ni takšna, da prstane preizkušnjo s formo naravnega zakona nasploh, je nravno nemožna.” 
(Ibid., str. 69-70). 
 
20 Prim. tole mesto iz Kantovega spisa »Odgovor na vprašanje: Kaj je razsvetljenstvo?«: (1784): »No, in 
če se zdaj zastavi vprašanje: ali živimo danes ta dan v nekem razsvetljenem obdobju? tedaj se odgovor 
glasi: ne, pač pa v obdobju razsvetljenstva.« Cf. slov. prev. »Odgovor na vprašanje: kaj je 
razsvetljenstvo«, Vestnik IMŠ SAZU, 1987, 1, str. 12. [Gl. tukaj, str. 23.] 
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vse te kulture, srečnejši kot pa v našem zdajšnjem stanju.21 Zakaj kako se lahko ljudi 
osreči, če se jih ne naredi nravne in modre? Kvaliteta zla se tedaj ne zmanjša. 
 
Preden lahko ustanovimo moralne šole, moramo najprej ustanoviti eksperimentalne 
šole.22 Vzgoja in poučevanje ne smeta biti zgolj mehanična, temveč morata temeljiti 
na principih. Vendar pa prav tako ne smeta biti zgolj rezonirajoča, temveč morata biti 
na določen način [156] tudi mehanizem. V Avstriji so obstajale večinoma le normalne 
šole, ki so bile postavljene po nekem načrtu, zoper katerega je bilo upravičeno mno-
go povedanega in se mu je lahko še posebej očitalo slepo mehaničnost. Po teh nor-
malnih šolah so se morale potem ravnati vse druge in ljudje, ki niso bili v teh šolah, 
sploh niso mogli napredovati. Takšni predpisi kažejo, kako zelo se vlada ukvarja s 
tem, in pri prisili te vrste pač res ni mogoče, da bi se izcimilo kaj dobrega. 
 
V splošnem se namreč domišlja, češ da eksperimenti pri vzgoji niso potrebni in da je 
mogoče že z umom presoditi, ali bo nekaj dobro ali pa ne. Toda v tem se zelo motijo 
in izkušnja uči, da se pri naših poskusih pogosto pokažejo učinki, ki so docela nas-
protni od tistih, ki smo jih pričakovali. Vidimo torej, da nobena človeška starost, saj 
gre za eksperimente, ne more prikazati nekega popolnega načrta vzgoje. Edina 
eksperimentalna šola, ki je tu takorekoč začela utirati pot, je bila Dessauski zavod. Ta 
sloves mu je treba pustiti ne glede na mnoge napake, ki bi se mu jih lahko očitalo; 
napake, do katerih pride pri vseh sklepih, ki se jih dela v poskušanju, da namreč k 
temu še vedno spadajo novi poskusi. Na določen način je bila to edina šola, pri kateri 
so imeli učitelji to svobodo, da delajo po lastnih metodah in načrtih in kjer so bili 
povezani tako med seboj kot tudi s vsemi učenjaki v Nemčiji. 
 
Vzgoja vključuje preskrbo in oblikovanje [Bildung]. To slednje je 1) negativno, disciplina, 
ki zgolj odpravlja napake; 2) pozitivno, poučevanje in uvajanje in v tolikšni meri 
spada h kulturi. Uvajanje [Anführung] je vodstvo v izvajanju tistega, kar smo se 
naučili. Od tod vznikne razloček med informatorjem [Informator], ki je zgolj učitelj, in 
domačim vzgojiteljem [Hofmeister], ki je vodnik [Führer]. Oni vzgaja zgolj za šolo, ta za 
življenje. 
 
Pri gojencu je prvo obdobje tisto, ko mora pokazati ponižnost [Unterwürfigkeit] in 
neko pasivno pokorščino; drugo, ko se mu že dopušča uporabljati preudarek in svojo 
svobodo, toda v mejah zakonov. V prvem je [prisotna] mehanična, v drugem 
moralna prisila. 
 

                                                      
21 Aluzija na Rousseauja; Kant v svojih antropoloških spisih poudarja, da Rousseau ni hotel spraviti 
človeka nazaj v naravno stanje, temveč da je po njegovem treba, kadar govorimo o sedanjem stanju 
človeka, upoštevati retrospektivni pogled na preteklost. Nekaj drugega pa je vprašanje, ali je bil človek 
takrat, v stanju barbarstva, preden je nastopila kultura, bolj srečen, kot je sedaj. 
 
22 Prva normalna šola (Normalschule) je bila ustanovljena leta 1771 na Dunaju. Kant tu kritizira 
Felbigerjev šolski odlok iz 1774, vendar pa ti očitki niso povsem zasluženi. Kantovo misel o 
eksperimentalnih in normalnih šolah je pozneje povzel Herbart. 
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Vzgoja je bodisi zasebna bodisi javna vzgoja. Slednja zadeva le informacijo [Informa-
tion] in ta lahko vselej ostane javna. Izvajanje predpisov je prepuščeno prvi. Dovrše-
na javna vzgoja je tista, ki združuje oboje, poučevanje in moralno oblikovanje. Njen 
smoter je: podpora dobre zasebne vzgoje. Šolo, v kateri se to vrši, imenujemo vzgojni 
zavod. Takšnih zavodov ne more biti mnogo in število gojencev v njih ne more biti 
veliko, ker so zelo dragi in že sama njihova ustanovitev zahteva zelo veliko denarja. 
Z njimi je tako kot s sirotišnicami in bolnišnicami. Zgradbe, ki so za to potrebne, 
plačevanje direktorjev, [157] nadzornikov in strežnikov odvzame že polovico od za 
to nakazanega denarja in dognano je, da bi bili siromaki precej bolje preskrbljeni, če 
bi se jim ta denar pošiljalo na dom. Zato je tudi težko, da bi lahko na takšne zavode 
hodili tudi drugi in ne zgolj otroci bogatih ljudi. 
 
Smoter takšnih javnih zavodov je: izpopolnitev domače vzgoje. Ko bi le starši ali 
drugi, ki so pri vzgoji njihovi pomočniki, bili dobro vzgojeni: šele tedaj bi lahko 
odpa-del izdatek za javne zavode. V teh bi morali delati poskuse in oblikovati 
subjekte, in od tod bi potem morala izvirati dobra domača vzgoja. 
 
Za zasebno vzgojo poskrbijo bodisi starši sami bodisi, saj ti včasih nimajo časa, 
sposobnosti ali pa tudi prav nobenega veselja za to, druge osebe, ki so plačani 
pomočniki. Pri vzgoji, ki jo izvajajo ti pomočniki, pa pride do zelo težavne okoliščine, 
da je avtoriteta razdeljena med starše in tega domačega vzgojitelja. Otrok bi se moral 
ravnati po predpisih domačega vzgojitelja, potem pa bi spet moral slediti tudi mu-
ham staršev. Pri takšni vzgoji je nujno, da starši svojo celotno avtoriteto odstopijo 
domače-mu vzgojitelju.23 
 
V kolikšni meri pa bi smela zasebna vzgoja imeti prednost pred javno, ali ta pred 
ono? Vobče se vendarle zdi, da je, ne zgolj v odnosu do veščine, temveč tudi z ozirom 
na značaj državljana [eines Bürgers], javna vzgoja koristnejša kot domača. Slednja 
prav često družinske napake ne samo poudari, temveč jih tudi pomnoži. 
 
Kako dolgo pa naj potem vzgoja traja? Do dobe, ko je narava sama določila človeka 
za to, da se osamosvoji; ko se pri njem razvije instinkt za spolnost; ko lahko sam 
postane oče in bi moral sam vzgajati, približno do šestnajstega leta.24 Po tej dobi je 
pač res mogoče uporabljati še pomožna sredstva kultiviranja in izvajati neko prikrito 
disciplino, toda redne vzgoje nič več. 
 
Gojenčeva ponižnost je bodisi pozitivna, ko mora storiti to, kar mu je predpisano, ker 
sam še ne more presojati in v njem še naprej vztraja gola sposobnost posnemanja, ali 
pa negativna, ko mora storiti, kar hočejo drugi, če hoče, da naj drugi spet storijo nekaj 
njemu na ljubo. Pri prvi nastopi kazen, pri drugi to, da tega, kar hoče on, ne storimo; 
dasi že lahko misli, pa tu v svojih radostih vendarle ni neodvisen. 
                                                      
23 Cf. Rousseau, Emile, I. knjiga, op. cit., str. 48: »Emile je sirota. Ni pomembno, da ima očeta in mater. 
Ko sem prevzel njihove dolžnosti, sem nasledil tudi njihove pravice. Svoje starše mora spoštovati, 
toda ubogati mora samo mene. To je moj prvi, ali bolje, moj edini pogoj.« 
 
24 To starostno mejo navaja Kant tudi v svojem delu Mutmasslicher Anfang der Menschengeschichte 
(1784). 
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Eden največjih problemov vzgoje je, kako bi lahko podrejanje zakonski prisili 
združili s sposobnostjo, da uporabljamo svojo svobodo. Zakaj prisila je nujno 
potrebna! Kako bi kultivirali svobodo ob prisili? Svojega gojenca bi moral navaditi da 
prenaša neko prisilo nad svojo svobodo, hkrati pa bi ga moral uvajati v to, da dobro 
uporablja [158] svojo svobodo. Brez tega je vse goli mehanizem in kdor je prikrajšan 
vzgoje, svoje svobode ne zna uporabljati. Zgodaj mora začutiti neizogibni odpor 
družbe, da bi spoznal, kako težko se je sam vzdrževati, trpeti pomanjkanje in služiti, 
da bi lahko bil neodvisen. 
 
Tu moramo upoštevati naslednje: 1) da otroku že od najbolj zgodnjega otroštva 
naprej pustimo, da je v vsem svoboden (razen v tistih rečeh, kjer bi škodil samemu 
sebi, npr. če poseže po ostrem nožu), če se to le ne dogaja na ta način, da ovira 
svobodo drugih, npr. če bi kričal ali če bi bil razposajen na vse preglasen način, bi 
drugim res delal težave. 2) Pokazati mu moramo, da svojih smotrov ne more doseči 
drugače kot le tako, da tudi drugim dopušča, da dosežejo svoje smotre, npr. da ga z 
ničemer ne razveselimo, če ne stori tega, za kar hočemo, da se naj nauči etc. 3) 
Dokazati mu moramo, da mu nalagamo neko prisilo, ki ga vodi k uporabi njegove 
lastne svobode, da ga kultiviramo zato, da bi lahko nekoč bil svoboden, tj. da mu ne 
bi bilo treba biti odvisen od skrbi drugih. To slednje je najpomembnejše. Kajti pri 
otrocih pride šele pozno do spoznanja, da se bodo morali npr. pozneje sami pobrigati 
za svoje preživljanje. Mislijo, pa saj bo vedno tako kot doma pri starših, da dobijo 
jesti in piti, ne da bi jim bilo treba skrbeti za to. Brez onega ravnanja so otroci, še 
posebej otroci bogatih staršev in vladarski sinovi, kakor tudi prebivalci Tahitija, 
tekom celega življenja otroci. Tu ima javna vzgoja svoje najbolj očitne odlike, kajti pri 
njej se naučijo meriti svoje moči, naučijo se omejitve zaradi pravice drugih. Tukaj ni 
nihče deležen prednosti, ker povsod čuti odpor, ker pritegne pozornost nase le tako, 
da se izkaže s kako zaslugo. Ta [vzgoja] daje najboljši vzor bodočega državljana. 
 
Toda tu moramo upoštevati še eno težavo, ki je v tem, da je treba anticipirati 
poznavanje spolnosti, da bi tako še pred nastopom moškosti preprečili pregreho. 
Vendar bomo o tem obširneje razpravljali spodaj.25 
 
 
 
 
 
 

                                                      
25 Uvodnemu delu Kantovega spisa o pedagogiki sledita dve daljši poglavji, o telesni vzgoji in o 
praktični vzgoji. Že na prvih straneh razprave o telesni vzgoji naletimo tudi na Kantovo inačico slavne 
Rousseaujeve formule o negativni vzgoji (»Prva vzgoja mora biti torej čisto negativna [...]«, cf. Emile, 
II. knjiga, op. cit., str. 144). Kant pravi takole: »Nasploh lahko ugotovimo, da mora biti prva vzgoja 
zgolj negativna [Überhaupt muss man merken, dass die erste Erziehung nur negativ sein müsse], tj. da ne 
smemo temu, za kar je poskrbela narava [Vorsorge der Natur] dodati nič novega, temveč je potrebno le, 
da narave ne motimo. Če je v vzgoji dovoljena kakšna veščina [Kunst], je to edino veščina utrjevanja 
[Abhärtung].« - Cf. Über Pädagogik, op. cit., str. 94. 
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