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POVZETEK  

V iskanju odgovora na vprašanje, zakaj se človeštvo, kljub vsesplošni demokratizaciji in 

dostopnosti javnega šolanja v razvitih družbah in kljub dosedanjemu skokovitemu 

znanstvenemu in tehnološkemu razvoju, še vedno srečuje z  najosnovnejšimi  človeškimi 

problemi,  smo želeli raziskati vlogo  avtoritete  in  antiavtoritarnosti v razmerju do  šole pri 

neuspešnem soočenju in reševanju  problemov človeštva. V ta namen smo najprej raziskali 

zgodovinske temelje nosilcev avtoritete v obliki tradicije, religije in razuma. Krščanstvo je 

prelomilo vezi s  tradicijo, moderna doba z religijo, nato je razum prevzel mesto temeljnega  

in neovrgljivega vira spoznanja. Vse do danes sta  razum in znanost  glavna avtoriteta in  nova 

»religija«. Vzporedno z raziskovanjem temeljnih nosilcev avtoritete smo opazovali  

posamezne   pojavne  oblike avtoritete v vzgoji,  skupaj  z določenimi koncepti vzgojnih  

stilov,  ki naj bi bili   značilni   za posamezna  zgodovinska  obdobja.  Kljub temu, da so se 

vzporedno, skupaj z nosilci avtoritete, spreminjale tudi njene pojavne  oblike ter vzgojni stili, 

tako znotraj družine kot  tudi šole, v izpeljavi poskušamo pokazati, da imamo tudi danes 

težave z zastavljenimi vzgojnimi cilji, ki naj bi se kazali  v  samozavestnem,  svobodnem,  

samostojnem,  samoiniciativnem , avtonomnem, odgovornem, strpnem in nekonformističnem  

posamezniku, ki bi dosegal postkonvencionalne stopnje moralnega razsojanja. V iskanju 

vzrokov za nedoseganje zastavljenih vzgojnih in družbenih idealov, smo se nato s pomočjo 

različnih avtorjev ozrli na splošne družbene procese, ki se odvijajo v ozadju in ki doseganje 

zastavljenih ciljev zavirajo. Skupaj z izbranimi avtorji  ugotavljamo, da kapitalizem povzroča 

družbeno krizo, ki se kaže v krizi avtoritete, izgubi zgodovinskega  spomina, rasti 

apolitičnosti ter izgubi zaupanja človeštva v prihodnost. V nadaljevanju si nato ogledamo 

mehanizme slabljenja avtoritete učitelja v šoli preko odvzemanja njihove strokovne 

avtonomije ter  birokratizacije, feminizacije, proletarizacije, racionalizacije in intenzifikacije 

njihovega dela. K temu procesu pripomorejo tudi permisivno indoktrinirani starši s svojimi 

nerealnimi pričakovanji. V nadaljevanju opažamo, da je s strani mednarodnih korporacij 

ogrožen obstoj države, kot zadnjega branika avtoritete v njeni  politični  legitimnosti. V 

iskanju rešitev, v zadnjem delu naloge  poskušamo reflektivno  ponovno povabiti avtoriteto t 

v zavest človeškega življenja in delovanja. Zaključujemo, da je od trka  med Starim svetom, 

ki ga poosebljajo  razsvetljenski ideali in Novim svetom, ki ga personificirajo profiti institucij 
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korporativnega kapitalizma,  odvisen sam obstoj zahodnoevropske civilizacije, skupaj z 

njenimi razsvetljenimi pridobitvami in ideali, tudi vzgojnimi.  

 

 

 

Ključne besede: avtoriteta, šola, vzgoja, korporativni kapitalizem, antiavtoritarnost 
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ABSTRACT 

When looking for an answer to the question why the mankind , despite general 

democratization and access to public education in developed countries and despite rapid 

scientific and  technological development so far, has been still encountering  the most basic 

human issues, the roles of authority and anti-authority in relation to school at unsuccessful 

confrontation and solving mankind's problems have been researched. For this purpose, 

historical foundations of authority in the forms  of tradition, religion and  reason (mind) have 

been researched first. Christianity broke ties with tradition, modern age with religion,  and 

then the reason (mind, lat.ratio) took over the role of the basic and indisputable source of  

cognition. Reason and science have been treated as the main authority and new »religion«  to 

this  day. Parallel to the research of basic holders of authority, single forms of authority in the 

field of education, including certain concepts of educational styles, supposingly to be typical 

for a certain historical period, were also researched. Despite witnessing the change in forms 

and styles, simultaneously with the change of holders of authority, all of them taking place 

both inside families and schools, the set-up educational goals still pose a challenge even 

today, as trying to be shown in the executional part; the very goals which would result in a 

self-confident, eliberated, independent, own-intiative, autonomous, responsible, tolerant and 

unconformist individual, who would be reaching post-conventional degrees of moral 

judgment. Searching for the reasons why the set-up educational and social ideals have not 

been met, various authors have been resorted to who were describing general social processes 

unwinding in the background and impeding the achievement of  set-up goals. The 

ascertainment has been made, with the help of selected authors, that capitalism causes social 

crisis which is manifested in the crisis of authority, loss of historical memory, increase of 

apoliticism and loss of mankind's hope for the better future. In the continuation, mechanism of 

decreasing teacher's authority in school through the diminishment of professional autonomy 

and bureaucratisation, feminisation, proletarisation, racionalisation and intensification of their 

work are monitored. Also permissively indoctrinated  parents with unrealistic expectations 

give  their share to this process. The existence of a state as such is endangered by 

multinational corporations,  the former being the last bastion of authority in its political 

legitimacy. In the last part where looking for solution, authority is tried to be invited into the 

consciousness of human life and acts. The conclusion is that from the collision between the 
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Old World, represented by enlightenment ideals, and the New World, personified by the 

profits made by  of  corporative capitalism,  depends the very existence of Western European 

civilisation, together with its achievements from enlightment period and its ideals, including 

educational ones. 

 

 

 

Key words: authority, school, education, corporate capitalism, anti-authority 
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1. UVOD 

O samem pojmu avtoritete je bilo že veliko napisanega.  Temo antiavtoritarnosti in šole smo 

izbrali, ker  želimo raziskati, zakaj se človeštvo, kljub vsesplošni demokratizaciji in 

dostopnosti javnega šolanja v razvitih družbah in kljub dosedanjemu silovitemu 

znanstvenemu in tehnološkemu razvoju, še vedno srečuje z osnovnimi človeškimi problemi 

kot so nepismenost, revščina, lakota, nasilje, suženjsko izkoriščanje človeka po človeku, tudi 

otrok,  in ostale tegobe  človeštva,  za katere smo upali, da jih bomo z razvojem v prihodnosti  

odpravili.  

Sprašujemo se, ali se  del težav morda ne skriva  v krizi avtoritete v sodobni družbi oziroma v 

njeni domnevni antiavtoritatnosti.  

Razmišljanja bomo peljali v smeri raziskovanja samega pojma avtoritete in njenih dosedanjih 

nosilcev. Raziskati želimo, ali se  vzrok za nastalo situacijo  skriva v domnevno izgubljeni 

tradicionalni  religioznosti oziroma v izgubljeni duhovni dimenziji zahodne družbe. Podobno 

želimo raziskati temelje, na katerih temelji postmoderna  avtoriteta in če je le-ta sploh prisotna 

v času, za katerega se domneva, da je antiavtoritaren  v tolikšni meri,   da v njem ni več 

prostora za nobeno obliko  avtoritete, ne v družini, ne v šoli in  ne v javnem življenju.  

Skupaj  z  Althusserjem  bomo  na šolo    pogledali z vidika ideoloških aparatov države, saj 

naj bi po njegovi tezi,  z   razvojem kapitalizma  šola  postala  glavni ideološki aparat,  ki 

skrbi  za reprodukcijo in ohranjanje družbenih  neenakosti. 

Pogledali si bomo zgodovinski razvoj  pojmovanja  avtoritete v vzgoji, ki se je razvijal vse  od    

t. i. apostolske do današnje samoomejujoče se avtoritete. 

Za predkapitalistične, tradicionalne družbe  naj bi bil značilen patriarhalni tip  avtoritete, 

vzgoja je bila avtoritarna. Obe svetovni vojni dvajsetega stoletja sta pokazali, da takšna 

vzgoja ustvarja  podredljive posameznike, ki  nekritično sledijo karizmatičnim voditeljem ter 

izpolnjujejo njihove neetične ukaze.  

Posledično so se pojavile  težnje po drugačnem načinu vzgajanja in vzpostavljanju bolj 

demokratične avtoritete, katere rezultat bi bili samostojnejši in bolj kritični posamezniki, ki 

jih ne bi bilo več možno zapeljati v množično vojno psihozo.  
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Reformsko pedagoško gibanje za permisivno, otrokom prijazno vzgojo in šolo naj bi vzgojilo 

samozavestne, samostojne, kritične, demokratične  in samoiniciativne osebnosti. Vendar  

vzgojna praksa  teze, na kateri temelji permisivna vzgoja, »da represija zatira in svoboda 

osvobaja«, ni potrdila. (Peček Čuk in Lesar, 2011) 

V  postmoderni vzgoji Kroflič (1997) izpostavlja koncept t. i. samoomejitvene avtoritete, ki  

upošteva  posameznikove  razvojne potrebe po varnosti, pripadnosti in identifikaciji, obenem 

pa  posameznika  postopoma oblikuje  v  samostojno in  notranje moralno avtonomno 

osebnost. Ko je teoretični koncept samoomejujoče oziroma samoukinjajoče se avtoritete v 

praksi naletel na  posameznike z narcistično osebnostno strukturo, ki je v današnjem času 

prevladujoča, so se začele kazati  omejitve tega koncepta. 

Eden od vzrokov za nastali položaj teoretiki iščejo  v permisivnosti sodobne družinske vzgoje, 

znotraj katere se je preoblikovala starševska avtoriteta na način, ki sproža  krizo vzgojno – 

izobraževalnih institucij.  

Drugi  vzroke  iščejo v samem ustroju sodobne kapitalistične družbe, ki  s svojo zgolj profitno 

naravnanostjo destruktivno deluje na vsa razsvetljenska prizadevanja   družbe.  

V iskanju odgovorov  bomo preko različnih avtorjev raziskali fenomen avtoritete in 

antiavtoritarnosti  v njenem zgodovinskem pojmovanju in pojavljanju. Pri tem nas bo 

zanimala zlasti  družbena pogojenost  dosedanjih  sprememb, trenutna kriza in iskanje možnih 

rešitev ter  izhoda iz nje.  
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2. POJEM AVTORITETE 

 

Beseda avtoriteta je latinskega izvora (lat. auctor/-itas), ki po Slovarju slovenskega knjižnega 

jezika (2008) pomeni »ugled ali vpliv, ki izhaja iz vodilnega položaja, moči ali znanja«.  

Povezujejo jo s številnimi pomeni, med ostalimi tudi  s »pristojen, odločilen v čem, splošno 

priznan« ter »začetnik, ustanovitelj česa.« (Kovač Šebart in Krek, 2009, str. 188) 

V predmodernih družbah je bila glavna nosilka avtoritete tradicija. S pojavom krščanstva se je 

avtoriteta prenesla na monoteističnega Boga in na njegove institucionalne predstavnike. Za 

začetek moderne dobe štejemo čas, ko je z razsvetljenstvom vlogo avtoritete prevzel  Razum. 

 

2.1 Tradicija kot glavna nosilka avtoritete 

 

Izvir in temelj predmodernih družb je bil ontološko postavljen zunaj njih samih in kot takšen 

je zanje predstavljal edini legitimni temelj njihovemu redu. Kot ugotavlja Freitag, se je družba 

na ta način »v svoji normativni enotnosti reflektirala v zrcalu zunanje transcendence, do 

katere naj bi že s svojim obstojem prevzela 'dolg smisla' […]. V 'primitivnih' družbah sta bila 

skupni jezik in skupna normativna kultura neposredno transcendentalizirana v mitu. Ta je 

konstituitivni razlog za določeno ureditev družbe projiciral na nespremenljivi izvir. Vsako 

dejanje je – če je bilo 'smiselno' – ta izvir na novo aktualiziralo. V tem pogledu 'mrtvi grabi 

živega' skoraj neposredno, saj v njem vedno znova oživi, tako kakor prednik živi v svojem 

potomstvu.« (Freitag, 2010, str. 70–71) 

Kot primer navaja tradicionalno družbeno urejenost v stari Grčiji. »Človeški zakoni pri Grkih 

ostajajo podrejeni zakonodaji bogov, kozmosa in usode, ki so ji podvrženi tudi bogovi, kot 

preprosti poroki družbenega reda. Tako nihče ne more trditi, da pozna usodo; v njej, na neki 

osebni in univerzalni pozitivni nujnosti, dostopni premišljujočemu ali 'razglabljajočemu'  

Razumu, so določeni red in najvišje norme, ki se jim morajo podvreči ljudje, ko se zamajejo 

vsi posamezni razumi, pomeni in vrednote, s katerimi je tradicija navdala njihova dejanja, 

svet in bogove.« (Prav tam, str. 85–86) 
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Po razmišljanjih  Hannah Arendt je avtoriteta eden najpomembnejših dejavnikov človeške  

skupnosti, ki ima dolgo zgodovino, vendar ni vedno obstajala. Na primeru Grkov tako 

ugotavlja, da niti iz njihovega jezika niti iz njihove zgodovine ne moremo razbrati, da bi se 

zavedali avtoritete ali iz nje izhajajoče oblasti. (Arendt, 2006, str. 109) 

Beseda in pojem avtoriteta se tako po njenem opažanju pojavi šele z Rimljani, ki so v izrazu 

»utemeljitev« religiozno in politično povezali tradicijo z avtoriteto. »V osrčju rimske politike, 

od začetka republike pa vse do konca cesarske dobe, je prepričanje o svetosti utemeljitve, tako 

da nekaj, kar je bilo utemeljeno, ostane zavezujoče za vse naslednje rodove. Biti udeležen v 

politiki je pomenilo najprej in predvsem ohranjanje utemeljitve mesta Rima […].  Ne Grki 

pač pa Rimljani so bili resnično zakoreninjeni v zemlji, in beseda patria črpa svoj polni 

pomen iz rimske zgodovine [… ]. In najbolj značilni rimski božanstvi sta bili Janus, bog 

začetka, s katerim v nekem smislu še vedno začenjamo naše leto, in Minerva, boginja 

spominjanja.« (Arendt, 2006, str. 127) 

Rimljani so zgradili pojem avtoritete iz besede »auctorias, augere«, ki pomeni »okrepiti«. Po 

njihovem pojmovanju avtoriteta ves čas krepi t.i. utemeljitev, njeni nosilci so avtoriteto 

pridobili preko tradicije in dedovanja od svojih prednikov, ki so postavili temelje za vse 

prihodnje stvari. Avtoriteta  živih se je na ta način prenašala od avtoritete ustanoviteljev, ki 

niso bili več med živimi. (Prav tam, str. 128) 

Arendtova tako ugotavlja, da je bila pri Rimljanih preteklost posvečena s tradicijo. »Tradicija 

je ohranila preteklost tako, da je iz roda v rod prenašala pričevanja prednikov, ki so bili priča 

sveti ustanovitvi in so jo ustvarili, potem pa so jo s svojo avtoriteto krepili skozi stoletja. 

Dokler je bila ta tradicija neprekinjena, je avtoriteta ostala neokrnjena; delovati brez avtoritete 

in tradicije, brez sprejetih častitljivih standardov in zgledov, brez pomoči modrosti 

ustanovitvenih očetov, je bilo nepojmljivo […]. Toda zgodovinsko nadvse pomembno dejstvo 

je, da so Rimljani menili, da tudi v zadevah mišljenja in idej potrebujejo utemeljitvene  očete 

in avtoritativne zglede, zato so sprejeli velike 'prednike'  iz Grčije kot svoje avtoritete v teoriji, 

filozofiji in pesništvu.« (Prav tam, str. 131) 
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2.2 Pojav krščanstva in pojmovanje avtoritete 

 

Ista logika se je nato prenesla v katoliško cerkev, ki je na podoben način institucionalizirala 

novo nastalo krščansko religijo in posledično omogočila kontinuiteto prenosa rimskega in 

grškega duha v nadaljnjo zgodovino Zahoda. Po opažanjih H. Arendtove se je  po zatonu 

Rimskega cesarstva politična in duhovna dediščina Rima prenesla na katoliško cerkev. 

»Izredna moč in trajnost tega rimskega duha – ali izjemna zanesljivost utemeljujočega načela 

za ustvarjanje političnih teles – sta bili podvrženi odločilnemu preizkusu in sta se očitno 

potrdili ob zatonu Rimskega cesarstva, ko je politična in duhovna dediščina Rima prešla na 

krščansko cerkev. Ob soočenju s to nadvse resno posvetno nalogo je Cerkev postala tako 

'rimska'  in se je tako globoko prilagodila rimskemu mišljenju v političnih zadevah, da je smrt 

in vstajenje Kristusa naredila za temeljni kamen nove utemeljitve in na njem zgradila novo 

človeško institucijo izjemne trajnosti [...]. Zmaga rimskega duha je dejansko skoraj čudežna, 

vsekakor je zgolj ta omogočil Cerkvi, da 's članstvom v Cerkvi ponudi ljudem občutek 

državljanstva, ki jim ga niti Rim niti lokalna skupnost nista več mogla ponuditi' [...]. Temelj 

Cerkve kot skupnosti verujočih in javne ustanove zdaj ni bila več krščanska vera v vstajenje 

(čeprav je ta vera ostala njena vsebina) ali hebrejska poslušnost božjim zapovedim, pač pa, 

nasprotno, pričevanje o življenju, rojstvu, smrti in vstajenju Jezusa iz Nazareta kot 

zgodovinsko zabeleženemu dogodku. Kot priče tega dogodka so apostoli lahko postali 

'utemeljitveni očetje' Cerkve, od katerih bo prejemala svojo lastno avtoriteto, vse dokler bo 

prenašala njihovo pričevanje v obliki tradicije iz roda v rod [...]. « (Arendt, 2006, str. 132–

133) 

Tukaj, na tej točki, je po našem opažanju  prišlo do preloma v dotedanjem pojmovanju 

tradicije, religije in avtoritete. Kljub temu da je formalno videti, da Cerkev v sebi spoštljivo  

prenaša tradicionalna  izročila  antičnih prednikov, vezi  z njimi  v bistvu prekine in začne 

pisati zgodovino popolnoma na novo. O tem pričuje tudi začetek novega štetja let po  

Kristusovem rojstvu , ki  kaže, da je bilo za zahodno krščansko civilizacijo rojstvo Jezusa kot 

učlovečenega boga ter odrešenika človeštva, njen najpomembnejši dogodek. Pred tem je bilo 

v navadi štetje let glede na začetek vladanja kakšnega od pomembnejših vladarjev oziroma od 

domnevne ustanovitve mesta Rima ali celo od predvidenega nastanka sveta. (Anno Domini, 

b.d.)  
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Krščanski razodeti bog Jahve, ki po hebrejskem glagolu »hajah« pomeni »bit, biti prisoten, 

postati« (2. Mojzesova knjiga 3, 14), se Mojzesu iz gorečega grma predstavi kot »Jaz sem, ki 

sem«. Jahve je ljubosumni bog, saj ljudem ne dovoli častiti nobenega drugega boga razen 

sebe. »Jaz sem Gospod, tvoj Bog, ki sem te izpeljal iz egiptovske dežele, iz hiše sužnosti. Ne 

imej drugih bogov poleg mene! Ne delaj si rezane podobe niti kakršnekoli podobe tega, kar je 

zgoraj na nebu ali kar je spodaj na zemlji ali kar je v vodah pod zemljo! Ne moli jih in ne 

služi jim, kajti jaz, Gospod, tvoj Bog, sem ljubosumen Bog […].« (Sveto pismo, 1985, str. 

180)  

V novo nastali religiji pride do preloma s preteklostjo. Nenadoma ni več prostora za dotedanje 

tradicionalno čaščenje prednikov in vseh malih ter velikih božanstev, ki so, vse od pradavnine 

naprej, s skrivnostno prisotnostjo posvečevali naravo, naravne elemente, živali, bivališča ter 

vsakdanja življenja ljudi. Beseda »religija« je na tej točki izgubila  prvotni  pomen  »re-

ligare«, »biti vezan na, biti zavezan«, v smislu, kot ga je po Ciceru povzela Arendtova , ko je 

biti religiozen pomenilo biti zavezan preteklosti (Arendt, 2006, str. 128).  S krščanstvom  

beseda »religija« (iz lat. religio) dobi  nov pomen in sicer kot »vera, pobožnost in 

bogaboječnost.« (Priročni slovar tujk, 2005, str. 706)  

Odtlej se avtoriteta in tradicija pojmujeta pozicijsko, kot nekaj, kar obstaja zaradi vrhovne 

avtoritete Boga in njegovih apostolov, ki  jih je sam izbral. Kot piše  Kroflič »[…] Bog je 

tisti, ki je ustvaril naš svet in s tem 'postavil'  resnico, sam pa stoji neskončno daleč nad njo, 

zato je človeku povsem nemogoče razsojati o Njegovih dejanjih in namerah […]. Bog stoji 

nad vsakim, še tako pravičnim zakonom; je torej absolutni zakonodajalec. Vsako človekovo 

razsojanje o upravičenosti božjega kaznovanja je neupravičeno. Njegova avtoriteta je 

nevprašljiva in nepreverljiva […]. «  (Kroflič, 1997, str. 98-99) 

Izbrani apostoli (iz gr. apostolos – odposlanec,  apostellein – naložiti, poslati) se po svojih 

sposobnostih ali nravnih lastnostih v ničemer ne razlikujejo od ostalih ljudi. Ko pa jih Bog 

izbere, jim milostno, to je nezasluženo, podari posebne moči (Apostol, b.d.; 2000 let 

krščanstva, 1991, str. 908). Kot piše Kroflič »[…] Bog občuje zgolj z izbranci, da pa bi 

njegov glas dosegel celo ljudstvo, svoje izbrance obdari s posebnimi močmi (avtoriteto) in jih 

določi za glasnike svojega nauka […].«  (Kroflič, 1997, str. 103) 
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Na ta način Bog kot Stvarnik vsega, kar je in kot vrhovna avtoriteta, ki podeljuje vse moči, 

vzpostavlja piramidalno hierarhijo, na katere vrhu je on sam. Ta hierarhija je odraz njegove 

nedoumljive volje in podarjenih  milosti, v katere ne gre dvomiti. Iz tega izvira  »[…] 

hierarhija moči  […]  tudi v medčloveških odnosih (tako na ravni medosebnih odnosov v 

družini, širši skupnosti ali celo med sosedskimi narodi), zasnovana pa je na milostnem 

podeljevanju božje (karizmatične) (pre)moči, ki jo Bog daje izbranim posameznikom oziroma 

narodom […].«  (Prav tam, str. 138) 

 

2.3  Razum  kot glavni nosilec   avtoritete  in  pričetek  moderne 

dobe 

 

Težko bi bilo na kratko opisati naslednji veliki prelom, ki je omajal  religiozno zastavljeno 

avtoriteto,  ki se je stoletja dolgo, skozi ves fevdalizem, opirala na izvorno mezopotamsko  

judovsko krščansko mitologijo o Stvaritelju sveta  in se nato nadaljevala v  svetopisemskem  

novozaveznem odrešenjskem načrtu njegovega sina ter njegovih edinih pravih naslednikih, 

apostolih, ki so se sčasoma institucionalizirali v katoliški cerkvi. 

Za to se bo potrebno nekoliko ozreti v zgodovino. Mai ugotavlja, da ko je v petem stoletju 

našega štetja razpadel Zahodnorimski imperij, je krščanstvo postalo uradna vera v 

Frankovskem kraljestvu. Vzporedno z  novo religijo so ostajale poganske šege in navade žive 

še več kot dve stoletji. (Mai, 2005, str. 39) 

Ko se je Pipin, ki je osnoval vladavino Karolingov, dal maziliti škofom z blagoslovljenim 

oljem, »je prvič v zgodovini Frankovskega kraljestva združil politiko, vero in cerkev na način, 

ki je postal vzor evropskim kraljem in cesarjem vse do 20. stoletja. Od Pipina naprej so trdili, 

da opravljajo božjo službo in delujejo po božjem pravu.« (Prav tam, str. 40) 

Njegovega sina Karla je leta 800 papež v Rimu okronal za »cesarja zahoda«. S tem je bilo po 

več stoletjih ponovno obujeno  Zahodnorimsko cesarstvo, Karla pa so smatrali za naslednika 

velikih rimskih cesarjev in obenem za posvetnega voditelja krščanstva. Imenovali so ga Karel 

Veliki, ker je bil uspešen vojskovodja, »veliki« pa tudi zato, ker je kot mecen rad podpiral 

znanost, književnost in kulturo. (Prav tam) 
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Mai ugotavlja, da je bila za ljudi v srednjem veku vera središče življenja vse do pojava 

renesanse.   

Če poskušamo povzeti Maievo navajanje, lahko rečemo, da je krščanska religija na področju 

današnje Evrope kot glavna avtoriteta teokratsko vladala vsem duhovnim in posvetnim 

zadevam vse do pojava renesanse in humanizma. 

 

Renesansa (iz francoščine renaissance , »ponovno rojstvo«), je bilo pomembno kulturno 

gibanje, ki označuje prehod med srednjim in novim vekom. »Običajno štejejo, da se je 

renesansa začela v 14. stoletju v Firencah, od koder pa se je razširila v Francijo […].  

Postopoma se je renesansa širila in  osvojila celotno severno Evropo v 16. stoletju, kjer je  

povzročila protestantsko reformacijo. To obdobje zaznamuje tudi prehod iz blagovnega k 

denarnemu gospodarstvu in prehod iz fevdalne družbene ureditve v kapitalistično. Dve najbolj 

splošni značilnosti renesančne miselnosti sta individualizem in naturalizem. Zaradi 

podobnosti med renesančno in antično ideologijo v tem obdobju močno naraste zanimanje za 

antično kulturo starih Grkov in Rimljanov; to duhovno gibanje imenujemo humanizem […].« 

(Renesansa, b.d.) 

Podobno začetek renesanse opisuje Mai. Po njem so ljudje še v 15. stoletju jemali stanje sveta 

in svojo usodo kot od boga dano nujnost. Umetniki in učenjaki, ki so v sebi nosili slutnjo 

boljših časov, so se tega tradicionalnega nazora poskušali osvoboditi. »Pri tem niso zrli 

naprej, temveč sprva nazaj, v svet starih Grkov in Rimljanov, ki se jim je zdel svetlejši in 

prijaznejši kot njihov lastni. Doba, ki se začenja v tem času, ima tudi s tem povezano ime: 

renesansa, kar pomeni preporod.« (Mai, 2005, str. 53) 

Renesansa je bila tako obdobje znanstvenikov, umetnikov, raziskovalcev in pomorščakov, ki 

so odkrivali nove pomorske poti in neodkrite dežele, pri čemer so jih vodili pustolovski duh, 

sla po odkrivanju in tudi povsem stvarni gospodarski razlogi. (Prav tam, str. 55) 

Vzporedno z renesanso se je začelo obdobje humanizma, ki je v središče postavilo človeka. 

Po tem je tudi dobilo ime. Srednjeveško religiozno pojmovanje, po katerem človek živi le za 

to, da se pripravlja na onostranstvo, pa je počasi bledelo. Humanisti do novih spoznanj niso 

več prihajali s pomočjo Svetega pisma, ampak z natančnim opazovanjem in raziskovanjem 
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človeka in narave. »Zdaj so se ljudje začeli posvečati tuzemskemu življenju in v središče 

znanstvenega in umetnostnega zanimanja so postavili človeka. Izhajajoč iz antičnega 

mišljenja, človeka niso več gledali le kot del neke celote, temveč kot bitje, čigar namen leži v 

njem samem. O sebi in svojem življenju naj bi odločal sam in človek naj bi mogel v polnosti 

razviti svoje sposobnosti.« (Prav tam, str. 53–54)  

Leta 1543 je poljski astronom in učenjak Nikolaj Kopernik odkril, da se Zemlja vrti okoli 

Sonca in ne obratno, kot so mislili do tedaj. Dokazal je, da je gibanje Sonca okoli Zemlje le 

navidezno. Le-to in druga spoznanja številnih drugih učenjakov, umetnikov in filozofov so 

začela majati religiozno razodetje kot temeljni vir spoznanja in avtoritete. Nanju so vrgla 

neizbrisljivo senco dvoma. Ali kot piše H. Arendt: »Temeljna izkušnja, na kateri temelji 

kartezijanski dvom, je bilo odkritje, da se Zemlja, v nasprotju z vsem neposrednim čutnim 

izkustvom, vrti okoli Sonca. Moderna doba se je začela, ko je človek s pomočjo teleskopa 

obrnil svoje telesne moči proti vesolju, o katerem je tuhtal že dolgo – gledal z očmi duha, 

poslušal z ušesi srca in bil voden od notranje luči uma –, in odkril, da se njegovi čuti ne 

prilegajo vesolju, da je njegovo vsakdanje izkustvo, ki niti zdaleč ne more predstavljati 

modela za sprejemanje resnice in pridobivanje znanja, neusahljiv vir napak in utvar. Po tej 

zmoti – ogromnosti katere se le stežka zavemo, saj so pretekla stoletja, preden jo je bilo v 

svoji razsežnosti čutiti vsepovsod in ne samo v dokaj omejenem krogu učenjakov in filozofov  

– je začelo modernega človeka z vseh strani oblegati nezaupanje. Njena takojšnja posledica je 

bil spektakularni vzpon naravoslovnih znanosti, ki ga je dolgo spodbujalo odkritje,  da nam 

naši čuti sami od sebe še ne povedo resnice. Zato so se naravoslovne znanosti, prepričane o 

nezanesljivosti občutenja in posledično neučinkovitosti golega opazovanja, obrnile k 

eksperimentu, ki je z neposrednim vmešavanjem v naravo zagotovil razvoj, katerega 

napredovanje se vse odtlej kaže kot neomejeno.« ( 2006,  str. 61) 

Arendtova  ugotavlja, da sta bili v moderni dobi z razumom obenem omajani tradicija in 

religija. »Ob vzponu moderne znanosti, katere duh je izražen v kartezijanski filozofiji dvoma 

in nezaupanja, konceptualni okvir tradicije ni več varen. Razcepa med  kontemplacijo in 

delovanjem, tradicionalne hierarhije, ki je odločila, da je resnica konec koncev dojeta zgolj v 

nemem in nedejavnem videnju, ni bilo mogoče ohranjati v pogojih, ko je znanost postala 

dejavna in je stvari počela zato, da bi vedela.« (Prav tam, str. 45).   
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Podobno se je dogodilo religiji. Ko so ljudje po kopernikanskem obratu izgubili zaupanje, da 

so stvari takšne, kakršne se kažejo na zunaj in so začeli dvomiti v koncept resnice kot 

razodetja, so začeli dvomiti tudi v razodetega Boga. Dvom v religiozno resnico je začel 

razjedati tako verujoče kot neverujoče, kar je postala značilnost moderne dobe. (Prav tam, str. 

100) 

Z Descartesovim znamenitim stavkom »Mislim, torej sem.« se je torej začela moderna doba. 

Razum je postal temeljni in neovrgljivi vir spoznanja. Razum in njegova institucija  

»znanosti« sta postala glavna avtoriteta in nova religija. Začelo se je obdobje racionalizma, 

empirizma, razsvetljenstva in pragmatizma, ki traja še danes. 

Ta prelom z religiozno avtoriteto in preobrat k razumu je bil pravzaprav pričakovana reakcija 

na večstoletno zahtevo krščanskega  boga in njegove cerkve k avtoriteti popolne poslušnosti. 

V človekovi radovedni in ustvarjalni naravi je namreč, da želi jesti z drevesa spoznanja, kljub  

božji prepovedi. Takoj, ko sta jo prva človeka prvič prelomila,  sta bila izgnana iz raja.  (1Mz 

2, 15–17; 1Mz 3, 1–24) 

H. Arendt daljnovidno opozarja na stabilnosti spoja tradicije, religije in avtoritete, ki je 

potrebna za ohranitev obstoja zahodne civilizacije in meni, da »[…] vsakokrat, ko je bila ena 

od sestavin rimske trojice  religija,  avtoriteta ali pa tradicija postavljena pod vprašaj ali 

odstranjena,  preostali dve več nista bili varni. Tako se je Luther motil, ko je mislil, da bosta 

njegovo nasprotovanje posvetni avtoriteti Cerkve in njegov poziv k posameznikovemu 

razsojanju brez tujega vodstva pustila tradicijo in religijo  nedotaknjeni. Podobno so se motili 

[…]  politični teoretiki 17. stoletja, ko so upali, da je mogoče rešiti avtoriteto in religijo brez 

tradicije. In prav tako so se končno motili humanisti, ko so menili, da bi bilo brez religije in 

avtoritete mogoče ostati v okviru neokrnjene tradicije zahodne civilizacije.« (Arendt, 2006, 

str. 135)   

Če poskušamo povzeti razmišljanja Hannah Arendt  in nadaljevati razmišljanja v njenem 

duhu, lahko rečemo, da krščanski prelom z dotedanjo  tradicijo in prelom z religijo  v moderni 

dobi,  v današnji, postmoderni dobi, tako  nista mogla ostati brez posledic za tretji element 

»svete« rimske trojice – za avtoriteto. 
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3. AVTORITETA V POSTMODERNI DOBI 

 

Arendtova ugotavlja, da je razvoj modernega sveta v 20. stoletju spremljala nenehna, vedno 

širša in globlja kriza avtoritete, dokler ni, po njenem mnenju, avtoriteta iz modernega sveta 

izginila. Ker se nismo mogli več opreti na  »[…] vsem skupna, pristna, in neizpodbitna 

izkustva, so sam pojem avtoritete prekrili spori in zmeda. Le malokaj o njeni naravi se zdi 

samoumevno, ali celo vsakomur razumljivo […].« (Arendt, 2006, str. 97) 

V istem duhu s svojimi opažanji  nadaljuje. »Najpomembnejši simptom krize, ki kaže na 

njeno globino in resnost, je, da se je razširila na predpolitična področja, kot sta nega in vzgoja 

otrok, kjer se je avtoriteto v najširšem smislu vedno sprejemalo kot naravno nujnost, ki jo 

očitno zahtevajo tako naravne potrebe, otrokova nemoč, kot tudi politična nujnost, torej 

nadaljevanje obstoječe civilizacije, ki ga je mogoče zagotoviti le, če tistim, ki so po rojstvu v 

njem prišleki, ponudimo vodstvo po že vzpostavljenem svetu, v katerega so rojeni kot tujci. 

Zaradi svojega preprostega in elementarnega značaja je ta oblika avtoritete skozi celotno 

zgodovino politične misli služila kot zgled za najrazličnejše avtoritarne oblike vladavine.  

Zato dejstvo, da celo ta predpolitična avtoriteta, ki je uravnavala razmerja med starši in otroki 

ter učitelji in učenci, ni več zanesljiva, priča o tem,  da so stare, častitljive metafore in zgledi 

avtoritarnih razmerij izgubili verodostojnost. Tako niti praktično niti teoretično nismo več 

sposobni vedeti, kaj avtoriteta resnično je.« (Prav tam, str. 97–98) 

Gauchetova analiza moderne zveni podobno kot spoznanja Hannah Arendt:  »Natanko to je 

razlog, da sta se za moderno misel, ki si je prizadevala za avtonomijo, religija in tradicija 

kazali kot osrednji tarči, kot natanko tisto nasprotje, proti kateremu naj bi se modernost 

uveljavljala in opredeljevala. Namesto transcendentne zapovedi je moderna misel vsepovsod 

uveljavljala imanentni razum. V nasprotju s poslušnostjo preteklosti je zagovarjala invencijo 

prihodnosti. Kritika avtoritete je vpisana v samo bistvo modernega projekta. Moderna misel je 

na vseh področjih preganjala vsako podrejanje, ki ne vključuje svobodne presoje.« (Blais,  

Gauchet in  Ottawi,  2011, str. 116)   

Gauchet  nadalje  ugotavlja, da se problem avtoritete  ne zastavlja več, ker je njeno vprašanje  

razrešeno in ni več sporno. »Danes se nihče več ne opredeljuje za avtoriteto,  nihče več je ne 

sprejema kot izrecno načelo, naj si bo v šoli ali zunaj nje,  v družbenem življenju.  Medtem  
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pa z drugega konca tudi ni več razloga, da bi se opredeljevali proti avtoriteti.  Protiavtoritarni 

val, ki se je začel  v  60. letih,  je pometel  z vsemi svojimi posvečenimi figurami:  z 

voditeljem, očetom, duhovnikom, učiteljem  […].« (Prav tam, str.111) 

Kljub temu meni, da avtoriteta v sodobni družbi vseeno obstaja, le da se je preoblikovala. Po 

njegovem  avtoriteta ne obstaja več na neki ideološki ravni, ki bi nas silila k opredeljevanju za 

ali proti njej, ampak avtoriteta obstaja kot čisto dejstvo. »In prav to dejstvo se upira tako 

dokončni načelni dekonstrukciji avtoritete, kakor tudi vsem različnim oblikam njenega 

izganjanja, pri katerem avtoriteto pozivajo, naj se umakne v imenu vrednot svobode, ki so 

prevladale v naši kulturi [...].« (Prav tam, str. 113) 

»Problem avtoritete se nam torej postavlja na nov način, in sicer kot problem nekega dejstva, 

ki uhaja našim  načelom. Načelno ni mogoče zagovarjati prav nobene avtoritete. Dejansko pa 

smo postavljeni pred dejstvo avtoritete, ki je očitno inherenten element tako družbenega kakor 

tudi človeškega delovanja […].«  (Blais,  Gauchet in  Ottawi,  2011, str. 113) 

Na tej točki  se  Gauchet  prične teoretično razhajati z Arendtovo. Meni, da se je avtoriteta 

ohranila kot inherentno dejstvo kljub padcema tradicije in religije in da je bila zato sodba  

Hannah Arendt o njenem izginotju iz modernega sveta preuranjena. Skupaj z njima je padla le 

ena od avtoritetnih zgodovinskih figur, in sicer zgolj avtokratska oblika avtoritete.  

»Religija in tradicija sta res popolnoma izgubili svoj vpliv na družbeno življenje. Medtem pa 

avtoriteta sama še naprej ostaja eno od kolesij kolektivnega mehanizma, četudi je njena vloga 

problematična. V resnici sta bili religija in tradicija zgolj posebni obliki avtoritete in sta zato 

lahko izgubili svoj vpliv, ne da bi s tem prizadeli avtoriteto v njenem počelu.« (Prav tam,  str. 

116) 

 

3.1 Gauchetovi  razlogi za obstoj avtoritete 

 

Marcel Gauchet  ugotavlja, da avtoriteta v modernem družbenem življenju ne more biti več 

neka eksplicitna vrednota, zato ker ne obstaja nevprašljivi družbeni temelj, na katerega bi se 

lahko sklicevala. Meni namreč, da je danes prav vse mogoče postaviti pod vprašaj. 
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»Toda kljub razkroju avtoritete kot pojma se še ohranja avtoriteta kot dejstvo. Če je avtoriteta 

izginila kot vrednota, vseeno še vztraja kot mehanizem. Razgradile so se samo določene 

forme, v katerih se je avtoriteta utelešala, predstavljala in uveljavljala. V vseh ostalih ozirih 

avtoriteta še vedno ostaja učinkujoča dimenzija kolektivne eksistence. Naše družbe v dobrem 

in slabem še vedno funkcionirajo s pomočjo avtoritete. Četudi avtoriteta ni več deležna 

družbenega čaščenja, ki bi jo upravičevalo, prakse avtoritete vseeno lepo uspevajo.« (Blais,  

Gauchet in  Ottawi, 2011, str. 121) 

Gauchet ugotavlja, da ima avtoriteta kljub vsem svojim stranpotem še vedno pozitivno vlogo 

v družbi in je v njej nepogrešljiva. Brez nje bi nam preostali le fizična ali pravna prisila 

oziroma zakon. 

Našteje pet razlogov, ki govorijo v prid obstoju avtoritete v moderni družbi in ki jo 

upravičujejo kot dejstvo, ki ima elementarni pomen za človeško oziroma družbeno delovanje. 

(Prav tam, str. 123–126) 

 

3.1.1 Avtoriteta in legitimnost 

 

Avtoriteta obstaja, ker v družbi obstaja legitimnost, kar zahteva stalno refleksijo in presojanje, 

ali družbene norme ustrezajo družbenemu temelju. Človeškim družbam namreč ne zadošča, 

da zgolj obstajajo, ampak se morajo same ustvarjati in opredeljevati, s tem ko nekatere pojave 

zavračajo in druge predpisujejo, za kar morajo podati legitimne razloge ter iskati družbeni 

konsenz.  »Velika forma, v kateri se je skozi zgodovino izražal ta legitimacijski imperativ, je 

bila religija, ki je celotni družbeni red podrejala neki brezpogojni zunanjosti. V modernih 

družbah, ki so se oblikovale prav z odmikom od religije, se isti problem postavlja v precej 

drugačni obliki. Kljub temu odmiku namreč tudi moderne družbe ne morejo ubežati potrebi 

po legitimaciji svojega delovanja. Celo nasprotno, ta potreba je pri njih le še večja, saj se 

diferencira po različnih družbenih področjih in se izraža na čedalje bolj odprt in protisloven 

način.« (Blais, Gauchet in Ottawi, 2011, str. 123–124) 
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Tako ugotavlja, da oblast ni edina, ki potrebuje legitimacijo, ampak da se v vseh domenah 

kolektivnega  družbenega delovanja išče skupni konsenz o ciljih delovanja in o sredstvih za 

njihovo doseganje.  

Avtoriteta deluje v »funkciji dimenzije legitimnosti, namreč tiste bežne, a vseprisotne 

dimenzije, ki jo družbeni akterji zahtevajo ali se nanjo sklicujejo, ko pripoznavajo nekaj kot 

legitimno.« (Prav tam) 

 

3.1.2 Avtoriteta in  verjetje 

 

»Avtoriteta obstaja, ker človeštvo deluje na podlagi verjetja in ker drugače ne more delovati«. 

(Blais, Gauchet in Ottawi, 2011, str. 124)   

Četudi naj nam bi od začetka moderne dobe naprej vladal razum, še vedno z zaupanjem 

sprejemamo reči, ki jih sami ne moremo vedno racionalno preveriti. Kot pravi: »Tudi v 

vsakdanjem življenju smo primorani v nešteto primerih  preprosto zaupati različnim osebam 

in institucijam […], ki v naših očeh predstavljajo avtoriteto […]. Od te življenjske potrebe 

ljudi po zaupanju živi avtoriteta kot družbeno dejstvo.« (Prav tam) 

 

3.1.3 Avtoriteta in pripadnost 

 

Avtoriteta obstaja, ker so ljudje družbena bitja, ki delujejo po načelu pripadnosti skupnosti.  

»Pripadnost skupnosti je konstitutivna danost naše biti, človek brez skupnosti je nezamisljiv. 

Ta skupnost nam je naložena in nas nekako presega, saj je obstajala pred našim rojstvom in bo 

obstajala po naši smrti, poleg tega pa nam daje jezik, ki ga govorimo, nas napolnjuje s svojo 

zgodovino, nam vliva tisto kulturo in ideale, ki vodijo njo samo […]. Vsaj določen del 

družbenih izrazov avtoritete je povezan s tem  konstitutivnim  vključevanjem posameznika  v  

skupnost. V tem svojem vidiku avtoriteta deluje kot prisotnost skupnosti v individualni 

zavesti, medtem ko z druge strani tudi sam posameznik čuti potrebo, da se s pripoznanjem 
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avtoritete poistoveti s skupnostjo in se tako prepriča o svoji lastni eksistenci.« (Blais,  

Gauchet in Ottawi, 2011, str. 124–125) 

 

3.1.4 Avtoriteta in soodvisnost 

 

Poleg tega, da imajo ljudje potrebo po pripadnosti kolektivu oziroma skupnosti, so obenem  

soodvisni od svojih bližnjih in tudi zato po Gauchetu  obstaja  avtoriteta.  »V tej ali oni obliki 

smo vselej podvrženi avtoriteti ali vplivu določenih soljudi, ki živijo v našem krogu. Ta pojav 

ima po vsem sodeč svoje korenine v otroški odvisnosti od staršev in v otroškem  

ponotranjenju starševske podobe […]. Človek je žival, ki nikoli ne ozdravi od svojega 

otroštva in nikoli ne doseže samozadostnosti. Človek je bitje, pri katerem identifikacija deluje 

kot težišče psihične konstitucije. Brez človekove intimne občutljivosti za drugega tudi 

avtoriteta ne bi mogla obstajati.« (Blais, Gauchet in Ottawi, 2011, str. 125) 

 

3.1.5 Avtoriteta in svoboda 

 

»Avtoriteta obstaja, ker obstaja svoboda […]. Naša svoboda se prepoznava in uveljavlja kot 

svoboda v razmerju do neke potencialne meje; to svojo mejo si svoboda najde v avtoriteti 

[…]. V tem smislu je mogoče trditi: ljudje dajemo prostor avtoriteti zunaj nas, ker moramo 

avtoriteto izvajati sami nad seboj […]. Razlog za to ni le, da lahko človeška zavest izvorno 

obstaja le v dialogu, kakor je trdno dokazala filozofija prejšnjega stoletja, temveč velja tudi, 

da lahko zavest deluje le v razmerju do zunanjega pola, ki materializira njeno sposobnost 

izbire v obliki možne heterodeterminacije. Človekova prvobitna odprtost do drugega je 

neločljivo povezana z njegovim izvornim nanašanjem na neki določeni pol avtoritete, ki se 

nahaja sredi mnoštva drugosti.«  (Blais, Gauchet in Ottawi, 2011, str. 125–127) 
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4. POJAVNE OBLIKE AVTORITETE  V  VZGOJI  IN   

VZGOJNI STILI 

 

Doslej smo s pomočjo različnih avtorjev opredelili  pojem avtoritete in njene dosedanje 

poglavitne nosilce v obliki tradicije, religije, razuma in v obliki splošnega družbenega 

konsenza, kakor se je začel pojavljati v sodobni postmoderni dobi. 

V nadaljevanju bomo poskušali opredeliti pojem vzgoje v povezavi s pojavnimi oblikami 

avtoritete v vzgoji, skupaj s pripadajočimi vzgojnimi stili. 

Po Krofliču (1997, str. 130) je vzgoja proces posameznikovega načrtnega razvoja v smeri 

oblikovanja njegove osebnosti in je obenem tudi  proces njegovega osvobajanja od spon 

fizične in psihične odvisnosti, kar  je odločilno povezano z avtoriteto. Ob tem  pripominja, 

»[…] da je prav vzgojiteljeva avtoriteta tisto, kar vzgojo šele omogoča […]« (Prav tam, str. 

16). Zato »avtoritete ni mogoče odstraniti iz vzgoje, skozi zgodovino pedagoške teorije in 

prakse pa se spreminjajo njene pojavne oblike.« (Prav tam, str. 131) 

V pomoč ob definiranju  pojma »vzgojni stili« izhajamo iz opredelitve, da bi vzgojni stil  

najpreprosteje »opredelili kot odnos med vzgojiteljem in vzgajancem, odnos, ki vključuje 

namen vzgojiti posameznika z določenimi lastnostmi […].« (Peček Čuk in Lesar (2011, str. 

130) 

V nadaljevanju avtorici  poudarita, da  pa je sama  izbira vzgojnega stila odvisna od mnoštva 

elementov. »Kakšen vzgojni stil uporabljamo ali zagovarjamo, je odvisno od naših stališč in 

razumevanja cele vrste elementov, ki zadevajo vzgojo otroka in vlogo vzgojitelja pri tem. 

Odvisno je od tega, kako pojmujemo otrokovo naravo, od tega, kako pojmujemo otrokov 

razvoj, kakšno avtoriteto pri vzgoji zagovarjamo, kakšno discipliniranje in kaznovanje, koliko 

menimo, da mora imeti otrok pri vzgoji svobode … Preplet vseh teh elementov, njihova 

medsebojna odvisnost opredeljuje vzgojni stil […] .  Poleg tega pa ne smemo pozabiti, da so 

naša stališča in s tem tudi naš vzgojni stil močno pogojeni ali določeni s tem, kaj se v 

določenem družbenem okolju in obdobju pojmuje kot sprejemljivo in zaželeno […].« (Prav 

tam) 
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4.1 Krofličeva klasifikacija  oblik avtoritete v vzgoji 

 

Kroflič (1997, str. 137–317) na podlagi sprememb avtoritete v zgodovini vzgojne teorije in 

prakse in na podlagi njenih zgodovinskih oblik, ki po njegovem še danes opredeljujejo 

temeljne značilnosti avtoritete v vzgoji, klasificira štiri  osnovne  pojavne  oblike avtoritete: 

 

- krščansko pojmovano »apostolsko avtoriteto«, 

- romantično pojmovano »skrito avtoriteto« po J. J. Rousseauju, 

- razsvetljensko pojmovano »simbolno avtoriteto čistega uma« po I. Kantu 

- in  »samoomejitveno pojmovano avtoriteto« kot idealom  postmoderne vzgoje. 

 

V nadaljevanju  bomo  po avtorjih  Krofliču  (1997)  in  Peček Čuk ter Lesar  (2011) opisali  

posamezne  pojavne oblike avtoritete v vzgoji, skupaj  z vzgojnimi  stili,  ki so  bili  značilni   

za posamezna  zgodovinska  obdobja. 
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4.1.1 Krščansko pojmovana »apostolska avtoriteta« in avtoritarni – represivni 

vzgojni stil 

 

Izraz  »apostolska avtoriteta« je zasnoval avtor Kroflič  na osnovi  Kierkegaardovega  spisa 

»Razlika med genijem in apostolom« (Kierkegaard, 1991), v katerem Kierkegaard na podlagi 

svetopisemskega položaja apostolov razloži bistvo krščanskega pojmovanja avtoritete. Po 

Krofliču je apostolska avtoriteta med ostalim »[…] neločljivo povezana s svetopisemskim 

pojmovanjem moči […].« (Kroflič, 1997, str. 138) 

Peček Čukova in Lesarjeva v svojem delu  povzemata in nadaljujeta Krofličevo izpeljavo  

pojma  apostolske avtoritete  (Kroflič, 1997;  Peček Čuk in Lesar, 2011, str. 136–137). »Po 

Svetem pismu so apostoli posamezniki, ki dobijo od Boga poseben položaj in poslanstvo, da 

širijo pravoverni nauk, s tem pa tudi posebno avtoriteto.«  

Izbrani so naključno, po ničimer se ne razlikujejo od ostalih ljudi; niso niti bolj imenitni, niti 

moralni, niti bistroumni ali kakorkoli po svojem stanu ali sposobnostih izstopajoči 

posamezniki. Šele po Božjem posredovanju in pooblastilu dobijo posebne moči in iz njih 

izvirajočo avtoriteto. Apostolska avtoriteta je zato pozicijska in popolnoma iracionalna. 

Položaj apostolov je hierarhično vnaprej določen v odnosu do nadrejenega Boga in podrejenih 

ostalih vernikov. Ker jih je Bog izbral in poklical, lahko verniki sprejemajo njihovo avtoriteto 

v veri in prostovoljni pokorščini, brez vsakršnega  dvoma, razsojanja ali preverjanja.  Kot 

pravita: »Nosilec apostolske avtoritete je vnaprej postavljen v položaj, ki je z vidika podrejene 

osebe nepreverljiv. On je avtoriteta preprosto zato, ker je na tej poziciji oz. v tej vlogi.« 

(Peček Čuk in Lesar, str. 136–137) 

 

4.1.1.1 Avtoritarni – represivni vzgojni stil  

 

Peček Čukova in Lesarjeva razdelitev vzgojnih stilov nekoliko dopolnjeno povzemata po 

avtorici Bergant (Bergant, 1971; 1986;  Peček Čuk in Lesar, 2011) in po katerih ločimo tri 

osnovne vzgojne stile: 

- represivni ali avtokratski oziroma avtoritarni vzgojni stil, 
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- permisivni  ali »laissez – faire« oziroma vse  do(po)puščajoči vzgojni stil in 

- interakcijski ali demokratični oziroma avtoritativni vzgojni stil. 

 

Po tej razdelitvi je »represivna vzgoja (angl. repression – pritisk, nasilje) [...] tista vzgojna 

usmerjenost, ki poudarja in uporablja večidel negativna vzgojna sredstva, prepovedi in 

omejitve, otroka utesnjuje, svari, nadzoruje in kaznuje ter skuša s strogostjo in pritiskom 

odpraviti njegove napake. Njen cilj je poslušen, vdan in neiniciativen  posameznik.« (Peček 

Čuk in Lesar, 2011, str. 131) 

Po njunih opažanjih je represivni vzgojni stil značilen za patriarhalni tip vzgoje.  

 

4.1.1.1.1 Avtokratski oziroma avtoritarno  – represivni vzgojni stil in 

pojmovanje otroka 

 

V tradicionalno krščansko patriarhalni vzgoji so otroka obravnavali kot nekoga, ki se že rodi 

grešen, to je obremenjen z izvirnim grehom. Naloga vzgoje je bila, da ga izboljša in da nanj s 

trdo represijo prenese splošna družbena pravila, vrednote, moralne norme  in načine vedenja, 

ki veljajo v družbi, ker so večna, trdna, nespremenljiva in se o njih z odraslimi nikoli ne 

razpravlja. V tem duhu je imelo tudi delo, ki so ga naložili otrokom, večjo vzgojno vrednost, 

če mu je bilo nezanimivo ali zoprno, ker se ob takšnem delu veliko bolj disciplinira in navaja 

na pokorščino, kot bi se ob delu, ki bi ga zanimalo ali veselilo. (Peček Čuk in Lesar, 2011, str. 

135) 

 

4.1.1.1.2 Avtokratski oziroma avtoritarno – represivni vzgojni stil in pojmovanje 

avtoritete v družini oziroma šoli 

 

Zgodovinska oblika apostolske  avtoritete  kot temelj vzgojnega koncepta  (Kroflič, 1997, str. 

144) se je razvila v obdobju, ko so postali krščanska religija in njeni institucionalizirani  
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predstavniki  trdni nosilci vsakršne  avtoritete. Svet je bil urejen patriarhalno – piramidalno. 

Vrh  piramide  je  predstavljala trojica  očeta Boga, njegovega sina  Jezusa ter  Svetega  Duha. 

Sledili so mu njegovi pooblaščeni apostoli s papežem na čelu ter po Božji volji dana posvetna 

oblast.  

Podobna hierarhija  je vladala v vzgoji, saj  je bila tudi  vzgojiteljeva avtoriteta utemeljena na 

Božjem pooblastilu. Zato se ji morajo otroci spoštljivo, ponižno in v brezpogojni poslušnosti 

pokoriti.  

Na krščansko mitološki tradiciji je bila utemeljena vloga staršev pri vzgoji otrok in prav tako 

razmerja gospostva med moškim in žensko (Prav tam, str. 147). V patriarhalno hierarhično 

urejeni družini se je pričakovalo, da bo žena in mati ponižna, potrpežljiva, ljubeča in 

brezpogojno podrejena možu, očetu in  gospodarju. Oče in mati skupaj vzgajata otroka in sta 

mu v vzgled. Otrokovo mesto je na dnu družinske in družbene hierarhije. Mati z otrokom 

prebije veliko časa in je njegova prva vzgojiteljica. Kljub avtoriteti, ki jo ima nad otrokom, pa 

je oče tisti, ki v otroka vcepi pravilen odnos do avtoritete, ki se kaže v brezpogojni 

ubogljivosti in v ne spraševanju o razlogih za njegove ukaze. On je tisti, ki s trdo roko 

popravlja morebitne napake v materinski vzgoji in ki poskrbi, da se ve, kdo je v hiši in 

življenju gospodar.  (Prav tam, str. 149) 

Podobno izoblikovana hierarhija se vzpostavi v šoli, kjer se v družini tako trdno zgrajena 

avtoriteta v isti obliki zgolj prenese na učitelja in se tam nadaljuje, saj je oče v polnosti predal 

svoj mandat učitelju. (Prav tam)  

 

4.1.1.1.3 Avtokratski oziroma avtoritarno – represivni vzgojni stil in želeni 

družbeni karakter 

 

Vzgoja je del zgodovinskodružbenega  konteksta. Kljub svoji  težnji po konservativnosti  je   

podvržena spremembam. Ni vzgoje, ki bi bila veljavna za vsa zgodovinska obdobja, ampak je 

odvisna od družbe, v kateri se izvaja.   

Kot navaja avtorica Godina, si vsaka družba v skladu s potrebami lastne reprodukcije  

oblikuje posameznika s tipično psihično strukturo oziroma z določenim tipom osebnosti, »ki 



Lah, I. (2016). Antiavtoritarnost in šola. Diplomska naloga. Ljubljana: UL PEF 

 

31 

 

ga imenujemo tudi socialni ali družbeni karakter, ki nosi pečat družbe, v kateri je nastal, in to 

natančno v smislu, da je zmeraj izoblikovan tako, da pomeni za posameznika najučinkovitejšo 

obliko prilagoditve obstoječim družbenim razmeram. Izoblikuje pa se seveda skozi poseben 

sistem vzgoje, skrbi, nege, planiranih in nenačrtnih vplivov družine, medijev, politike … « 

(Godina, 1983; str. 106)      

Peček Čukova in Lesarjeva (2011)  opisujeta, kako se je oblikoval želeni socialni oziroma 

družbeni karakter znotraj fevdalno-tradicionalne družbene ureditve oziroma družine : »Otroci 

so sledili staršem, družba se je počasi razvijala, zelo malo je bilo novega. Učenje je potekalo s 

posnemanjem staršev in otroci so se lahko zelo zgodaj pripravili na prevzem vloge odraslega, 

saj se te vloge iz generacije v generacijo skorajda niso spreminjale.« (Peček Čuk in Lesar, 

2011, str. 120) 

Želeni družbeni karakter, ki so ga pridobili posamezniki znotraj družine, šole, religije in 

družbe na sploh in znotraj katerih je vladala apostolsko pojmovana avtoriteta in avtokratski 

oziroma  avtoritarno-represivni vzgojni stil, so posledično bili neiniciativni, pohlevni, okorni, 

prestrašeni in konformistični posamezniki, ki so bili po eni strani občudujoči in podredljivi do 

močnejših, na drugi strani pa agresivni in nestrpni do rasno, versko, ideološko ali kakorkoli že 

drugačnih oziroma šibkejših. (Prav tam, str. 140) 

Obe svetovni vojni v dvajsetem  stoletju sta to večinsko potrdili, ko so z ideologijo 

zaslepljene množice nekritično sledile karizmatičnim voditeljem in izpolnjevale njihove 

neetične ukaze, le manjšina se jim je upirala.  

Posledično so se pojavile  težnje po drugačnem načinu vzgajanja in po vzpostavljanju bolj 

demokratične avtoritete, katere rezultat bi bili samostojnejši in bolj kritični posamezniki, ki 

jih ne bi bilo več možno zapeljati v množično vojno psihozo. Tako se je  pričelo reformsko 

pedagoško gibanje za permisivno, otrokom prijazno vzgojo in šolo, ki naj bi vzgojila 

samozavestne, samostojne, kritične, demokratične  in samoiniciativne osebnosti.  Idejni oče 

permisivnega gibanja se je rodil že nekaj stoletij pred tem. 
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4.1.2 Romantično  pojmovana  »skrita  avtoriteta«  po  J. J. Rousseauju in 

permisivni vzgojni stil 

 

Jean- Jacques  Rousseau  (1712–1778)  je bil francoski pisatelj, filozof in pedagog, ki velja za 

predhodnika romantike.
1
 Kot razsvetljeni mislec je s svojimi  idejami vplival na francosko 

revolucijo. Živel je nemirno in se  je ukvarjal z različnimi poklici – kot  domači učitelj, 

glasbenik, tajnik in pisatelj. Po njegovem pojmovanju se človek rodi svoboden in je  po svoji 

izvorni  naravi dober. Vse zlo in socialne težave prinaša civilizacija, ki človeka kvari. Zato  se 

naj le-ta vrne nazaj k naravi. Njegove politične ideje so za naš čas slišati  še vedno 

revolucionarne, kot npr. »Neenakost ljudi izhaja iz zasebne lastnine in neustreznih političnih 

ustanov«, ali pa »Človek je svoboden, družbeni dogovor izkazuje splošno voljo, ljudstvo je 

vladar« ipd.  Na teh temeljih je med ostalimi svojimi deli napisal tudi pedagoški roman v več 

delih  »Emil ali O vzgoji«  (1762).  (Slovenski veliki leksikon, 2005, str. 320;  Romantčna 

književnost, b.d.; Jean-Jacques Rousseau, b.d.) 

S svojimi idejami velja za začetnika permisivnega vzgojnega stila, ki še danes posredno 

vpliva na postmoderno vzgojno misel. (Kroflič, 1997) 

Rousseau je otroka pedocentrično postavil v središče vzgojnega delovanja. Od njega izhaja za 

tiste čase  revolucionarna ideja, da mora biti vzgoja skladna z otrokovo naravo. Kot 

ugotavljata Peček Čukova in Lesarjeva, je prav on zaslužen za zavedanje, da se otrok po svoji 

naravi razlikuje od narave odraslega človeka ter da otrokov razvoj poteka razvojno, skozi 

faze, kar  »[…]  kaže na prepričanje, da je potrebno otroka najprej preučiti in spoznati, šele 

nato ga lahko vzgajamo.« (Peček Čuk in Lesar, 2011, str. 142–143) 

Po njunem mnenju se v Rousseaujevem konceptu vzgoje avtoriteta vzgojitelja sicer upošteva, 

vendar ne tako očitno, v obliki klasično represivne avtoritete, temveč bolj prikrito, v obliki  

skrite avtoritete. Vzgojitelj otroku pušča navidezno popolno svobodo, obenem  pa zelo strogo 

in manipulativno nadzira otrokovo življenje in  okolico,  v katero ne sme priti ničesar, kar bi 

lahko nanj kakorkoli negativno vplivalo. Kot ugotavljata: »[…] Vzgojitelj [mora]  preprečiti, 

da bi otrok postal slab, izprijen, da se narava v njem ne bi sprevrgla v nenaravno in popačeno, 

                                                           
1 Beseda »romantika« izvira  iz  »roman«  in pomeni čustveno  poudarjeno  idealizacijo 

stvarnosti. 
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to pa lahko stori le tako, da ga nenehno in neizprosno nadzoruje ter hkrati pripravlja primerne 

situacije za njegovo vzgojo […].« (Prav tam, str. 144–145) 

Vzgoja je v tem kontekstu mišljena kot popoln nadzor nad otrokom, s čimer si ga vzgojitelj 

popolnoma podredi, vendar pa tega otrok v nobenem primeru ne sme opaziti, ker bi s tem bila 

njegova avtoriteta za vedno izgubljena. (Prav tam)  

Po Rousseauju je torej najpopolnejša oblika tista oblika avtoritete, ki  preko ljubečega, a  

prikrito  nadzorujočega  vzgojitelja  daje  otroku  občutek   svobode in  ravno v tej maksimi se 

skriva jedro Rousseaujeve tako imenovane  »skrite avtoritete«. 

 

4.1.2.1 Permisivni vzgojni stil 

 

Izraz permisivni vzgojni stil izvira iz pojma permisivne vzgoje. »Permisivna vzgoja  (angl.  

permission – dovoljenje, dopuščanje, prepuščen izbiri, svoboden, brez tabujev) […] označuje 

tisto vzgojno usmerjenost, v kateri prevladujejo predvsem pozitivni vzgojni ukrepi, ljubezen, 

skrb za razvoj otrokovih pozitivnih sposobnosti, upoštevanje otrokovih socialnih potreb in 

njegove samobitnosti. Njen cilj je srečna, samoiniciativna, kritična in ustvarjalna osebnost 

[…].«  (Peček Čuk in Lesar, 2011, str. 131) 

Vendar se želeni cilji tako zastavljenega oblikovanja osebnosti  preko permisivne vzgoje niso 

uresničili. Kot zapišeta Peček Čuk in Lesar, je »po mnenju zagovornikov tega vzgojnega stila  

razlog neuspeha ta, da se tisto, kar naj bi permisivna vzgoja bila, v praksi še ni uresničilo. 

Tisto, kar se je uresničilo oz. kar se uresničuje, je namreč laissez – faire  (fr. pustiti koga, da 

dela, kar hoče) […]. To je stil, v katerem otrok dela, kar hoče, vzgojitelj se odreče svoji 

aktivnosti in odgovornosti, vzgojitelj vzgajancem dopušča vse.« (Prav tam) 

Avtorici tako izpostavljata, da v  laissez – faire  vzgojnem stilu otrok odloča o tem, kaj se bo 

delalo in kako, otrok je postane subjekt in vzgojitelj objekt vzgojnega procesa. Za razliko od 

represivnega vzgojnega stila, kjer je avtoriteta očitna, v tem vzgojnem stilu vzgojitelj nima 

nobene avtoritete več v odnosu do otroka.  
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Permisivni vzgojni stil naj bi bil torej nekakšen vzgojni ideal, ki naj bi nadomestil represijo 

avtokratskega vzgojnega stila, vendar pa se v praksi še ni uresničil, saj je zaradi svoje 

teoretske  nedodelanosti iskanja pravega razmerja med avtoriteto in ljubeznijo zapadel  v  

antiavtoritarno kaotičnost laissez – faira. (Prav tam) 

Ali kot v nadaljevanju avtorici izpeljujeta:  »Tako nekateri avtorji kritizirajo ne le represivni 

vzgojni stil, temveč tudi laissez – faire, kot pozitivno pa zagovarjajo tisto, kar naj bi bilo na 

sredi, to je permisivni vzgojni stil, čeprav se večkrat pokaže, da nihče ne ve točno, kaj to na 

sredi je, kdaj se nagnemo preveč v eno smer in kdaj v drugo.« (Peček  Čuk in Lesar, 2011, str. 

131) 

Avtorici tako izpostavljata, da se pri tem vzgojnem stilu postavi vprašanje prave mere 

ljubezni in avtoritete ter postavljata tezo, da je pri permisivnem vzgojnem stilu razlog za 

neuspeh v teoretsko konceptualni nedomišljenosti tega stila vzgoje.  

 

4.1.2.1.1 Permisivni vzgojni stil in pojmovanje otroka 

 

Apostolska avtoriteta je obravnavala otroka kot pokvarjenega, ker se že rodi z izvirnim 

grehom, zato ga je potrebno neusmiljeno kaznovati, voditi in si ga popolnoma podrediti. 

Komunikacija je bila enosmerna,  njegova čustva so ignorirali, vodila jih je misel, da otroci ne 

bodo storili ničesar prav, če v to ne bodo prisiljeni. 

Humanizem pa je prinesel prelom tudi v  novem  gledanju  na otroka, po katerem je izvorna 

otrokova narava nepokvarjena. Tudi  Rousseau je obravnaval otroka kot dobrega, kvarno  nanj  

vpliva le družba v kateri živi, zato ga je treba zaščititi pred vsemi kvarnimi vplivi. 

Peček Čuk in Lesar opažata, da permisivni vzgojni stil prinaša otroku veliko svobode. V  

dvosmerni komunikaciji med vzgojiteljem in otrokom se mu veliko dopušča, tudi to, da sam 

odloča o svoji vzgoji. Otrok je slišan in tudi upoštevan.  Predstavniki permisivnega vzgojnega 

stila zagovarjajo, da se otroku ne smemo vsiljevati ali ga omejevati, saj je otrok sposoben 

samoiniciativno spreminjati svoje vedenje. Glede prisile, kazni in pravil menijo, da 

predstavljajo nasilje nad otrokom, ki jih le po nepotrebnem omejuje pri razvoju njihovih 

lastnih potencialov, individualnosti in avtonomije. V tem duhu  »zagovarjajo minimalno 
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stopnjo vzgojiteljevega posredovanja, minimalno vzgojiteljevo moč in kontrolo.« (Peček  Čuk 

in Lesar, 2011, str. 141) 

 

4.1.2.1.2 Permisivni vzgojni stil in pojmovanje avtoritete v družini oziroma šoli 

 

Glede avtoritete avtorici ugotavljata, da je tudi pri permisivnem vzgojnem stilu le-ta  prisotna. 

Kot pojasnjujeta: »Pri permisivnem vzgojnem stilu naj bi avtoriteta sicer bila, vendar ne 

prezahtevna, bolj popustljiva in demokratična – vzgojitelj ob uporabi avtoritete čuti zadrego, 

jo pojmuje kot izraz svoje nemoči in ne kot nujni sestavni del vzgoje.« (Prav tam, str. 131) 

Podoben preobrat, kot  se je zgodil s Kopernikom v astronomiji, ko se je človeštvo nenadoma 

zavedlo, da se Sonce  ne vrti  okoli Zemlje, ampak da  je ravno obratno, se je zgodil tudi 

znotraj vzgoje v družini in šoli. Otrok po novem gledanju tako postane središče  vzgojnega in 

izobraževalnega procesa.   

Pri opisovanju nasprotij med represivnim in permisivnim vzgojnim stilom avtorici  Peček Čuk 

in Lesar poudarjata, da s tem, ko odrasli vzgajajo otroka tako, kot se  njim zdi, da je prav, 

otroku ne dajo dovolj priložnosti za njegov razvoj in da zatirajo otrokove notranje  potenciale 

ter interese. Namesto da bi otroku prijazno omogočili igro, vznemirjenje in veselje, ga 

omejujejo in izvajajo  pritisk  nad njim. Poudarjata, da permisivni vzgojni stil izhaja iz potreb 

otroka, iz njegovih sposobnosti in zanimanj in ne iz tega, kar se odraslim zdi pomembno. 

Torej na otroka ne gledamo od zunaj, s perspektive odraslega, ampak »je potrebno izhajati iz 

tega, kar je že dano v otroku, iz njegovih potencialov.« (Prav tam, str. 141) 

Če povzamemo, avtoriteta v permisivnem vzgojnem stilu  temelji na zaupanju v otroka in v 

njegovo notranjost.  Otrok je postavljen v center vzgojnega prizadevanja in je obravnavan kot 

subjekt in ne več kot objekt vzgoje. Komunikacija med vzgojiteljem in otrokom  je 

dvosmerna, otrok je slišan in tudi upoštevan. Avtoriteta v obliki staršev, učiteljev in drugih 

vzgojiteljev ga posluša, opazuje, mu v zaupanju  sledi v njegovi samoniciativnosti ter  v 

njegovih razvojnih procesih, potencialih in se mu prilagaja. 
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4.1.2.1.3 Permisivni vzgojni stil in želeni družbeni karakter 

 

Če se je v obdobju fevdalizma od otrok pričakovalo, da bodo čimprej  prevzeli tradicionalne 

vloge odraslih in jih nadaljevali, se je z novonastajajočim kapitalističnim redom ta težnja 

začela spreminjati.  »V […]  obdobju liberalnega kapitalizma [je] zaradi povečanja migracij, 

hitre rasti kapitala, ekspanzije v proizvodnji in raziskovanju nastala vrsta novih situacij, v 

katerih ni bilo mogoče vnaprej predpisati obnašanja, kar pomeni, da otroci niso mogli več 

neposredno jemati svojih staršev za vzor. V novem kontekstu so morali postati bolj 

samoiniciativni,  samostojni, samozavestni, kot so bili ljudje v tradicionalnih družbah […].« 

(Peček Čuk in Lesar, 2011, str. 120) 

Vendar  novonastali  permisivni vzgojni stil ni zadostil novim  družbenim potrebam, saj se   je 

izkazal za še bolj represivnega kot je bil avtokratsko-represivni vzgojni stil. Z osvoboditvijo 

otroka od  nesmiselnih zahtev odraslega in njegove brezpogojne avtoritete so vzgojni teoretiki 

namreč upali, da bodo razvili samozavestnega, samostojnega, avtonomnega, 

nekonformističnega in samoiniciativnega posameznika. Vendar tako zastavljenih  vzgojnih  

idealov življenjska  praksa kasneje ni potrdila. Kot ugotavljata Peček Čuk in Lesar: 

»Navidezno svobodni odnosi med vzgojiteljem in vzgajancem  vzgajancu  namreč 

onemogočajo osamosvojitev od avtoritete, saj je sam niti ne vidi niti se je ne zaveda [...]. Pri  

otrocih, ki so imeli popustljivo, permisivno vzgojo, [se] razvije še bolj zavezujoč in ukazujoč 

nadjaz (torej ponotranjena avtoriteta), kot pri tistih, ki so imeli izrazito represivno vzgojo 

[…]. » (Peček Čuk in Lesar, 2011, str. 148) 

Otrok v svojem razvoju ves čas potrebuje avtoriteto. V najzgodnejšem obdobju mu omogoča 

doživljati občutja simbioze, varnosti in pripadnosti. V razvojni fazi diferenciacije, separacije 

in individualizacije avtoriteta otroku  nudi lik, s katerim se identificira, da nato preko njenega 

ponotranjenja in ponotranjenja njenih zahtev zgradi lastno osebnost. Avtorici opozarjata tudi 

na vidik ugodja, ki ga nudi avtoriteta. »Ob tem pa velja omeniti tudi, da je podrejanje 

avtoriteti blizu načelu ugodja in se zaradi tega številni, tudi odrasli ljudje ne želijo odpovedati 

podrejanju določeni avtoriteti.« (Prav tam) 
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Če na kratko povzamemo, je rezultat  permisivne vzgoje negotov in odvisen posameznik, ki je 

v sebi razvil še bolj nasilno,  tokrat  ponotranjeno avtoriteto, ki je veliko bolj agresivna,   kot 

je bila poprejšnja – zunanja  avtoriteta avtokratsko-represivnega  vzgojnega režima.  

 

4.1.3 Razsvetljensko pojmovana  »simbolna  avtoriteta«  čistega uma  po 

Immanuelu Kantu in avtoritativni vzgojni stil 

 

Immanuel Kant (1724–1804) je bil nemški filozof, ki je v skladu z razsvetljenskim obdobjem, 

v katerem je bival in ga soustvarjal, vodilo človekovega razmišljanja in ravnanj  videl v  

razumu. Njegova temeljna filozofska dela so Kritika čistega uma, Kritika praktičnega uma,  

Kritika razsodne moči in druga. Najvišje je vrednotil na razumu utemeljeni red in je smatral, 

da bolj kot je bitje racionalno, bolj ga lahko dojemamo kot osebo. (Immanuel Kant, b.d.) 

Tudi  pedagoško teorijo  je  povezal s teorijo razsvetljenstva, saj  je v njem videl izhod iz 

človekove  večne  »nedoletnosti«, za katero naj bi bil kriv sam. Nedoletnost je po Kantu 

nezmožnost uporabljanja  lastnega razuma brez pomoči tujega vodstva. Če je človek dovolj 

opremljen z razumom in si vseeno ne upa samostojno razmišljati, potem je vzrok v njegovem 

pomanjkanju poguma, odločnosti ali v lenobi. Seveda ga tudi družbene okoliščine silijo v to, 

saj mu oblastniki koristoljubno ukazujejo, naj nikar ne rezonira, torej razmišlja, temveč naj se 

raje poslušno uri v vojaških spretnostih, plačuje davke oziroma veruje. Le en sam gospodar na 

svetu, to je razum, mu pravi:  »Rezonirajte kolikor vas je volja in o čemer hočete, toda bodite 

[mi] poslušni!« (Kant, 1987).   

Za kaj takega pa je človeka potrebno najprej vzgojiti in kultivirati, kar po Kantu (1988) 

pomeni da moramo otroka oskrbeti, disciplinirati, poučevati in oblikovati. V žival je vse 

položeno že v instinktu, saj je tako zanjo poskrbel že neki tuji um. Človek pa teh vrojenih 

instinktov nima in  za to potrebuje lastni um. Kot pravi: »Človek lahko postane človek le z 

vzgojo. Vse, kar je, naredi iz njega vzgoja.« (Prav tam, str. 149) 

Disciplina ali strogost  je po njegovem opažanju potrebna, da vse, kar je v človeku živalskega, 

spremeni v človeškost. Divjost je neodvisnost od zakonov, z disciplino pa posameznika 

podvržemo zakonom človeštva . Zato se npr. otrok  na začetku ne pošilja v šolo za to, da bi se 
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tam kaj naučili, ampak, da se jim preko prisile mirnega sedenja da že zelo zgodaj občutiti 

prisilo človeških zakonov. Kant ugotavlja, da ima človek  po naravi prirojeno »tako veliko 

nagnjenje k svobodi, da bi ji, ko je enkrat nekaj časa navajen nanjo, žrtvoval vse« (Prav tam, 

str. 148). Zato mora biti disciplina uporabljena že zelo zgodaj, kajti kasneje je človeka težko 

spremeniti. Zato meni, da je potrebno človeka zgodaj navaditi na to, da se podvrže predpisom 

uma. 

Po njegovem opažanju je človek, ki ni kultiviran, surov, tisti, ki ni discipliniran, pa je divji. 

Meni, da je »opustitev discipline 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.« (Prav tam, 148–149) 

Pomemben element vzgoje je po Kantovem mnenju  poleg discipliniranja in kultiviranja tudi 

»moraliziranje«. Ob tem misli na to, da se mora človek ves čas izboljševati, namesto zla pa v 

sebi iskati moralno ravnanje oziroma si izoblikovati tako nravstveno držo, ki mu bo pomagala 

izbirati le dobre smotre, to so tisti, ki bodo služili v skupno dobro, kot bi se izrazili v 

današnjem jeziku. Kot pojasnjuje, so dobri smotri »tisti, ki jih nujno odobrava sleherni; in ki 

so lahko istočasno smotri slehernega.« (Prav tam, str. 154–155) 

Kroflič (1997) na osnovi Kantove teorije vzgoje poskuša razviti  kantovsko  pojmovano 

simbolno avtoriteto čistega uma. Vendar ima po avtorjevem razumevanju tudi Kantova teorija 

določene teoretske predpostavke, ki so vprašljive: »Kantov ideal svobode se je torej pokazal 

uresničljiv zgolj kot avtoriteta umnega načela nad nujnostjo dejanj, ki izhajajo iz človekovih 

subjektivnih, čutnih nagnjenj. A če si je um hotel zagotoviti moč nad čuti  in avtonomno 

določiti človekovo voljo, se je moral zateči k zapovedi (grožnji), lastno moč pa utemeljiti z 

obljubo uresničljive blaženosti, najvišjega dobra. Vero v ideal najvišjega dobra, Boga, Kant 

označi kot čisto umno vero […].« (Kroflič, 1997, str. 170) 

Kot  Kroflič  interpretira  Kantovo teorijo, je po Kantu nasproti  človekovi  čutni naravi  treba 

postaviti mero, cilj, prepoved in avtoriteto (Prav tam). »Človek kot čutno bitje namreč vedno 

teži k uresničitvi  sreče, blaženosti in ugodja. Upanje v uresničljivost blaženosti pa je možno 

le, če predpostavimo uresničljivost ideala najvišjega dobra, to pa je spet mogoče le v 

inteligibilnem svetu, ki ga upravlja modri in pravični stvarnik – Bog.« (Kroflič, 1997, str. 

169–170) 



Lah, I. (2016). Antiavtoritarnost in šola. Diplomska naloga. Ljubljana: UL PEF 

 

39 

 

Če na kratko povzamemo, se ravno v zaupanju v moč razsvetljenega človeka in njegovega  

uma, če je bil predhodno v zadostni meri kultiviran,  razlikuje Kantova simbolna avtoriteta 

čistega uma od apostolsko pojmovane  avtoritete, ki  človeka  pušča v stanju  vseživljenjske  

nedoletnosti. 

 

4.1.3.1 Avtoritativni vzgojni stil 

 

Avtoritativni vzgojni stil (iz lat. auctoritas – veljaven, ugleden, splošno priznan) se od 

avtoritarnega  loči  po  večjem  poudarjanju  pozitivnih  učinkov  avtoritete. Medtem ko  

avtoritarni vzgojni stil »v ospredje postavlja predvsem omejujoče, nasilne, oblastne in 

samovoljne značilnosti avtoritete, drugi [avtoritativni] izpostavlja sicer njene omejujoče 

komponente, ki pa se dosegajo  ne le z agresivnim nadvladovanjem podrejenega pola, temveč 

z močjo, ki izhaja tudi iz ugleda, strokovnosti, pristojnosti.« (Peček Čuk in Lesar, 2011, str. 

134) 

 

4.1.3.1.1 Avtoritativni vzgojni stil  in pojmovanje otroka 

 

Avtoritarni in avtoritativni vzgojni stil se ločujeta  tudi po pojmovanju  otrokovega dela. 

Avtoritarni vzgojni stil daje večjo vzgojno vrednost delu, ki otroka ne zanima ali mu je celo 

zoprno, saj se bo ob takšnem delu  bolj navajal na pokorščino, kot pa ob delu, ki ga veseli.  

Avtoritativni vzgojni stil prav tako  poudarja, da iz otrokovega dela ne smemo delati zabave, 

vendar cilj tega ni v njegovem navajanju na pokorščino, temveč je njegov temeljni cilj  v 

razvoju otrokovega mišljenja in razsojanja. Ali  kot pišeta prej navedeni avtorici, je izhodišče 

poudarka  drugje.  »Odgovor, ki ga ponudi I. Kant  […] je, da iz dela, to je učenja, nikoli ne 

smemo narediti igre. Vzgoja mora biti prisila, ki nima zadovoljstva v trajanju, tako kot igra, 

marveč v cilju, tj. v razvoju mišljenja, razsojanja. Oblikovanje otrokovega razuma je vselej 

vezano na pravila. Spoštovanje šolskih pravil je pogoj, da bo otrok pozneje upošteval 

človeška pravila.« (Prav tam, str. 149) 
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4.1.3.1.2 Avtoritativni vzgojni stil in pojmovanje avtoritete v družini oziroma šoli 

 

Glede avtoritete in discipline  avtorici  opozarjata  na razliko, ki avtoritativni vzgojni stil v 

temelju loči od avtoritarno-represivnega. Za razliko od apostolske avtoritete v  avtoritativnem 

vzgojnem stilu  z  discipliniranjem  ne poskušamo  zlomiti  otrokove volje, ker  če bi  mu jo 

zlomili, bi ga to privedlo  do suženjskega načina mišljenja. Po Kantu  pa je cilj vzgoje ravno 

nasproten: pridobiti si odločnost in pogum za svobodno uporabo lastnega razuma. (Prav tam, 

str. 152) 

 

4.1.3.1.3 Avtoritativni vzgojni stil in želeni družbeni karakter 

 

Pri prikazovanju avtoritativnega vzgojnega stila v povezavi z želenim družbenim karakterjem  

se bomo  naslonili  na že prej omenjeni avtorici,  ki  poskušata  povezati  Kantov vzgojni 

koncept s sodobnim razumevanjem  otrokovega razvoja. »Če izhajava iz I. Kanta, naj bi bil 

rezultat njegovega vzgojnega koncepta oblikovanje moralno  avtonomnega subjekta, 

posameznika,  ki ima odločnost in pogum svobodno uporabljati svoj razum in pri razsojanju 

upoštevati  kategorični imperativ. Podoben cilj vzgoje, ki pa ni vezan le na posameznikovo 

zmožnost racionalne utemeljitve, je zastavljen tudi preko sodobnih razumevanj otrokovega 

razvoja, iz katerih izhaja  avtoritativni vzgojni stil. S tem vzgojnim stilom vzgojitelj z veliko 

večjo verjetnostjo doseže tisto, česar pri ostalih dveh vzgojnih stilih ni mogel: spodbuja 

odgovorno,  notranje motivirano sodelovanje, zmanjšuje odvisnost od vzgojitelja, potrebo po 

zunanjem vrednotenju, razvija osebno moč, izboljšuje posameznikovo samozavest, razvija 

zmožnost odločanja, odgovorno vedenje in spretnost upravljanja samega sebe, zmožnost 

sklepanja kompromisov, pogajanja, sodelovanja in spoštovanja potreb drugih.« (Prav tam, str. 

156)  
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4.1.4   Pojem »samoomejitvene avtoritete« in interakcijski vzgojni stil 

 

Pojem  »samoomejitvene avtoritete« opisuje  avtor  Kroflič kot ideal postmoderne vzgoje. V 

sebi naj bi združevala pozitivne lastnosti dosedanjih zgodovinskih  oblik avtoritete, hkrati pa 

naj bi se izognila pomanjkljivostim ter njihovim škodljivim posledicam. Pri tem se naslanja 

na dve ugotovitvi: »da avtoritete v vzgoji ni mogoče ukiniti, kajti če to storimo, tvegamo, da 

bomo učinke avtoritete zgolj potlačili« in »upravičeni in hkrati dolžni pa smo iskati tisto 

obliko avtoritete, ki v vzgoji omogoča največjo stopnjo svobode in hkrati najbolj nemoten 

razvoj posameznikove individualnosti in avtonomne morale.« (Kroflič, 1997, str. 288) 

V obdobju postmoderne je pravzaprav težko ustvariti novo-stare temelje, na katerih  bi lahko 

trdno zgradili pojem avtoritete. Saj kot piše avtor: » […]  z vidika  avtoritete  pomeni 

postmoderna radikalno kritiko in upor zoper stare avtoritete, upor, ki je glede na podobne 

pretrese  v zgodovini […] najradikalnejši. Če je moderna podvomila v dogmatične avtoritete 

sholastike in vzpostavila radikalni dvom o vsaki  apriorni  resnici,  je  v dobi  razsvetljenstva  

vendarle vzpostavila lastni normativni sistem resnic, novo avtoriteto (raz)uma. Upor  

postmoderne  pa je z vidika avtoritete dvojno subverziven:  ne le, da postmoderna podvomi o 

znanstvenih resnicah moderne, temveč podvomi celo o možnosti spoznanja končne  resnice, s 

tem pa pokoplje tudi upanje v vzpostavitev novih avtoritet, ki bi »zakrpale«  praznino, v kateri 

se znajde novoveški subjekt […].« (Prav tam, str. 303) 

Pri oblikovanju  pojma »samoomejitvena  avtoriteta« je Kroflič interdisciplinarno povezal   

psihološke teorije o razvoju otroka, Kohlbergovo teorijo moralnega razvoja in sodobno 

lacanovsko psihonalitično teorijo objektnih odnosov.  

Če ta koncept avtoritete  poskušamo na kratko povzeti, je samoomejitvena  avtoriteta tista  

oblika avtoritete, ki v skladu z novejšimi znanstvenimi  spoznanji  upošteva  otrokove  

primarne  razvojne  potrebe po  varnosti in odvisnosti  ter  obenem   po  svobodi in 

samostojnosti. Pri tem mora lik avtoritete v obliki staršev, vzgojiteljev in učiteljev   

vzpostaviti in zdržati svojo primarno identifikacijsko, transferno in simbolno  vlogo, ob kateri  

se otrok postopoma oblikuje v  osebnost,  ki je  vedno bolj  zmožna avtonomnega moralnega 

razsojanja. V skladu z upoštevanjem vseh teh vidikov se avtoriteta sama omejuje.  
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4.1.4.1   Interakcijski vzgojni stil 

 

Interakcijski vzgojni stil  (iz besede »interakcija« –  sodelovanje, medsebojno vplivanje)  je 

podobno kot  pojem  samoomejitvene  avtoritete vzgojni ideal, ki se je v postmoderni  

pedagogiki  pojavil v zadnjih desetletjih. Sloni na dveh temeljih:  

1. na konceptu »otrokom prijazne šole«, le-ta se je pojavil v okviru gibanj za reformsko 

pedagogiko v 60. in 70-ih letih prejšnjega stoletja, kot odgovor  na dotedanjo 

avtoritarno prakso načina poučevanja, ki ni izhajala iz otroka ter ni upoštevala 

njegovih razvojnih potreb; 

2. na etiki splošno sprejetih človekovih pravic in svoboščin. 

 

Ta vzgojni stil  je zelo zahteven. Kot pišeta Peček Čuk in Lesar: »[Interakcijski] vzgojni stil je 

usmerjen v proces, ki je z vidika vodenja in obvladovanja zelo zahteven, saj vzgojitelju ne 

vzame le veliko časa (ne ignorirati, temveč odzivati se na različne situacije in jih primerno 

obravnavati;  omogočiti vzgajancem, da svoje spretnosti preizkusijo v praksi …)  temveč  od 

njega zahteva precej znanja o tem, kako prepoznavati fazo razvoja, na kateri je otrok, kako ga 

pri nadaljnjem razvoju spodbujati, katera so primerna sredstva vzgoje za posameznika, kako 

razložiti vzgajancem različne ukrepe, ki sledijo kršitvam pravil, ki jih vzgojitelj uporablja v 

skladu s tem, kaj je za posameznika najbolj primerno, kako usmerjati proces reševanja 

konfliktov, ki bo pripeljal do konstruktivnih rešitev ipd.  In najpomembnejši vidik [pri tem 

je]: da je v odnosu resnično prisoten z vso svojo osebnostjo, ki omogoča številna pristna 

doživetja, in da je zmožen spoštljivo vstopati v pedagoški odnos, kar je še posebej zahtevno, 

saj ima pred seboj relativno nerazvite in od njega v številnih pogledih odvisne posameznike.« 

(Peček Čuk in Lesar, 2011, str. 157) 
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4.1.4.1.1   Interakcijski  vzgojni  stil in pojmovanje otroka 

 

Interakcijski vzgojni stil izhaja  iz  sodobnega pojmovanja  otrokovega razvoja  in njegovih  

razvojnih potreb ter  pri tem sloni  na teoriji  dejavnikov  človekovega razvoja,  ter na že prej 

omenjeni teoriji – teoriji objektnih odnosov in  Kohlbergovi  teoriji  moralnega razsojanja, na  

teoriji  razvoja  empatije,  Franklovi  teoriji   tridimenzionalnosti človekove osebnosti ter na 

Kantovem  konceptu  simbolne avtoritete. S Kantom pa ga  povezuje izhodišče, »da je v 

začetnih fazah otrokovega razvoja potrebna jasna in prepoznavna avtoriteta, ki se mora v 

skladu z otrokovim osamosvajanjem umikati iz njegovega razvoja.« (Prav tam, str. 151) 

Ker se lahko opiramo na najsodobnejša spoznanja o otrokovem razvoju nam to olajšujejo 

njegovo spremljanje, kakor tudi njegovo osamosvajanje.  

S pomočjo vzajemno  delujočih dejavnikov  med posameznikom in družbo avtorici razlagata  

interakcijskost tega vzgojnega stila. Ugotavljata da se otrok ne razvija samo na podlagi 

notranjega zorenja ali samo zaradi vplivov zunanjega okolja, ampak nanj neprestano vplivajo 

notranji in zunanji dejavniki v njihovi medsebojni interakciji. (Prav tam) 

  

4.1.4.1.2   Interakcijski  vzgojni stil in pojmovanje avtoritete v družini in šoli 

 

Pri interakcijskem vzgojnem stilu posamezniku poskušamo meje postaviti na način, da se bo 

zavedal medsebojnega sovplivanja, ki ga ima on na druge in drugi nanj. Zato je zaželeno, da 

tudi otrok sodeluje pri oblikovanju pravil in morebitnih postopkov, ki bodo sledili  kršitvi 

dogovorjenih meja. V tem primeru  si morajo vsi  prizadevati za izboljšanje in se učiti v 

različnih situacijah iskati rešitve, ki bodo sprejemljive za vse. Kot navajata avtorici Peček Čuk 

in Lesar, mora biti vzgojitelj sposoben »prevzeti vlogo tistega, ki razjasnjuje,  načrtuje meje in 

jih uveljavlja, ki mu nista odveč trud in čas za otroku razumljivo pojasnjevanje, zakaj je 

njegovo ravnanje nesprejemljivo in kako le-to vpliva na bližnje ljudi in stvari.«  (Peček Čuk 

in Lesar, 2011, str. 156) 

Avtorici opisujeta vlogo vzgojitelja v interakcijskem vzgojnem stilu kot aktivnega, 

prijaznega, dostopnega, razumevajočega in obenem doslednega, strogega in zahtevnega. Le 
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ob tako aktivnem vzgojitelju se bo otrok postopoma učil prevzemati odgovornost za svoja 

dejanja. (Prav tam)                 

 

4.1.4.1.3   Interakcijski vzgojni stil in želeni družbeni karakter 

 

Če je kapitalizem v svoji začetni fazi  potreboval samozavestne, samostojne in 

samoiniciativne posameznike,  se je to z obdobjem  korporativnega kapitalizma, ki traja še 

danes, temeljito spremenilo. Znotraj korporativnih organizacij je za posameznika najbolj 

zaželeno, da se zna prilagajati skupini, zato bi ga samostojnost in samoiniciativnost lahko 

ovirale  pri njegovem delu ali napredovanju. Človek se znotraj tako zastavljenih organizacij 

lahko vedno manj opira na sebe in mora postati vse bolj usmerjen na druge ter na njihova 

pričakovanja in zahteve. (Prav tam, str. 121) 

Videti je, da interakcijski vzgojni stil, kljub drugače zastavljenim vzgojnim idealom, 

proizvaja ravno posameznike, ki se idealno prilegajo zahtevam sodobnega korporativnega 

kapitalizma. In da se sodobni patološki narcis, kot proizvod permisivno zastavljene družbe, 

enako dobro razvija oziroma  nadaljuje,  kljub interakcijsko  zastavljenem vzgojnem stilu in 

prevladujoči samoomejitveni avtoriteti,  kot idealoma  postmoderne družbe. 
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5. POGLED NA SODOBNO DRUŽBENO DOGAJANJE SKOZI 

OČI RAZLIČNIH AVTORJEV, S POSEBNIM POUDARKOM 

NA AVTORITETI OZIROMA ŠOLI 

 

Doslej smo si ogledali zgodovinski razvoj  v  pojmovanju  avtoritete, njene glavne nosilce in 

njene pojavne oblike v vzgoji,  skupaj  z določenimi teorijami o  pripadajočih  vzgojnih stilih.  

V nadaljevanju si želimo ogledati sodobno družbeno dogajanje skozi oči različnih avtorjev, s 

posebnim poudarkom na avtoriteti oziroma šoli. Težko je namreč razumeti, da je človeštvo v 

svojem  dva in več tisočletnem razvoju,  ki je potekalo vse  od  pradavnine,  sužnjelastništva , 

preko fevdalizma, začetnega kapitalizma, socializma in do današnjih oblik korporativnega 

kapitalizma,  potem ko se je na  svoji razvojni poti otreslo tradicije in religije, da se je lahko 

nato  popolnoma  predalo  razumu  -   v vsem tem svojem razvoju prišlo le do današnje  

vrhunsko tehnizirane,  a močno odtujene družbe,  katere  krono predstavlja  patološki narcis,  

kot družbeno želeni karakter,  ki  naj bi se s  svojimi lastnostmi   idealno prilegal   dobi  21. 

stoletja. 

Po drugi strani se sprašujemo,  zakaj kljub temu, da smo na tej  poti med drugim  osvobodili 

otroka in mu sploh dovolili postati otrok,  izborili pravico do enakopravnosti žensk,  kljub 

vsem revolucijam, ki so nas doletele: francoski, oktobrski, industrijski, znanstveni, tehnološki, 

seksualni, informacijski  idr., kljub vsesplošnemu napredku in demokratizaciji  šolstva, ko je 

postalo  šolanje v razvitih družbah splošno  dostopno vsem, ter kljub temu da lahko preko 

satelitov in interneta dosežemo skorajda vse kotičke  in vsakogar na tem planetu,  kako je 

mogoče, da na njem še vedno vladajo nepismenost, revščina, lakota, neenakosti, vojne,  

bolezni, suženjsko  izkoriščanje človeka po človeku  in številne druge tegobe?  Te 

antagonizme  je težko razumeti in še težje jih je  sprejeti.  

Zato bomo  poskusili  preko različnih avtorjev  in njihovega videnja dogajanj  v sodobni 

družbi  poiskati odgovore  na  to, kje in zakaj se nam je zalomilo ter najti  možne izhode iz te 

krize,  ki se odraža na vseh družbenih področjih, tudi na družinskem in šolskem. 
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5.1 Althusserjev prispevek k razumevanju družbe 

 

Louis Pierre  Althusser (1918-1990) je bil francoski marksistični filozof., ki je najbolj  poznan  

kot teoretik ideologije. Na to temo je napisal  tudi pri nas  znani esej »Ideologija  in ideološki 

aparati  države« (l. 1970),  pri katerem  se je opiral na dela Marxa in  Engelsa,  čutiti pa je  

vpliv številnih   drugih mislecev,  med njimi Gramscija,  Machiavellija, Freuda in Lacana. 

(Louis Althusser, b.d.) 

Althusser (2000, str. 53-110)  v svojem razmišljanju  nadgradi marksistično pojmovanje 

družbe, ki naj bi jo sestavljala ekonomsko  materialna baza (ki jo gradi enotnost produktivnih 

sil in produkcijskih razmerij) in politična nadstavba (ki je nadalje  zgrajena iz dveh ravni: 

pravnopolitične, kamor sodita pravo in država ter  ideološke  ravni,  kamor sodijo religiozna, 

moralna, pravna, politična idr. ideologije). Država  pa je pojmovana  kot  aparat, ki 

vladajočim razredom omogoča nadvlado in izkoriščanje. 

Althusser v svoji nadgradnji  marksistične  teorije države razvije pojem državnih ideoloških 

aparatov, v katerem loči med represivnim in ideološkimi aparati države.  Represivni aparat 

države je eden  in obsega vlado, upravo, vojsko, policijo in sodišča . Represivni je zato, ker 

deluje s silo, ki ni nujno fizična, lahko je tudi administrativna. 

Ideoloških aparatov države  ( skrajšano kot  IAD)  je več. Kot navaja:  »Z ideološkimi aparati 

države mislimo neko določeno število realnosti, ki se neposrednemu opazovalcu kažejo kot 

posebne in specializirane institucije.« (Althusser , 2000, str. 70-71) 

 V nadaljevanju jih opiše  kot: verski IAD (sistem raznih cerkva), šolski IAD (sistem raznih 

»šol«, državnih in zasebnih),  družinski IAD, pravni IAD, politični IAD (politični sistem z 

raznimi strankami), sindikalni IAD, informacijski IAD (tisk, radio in televizija itn.) ter  

kulturni IAD (književnost, lepe umetnosti, šport itn.).   

Avtor ugotavlja, da vsi ideološki aparati skupaj prispevajo  k reprodukciji produkcijskih 

razmerij kapitalistične eksploatacije, vsak  na svoj poseben način. Politični aparat državljane 

indoktrinira z  vladajočo državno politično ideologijo. Informacijski in kulturni aparat jih 

vsakodnevno obsipavata z ustreznim odmerkom liberalizma, nacionalizma, moralizma 
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šovinizma, za katerega  ugotavlja, da ima šport izredno pomembno vlogo pri njegovem 

razvoju  ipd. 

Althusser opaža, da medtem ko represivni aparat države deluje pretežno s silo, ideološki 

aparati države delujejo pretežno z ideologijo. »Rekli bomo namreč, da vsak državni aparat, 

naj bo represiven ali ideološki, »deluje« hkrati  s silo in ideologijo […]. Sam (represivni) 

aparat države namreč deluje v prevladujoči meri in pretežno z represijo (vključno s fizično 

represijo) in šele v drugi vrsti deluje z ideologijo. (Aparata, ki bi bil zgolj represiven, ni.) 

Primera: vojska in policija delujeta tudi z ideologijo, hkrati zato, da bi si zagotovila  svojo 

lastno kohezijo in reprodukcijo,  in z »vrednotami«, ki jih propagirata navzven. Enako, čeprav 

v nasprotnem smislu, moramo reči, da sami ideološki aparati države delujejo v prevladujoči 

meri in pretežno z ideologijo, šele drugotno delujejo z represijo, pa čeprav je lahko ta v 

mejnih primerih, a res le v mejnih primerih, hudo mila, zabrisana, celo simbolična. (Aparata, 

ki bi bil zgolj ideološki, ni.) […]«  (Prav tam, str. 72).  V nadaljevanju ugotavlja, da  »je 

ideologija, s katero delujejo, kljub svoji raznovrstnosti in protislovjem v resnici vselej 

poenotena pod  vladajočo ideologijo, ki je ideologija »vladajočega razreda.«(Prav tam, str. 73)   

Althusser , podobno kot drugi  marksistični  teoretiki  države,  ločuje   aparate  države  od 

državne  oblasti,  ki jo ima vedno  nekdo v rokah. Preko  državnih represivnih in ideoloških 

aparatov se namreč izvršuje državna oblast, ki  omogoča reprodukcijo produkcijskih razmerij 

in posledično  eksploatacijsko  reprodukcijo razredne družbe. Državni aparat države 

reproducira samega sebe  in skrbi, da njen represivni aparat z nasiljem zagotavlja politične 

pogoje za delovanje ideoloških aparatov države, ki ji  v veliki meri zagotavljajo samo 

reprodukcijo reprodukcijskih razmerij.  Medtem ko enotnost državnemu represivnemu aparatu 

zagotavlja njegova enotna in centralizirana organizacija, ki jo vodijo predstavniki razredov na 

oblasti., zagotavlja enotnost ideoloških aparatov ideologija vladajočega razreda, pogosto v 

navidezno precej protislovnih oblikah. (Prav tam, str. 76) 

 

5.1.1 Althusserjev koncept šole kot vladajočega  ideološkega aparata države 

 

Althusser  meni, da je z razvojem  kapitalizma  šola postala vladajoči ideološki aparat države. 

Ta primat je prevzela od cerkve. »Vidimo na primer, da je v srednjem veku cerkev (religiozni 
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aparat države) sama opravljala vrsto funkcij, ki jih danes opravlja več  različnih ideoloških 

aparatov države, ki so glede na preteklost čisto novi – in ki opravljajo predvsem  šolske in 

kulturne funkcije. Poleg cerkve je tedaj obstajal še družinski ideološki aparat države, katerega 

vloga je bila zelo pomembna in je daleč prekašala vlogo, ki jo ima ta aparat v kapitalističnih 

družbenih formacijah […]. Ni naključje, da se je celotni ideološki boj od 16. do 18. stoletja, 

vse od prvih začetkov reformacije, osredotočal v antiklerikalnem in antireligioznem boju; to 

je neposredna posledica vladajočega položaja, ki ga je imel religiozni aparat države.« (Prav 

tam, str. 77-78)  

Čeprav na zunaj  izgleda,  da ima danes vodilno  vlogo  politični ideološki aparat države, v 

obliki  demokratične parlamentarne ureditve, skupaj s splošno volilno pravico in strankarskim 

bojem,  Althusser meni, da temu ni tako, ampak da ima vodilni položaj med ideološkimi 

aparati države šola.  »Ta aparat je šola.« (prav tam, str. 81)  Nadaljuje, da je temu  tako zato, 

ker »[…]  noben  drug ideološki aparat države ne more za toliko let – pet do šest dni v tednu 

po osem ur na dan – prisiliti vseh otrok […]  k obvezni (in – to je pač najmanj pomembno – 

brezplačni udeležbi […].« (Prav tam, str. 82)  Nadalje opisuje: »Otroke vseh družbenih 

razredov zgrabi že v otroškem vrtcu in jim od otroškega vrtca naprej, leta in leta, ko je otrok 

najbolj »ranljiv«, v precepu med družinskim aparatom države in šolskim aparatom države, z 

novimi in starimi metodami vtepa v glavo »spretnosti«, ovite v vladajočo ideologijo (materni 

jezik, računanje, prirodopis, eksaktne znanosti, književnost), ali pa kar kratko malo vladajočo 

ideologijo v čisti obliki (moralna vzgoja, državljanska vzgoja, filozofija). Tam nekje proti 

šestnajstemu letu velikanska množica otrok pade v »proizvodnjo«: to so delavci ali mali 

kmetje. Drugi del šolske mladine se šola naprej: in zlepa ali zgrda rinejo naprej, spotoma pa 

odpadajo, da zapolnijo delovna mesta nižjih in srednjih »kadrov«, uslužbencev, nižjih in 

srednjih uradnikov, vsakovrstnih malomeščanov. Zadnji del se povzpne do vrhov, da pade 

potem v intelektualno polovično nezaposlenost ali pa se iz njega novačijo – poleg 

»intelektualcev kolektivnega delavca« - agenti eksploatacije (kapitalisti, managerji), agenti 

represije (vojaki, policisti, politiki, administratorji itn.) in poklicni ideologi […]. Vsaka 

skupina, ki spotoma odpade, je praktično opremljena z ideologijo, ustrezno vlogi, ki jo mora 

opravljati v razredni družbi […]. (Prav tam, str. 81) 

Althusser  v nadaljevanju razkriva tudi ideološkost pojma laične oziroma nevtralne šole.        

»Mehanizme, ki proizvajajo ta za kapitalistično ureditev življenjsko pomembni rezultat,  
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seveda prekriva in prikriva vsesplošna ideologija o šoli, saj je to ena izmed bistvenih oblik 

vladajoče meščanske ideologije: ideologija, ki šolo predstavlja za nekaj nevtralnega, nekaj, 

kjer ni ideologije (ko pa je … laična), kjer učitelji s spoštovanjem do »zavesti« in do 

»svobode« otrok, ki jim jih (z vso zaupljivostjo) zaupajo »starši« (ki so tudi sami svobodni, se 

pravi, lastniki svojih otrok), tem otrokom pomagajo na poti k svobodi, moralnosti in 

odgovornosti odraslih ljudi […].« (Prav tam, str. 82) 

Blagohotno kritičen je tudi do učiteljev. »[…] Pravi junaki so. A so redki, in koliko jih je 

(večina), ki še niso niti zaslutili, h kakšnemu »delu« jih sili sistem (ki mu niso kos in ki jih 

uničuje) – še huje, ki z vso vnemo in domiselnostjo poskušajo to nalogo tenkovestno 

izpolnjevati […]. Tako malo slutijo, da prav s svojo predanostjo vzdržujejo in hranijo tisto 

ideološko predstavo o šoli, zaradi katere je za naše sodobnike šola prav tako »naravna« in 

nujno potrebna, celo dobrodelna ustanova, kakor je bila za naše prednike pred nekaj stoletji 

»naravna«, nujna in dobrotljiva cerkev. Da, danes je šola zamenjala cerkev v vlogi 

vladajočega ideološkega  aparata države. Povezuje se z družino, kakor se je svoj čas z družino 

povezovala cerkev.« (Prav tam, str. 83) 

Althusser  opozarja  tudi  na splošno  krizo,  ki je zajela šolske in družinske sisteme  različnih 

držav,  za katero meni, da še nikoli ni bila tako huda in ki ima  po njegovem politični  pomen, 

saj  namreč sam obstoj dvojice  šola-družina kot vladajočih ideoloških aparatov  

kapitalističnega produkcijskega načina, skupaj z njim,  spodkopava svetovni razredni boj. 

(Prav tam) 

Althusser v svoji analizi potemtakem  vidi šolo kot  institucijo, ki jo oblast vladajočega 

razreda zlorablja  za prikrivanje  razrednih  neenakosti  in ki, skupaj z drugimi ideološkimi 

aparati države, največkrat  nehote in nevede služi  družbenemu  reproduciranju obstoječih 

razmerij  kapitalistične  eksploatacije in družbene  neenakosti. 
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5.2 Prispevek Williama H. Whyta k razumevanju družbe 

 

William H. Whyte (1917-1999) je bil ameriški  novinar, organizacijski analitik, urbanist in 

dober  opazovalec ljudi. Izdal je knjigo o vzhajajoči korporacijski kulturi z naslovom »Človek 

organizacije« (l. 1956), ki je bila prevedena tudi v slovenščino.  

V  svojem delu  opisuje  začetek  nastajanja korporacijske ideologije  v Ameriki. »Amerika je 

posvečala mnogo pozornosti ekonomskim in političnim posledicam velike organizacije – 

koncentraciji moči v  velikih korporacijah, na primer, politični moči birokracije v državni 

službi, možnemu vzniku menežerske hierarhije , ki bi lahko zagospodarila nad drugimi [...]. 

[T]oda nič manj ni pomemben oseben vpliv, ki ga je imelo organizacijsko življenje za 

posameznike« (1970, str.8).  Meni, da se je s tem  začela splošna birokratizacija oz. 

birokratska nepreglednost  zahodnih družb. 

V Ameriki je bil  ta razvoj viden v  prehodu od protestantske etike h družbeni oziroma 

organizacijsko - birokratski etiki. Medtem ko je protestantska etika v duhu individualizma 

zagovarjala  trdo delo, varčevanje, konkurenčni boj,  svetost lastnine, težnjo k uspehu in  

neodvisnosti, pa je z vsem tem v korporacijskih organizacijah drugače. Znotraj  njih se je 

namreč potrebno podrediti kolektivnemu duhu. Whyte razglablja: »Ko mlad človek pravi, da 

moraš dandanes, če se hočeš preživljati, delati to, kar kdo drug hoče, da delaš, postavi to ne le 

kot življenjsko dejstvo, ki ga je treba sprejeti, temveč kot samoumevno dobro zadevo [...]. 

Pritisk skupine, uničenje posameznikove ustvarjalnosti, anonimnost dosežkov: so to 

pomanjkljivosti, proti katerim se je treba boriti ali pa preoblečene vrline? Človek organizacije 

ponovno išče opredelitev svojega mesta na zemlji – išče vero, ki ga bo prepričala, da ima to, 

kar mora prenašati, globlji pomen, kakor je videti na zunaj. Na kratko, potrebuje nekaj, ki mu 

bo dalo to, kar mu je nekdaj protestantska etika« (Prav tam, str. 10).  To pa mu ponudi ravno 

ideologija  korporacijske  etike, ki nove kolektivne vrednote spretno zamaskira v videz 

poprejšnjih, starih. 

Whyte  pod  izrazom   nove družbene etike pojmuje »tisto sodobno telo misli, ki moralno 

uzakonja pritiske družbe nasproti posamezniku. Njena tri glavna načela so: vera v skupino kot 

vir ustvarjalnosti, vera v »pripadnost« kot končno potrebo posameznika  in vera v uporabo 

znanosti za doseganje te pripadnosti.« (Prav tam, str. 11) 
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Kot nadaljuje: »[Č]lovek obstaja kot enota družbe. Sam zase je ločen, nepomemben; le če 

sodeluje z drugimi, postane vreden pozornosti, kajti ko se sublimira v skupino, pomaga 

ustvarjati celoto, ki je večja od vsote svojih delov. Človek in družba se torej ne bi smela 

spopadati. Kar štejemo za spopade, so nesporazumi, motnje v občevanju. Z uporabo 

znanstvenih metod v človeških odnosih lahko odstranimo te zapreke splošni soglasnosti in 

ustvarimo ravnotežje, v katerem so družbene in potrebe posameznika eno in isto [...].          

[I]n malo ljudi premišljuje, da bi človek, oddvojen od nje – ali v aktivnem uporu proti njej – 

lahko morda napravil več koristi.« (Prav tam, str. 11-12) 

Whyte preroško ugotavlja: »V praksi prav tiste, ki se najbolj oprimejo družbene etike, zelo 

malo skrbijo dolgoročni problemi družbe. Saj ne, da se ne menijo zanje, ampak bolj se 

nagibajo k domnevi, da se cilji organizacije in moralnosti krijejo in tako za takšne probleme, 

kot je družbena blaginja, pooblaščajo organizacije.« (Prav tam, str. 12) 

Videti je, da je  protestantsko  paradigmo asketskega sledenja Božji volji in milosti, v skrbi za 

lastno dobrobit in obenem za dobrobit skupnosti, zamenjala  paradigma slepega zaupanja  

organizaciji, ki bo poskrbela za vse svoje  predane posameznike, kot tudi za moralnost 

lastnega delovanja in  obenem za splošno dobrobit družbe. 

 

5.2.1 Whyte o upadanju protestantske etike 

 

Whyte meni, da bi bil brez  protestantske etike kapitalizem nemogoč, saj bi bila brez nje 

družba sovražno razpoložena do pohlepa podjetnosti. »Brez tolažbe protestantske etike se ne 

bi bil mogel podjetnik izmuzniti s svojimi dobički – ne le zato, ker mu drugi ljudje ne bi bili 

dovolili, temveč zaradi tega, ker mu tudi vest ne bi bila dopuščala. Toda sedaj ga je 

podkrepilo prepričanje, da opravlja svojo dolžnost do Boga, in kar so prej stoletja imeli za 

najbolj prostaško lakomnost, bo porajajoči se srednji razred kmalu razlagal, da na zemlji 

uveljavlja božjo voljo.« (Whyte, 1970, str. 20-21) 

Njeno  ideologijo je neopazno začela  nadomeščati nova organizacijsko – birokratska 

ideologija, kar je povzročilo spreminjanje in  upadanje protestantske etike. Po Whytovem 
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mnenju  je protestantsko etiko  začela begati že  industrijska revolucija, ki jo je pravzaprav 

sama povzročila. 

V zvezi z upadanjem enega od njenih mitov,  mita o »božji ohranitvi  najprimernejših«  je 

Whyte zapisal: »Ko so se institucije večale in postajale vse bolj slojevite, so se vse preveč 

pokazala nasprotja, ki jih je bilo prej mogoče prezreti. Ena ključnih domnev protestantske 

etike je [namreč] bila, da uspeha ni treba pripisovati niti srečnemu naključju niti okolju, 

temveč le človekovim naravnim kvalitetam – če so ljudje obogateli, so zato, ker so [v božjih 

očeh to] zaslužili. Toda velika organizacija je postala stalen porog temu snu o individualnem 

uspehu. Vsakomur, ki je delal v veliki organizaciji, je docela jasno, da tisti, ki najbolje živijo, 

niso nujno najboljši, temveč so v večini primerov to ljudje, ki so z rojstvom ali zvezami imeli 

srečo.« (Prav tam, str. 21)  

Glede drugega protestantskega mita, mita »o varčevanju« se Whyte sprašuje, kako naj bo 

človek organizacije še varčen, ko so že drugi ljudje varčni namesto njega. Z upadanjem 

protestantske etike pridobiva varčevanje namreč nekoliko neameriški pridih. Človek 

organizacije »[n]e samo da  mora prepričevati ljudi, da več kupujejo,  mora jih tudi osvoboditi 

občutka krivde, ki bi ga lahko imeli, ker poslušajo njegov nasvet.« (Prav tam, str. 22) 

Glede naslednjega protestantskega mita »o garanju« Whyte ugotavlja, da je človek 

organizacije nekoliko razdvojen, saj veruje v prosti čas, obenem pa tudi v trdo, nesebično 

delo. Čuti se nekoliko zbeganega zaradi prevladujoče  ideologije o uspešnem človeku, ki naj 

bi znal ločevati delo od svojega privatnega življenja ter  prostega časa. Kot piše : »Vsak 

človek organizacije, ki bi uspel v tem junaškem dejanju, ne bi prišel zelo daleč. Na kratko, še 

vedno gara, toda sedaj se mora čutiti nekoliko krivega zaradi tega.« (Prav tam, str. 22-23) 

 

 

5.2.2 Whyte o šolanju človeka organizacije 

 

Nova ideologija korporacij je po Whytovem mnenju omajala tudi protestantski mit »o 

samozaupanju«. Nenadoma se je birokratska težnja po varnosti prikradla v vse sloje družbe, 

tudi med mlade, ki so postali neverjetno konservativni, v smislu ohranjanja statusa quo, zato  
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ker jim je le-ta v bistvu  čisto všeč. K temu pa je po njegovem  prispevala tudi šola, ki je 

zasnovana tako, da  proizvaja človeka organizacije,  generacije birokratov, ki se vzgajajo  za  

bodoče tehnike in ne za bodoče  inovatorje  družbe. Kot ugotavlja: « Bolj kot prej je 

zanimanje za tehniko ogromno. Ker niso v nobenem sporu z družbo, raje odlagajo 

premišljanja o ciljih in se namesto tega osredotočajo na sredstva. Ne zanima jih kaj in zakaj, 

temveč kako […] » (Prav tam, str. 72).   

Mladi in malo manj mladi ne želijo več protestirati, ker se jim to zdi staromodno, ampak 

želijo sodelovati. Kar po avtorjevem mnenju kaže na splošno pomiritev z vrednotami 

srednjega razreda, ki je zajela vse vrste intelektualcev, tudi družbenih oz. družboslovnih, kot 

bi jih poimenovali danes. Opaža, da so mladi družbeni znanstveniki še nedolgo časa  nazaj 

videli v svoji znanstveni disciplini sicer sredstvo za proučevanje družbe, a so jo videli obenem 

tudi kot posrednika protesta proti družbi. Njihovi starejši kolegi so še bili kritični in »jezni 

ljudje in mnoge velike raziskave v dvajsetih in tridesetih letih […] niso skrivale trdnih mnenj 

o krivičnosti v družbeni strukturi.« (Prav tam) 

 

5.2.3 Whyte o antiavtoritativnosti  in novi obliki  »skupinske avtoritete« 

 

Whyte potrebo človeka organizacije po pripadnosti skupini, ki jo scientizem z 

najrazličnejšimi psihološkimi disciplinami še  potencira,  povezuje z vojno proti 

avtoritatizmu. Rezultat tega boja je, da so starega avtokratskega tirana  nadomestili z novim 

despotom v obliki  skupine, ki le še  bolj prefinjeno duši posameznika. »Za človeka 

organizacije je iskanje boljših skupinskih tehnik nekakšna križarska vojna […]  proti 

avtoritatizmu,  križarska vojna  za  večjo svobodo, za večje priznanje človeka v sredini. 

Ključna beseda je »demokratičen« […]. S stališča ljudi organizacije s širjenjem duha skupine, 

z vzgojo ljudi, da svoj ego sublimirajo,  se lahko organizacije rešijo svojih tiranov in ustvarijo 

harmonično razpoloženje, v katerem bo skupina odkrila v vsakem človeku najboljše, kar 

premore [...]. » (Prav tam, str. 53) 

Avtor ob tem opozarja na pritisk skupine, ki prefinjeno duši posameznika in na intelektualno 

hinavščino, ki jo sprožajo poklicni pospeševalci skupine, ki so naselili prazen prostor v 

skupini  brez vodjeve  avtoritete . Kot opozarja: »Cilja, ki ju iščejo, sta kompromis in 
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harmonija, toda na svoj kontrolirani način so lahko ravno  tako bojeviti kot človek iz starih 

časov, ki je tolkel po mizi, lahko pa so še mnogo bolj hinavski kot on.« (Prav tam, str. 60) 

Whyte to gibanje v nadaljevanju poimenuje napačna kolektivizacija, katere največjo 

zgrešenost vidi  v tem, da so začeli na skupino gledati kot na nosilca ustvarjalnosti,  kar se je 

pozneje preneslo na najrazličnejša področja, tudi  na področje znanstvenega raziskovanja. 

Ljudje sicer lahko  znotraj skupine »skupaj govorijo, izmenjujejo znanje, izrekajo sodbe [in] 

sklepajo kompromise , [ toda … ] zelo redko mislijo v skupinah« (Prav tam, str. 56). Kot 

Whyte precizno ugotavlja, pa  je  ves ta trud v svojem bistvu zgolj naravni odpor 

neustvarjalnih  administratorjev (birokratov) do ustvarjalcev. 

Vsa ta ideologija in nova avtoriteta v obliki skupine, ki uzakonja moč večine, nasproti 

posamezniku,  ima pogubne posledice za njegovo samozaupanje. Poleg demokratične 

atmosfere, v kateri poteka organizacijsko življenje, javne hvale in prefinjenih pritiskov  

skupine  mu poskuse, da bi odstopal od skupinske norme otežuje tudi človekova naravna 

nagnjenost k lagodju. Težko je  znotraj skupine prenašati breme lastnega svobodnega 

mišljenja, saj si lahko hitro označen za  individualista, ki ni zmožen sodelovanja  ali celo  za 

njenega antagonista. Avtor  se o tem sprašuje:  »Slutnja, pri kateri ni nihče vztrajal. Sporna 

točka, o kateri ni nihče razpravljal. Ideja, ki so jo zadušili. So bila to dejanja skupinskega 

sodelovanja ali je bila to vdaja posameznikov?« (Prav tam, 64)   

Opozarja, da se posamezniku znotraj skupine celo vnaprej jemlje možnost, da bi se o tem 

spraševal. Z vsemi temi sredstvi  se ga  sili  v nezaupanje do samega sebe in konformizem. 

Kot pravi avtor: »Dajemo mu razumska pojasnila  za podzavestno nujo, s katero išče 

avtoriteto, ki bi odvzela breme svobodne izbire. Zapeljujemo ga, da pritiske skupine razlaga 

kot olajšanje, avtoriteto kot osvobojenje, toda to iskanje postaja le bolj grenko, ko prevzema 

moralno podobo.« (Prav tam) 

Če poskušamo povezati Althusserjevo teorijo z Whyteovo:  medtem ko Althusser razkrije 

šolo kot vodilni ideološki aparat reproduciranja in ohranjanja neenakosti  kapitalistične 

eksploatacije,  se Whyte spusti v samo drobovje birokratskega ustroja korporativnega 

kapitalizma.  Njegovo opisovanje ozračja skupinske ideologije družbene  oziroma 

korporacijsko – birokratske etike pa  zveni  neverjetno skladno s sodobnim  duhom splošno 
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sprejetih človekovih pravic in interakcijskim vzgojnim stilom ter samoomejitveno avtoriteto 

kot najvišjih idealih  postmoderne družbe. 

 

5.3 Prispevek Christopherja Lascha k razumevanju družbe 

 

Christopher K. Lasch (1932–1994) je bil ameriški zgodovinar, moralist in družbeni kritik. 

Poznan je po svoji knjigi Kultura narcisizma, ki je izšla l. 1979. Ob slovenski izdaji je v 

spremni besedi avtorica Ule Nastran o njem zapisala, da je bil »eden vodilnih ameriških 

intelektualcev in družbenih kritikov, ki je zaznamoval obdobje od šestdesetih do devetdesetih 

let prejšnjega stoletja.«  (Ule Nastran, 2012,  str. 287) 

Avtorica opozarja, da je  bil Lasch  v šestdesetih letih prejšnjega stoletja  sprva navdušen nad 

študentskim gibanjem in  nad pojavom Nove levice  ter  radikalnega  liberalizma, kar je čutiti 

v njegovih zgodnjih delih. S slabitvijo teh gibanj pa je slabelo tudi njegovo navdušenje, saj je 

začel dvomiti v sposobnost »levičarskega in radikalnega liberalizma za odpravo monopolnega 

militantnega kapitalizma in zbirokratizirane države« (Prav tam). Kljub temu pa se ni nikoli 

odpovedal marksistični kritiki kapitalizma in iskanju njegovih družbenih alternativ. 

 

5.3.1 Lasch in fenomen kulture narcisizma  

 

Lasch v svojem delu opisuje politično krizo kapitalizma in splošno krizo zahodne družbe v 

povezavi z vsesplošno nezmožnostjo razumevanja toka zgodovine in njenega racionalnega  

usmerjanja. Kritičen je do kapitalistične kulture tekmovalnega individualizma, ki kot pravi »je 

v svoji izrojenosti prignala logiko individualizma do skrajnosti, do vojne vseh proti vsem, 

stremljenje k sreči pa v slepo ulico narcističnega ukvarjanja s seboj.« (Prav tam, str. 11–14) 

Po njegovem je ta drža odraz rastočega obupa nad tem, da bi družbo lahko kakorkoli 

spremenili oziroma jo vsaj razumeli, kar je odlično gojišče za nastanek  porajajočega se kulta  

osebne rasti, mladosti  in zdravja. Kot ugotavlja: »Ker so izgubili upanje, da bi lahko svoja 

življenja izboljšali na kakršen koli način, ki nekaj velja, so sami sebe prepričali, da je tisto, 
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kar je pomembno, duševna samoizpopolnitev: priti v stik s svojimi čustvi, jesti zdravo hrano, 

vpisati se na ure baleta ali trebušnega plesa, poglabljati se v modrost Vzhoda, teči, naučiti se 

»vstopati v odnose«, »obvladati strah pred ugodjem« (Prav tam, str. 22–23). Lasch opozarja, 

da je takšna naravnanost na prvi pogled videti sicer  neškodljiva, ko pa  jo vzamemo pod 

drobnogled, lahko vidimo, da se za vso retoriko pristnosti, osebne rasti, osveščenosti, in danes 

bi gotovo dodal še na novo skonstruiran  izraz – pozitivnega mišljenja,v bistvu skriva umik iz 

politike in zavračanje nedavne preteklosti. 

 

5.3.2 Lasch o patološkem  narcisu  

 

Lasch meni, da je temelje meščanskega reda, med katere sodi tudi avtoritarna družina, oslabil 

in uničil razvijajoči se kapitalizem, saj avtoritarna osebnost ne more biti več prototip 

ekonomskega človeka. Tekom razvoja  je ekonomskega človeka nadomestil psihološki človek 

današnjega časa – novi narcis. Lasch ga takole  karikira: »Novega narcisa ne preganja krivda, 

temveč tesnoba. Lastnih trdnih prepričanj ne skuša vsiljevati drugim, temveč skuša najti 

smisel življenja. Osvobojen praznoverja preteklosti dvomi celo v resničnost lastnega obstoja.« 

(Prav tam, str. 14–15)   

O njem prav tako ugotavlja, da sta njegova sproščenost in strpnost zgolj navidezna, saj 

vsakogar doživlja kot tekmeca. Na zunaj vzpodbuja sodelovanje in timsko delo, globoko v 

sebi pa nosi antisocialne vzgibe. Na eni strani poveličuje spoštovanje pravil in predpisov, na 

drugi  strani zase misli, da zanj ne veljajo.  

Ker je odvisen od odobravanja in priznanja okolice, je večino časa globoko tekmovalen, 

zaradi česar izgublja gotovost, ki jo človeku lahko nudi varnost  skupinske pripadnosti. Tudi v 

odnosu do spolnosti je zelo permisiven, vendar mu osvoboditev od  konzervativnih  tabujev 

ne prinaša tudi seksualnega miru, saj v hlepenju po takojšnji zadovoljitvi živi v stanju 

nenehnega nemira. Njegove  želje so nepotešljive. Kljub temu da je izjemno pohlepen v vsem 

in njegove potrebe nimajo meja, ne kopiči blaga in zalog za prihodnost, kot je to bilo značilno 

za pohlepnega posameznika politične ekonomije 19. stoletja. Narcis živi za sedanjost, ki pa ga 

ne zmore potešiti.  
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Lasch zanj tako ugotavlja, da živi v stanju večno neizpolnjene želje. Kljub temu da se je 

osvobodil vezi tradicije, praznoverja, institucionalnih  vezi in celo vezi družine, v tej svobodi 

ne zmore uživati. Vzrok vidi v tem, da narcis kljub vsemu temu ne zmore stati na lastnih 

nogah. Njegov občutek samospoštovanja je labilen, zato ves čas potrebuje druge, da ga 

potrjujejo. On svet dojema kot zrcalo in ne zmore živeti brez nenehno občudujočega 

občinstva. Občasno ima grandiozne iluzije o lastni vsemogočnosti, kljub temu pa ostaja v sebi 

ves čas negotov. Pomaga si lahko samo tako, »da vidi v pozornosti, ki mu jo namenjajo drugi, 

odsev lastnega »grandioznega jaza«, ali pa se pridruži tistim, ki zvezdništvo, moč in karizmo 

izžarevajo sami.« (Prav tam, str. 28) 

Medtem ko je surovi individualist še v 19.st. svet videl kot prazno divjino, ki jo je treba 

preoblikovati po lastni volji,  narcisa  svet zanima zgolj kot morebitno ogledalo njega samega 

oz.  njemu samemu. 

 

5.3.3 Laschev  patološki narcis v odnosu do tradicije 

 

Lasch (2012) stoično ugotavlja, da narcisa ne zanimata niti preteklost niti prihodnost.         »V 

narcistični družbi – družbi, ki spodbuja narcistične poteze in jim obenem pripisuje vse večji 

pomen – se kulturno razvrednotenje preteklosti ne odraža samo v bornosti prevladujočih 

ideologij, ki se jim je realnost izmuznila iz rok in ki so opustile še zadnji poskus, da bi jo 

obvladale, temveč v bornosti narcisovega notranjega življenja.« (Lasch, 2012, str. 15) 

Ubožnost narcisovega notranjega življenja se po Laschu kaže tudi v tem, da si narcis ne 

zmore niti predstavljati, da je bilo lahko življenje v preteklosti v kakršnemkoli pogledu boljše 

od današnjega. Narcistična kultura je preteklost najprej izenačila z nostalgijo, nato pa jo 

spremenila v tržno blago, kar v njenem poplitvenem pojmovanju pomeni le zastarele nazore, 

opuščene modne smernice  ali  preživete sloge potrošnje. Tako trivializirani narcistični 

posamezniki »dandanes zamerijo vsakomur, ki se v kakršnikoli resni razpravi o sodobnih 

okoliščinah opira na preteklost oziroma jo skuša uporabiti kot merilo za presojanje sedanjosti. 

Trenutna kritična dogma vsako tovrstno sklicevanje na preteklost razume že kot izraz 

nostalgije [...].« (Prav tam)  
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Lasch meni, da je ravnodušnost narcistične kulture do preteklosti oziroma prihodnosti, ki se 

pogosto odvija  v smeri  dejavne sovražnosti oz. zavračanja, v bistvu  izraz njenega duševnega 

osiromašenja, resigniranosti in obenem  tudi  zgovoren pokazatelj njenega bankrota. Na zunaj 

je sicer videti, da je ta kultura  napredna in polna optimizma ter zazrta v prihodnost, vendar 

njeno zanikanje preteklosti »pravzaprav uteleša obupanost družbe, ki se ni sposobna soočiti s 

prihodnostjo.«  ( Prav tam, str. 16) 

Zaradi tega se po njegovem mnenju naglo izgublja občutek zgodovinske kontinuitete, ki se 

kaže v občutku  da pripadamo zaporedju generacij, ki izvirajo v preteklosti in se nadaljujejo v 

prihodnosti. V sodobnosti narcistične kulture  se namreč živi  samo za današnji trenutek in 

zgolj zase. Pri tem pa se ne razmišlja o prednikih ali potomcih. 

 

5.3.4 Laschev  patološki narcis v odnosu do avtoritete  

 

V sodobni družbi je posameznik predal večino svojega znanja in spretnosti korporacijam, zato 

ne more več sam skrbeti za svoje gmotne potrebe. Podobno se dogaja na nivoju družine, ki 

posledično postaja vse bolj nemočna. »Ker družina izgublja ne le produktivne, temveč tudi 

številne reproduktivne funkcije, moški in ženske ne zmorejo več vzgajati niti lastnih otrok 

brez pomoči strokovnjakov z ustreznimi spričevali. Slabljenje starejših tradicij samopomoči je 

na vseh področjih načelo človekovo usposobljenost za vsakodnevno življenje in naredilo 

posameznika odvisnega od države, korporacije in drugih birokracij. Narcisizem pomeni 

psihološko razsežnost te odvisnosti.« (Lasch, 2012, str. 28) 

Lasch ugotavlja tudi, da je narcis nevzdržno sebičen. Navzven sicer deluje blago, ustrežljivo 

in družabno,  navznoter pa kar kipi od notranjega srda. Vzrok vidi v spodkopanosti vseh oblik 

patriarhalne avtoritete, zato je bil oslabljen družbeni nadjaz, ki so ga tradicionalno utelešali 

očetje, učitelji in duhovniki. Na njegovo mesto je stopil strogi, kaznovalni nadjaz, ki črpa 

večji del svoje energije iz agresivnih in destruktivnih vzgibov znotraj onega in ne več iz 

idealov ponotranjenega jaza, ki se oblikujejo na podlagi poznejših izkušenj z ljubljenimi in 

spoštovanimi vzori družbenega vedenja.« (Prav tam, str. 30) 
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5.3.5 Laschev patološki narcis in terapevtska družba 

 

Lasch ugotavlja, da sodobna klima  ni več religiozna, ne politična, ampak je postala 

terapevtska. »Ljudje dandanes ne hrepenijo po osebni odrešitvi, še manj po ponovni 

vzpostavitvi zgodnejše zlate dobe, temveč po občutku oziroma trenutni iluziji osebnega 

dobrega počutja, zdravja in duševne varnosti.« (Prav tam, str. 25) 

O terapiji  avtor govori kot o antireligiji, ker ne posveča pozornosti ničemur, kar v 

samopresežnosti sega onkraj družbenih ali zgolj posameznikovih neposrednih potreb. Tudi ko 

terapevti spregovorijo o potrebi po smislu in ljubezni, te koncepte pacientu razlagajo zgolj kot 

izpolnitev njegovih  emocionalnih potreb.  V ničemer več ga ne spodbujajo k samopreseganju,  

kar bi zanj  pomenilo, da »naj svoje potrebe in interese podredi potrebam in interesom drugih, 

tj. neki osebi, cilju ali tradiciji zunaj njega samega […].« (Prav tam, str. 31)  

Če poskušamo povezati  Laschovo teorijo  z  Whytovo  opažamo, da je religioznega človeka, 

ki je še bil vezan z duhom protestantske etike, vse bolj izpodrival ekonomski človek, katerega 

edino vodilo sta dobiček in vzpon po hierarhični lestvici, torej pohlep in tekmovalnost. 

Vzporedno s slabljenjem avtoritete na področju tradicije, ki se je kazalo z izgubo občutka 

zgodovinske kontinuitete in religije, ki se je nadalje kazalo s pretvorbo protestantske etike v 

zgolj ekonomsko etiko, ki se je nato sprevrgla v vojno vseh proti vsem, kar traja še danes, se 

je začelo slabljenje zadnje, naravne avtoritete, v obliki družine. Vanjo so vstopili strokovnjaki 

najrazličnejših področij, potem ko se je v družini pojavil večno delovno ali (družabno-

delovno) odsotni oče in negotova mati, ki ne zaupa več v svoje naravne instinkte in 

sposobnosti. Začelo se je terapevtsko obdobje, ki je po Laschovem mnenju antireligija. Če 

parafraziramo, je ekonomskega človeka v zadnji fazi razvoja nadgradil psihološki  človek  

terapije, ki je popolnoma apolitičen in izkoreninjen. Ker je preokupiran s samim seboj in  je v 

svojih večno nezadovoljenih željah odličen potrošnik, ne opaža, kaj se dogaja okoli njega, niti 

se temu ni več zmožen upreti. 

Potem ko so bile tako oslabljene zunanje avtoritete in oslabljena zadnja naravna  trdnjava 

avtoritete – družina, se je kot produkt teh silnic pojavil  psihološko v razvoju nedozoreli 

patološki narcis. Le-ta si zaradi pomanjkanja avtoritarnih nadjazovskih figur ni uspel 

izoblikovati niti stabilnega notranjega jaza niti lastnega nadjaza, ki bi ga ščitila pred 
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zunanjimi in notranjimi agresivnimi vzgibi.  Takšen lik družbenega karakterja je sicer  želen, 

saj je idealen potrošnik vseh mogočih proizvodov. V svoji večni negotovosti in iskanju 

zadovoljstva je namreč nepotešljiv. Je pohlepen materialnih dobrin in hkrati hlepi po 

priznanju in občudovanju, česar mu starša, obdana s strokovnimi priročniki ter nasprotujočimi 

si zahtevami strokovnjakov z najrazličnejših področij, nista  zmogla dati. To je človek, ki ves 

čas manipulira in ni zmožen pristnih čustev in trajnih čustvenih vezi. Na zunaj popolnega 

videza in uglajenega vedenja, na znotraj prazen, sovražen, tekmovalen  in negotov, in ki v 

doseganju lastnih interesov nima pomislekov zlorabiti kogarkoli in česarkoli. Takšno 

zmešnjavo nasprotij, kot se je izkristalizirala v liku patološkega narcisa, je pravzaprav težko 

razumeti. Kljub temu ali prav zato, s svojimi protislovnimi lastnostmi znotraj korporacijskih 

organizacij blesti ter odlično uspeva in se kot takšen odlično prilega zahtevam najsodobnejše, 

t.j.  skupinske oblike avtoritete. 

 

5.4 Prispevek Michela Freitaga k razumevanju družbe 

 

Michel Freitag (1935–2009) je bil švicarsko-kanadski filozof in dialektični sociolog. V 

svojem delu podaja kritično analizo  kapitalizma, ki sodobno družbo spreminja v polje 

popolnega tehničnega manipuliranja in tehnokratskega upravljanja. (Močnik, 2010, str. 291) 

Freitag v svojem delu ugotavlja, da se danes srečujemo s posebno in v zgodovini enkratno 

družbeno realnostjo, saj se od nas ne zahteva več, kot je bilo v navadi v  preteklosti, da se 

umestimo v neki že vzpostavljeni praktični in simbolni red, da smo zvesti trdno določenim 

vrednotam ali  da se zavzemamo za uresničitev kakšnega ideala, pač pa se zgolj zahteva, da 

sodelujemo v splošnem gibanju in se prilagajamo spremembam, ki prihajajo nad nas, kot 

nekakšna čista neosebna usodnost, neodvisna od vsake smotrnosti, ki bi jo bilo moč, kot pravi 

avtor, pripisati naši individualni ali kolektivni eksistenci. Oblast in avtoriteta sicer še 

obstajata, vendar nekje na obrobju celotnega dogajanja. V opisovanju realnosti teh procesov 

in posledičnem slabljenju političnih oz. ideoloških instanc avtoritete ter oblasti ugotavlja: »V 

tej luči se integracija celote dogaja skozi lateralno, reakcijsko, anticipativno, programirano 

medsebojno adaptacijo vseh procesov spreminjanja, adaptacijo, ki se ravna po nekakšnem 

sistemskem ali kibernetičnem modelu, ta model pa ne potrebuje kakšnih višjih družbenih, 



Lah, I. (2016). Antiavtoritarnost in šola. Diplomska naloga. Ljubljana: UL PEF 

 

61 

 

kulturnih, verskih, političnih ali ideoloških instanc avtoritete in oblasti (take avtoritete in 

oblasti sicer še obstajajo, vendar niso več v središču dogajanja – tudi njih je posrkal in jih 

odnaša vrtinec realnega) [...]. Vsaka oblika življenja se mora ukloniti spremembam, 

prilagoditi gibanju »okolja« in tudi sama postati gibanje, plastična snov.« (Freitag, 2010, str. 

1–2) 

Freitag spregovori v težko razumljivem kibernetičnem jeziku, v jeziku dinamičnih sistemov, 

ki se sami uravnavajo, saj se družba, potem ko se je otresla vseh klasičnih nosilcev in oblik 

avtoritete, sama spreminja v en tak velik tehnokratsko kibernetični sistem. Vsemu živemu 

ostaja na razpolago le to, da se mu prilagodi in spreminja skupaj z njim.  

 

5.4.1 Freitag v odnosu do preloma s tradicionalnimi  nosilci  avtoritete 

 

Prelom, ki nas je pripeljal v sedanjo situacijo, se je po njegovem začel z obdobjem moderne.                        

Kot ugotavlja: »V zvezi z zadnjimi petimi stoletji – ki v zgodovini človeštva predstavljajo 

samo en dan, v življenju sveta pa le trenutek – govorimo o nastopu modernosti, toda tudi 

modernost sama je od svojega začetka približno na prelomu med 15. in 16. stoletjem že 

večkrat prinesla nove pretrese.« (Freitag, 2010, str. 15) 

Ti procesi so človeško družbo večkratno pretresali in jo celovito preobražali na vseh nivojih. 

Kot ugotavlja avtor, nam je moderna doba prinesla mnogotere revolucije: poleg političnih tudi 

industrijsko, kapitalistično, znanstveno, tehnično, informacijsko, komunikacijsko in številne 

druge. Pojmovanje Boga se je spremenilo najprej v Dolžnost in Odgovornost ter nato v 

Razum, ki je zatem tehnokratsko mutiral v izračune, bilance in strategije.  

Poprejšnja hierarhizirana skupna posest je doživela pretvorbo v enolično in univerzalno 

individualno zasebno lastnino, ob tem so podobno mutirale človekove pravice iz » hierarhične 

strukture statutarnih pravic v pravni sistem univerzalističnih pravic in nato […] k pravnim 

mehanizmom priznavanja osebnih in kolektivnih pravic.« (Prav tam, str. 15)   

Družba je doživela »pretrese prehoda iz družbe storitev v družbo dela ter nato v družbo 

'zaposlitev' in strukturne brezposelnosti […]« (Prav tam), čemur je sledila pretvorba v 
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svobodno podjetništvo, za katerega avtor sicer ugotavlja, da povečuje moč korporacij in 

organizacij. Opozarja tudi na porast  robotizacije proizvodnje in storitev. 

Ob vsem tem se je spreminjala  tudi narava instance politične avtoritete, ki je po njegovem 

opažanju prehodila pot »od oblasti k nadzoru in naposled k virtualni kibernetizaciji tega 

nadzora.« (Prav tam)  

Vsled vseh teh sprememb se je svet po Freitagovem opažanju mentalno zreduciral iz 

neskončnega univerzuma v globalno vas, k čemur dodatno pripomore pretvorba človeške 

družbe v družbo informacij,  »tehnostruktur« in množičnih  komunikacij.  

Kot avtor skoraj poetično zaključuje: »Modernost je bila obrnjena v Bodočnost, pot do nje naj 

bi osvetljeval Razum […]. Bodočnost v modernem smislu se je rodila iz laizacije te obljube, v 

kateri je Razum prevzel nekdanje mesto Boga […]. [Na ta način] je naša sedanjost že padla v 

preteklost te prihodnosti, ki nas je prehitela in nam odvzela tudi našo preteklost. Kar je v 

našem življenju še avtonomnega, tava po njenem obrobju, njenih robovih in vrzelih.« (Prav 

tam, str. 3) 

Če ga poskusimo parafrazirati, bi rekli: s tem ko nam je bila odvzeta naša preteklost, nam je 

bila odvzeta tudi prihodnost, nazadnje se nam jemlje še naša sedanjost.Saj kot pravi:  

»Prihodnost pa je grožnja, ki ne daje več obljub. Je ukaz, naj se prilagodimo: gre za biti ali ne 

biti […]. Prihodnost je mutacija družbe v širno mrežo operativnih sistemov, ki so zavladali 

nad »družbenim«, in mi […], smo tisti, ki smo jo ustvarili.« (Prav tam, str. 4–6) 

Od nastopa moderne pa vse do danes se je družba torej večkratno in v celoti transformirala. 

 

5.4.2 Freitag v odnosu do tranzicije v postmodernost 

 

Freitag ugotavlja, da nas razum, potem ko se je znebil religije, ni pripeljal v svobodo družbe 

in posameznikov, kot je bilo mišljeno, temveč nas je privedel v popolnoma tehnologizirano 

družbo, kjer so si avtonomijo pridobili strojni sistemi. Zatem ko smo razglasili smrt Boga, 

lahko po njegovem govorimo tudi o smrti subjekta in smrti ideologije. Svetu brezdušno 
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vladata zgolj trg in učinkovitost. Čeprav je takšen red slab, doslej vseeno presenetljivo 

učinkovito deluje.  

Kot nas opozarja: »Ta antropocentrična vizija tehnike pozablja na surovo dejstvo, da je prvi 

učinek sodobnega tehnologizma ta, da povsem »ekscentrira« človeka in družbo v razmerju do 

novega operativnega vesolja, ki ga vpeljuje nekako tako, kakor je nekoč »kopernikanska 

revolucija« »ekscentrirala« Zemljo in človeški svet v razmerju do sončnega sistema in 

obenem tudi slednjega v razmerju do vesolja […].« (Prav tam, str. 199) 

Avtor ugotavlja, da takšno razsrediščenje človeka in družbe ni bilo z nobenega vidika 

samoumevno in da nikakor ne opravičuje samega sebe, saj so bili na ta način zavrženi »vsi 

spoznavni, normativni in izrazni smotri, ki so doslej usmerjali človeško, družbeno in 

zgodovinsko  delovanje in so svojo moč črpali iz dejstva, da so veljali sami na sebi, tj. za vse, 

in sicer ne samo v tradicionalnih družbah, temveč tudi v klasični modernosti […].« (Prav tam) 

Vsi ti procesi pa niso doprinesli k emancipaciji človeške osebe, kakor je bil zamišljen projekt 

moderne, temveč so nam prinesli emancipacijo, kot pravi  »samonamembnih organizacijskih 

entitet« na eni ter procesualnih in samodejnih regulativnih mehanizmov na drugi strani« (Prav 

tam). Njihove pojavne oblike pa se kažejo v obliki trga, kapitala, medijske in oglaševalske 

proizvodnje  potreb v ekonomiji, v razvoju  tehnoznanstvenega raziskovanja in  v razvoju  

tehnobirokracije na področju politike in tudi v  razvoju upravljavskega vodenja vseh področij 

družbenega in osebnega življenja.   

Videti je, da nam danes vlada visoko tehnizirani birokratsko upravljalski pragmatizem, o 

katerega začetkih je pisal tudi Whyte. Kot piše Freitag, je tehnika postala  univerzalno in 

samodejno  sredstvo uresničevanja svobode, ideal svobode pa je postal zgolj sredstvo za  

svobodno delovanje  tehnike.  Očitno vse služi tehniki in nadzoru, nad katerim pa  je videti, 

da nima nadzora nihče več. 

 

5.4.3 Freitag v odnosu do razkroja vseh postmodernih referenc 

 

O dogajanju na polju političnega nas Freitag  opozarja, da nam  tehnokratska doba ni prinesla 

želenega porasta svobode, ampak nam je prinesla dvojni proces razkroja, tako na nivoju  
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posameznega človeškega subjekta, kakor tudi družbe. Na ta način smo izgubili zmožnosti  

»spoznavne sinteze, normativne orientacije in izrazne harmonizacije, s pomočjo katerih se 

lahko dejansko obstoječa skupnost pozitivno ali idealno umesti v perspektivo izpolnjevanja 

civilizacijskih vrednot, ki dajejo smisel vsemu, kar se v njej doseže […]« (Prav tam, str. 40–

41).  

Ta razkroj na polju političnega se po njegovem mnenju kaže v dejstvu, da je moderno 

politično problematiko povsem prekrila neomodernistična problematika pravic in svoboščin. 

Tudi na tem mestu avtor izpostavlja, da se je družbeno življenje zreduciralo na eno samo 

formalno zahtevo, zahtevo po prilagajanju. Kot nas opozarja Freitag, pomeni  delovanje 

družbe na tak način razkroj vseh kulturnih, političnih, ideoloških in pravnih referenc, ki so 

človeku omogočale smiselno orientiranje po skupnem svetu, ki ga je bilo kot takšnega 

apriorno mogoče spoznati in torej tudi kritizirati. 

Postmoderna družba je tako po njegovem opažanju ostala brez kakršnegakoli skupnega 

normativnega sidra. Tudi potencialno politično delovanje je zvodenelo zgolj na področje 

neobvezujočega prilagajanja konsenzu etike splošnih pravic in svoboščin. Naenkrat smo bili 

ljudje zreducirani v spremembam nenehno prilagajajoče se blago, ki, naj se še tako trudi, s 

časom izgublja svojo tržno vrednost in je kot takšno, v splošnem pomanjkanju duha 

zgodovinske kontinuitete in drugih skupnih normativnih referenc, v  trenutku  izločljivo in 

nadomestljivo.  
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6. O SODOBNI ANTIAVTORITATIVNOSTI, DRUŽINI  IN  ŠOLI 

 

Pričakovati je bilo, da bo v okviru svetovnega toka  slabljenja avtoritete slej ko prej prišla na 

vrsto tudi šola in lik avtoritete v obliki  učitelja.  

Šola je bila zamišljena kot institucija, ki naj posamezniku pomaga razviti njegove 

sposobnosti, se osamosvojiti in ki  obenem poskrbi za reprodukcijo družbe ter za njeno 

kohezivnost.  V začetku je bila mišljena zgolj kot pomoč družini, kot njena pomožna vzgojna 

institucija. Toda z razpadom avtokratskega lika avtoritete v družbi se je to gledanje začelo 

spreminjati.  

Kot o tem pišejo avtorji Blais, Gauchet in Ottavi, so si mnogi misleci vse do sredine 19. 

stoletja družino predstavljali kot edino vzgojno instanco. Do spremembe v njihovem mišljenju 

je prišlo, »ko politične ureditve družbe ni bilo več mogoče  dojemati  zgolj kot povečanega 

obsega družine, v kateri so vsi člani podrejeni nekemu glavarju, ki jih ščiti, ki prepoveduje  in 

ki dovoljuje« (Blais, Gauchet in Ottavi, 2011, str. 11–12). Zaradi slabitve lika avtokratske 

avtoritete se je posledično omajala družinska celica in pojavile so se težnje, da mora v 

vzgojno funkcijo mladine vstopiti tudi javna oblast. 

Kot o tem pišejo omenjeni avtorji, je bila državi prvotno podeljena le pomožna vzgojna 

funkcija, s katero naj bi skupnost poskrbela za otroke v primerih, kadar starši tega ne zmorejo. 

Vendar je po njihovih opažanjih država s pomočjo šole skrbela tudi za uresničenje višjih 

smotrov v obliki osvobajanja posameznika in obenem v skrbi za kohezivnost in preživetje 

skupnosti. Potemtakem je imela družba pred očmi neke presežne individualne in skupne cilje, 

ki so presegali njihovo trenutno realno situacijo, ali kot pojasnjujejo: »Vsakemu novemu 

članu skupnosti je morala skupnost torej zagotoviti pogoje njegove lastne emancipacije, 

medtem ko je za vse svoje člane in za prihodnje generacije gradila lepšo prihodnost.« (Prav 

tam) 

Doslej smo si ogledali družbeno ponikanje  tradicionalnih nosilcev avtoritete. V nadaljevanju 

si bomo pogledali pričakovanja družine do šole in če le-ta morda antiavtoritativno vpliva na 

šolo. 
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6.1 Kako pričakovanja sodobnih staršev vplivajo na šolo 

 

Dandanes številni starši prostodušno priznavajo, da svojim otrokom  niso več kos. V 

nasprotju s tem  so se nesorazmerno povečala njihova pričakovanja do šole. O tem pojavu je 

poročal  tudi  Lasch (2012), kot o prenašanju funkcij z družine na druge institucije, s čimer pa 

se je, proti vsem pričakovanjem, skrb za otroke zgolj poslabšala.  

V okviru poglavja o narcistični kulturi so opisana Lascheva spoznanja o tem, da so se v 

sodobni družini starši odpovedali  vlogi vzornika, ki usmerja otroke, ker so v iskanju osebne 

dobrobiti in zasledovanju kulta večne mladosti prezaposleni sami s seboj in posledično oni 

njih oponašajo v načinu govorjenja, obnašanja ter oblačenja. Poleg tega jih zaradi 

preobremenjenosti s službo preganjajo občutki krivde, zato se raje izogibajo konfrontaciji 

postavljanja meja otrokom. Avtoriteto jim dodatno slabijo strokovnjaki z najrazličnejših 

področij, ki jih neprestano bombardirajo z opozorili,  kakšna naj bi bila primerna vzgoja. Ker 

se je skrb za različne vidike vzgoje otroka prenesla na posebne družbene institucije in njihove 

strokovnjake, kot so zdravniki, pedagogi, psihologi, psihiatri, vzgojitelji, učitelji, trenerji in 

mnogi drugi, je staršem ostalo zelo malo tistega, kar lahko prenesejo nanje. V njihovi 

konstantni a površni pozornosti  jim je preostalo le ustvarjanje videza skrbi za otroke in srečne 

družine. S strani vzgojnih strokovnjakov konstantno poslušajo, da se morajo za svoje vzgojno 

poslanstvo izobraževati  in da se naj ob vsakem problemu posvetujejo z njimi.  Oblikoval se 

je ideal popolnega starševstva, ki starše neprestano  indoktrinira s parolami permisivne 

vzgoje, kot je ta, da se otrok v procesu vzgoje ne sme zatirati ipd.,  iz česar sledi zahteva po 

opuščanju starševske avtoritete in uporabi permisivnih vzgojnih tehnik. 

V kontekstu fenomena narcistične kulture tako prihaja  do motenj v identifikaciji. Namesto da 

bi se otroci preko identificiranja z zunanjim likom avtoritete v obliki staršev in določene mere 

frustracij, ki jih le-ti povzročajo, diferencirali oziroma  osamosvojili od njih, tj.  postali 

odrasli, se starši v narcističnem iskanju kulta večne mladosti identificirajo z otroci. 

Družba je staršem s svojim poseganjem in nasprotujočimi pričakovanji  odvzela avtoritativno 

moč. Nemočni starši bodo posledično z nerealnimi pričakovanji začeli odvzemati avtoriteto 

učiteljem. Njihova pričakovanja odražajo ideale permisivne indoktrinacije, ki se kaže v težnji, 

da naj tudi šola postane  prostor  brez odvečnih pritiskov na otroka in družino. Ali kot pišejo o 
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razmišljanjih staršev o idealni šoli avtorji Blaise  idr. : »[…] idealna šola je […]  šola brez 

pritiska: kajti šolski pritisk naj bi bil nezdružljiv z razcvetom učencev in njihovim statusom 

otroka. Osebe, ki pritiskajo na otroke, jih 'ropajo brezskrbnosti otroštva'. Poleg tega tudi 

otrokove starše ropajo njihovega miru […]. Družinsko življenje želijo obvarovati pred  

vsakodnevnimi pritiski, ki jih prinaša šola. Domače naloge naj bi bile vir prisile in stresa in 

torej predstavljajo neligitimno poseganje šole v družinsko celico.« (Blais, Gauchet in Ottavi, 

2011, str. 15) 

Po opažanjih avtorjev starši doživljajo sodobno šolo kot prisilo nad učencem in tudi nad 

družinskim življenjem. Namesto tega naj bi po njihovih pričakovanjih »idealna šola 

omogočala 'učenje sreče v srečnem okolju'. Šola bi morala biti prostor, ki otrokom prinaša 

čustveno dobrobit, spokojnost in ljubezen. Poleg tega bi se morala šola prilagajati 

individualnosti in specifičnosti vsakega otroka in svoje poučevanje 'personalizirati'«. (Prav 

tam)  

Učitelji tako ostajajo  razpeti med pričakovanja staršev in zahtevami učnega procesa, ki jim 

jih strogo regulira država. Na ta način se jim jemlje strokovna avtonomija in posledično tudi 

avtoriteta. 

 

6.2 Kako država učiteljem slabi avtoriteto  

 

6.2.1 Slabljenje avtoritete učiteljev z  odvzemanjem  strokovne avtonomije   

 

Medtem ko mora država poskrbeti za  formalnopravne okvire delovanja šole  in za kvaliteto 

šolanja, da ustrezajo  izobrazbenim standardom,  je v mehanizmih delovanja posamezne šole  

in v sestavinah  učnega procesa prostor za uveljavljanje  strokovne avtonomije učiteljev. Ob 

tem je mišljeno, da lahko šola samostojno ureja svojo notranjo organizacijo in lastno 

delovanje, kadrovanje in napredovanje učiteljev, učitelji pa lahko prilagajajo vsebino  pouka 

in metode dela. Ali povedano drugače: država lahko predpiše vsebino in cilje, kako priti do 

njih, pa bi morala prepustiti avtonomni presoji učiteljev. (Peček, 1998, str. 237–238) 
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Pečkova na primeru Slovenije opaža, da je pri nas sicer sprejemljivo, da učitelji sami odločajo 

o tem, kako bodo učili, vendar se jim tudi pri tem pomaga s priporočili, s čimer se v bistvu  

kaže nezaupanje do učiteljev in njihove strokovne kompetentnosti. (Prav tam) 

Tudi ameriški avtor  Apple ugotavlja, da so učitelji že dolgo časa izpostavljeni naraščajočemu 

prestrukturiranju njihovih služb in se zaradi vnašanja tehničnih postopkov v šolski kurikulum  

vedno pogosteje soočajo z razvrednotenjem njihovega strokovnega znanja. Kot navaja: 

»Poslovodni sistemi […], vnaprej določene učiteljske 'sposobnosti', postopki in odgovori 

učencev, ter uvodna in zaključna testiranja, združitev vsega tega je pripeljala do izgube 

nadzora in do ločitve načrtovanja od izvedbe. Če strnem, delovni proces poučevanja je postal 

občutljiv za postopke, podobne tistim, ki so vodili k proletarizaciji mnogih poklicev 'modrih 

halj' in 'belih ovratnikov'.« (Apple, 1992, str. 99–100) 

 

6.2.2 Feminizacija in proletarizacija učiteljskega poklica 

 

Apple nadalje ugotavlja, da poučevanja ni mogoče razložiti zgolj z vidika  delovnega procesa 

ali razrednega pojava. Meni, da če hočemo razumeti zgodovinska in sodobna prizadevanja za 

racionalizacijo izobraževanja ter izvore in učinke proletarizacije samega poučevanja, jih 

moramo povezati tudi z dinamiko razreda in spola. Kot piše: »Vendar učitelji ne delujejo 

samo kot pripadniki razreda, ampak tudi kot pripadniki spola […]. Iz analize proletarizacije  

je očiten osupljiv sklep. V vsaki poklicni kategoriji so ženske prej podvržene proletarizaciji 

kot moški.«  (Apple, 1992, str. 100) 

Vzroki za to so številni. Avtor jih vidi  »v seksistični praksi zaposlovanja in napredovanja, v 

splošnem pomanjkanju skrbi za pogoje, v katerih delajo ženske, v načinu, kako je kapital 

zgodovinsko koloniziral patriarhalna razmerja, v zgodovinski povezanosti poučevanja in 

gospodinjskega dela, in podobno. Kakršenkoli je že vzrok, jasno je, da je večja ali manjša 

proletarizacija določenega statusa odvisna od njegove povezanosti s spolno delitvijo dela« 

(Prav tam). Avtor opaža, da se ta vzorec v veliki meri reproducira v izobraževanju, na kar 

kaže dejstvo, da so šole v večini organizirane po načelu ženskega poučevanja in moškega 

vodenja. (Prav tam, str. 102) 
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Ugled, vpliv in moč, torej avtoriteto, pa učiteljem jemlje tudi proletarizacija njihovega dela, ki 

se med ostalim kaže  v njihovem relativno majhnem nadzoru nad delovnim, tj. pedagoškim  

procesom, v upadanju njihovega življenjskega standarda ter tudi varnosti njihove zaposlitve. 

Apple v tem kontekstu opozarja: »To ni ne ideološko ne gospodarsko lahek čas za učitelje 

[…]. Danes – ko jih je na tisoče začasno odpuščenih ali pa živijo s to grožnjo – izguba 

nadzora lahko napreduje na relativno lahek način. Zdi se, da so posledice razvrednotenja 

strokovne usposobljenosti […], vse večje anonimnosti, racionalizacije in preoblikovanja 

pedagoškega dela, vseeno manj pomembne od gospodarskih vprašanj, kot so varnost 

zaposlitve, plača itd.« (Prav tam, str. 90) 

 

6.2.3 Intenzifikacija učiteljevega dela 

 

Apple  nadalje  ugotavlja, da zgodnejši poskusi državnih birokratov, da bi prevzeli vedno 

večji nadzor nad vsakodnevnim delom v učilnici ter nad njegovimi rezultati, niso presahnili, 

temveč so postali le še bolj prefinjeni, kar se kaže v vse večji intenzifikaciji učiteljevega dela.  

O tem piše: »Intenzifikacija predstavlja enega bolj otipljivih načinov, ki razjedajo delovne 

privilegije delavcev v izobraževanju. Pokazatelji so številni, od trivialnih do zapletenih – od 

tega, da učitelj nima nobenega časa, niti da bi šel na stranišče, spil skodelico kave ali se 

odpočil, do tega, da nima sploh nobenega časa, da bi sledil razvoju svojega strokovnega 

področja. Intenzifikacijo lahko pri umskem delu najbolj nazorno vidimo v trajnem občutku 

delovne preobremenjenosti, ki se še povečuje […]. Intenzifikacija prav tako uničuje 

družabnost nefizičnih delavcev. Prosti čas in samousmerjanje se vse bolj izgubljata. Skupnost 

se vse bolj redefinira okrog potreb delovnega procesa. In ker vlada pomanjkanje časa in 

komunikacije, narašča nevarnost osame.« (Apple, 1992, str. 107–108) 

Podobno ugotavlja  V. Grabeljšek (2015). Država učiteljem nalaga  natančne predpise, na kar 

nimajo bistvenega vpliva. Preostane jim le, da se jih apatično držijo in jim sledijo, tudi vsem 

tistim predpisom, ki so nepotrebni in neživljenjski. Učiteljem in šolam v okviru šolskih 

aktivnosti  ne preostane  na razpolago dovolj manevrskega prostora,  časa ali  volje, da bi v 

skupnem sodelovanju s starši karkoli spremenili. Posledično ostajajo vsak na svojem bregu. 

Starši menijo, da učitelji niso dovolj zavzeti za svoje delo in da se učencem ne posvečajo 
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dovolj. Ne zmorejo se namreč vživeti v učiteljevo vlogo. Kot avtorica ugotavlja, učitelji ob 

preobilici zahtev funkcionirajo na robu  svojih  moči in se v vsakdanjih situacijah, ki so zanje 

tudi psihično močno obremenjujoče, zgolj še borijo za svoje preživetje. (Grabeljšek, 2015, str. 

78–79) 

Grabeljškova ugotavlja podobno kot  Apple, da se  zaradi vse večjih zahtev do učiteljev 

povečuje njihova obremenjenost. Zaradi poseganja v polje njihove avtonomnosti, se 

posledično pojavlja njihovo izgorevanje, k temu pa prispeva tudi vse manj možnosti za 

razvijanje timskega duha in  medsebojne povezanosti pedagoškega kolektiva.  

Ugotavlja tudi, da je v tem smislu danes učiteljem še težje, kot jim je bilo nekoč, saj morajo 

biti preko elektronske povezave staršem na razpolago ves dan, njihova sporočila pa jih 

dosegajo tudi zvečer. Učiteljev delovnik je natrpan z obveznostmi: po pouku se morajo 

pripravljati na naslednji šolski dan, iskati primerna gradiva in pisati priprave, pripravljati in 

popravljati teste ipd. Kot ponovno poudarja, pa je zanje najbolj obremenjujoče in stresno to, 

da ne morejo samostojno sprejemati strokovnih odločitev, t.j. po lastni presoji in pridobljenih  

pedagoških izkušnjah, temveč se morajo podrejati zunanjim regulativom. Opirajoč se na 

spoznanja psiholoških teorij avtorica opozarja, da je ravno avtonomnost oz. moč odločanja 

osnovna psihična potreba vsakogar na delovnem mestu, neavtonomnost in prisila v 

nesmiselno delovanje, na katerega ne morejo vplivati, pa jih vodita v izgorevanje. Kot 

ugotavlja, se prav to dogaja našim učiteljem. (Prav tam, str. 105–106) 

Učiteljem se nalaga tudi vedno več administrativnega dela, zaradi česar jim zmanjkuje časa za 

njihovo ustvarjalnost. Pomembno je postalo le to, da bo vse, kar jim je predpisano od zunaj,   

tudi  narejeno. Apple  ugotavlja, da se  učiteljem nalaga toliko dela, da morajo ves svoj trud 

vložiti v izpolnjevanje dnevnih ali tedenskih obveznosti. In čeprav se pritožujejo zaradi 

daljšanja delovnega urnika, izgubljanja časa za tehnična opravila, kot sta ocenjevanje ali 

vodenje evidenc, se jim nalaga vedno več administrativnega dela, kar jih dodatno 

obremenjuje. (Apple, 1992, str. 109–110) 

Apple opozarja, da so vsi ti procesi le pokazatelj dinamike razvrednotenja in  intenzifikacije  

intelektualnega dela. Intenzifikacija se odraža v nižanju kakovosti njihovih storitev, ob 

hkratnem večanju  količine uslug, ki jih ljudje potrebujejo od njih, podobno kot se dogaja  v 

odnosu do drugih intelektualnih delavcev. Vse to je del dinamike intelektualnega 
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razvrednotenja, v katerem so umski delavci odrezani od teorije svojih področij, ker jim v 

začaranem krogu zaradi intenzifikacije njihovega dela, posledični preobremenjenosti, 

pomanjkanju časa in energije zmanjkuje virov za njeno spremljanje, kar jih v njihovi 

strokovni avtonomiji dela še bolj negotove in posledično odvisne od zunanjih idej in 

postopkov.  

Skratka, proces intenzifikacije učiteljevega dela, tudi učiteljem kot intelektualcem povišuje 

količino njihovega dela, hkrati pa jim ne omogoča tudi izvajanja  njegove ustrezne kakovosti. 

Učitelji so tako vpeti med tnalo in nakovalo pričakovanj učencev, staršev, vodstva, lastnega 

pedagoškega etosa in zbirokratizirane države. 

Če poskušamo v našem razmišljanju povezati Applovo teorijo (1991) s teorijo Grabeljškove 

(2015), bi moralo biti zaupanje v strokovno  avtonomnost učiteljev s strani družbe  

sorazmerno  njihovi veliki odgovornosti, sami učitelji pa  naj bi bili  zaščiteni pred 

samovoljnim poseganjem staršev, ravnateljev in tudi države v njihove odločitve,  ukrepe in 

delo. Le-to bi jim v resnici dajalo avtoriteto. Drugačna naravnanost družbe, ki je dandanes 

prevladujoča, jim njihovo avtoriteto namreč močno jemlje. Torej je nasproti učiteljem celotna 

družbena klima, ki s svojimi nerealnimi pričakovanji ter s strogimi ter neživljenjskimi  

predpisi  deluje nanje antiavtoritarno. 

 

6.3 Zadnja je na vrsti država 

 

6.3.1 Rast birokracije 

 

Pričakovati je bilo, da potem ko bodo zatonili v pozabo tradicionalni nosilci avtoritete in ko 

bodo posledično oslabljene pojavne oblike avtoritete znotraj družine in šole, bo na vrsto prišla 

tudi instanca politične avtoritete v obliki države. 

Začelo se je z razmahom  birokracije, ki je državi v začetni fazi sicer močno ustrezala, 

dandanes pa je videti, da jo že ogroža. 
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Štaudohar (2015) piše o birokratizaciji  podjetij, ki jih lahko z lahkoto posplošimo na nivo 

države in njenih institucij, tudi šole: »Glavni gibalec sodobne družbe oziroma kapitalizma je 

namreč postala birokracija: natančna pravila, ki na eni strani v podjetjih ubijajo kreativnost in 

vzpostavljajo egalitarno družbo, na drugi strani pa omogočajo porast birokratskih služb in 

podjetij, ki stanejo in služijo milijone.« (Štaudohar, 2015, str. 32) Avtorica ugotavlja, da je 

birokracija postala moralna dinamika naše družbe in da je temu tako, ker je birokracija 

odličen način, da se odločujoči posamezniki izognejo odgovornosti. Še bolj nevarno in 

absurdno se ji zdi, da pravila veljajo le za en sloj prebivalstva. Ugotavlja, da sloj vodilnih 

sicer piše pravila za ljudstvo, zase pa jih opredeljuje tako mlahavo, da si lahko očitno vse 

dovolijo.  

Poleg tega ugotavlja, da birokracija uničuje človeško domišljijo in poneumlja ljudi in jim celo 

onemogoča, da bi ustvarjalno mislili in čutili, zaradi česar je tudi nevarna. Rast birokracije 

slikovito opisuje kot razraščanje strupenega  bršljana, ki se je razrasel po vseh družbenih 

področjih in po celem svetu, ko se morajo npr. tudi mladi znanstveniki veliko več kot z 

raziskovanjem ukvarjati z izpolnjevanjem formularjev ipd.   

Avtorica opozarja na splošni učinek birokracije, ki omogoča, da sistemi oz. organizacije 

postanejo neosebni  avtomatizmi: tako ni več treba skrbeti za zaposlene in ni jih več treba 

razumeti. Zelo pomenljiva se nam zdi misel ameriškega antropologa D. Graebnerja, ki ga 

citira v svojem članku: »Veliko birokracije je potrebno, da pripraviš ljudi do tega, da se 

obnašajo tako, kot želijo ekonomisti.« (Graebner 2015; v Štaudohar, 2015, str. 32) 

Avtoričina razmišljanja lahko povežemo z Whytovo teorijo, ki v svojem delu opisuje  začetek  

nastajanja korporacijske ideologije v Ameriki, ki je že od svojih prvih začetkov  posvečala 

ogromno pozornosti ekonomskim in političnim posledicam velike organizacije ter  

koncentracije moči v velikih korporacijah, politični moči birokracije v državni službi ter  

možnemu vzniku menedžerske hierarhije v njihovih prizadevanjih, da bi lahko zagospodarili 

nad drugimi. Whyte je pravilno napovedal, da se je s tem  začela splošna birokratizacija in 

birokratska nepreglednost zahodnih družb, ki bo imela vpliv na posameznike tudi na osebnem 

nivoju. (Whyte, 1970, str. 8) 
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6.3.2 Mednarodne korporacije in slabljenje države 

 

Z razvojem  globalizacije in z liberalizacijo enotnega trga je prišlo do novega pojava, ko so 

lahko začele mednarodne  korporacije v duhu modernega neokolonializma  s t.i. »poceni 

krediti« in na neštete druge še bolj  prefinjene načine izčrpavati   nacionalna bogastva, vire in 

ceneno delovno silo celega sveta (Kovačič, 2013). Prišli smo do točke, ko so mednarodnim 

korporacijam  pri pridobivanju njihovih dobičkov postale v napoto  države s svojimi zakoni, 

ki služijo njihovi lastni zaščiti in zaščiti njihovih državljanov. Zato so korporacije  začele s 

prizadevanji , da bi jih nekako zaobšle. To poskušajo doseči po ovinkih,  pod krinko 

mednarodnih gospodarskih oz. prostotrgovinskih  sporazumov, trenutno  bolj znanih pod 

kraticami TTIP, CETA in TISA.  

Korporacije so v hlastanju za dobički brezobzirne in se ne ozirajo na ceno siromašenja večine 

prebivalstva sveta. V teh prizadevanjih so dosegle že kar nekaj uspehov. Kot nas npr. v 

intervjuju  glede  gensko spremenjenih organizmov (GSO) opozarja sociolog Tomaž 

Mastnak: »[…] GSO so najhujša grožnja naši neodvisnosti, ki si jo je mogoče zamisliti, 

neodvisnosti tako nacije, kot vseh posameznikov, ki ji pripadajo. Če bomo jedli in kaj bomo 

jedli, bo odvisno od »človekoljubnih« korporacij, kakršna je Monsanto. Prav te dni je 

ameriški kongres po izrednem postopku sprejel zakon, ki  Monsanto in druge biotehnološke 

korporacije ščiti pred morebitnimi tožbami, tako imenovani Monsanto Protection Act.  Že v 

samih ZDA so te družbe nad zakonom!« (Mastnak 2013; v Grah, 2013, str. 10–11) 

Menimo, da se na tej točki potrjuje daljnovidnost razmišljanja Arendtove (2006) o  stabilnosti 

spoja tradicije, religije in avtoritete, ki je potreba za ohranitev  obstoja  zahodne civilizacije 

ter o tem, da ko je ena od sestavin klasične  rimske trojice,  religije,  avtoritete ali pa tradicije 

postavljena pod vprašaj ali odstranjena, preostali dve  nista več varni.  

To se nam zdaj v realnosti postmoderne potrjuje na primeru avtoritete, saj se maje temeljni 

branik njene ideološke  legitimnosti – država.  Z njenim zlomom bi  lahko  dokončno prešli v 

verjetno poslednjo fazo v razvoju kapitalizma in človeštva, ki ga lahko morda  poimenujemo 

po njegovih značilnostih kot mednarodni, nad-državni,  finančni, korporativni, pravno-

birokratski,  kibernetični in  nevrototalitarni  kapitalizem,  nad katerim na vrhu piramide  stoji 

vrhovni bog  Denar, ki avtokratsko vlada za  vsemi maskami njegovega izvajalca,  globalnega 
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minotavra,  le-ta pa  pohlepno golta denar, dosežke, naravo, življenja in ljudi vsega sveta. 

(Varoufakis, 2016)  

Kljub vsemu človeškemu razvoju in naporu ustvariti demokratično družbo enakosti in  

svoboščin za vse, očitno  padamo nazaj v totalitarno družbeno ureditev, ki je tokrat le še bolj 

prefinjena, saj nam na zunaj daje občutek svobode, demokracije in napredka. 
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7. O VRAČANJU AVTORITETE V ZAVEST ČLOVEŠTVA IN 

NJEGOVIH  INSTITUCIJ, TUDI V ŠOLE, TER O ISKANJU 

MOREBITNIH REŠITEV IZ TRENUTNE SITUACIJE 

 

V enem od poglavij smo že omenili, da je v človekovi radovedni in ustvarjalni  naravi močna 

želja, ki ga sili  jesti z drevesa spoznanja,  kljub drugačni  božji zapovedi. Takoj ko sta jo prva 

človeka v raju prelomila, ju je Bog izgnal iz njega (1Mz 2, 15–17; 1Mz 3, 1–24).         Če 

nadaljujemo zgodbo v tem mitološkem kontekstu, bi lahko rekli, da je v nadaljevanju užaljeni 

človek zatem izgnal Boga iz raja Razuma. Morda je zdaj končno nastopil čas, da v polje, kjer 

raste  drevo spoznanja, znova povabimo  oba. 

Kot filozofsko razglablja Freitag (2010) je bil v avtohtonih, tj. tradicionalnih družbah jezik še 

način biti. Vse je govorilo, ne samo človek; beseda in smisel še nista bila ločena od sveta. 

»Tega nihče ne občuti močneje kakor primitivna družba, za katero nobena beseda nikoli ne 

pomeni nič, če ni ponovitev, obnovitev, aktualizacija prvotne Besede – poslušane, izprašane, 

slišane, ohranjene. Zaradi te obsedenosti z ohranjanjem smisla je primitivna družba v celoti 

varuhinja zgodovine, zato lahko tudi rečemo, da še ni zgodovinska družba, saj zgodovine, ki 

jo ljubosumno varuje in nad katero nemirno bedi kakor Vestalke nad ognjem, pač ne dela. Da 

bomo zgodovino delali, jo moramo najprej izgubiti […].« (Freitag, 2010, str. 268–269) 

V prvotnih družbah so zelo pazili na kontinuiteto, na tisto rdečo nit, ki jim je pomagala 

ohranjati smisel in  ga prenašati naprej. 

V dobi moderne se je človek naveličal drže večne poslušnosti in vrata odprl znanosti in 

Razumu. Kot ugotavlja Freitag (2010), je klasična znanost najprej še ohranjala duha Biti v 

spoštljivi drži spoznavanja  »narave stvari«, ki bi nam omogočila premišljeno obvladovanje 

njenih pojavov z namenom, da bi naredili konec naši pasivni podvrženosti njihovi nadvladi. 

»Vseeno pa je klasično znanost bolj zanimalo pojasnjevanje skritih 'misterijev' naravnega reda 

[…], kakor pa reševanje konkretnih problemov, ki je neposredno praktično uporabno. Od tod 

prevladujoča skrb za logično in teoretsko enotnost vednosti […], kar je bila zadnja 

manifestacija metafizičnega duha.« (Prav tam, str. 32–34). Ta  se je v postmoderni začela 

izgubljati. »Znanost tako ni več predvsem proizvod  volje do spoznavanja sveta, kakršen nam 
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je dan in se mu lahko razumsko prilagodi naša dejavnost, pač pa je postala v vse smeri 

usmerjeno udejanjanje naše demiurške zmožnosti proizvajanja zvijač, ki nam lahko služijo za 

doseganje kakršnegakoli cilja.« (Prav tam) 

Z odtujevanjem od Biti sveta, smo se po njegovem mnenju začeli odtujevati od Biti družbe in 

nato od Biti znotraj nas samih. »Stopili smo v nove pogoje skupnega življenja, v katerih se je 

'družba', kot smo jo imenovali v modernosti in dojemali v zgodovinski perspektivi, 

preobrazila v nedoločno fluidnost in mobilnost 'socialnega' in v katerih smo 'naravo', ki je bila 

prej toliko časa 'svet', spremenili v 'okolje'. Družba in narava oziroma svet tako skupaj 

izginjajo iz našega obzorja, hkrati s tisto vsaj relativno stabilnostjo, ki so jo imeli kot 'biti', in 

determinacijami, ki so jih narekovali našim potrebam, smotrom in željam. Toda tudi socialno 

in okolje se obračata proti nam, ne več kot 'biti', temveč kot 'problema'. Tisto, kar si še vedno 

predstavljamo kot objektivno naravno ali družbeno realnost, zdaj tvori predvsem preplet vseh 

želenih in neželenih posledic […] množenja naših subjektivnih posegov v svet in vase. 

Realnost je za nas vse manj neka danost. Vse bolj je apriorno nepredvidljiv in nenehno 

spreminjajoč se skupek […] posledic naše lastne zmožnosti delovanja, pomnožene s tehnično 

podkovanostjo. Je vsesplošno širjenje učinkov vseh laissez-faire […], ki smo jih že v principu 

zamenjali za svojo osnovno svobodo, za svojo naravo samo: naturalizacija in ideologizacija 

'svetovnega trga' in objektivna moč prisile, ki se mu jo pripisuje in nas obvezuje, da mu 

prilagodimo ne samo svoje ekonomske dejavnosti, pač pa tudi svoje institucije in način 

življenja […].« (Prav tam, str. 42) 

Ključna vodila sodobnega sveta so postali korist, učinek, profit. Nič več ne sme bivati samo 

po sebi, vse mora imeti nek praktičen in takoj uporabni oziroma izračunljivi pomen. Svet se je 

iz skrivnostnega neskončnega Universuma transformiral v globalno vas, nas pa zatem v 

trgovce, ki poskušamo prodajati vse in vsakogar, eni zgolj za preživetje, drugi za  profit.  

Kot predlaga Freitag, je čas, da se ponovno povežemo, da postanemo re-ligiare, ponovno 

povezani z Bitjo. Čas je za ponovno povezavo s predniki, tradicijo, duhovnostjo in v tem duhu 

tudi z  avtoriteto. Čas je, da poiščemo avtoriteto, kot našo izgubljeno kontinuiteto, kot našo v 

času izgubljeno rdečo nit. Čas je, da začnemo na novo pisati zgodovino, ker smo jo že dolgo 

tega nazaj izgubili. Skupaj z Bitjo, na doslej še nemanifestirani način. Samo prostor naredimo  

zanjo: v svojih življenjih, dejavnostih in institucijah.  
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7.1 Osebno razmišljanje o iskanju rešitev izhoda iz krize na nivoju 

družine, šole in družbe na splošno 

 

Ugotovili smo, da se sodobne družine počutijo preobremenjene. Starši glavnino svojega 

dneva preživijo v službah, saj se delovni čas povsod podaljšuje. Posledično se počutijo krive, 

ker jim ostaja premalo časa in energije za ukvarjanje z otroki. Prostodušno priznavajo, da jim 

vzgojno niso več kos. Zato vedno več odgovornosti prelagajo na šolo. 

Če poskušamo zaobiti komunikacijski šum v trikotniku med starši, otroci in učitelji, ki se, na 

kratko,  kaže v tem, da ostajajo preokupirani  vsak  s svojimi problemi in osamljeni vsak na 

svojem otoku  ter posledično v rasti njihovega medsebojnega nezaupanja in nerazumevanja, bi 

lahko rekli, da pa le imajo en skupni imenovalec: vsi si želijo imeti več prostega časa in 

avtonomije  v odločanju. 

In če poskušamo povzeti svoje  dosedanje pisanje in začeti iskati morebitno rešitev iz krize, v 

kateri smo se kot družba znašli,  menimo da staršev  ne moremo izvesti zgolj na množico 

nedoraslih in nezrelih patoloških narcisov, ki v prostem času raje hodijo na tečaje za osebno 

rast ter se ukvarjajo s športom in z drugimi interesnimi dejavnostmi, kot pa da bi se posvečali 

otrokom. Večina staršev kljub notranjim in zunanjim pritiskom, ki so jih deležni, želi otrokom 

dobro: da bi bili zdravi, izobraženi, uspešni in srečni. 

Za otroke ne moremo preprosto reči, da so leni, nevzgojeni in razvajeni. Lahko bi celo 

poetično rekli, da so radovedni, vedoželjni, izkazujejo navdušenje in radost celega sveta. 

Tudi o učiteljih ne moremo kar posploševati, da so zdolgočaseni, ravnodušni in vsega 

naveličani posamezniki, ki  zgolj čakajo na odmore in na prepogoste ter predolge počitnice. 

Večina od njih se je odločila za pedagoški poklic iz veselja in iz ljubezni do otrok ter do 

svojega pedagoškega poslanstva. 

Menim, da bi se starši in učitelji morali bolj zavedati, da so oboji  pristali v isti nezavidljivi 

situaciji. Na fizičnih in umskih delovnih mestih namreč prihaja do racionalizacije in  

intenzifikacije delovnega procesa  ob hkratnem  podaljševanju  delovnega časa. Obenem se od 

vseh poklicev zahteva vedno več administrativnega dela. Količina dela zaposlenih se 

povečuje, obenem se jim onemogoča, da bi lahko poskrbeli tudi za njegovo kvaliteto. 
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Odgovornost za napake in tudi dosežke se v anonimnosti izgublja nekje znotraj posameznih 

organizacij. Zelo težko je karkoli spremeniti, saj vsak korak zahteva ogromne količine nove 

papirologije, časa in energije, ki jo posameznikom zmanjkuje že za osnovne potrebe 

vsakdanjega življenja. In tudi varnost delovnih mest  se povsod nenehno zmanjšuje. 

Zato eno od rešitev vidimo v zavestni krepitvi medsebojnega zaupanja in razumevanja med 

starši, učitelji in otroci. Menimo, da je dandanes tudi psihološka, medicinska, 

nevroznanstvena in pedagoška stroka že toliko razvita, da se v svojem življenju lahko mirno 

in skupaj opremo na njihova spoznanja. Otrokom je sicer potrebno postaviti meje, da se lahko 

oprejo nanje v izgrajevanju svoje osebnosti in da jim jih  ni potrebno izsiljevati v morebitnem 

pomanjkanju zunanjih avtoritet. 

Učitelji so strokovnjaki za svoje delo, ki potrebujejo pri njegovem izvajanju podporo staršev 

in najširše družbe. Prav je, da jim država od zunaj predpiše mednarodne standarde znanja, 

kako jih bodo dosegli, pa bi moralo biti prepuščeno njim samim, njihovi strokovni in osebni 

avtonomiji.  

Ob tem bi morala družba  skrbno prisluhniti vsem problemom, s katerimi se srečujejo in nanje 

hitro ter učinkovito odgovarjati. Potrebno bi jim bilo omogočiti več prostega časa, v katerem 

bi bili bolj razbremenjeni zahtev administriranja. Naj se takšno delo prenese na druge 

poklicne profile. Učitelj zaradi zahtevnosti svojega dela potrebuje veliko več časa za osebno 

in strokovno rast, za druženje in komunikacijo s kolegi, za skupno družbeno angažirano 

delovanje in korektive družbi, za vsakodnevne priprave, navsezadnje pa tudi za počitek in 

regeneracijo. 

Družba bi morala vrniti posameznikom in institucijam najdragocenejšo prvino, ki vedno bolj 

izginja iz človeškega vsakdana, tj. prosti čas. Čas, ki ni strukturiran z delom. Vsak 

posameznik, vsakodnevno,  od rojstva do smrti potrebuje dovolj nestrukturiranega prostega 

časa, ki ga lahko sam uravnava v skladu s svojimi  potrebami in nagnjenji. Pri tem bi se lahko  

ozrli tudi v naravo in se uskladili z njenimi naravnimi ritmi.  

Dandanes je družba tehnološko in informacijsko že tako visoko razvita, da res ne moremo 

razumeti, zakaj kot takšna ne omogoči ljudem, tako otrokom kot odraslim, dovolj 

vsakodnevnega  prostega časa. Ustvarimo namreč dovolj dobrin, da bi lahko ob njih vsi 

solidno živeli ter se nato posvetili raziskovanju  kozmosa zunaj kot znotraj  nas, če se izrazim 
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metaforično. V sodobni družbi so nezaposleni na eni strani in do izgorevanja preobremenjeni 

zaposleni na drugi strani, popolnoma nepotrebna dihotomija. V preteklosti se je pričakovalo, 

da se bo delovni čas tekom družbenotehnološkega razvoja krajšal, zdaj pa je temu ravno 

obratno, saj se podaljšuje. 

Tudi otrokom je potrebno omogočiti dovolj nestrukturiranega prostega časa, v katerem bodo 

lahko raziskovali svet, pa tudi sebe, kakšni so, zakaj so takšni in odkrivali unikaten smisel 

lastnih življenj. Družba jim naj bi omogočala vedno odprta vrata za napredovanje brez 

nepotrebnih ovir. V tako visoko razviti in bogati družbi, kot živimo danes,  bi moral imeti 

vsakdo možnost vseživljenjskega izobraževanja, prekvalificiranja in iskanja smisla, ne glede 

na socialni status ali na druge pogoje njegovega življenja, oziroma njim navkljub. Danes bi 

lahko vsakomur omogočili vseživljenjski razvoj notranjih  potencialov v njegovem unikatnem 

doprinosu. Nikogar  nam ne bi bilo potrebno na tej poti izgubiti. 

Menimo tudi, da  bi v današnjem globalnem času na nivoju šole lahko že začeli razmišljati o 

sami globalizaciji predmetnikov. Znanje  naj ne bi bilo več tako razdrobljeno in razpršeno po 

posameznih državah in predmetih, zaradi česar je  v svojem  bistvu ločevalno,   namesto 

povezovalno. Čas bi bil, da znotraj posameznih držav, predmetnikov in šol na primer 

povežemo zgodovino, geografijo, literaturo, umetnost in druga spoznanja ter dosežke celega 

sveta na način, ki bo vsak posamezen delec povezoval v zgodbo neke naše skupne celote. 

In ne nazadnje, morda bi lahko v ta namen uporabili tudi terapevtsko naravnanost  sodobne 

družbe za reševanje nje same. Po ameriško-izraelskem sociologu medicine Aaronu 

Antonovskyemu (1987) je psihično zdravje človeka sorazmerno občutku koherence v 

njegovem življenju. Bolj ko človek svoje življenje dojema kot celoto, ki je obvladljiva, 

razumljiva in smiselna, bolj zdrav in odporen na stres je tak  človek ter obratno. Če bi prenesli 

to njegovo izvajanje na celotno družbo in ji poskušali zopet vrniti njeno zgodovinsko rdečo 

nit oziroma  njeno kontinuiteto v času in prostoru, tako da bi vsa njena obdobja in dosežke 

vpeli v celoto, ki jo presega in je kljub temu za vse nas kot globalne prebivalce našega 

skupnega planeta, razumljiva, obvladljiva in smiselna, potem bi lahko na ta način začeli 

graditi bolj zdravo in humano družbo, in to v svetovnem merilu.  

Kako začeti graditi občutek koherentnosti, torej medsebojne odvisnosti in povezanosti tako na 

družbeni kot na osebni ravni, bomo raje  prepustili  v presojo posameznim strokam, tudi 
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pedagoški.  Vsekakor menimo, da prihaja čas, da se tega preobrata lotimo s skupnimi močmi   

na nivoju globalnega in nič več zgolj vase zaprtega,  parcialnega reševanja problemov. Pri 

tem se ne bo dalo izogniti soočenju z globalnim minotavrom korporativnega kapitalizma, ki 

mu bo, tako podivjanemu, potrebno čim prej postaviti meje, mišljene v čisto razsvetljensko 

avtoritativnem smislu. V naše življenje, mišljenje in delovanje pa bo zopet potrebno spustiti  

malo več  razsvetljenskega idealizma in malo manj dobičkov željnega  postmodernega 

ekonomizma. 

Od tega trka  med Starim in Novim svetom je morda odvisen sam obstoj zahodnoevropske 

civilizacije skupaj z njenimi razsvetljenimi pridobitvami.  
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8. ZAKLJUČEK  

 

V iskanju odgovora na vprašanje, zakaj se človeštvo, kljub vsesplošni demokratizaciji in 

dostopnosti javnega šolanja v razvitih družbah in kljub dosedanjemu skokovitemu 

znanstvenemu in tehnološkemu razvoju, še vedno srečuje z  najosnovnejšimi  človeškimi 

problemi, smo želeli raziskati vlogo  avtoritete, antiavtoritarnosti  in šole pri neuspešnem 

soočenju in reševanju  problemov človeštva.  

V ta namen smo najprej raziskali zgodovinske temelje nosilcev avtoritete v obliki tradicije, 

religije in razuma.  

Ugotovili smo, da se je v  tradicionalno urejenih družbah avtoriteta prenašala preko duha 

prednikov, z dedovanjem in po tradiciji od tistih, ki so postavili temelje za vse prihodnje 

stvari. Tradicija  je posvečevala in ohranjala preteklost ter zanamcem vzdrževala kontinuiteto 

smisla med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo. 

V novo nastali  krščanski religiji je  prišlo  do preloma z dotedanjim pojmovanjem  preteklosti 

in tudi do preloma s tradicionalno pojmovano oblike avtoritete. Nenadoma ni bilo več 

prostora za  čaščenje prednikov in vseh malih  ter  velikih božanstev. Odtlej se avtoriteta in 

tradicija pojmujeta pozicijsko, kot nekaj, kar obstaja  zaradi absolutne,  vrhovne avtoritete  

monoteističnega  Boga in njegovih apostolov, ki jih je on sam določil. Od tod je v fevdalnem 

obdobju izvirala tudi hierarhija moči  v medčloveških odnosih, tako na ravni družine, šole, kot  

širše družbe na splošno.  

Če je krščanstvo nasilno prelomilo vezi z dotedanjo  tradicijo, je moderna doba na podoben 

način prelomila vezi z religijo. Z Descartesovim znamenitim stavkom »mislim, torej sem« se 

je začela moderna doba. Razum je namesto Boga postal  temeljni in neovrgljivi vir spoznanja. 

Ta prelom z religiozno avtoriteto in preobrat k  razumu je bil pravzaprav pričakovana reakcija 

na večstoletno zahtevo krščanskega  boga in  cerkve k  avtoriteti  popolne poslušnosti. Tako 

sta  Razum in njegova nova institucija  »znanost« postala glavna avtoriteta in  nova »religija«, 

vse do danes. 

Vzporedno z raziskovanjem temeljnih nosilcev avtoritete smo opazovali  posamezne   pojavne 

oblike avtoritete v vzgoji,  skupaj  z vzgojnimi  stili,  ki so  bili  značilni   za posamezna  
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zgodovinska  obdobja. Razvoj je tako  šel v smeri od krščansko pojmovane  apostolske 

avtoritete   in za tedaj značilnega  avtokratsko oziroma avtoritarno- represivnega vzgojnega 

stila, razsvetljensko pojmovane simbolne  avtoritete  čistega  uma  in avtoritativnega 

vzgojnega stila,  »romantično«  pojmovane  skrite  avtoritete in permisivnega vzgojnega stila, 

do današnje samoomejitvene avtoritete in interakcijskega  vzgojnega stila. Kljub temu da so 

se, skupaj z nosilci avtoritete, vzporedno spreminjale tudi njene pojavne  oblike ter vzgojni 

stili, tako znotraj družine kot  tudi šole, smo se vprašali, ali nam je  uspelo doseči zastavljene 

vzgojne cilje, ki naj bi se kazali v samozavestnem, svobodnem, samostojnem,  

samoiniciativnem , avtonomnem, odgovornem, strpnem in nekonformističnem  posamezniku, 

ki bi dosegal postkonvencionalne stopnje moralnega razsojanja. 

V iskanju vzrokov za nedoseganje zastavljenih vzgojnih in družbenih idealov, smo se nato s 

pomočjo različnih avtorjev ozrli na splošne družbene procese, ki se odvijajo v ozadju in ki jih 

zavirajo.  

Skupaj z Althusserjem  tako ugotavljamo, da je v kapitalizmu vlogo cerkve  zamenjala  šola v 

vlogi vladajočega ideološkega aparata države, ki  ji pomaga reproducirati ter ohranjati 

razmerja kapitalistične eksploatacije. Vse to po Althusserju  počne  prikrito,  za ideologijo 

nevtralnosti in laičnosti šole ter v splošnem zaupanju v njeno  dobronamernost, ki naj bi 

otrokom zgolj pomagala na poti k svobodi, moralnosti in odgovornosti odraslih ljudi.  Učitelji 

s svojo zavzetostjo pomagajo  vzdrževati ta aparat, čeprav jih uničuje in mu niso kos.  

Althusser nas tudi  opozarja na  splošno krizo, ki je zajela šolske in družinske sisteme  

najrazličnejših držav po vsem svetu,  za katero meni, da še nikoli ni bila tako huda in da vzrok 

zanjo tiči v samem jedru kapitalistične družbene ureditve. 

V nadaljevanju smo obravnavali  spoznanja Whyta, ki v svojem delu  opisuje  začetek  

nastajanja korporacijske  ideologije ter vzporeden proces birokratizacije ameriške družbe, ki 

se je razširila po celem svetu in se danes kaže v birokratski nepreglednosti zahodnih družb. 

Opozarja nas na nov pojav, pojav skupinske avtoritete in nove, t.i. družbene oziroma 

organizacijske etike, ki stremi k skupnemu soglasju, iskanju kompromisov in organizacijski 

harmoniji. Takšni obliki avtoritete se odrasel človek težko zoperstavi oziroma se v njej 

izpostavi,  kaj šele odraščajoči otrok. Opazili smo namreč, da Whytovo opisovanje  družbene  

etike  zveni  neverjetno skladno s sodobnim  duhom konsenza splošno sprejetih človekovih 
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pravic in interakcijskim vzgojnim stilom ter samoomejitveno avtoriteto kot najvišjih vzgojnih 

idealih postmoderne družbe. 

Tudi Lasch je kritičen do kapitalizma, saj ugotavlja, da razvijajoči se kapitalizem deluje na 

družbo antiavtoritativno, na primer s tem ko  je oslabil in uničil avtoritarno družino. Preko 

najrazličnejših strokovnjakov je vstopil v družine in staršem odvzel njihovo naravno 

samozavest in samozaupanje. Notranje izpraznjeni človek zahodne družbe ni več zmožen 

razumeti toka zgodovine in ga razumsko preusmeriti oziroma spremeniti. Postal je apolitičen, 

vase zagledani patološki narcis, ki pa je odličen potrošnik najrazličnejših storitev in 

proizvodov kapitalistične hiperprodukcije in ki se s svojimi konformističnimi lastnostmi 

idealno prilega pričakovanjem skupinske avtoritete znotraj korporativnih organizacij. 

Naslednji od avtorjev, s pomočjo katerega smo želeli pogledati v ozadje družbenih dogajanj, 

je  Freitag, ki  opaža, da si je kapitalizem  sodobno družbo tehnološko podredil. V takšni 

družbi se ne pričakuje več, da bodo posamezniki sledili osebnim vrednotam ali se skupno 

zavzemali za kakršnekoli  ideale, pač pa se od njih pričakuje, da v sistemih učinkovito 

sodelujejo  in se apolitično prilagajajo. Oblast in avtoriteta sicer še obstajata, vendar nekje na 

obrobju. Razum je mutiral v neosebne izračune, bilance in strategije. Namesto politike vlada 

nepregledna ter neosebna tehnobirokracija upravljavskega vodenja življenja na vseh 

področjih,  tako na družbenem kot na  osebnem nivoju.  

Vsem štirim omenjenim avtorjem je skupno opozarjanje na krizo avtoritete, izgubo 

zgodovinske kontinuitete oziroma zgodovinskega spomina nad rastjo apolitičnosti ter izgubo 

zaupanja v prihodnost.  

V nadaljevanju si nato ogledamo mehanizme slabljenja avtoritete učitelja v šoli. Potem ko je 

družba staršem s svojimi posegi odvzela avtoritativno moč, začnejo nemočni starši posledično 

odvzemati avtoriteto učiteljem, saj njihova pričakovanja odražajo ideale permisivne 

indoktrinacije,  da naj šola postane  brez odvečnih pritiskov tako na otroka kot na družino.   

Po drugi strani učiteljem slabi avtoriteto tudi država. Z zunanjimi  regulativi in priporočili jim 

vedno strožje predpisuje učne vsebine, cilje in tudi načine učenja,  s čimer  kaže nezaupanje 

do učiteljev in jim jemlje njihovo strokovno moč ter avtonomijo. 
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Država učiteljem slabi avtoriteto tudi z vedno večjo birokratizacijo, feminizacijo in 

proletarizacijo njihovega dela, ki se med ostalim kaže v, že prej  omenjenem, relativno 

majhnem nadzoru nad delovnim, tj. pedagoškim procesom, vendar v vedno večji 

intenzifikaciji njihovega dela ter posledični preobremenjenosti, ter v racionalizaciji, ki se kaže 

v upadanju njihovega življenjskega standarda ter tudi varnosti njihove zaposlitve. 

Pričakovati je bilo, da bo potem, ko bodo zatonili v pozabo tradicionalni nosilci avtoritete in 

ko bodo posledično oslabljene pojavne oblike avtoritete znotraj družine in šole, slej ko prej 

prišla na vrsto tudi instanca politične avtoritete v obliki države. Tako v nadaljevanju opažamo, 

da je s strani mednarodnih korporacij vedno bolj ogrožen sam obstoj držav kot branikov 

legitimnosti politične avtoritete. Z njihovim zlomom bi najverjetneje dokončno prešli v 

poslednjo fazo v razvoju kapitalizma in tudi človeštva, s čimer se potrjuje daljnovidno 

razmišljanje  H. Arendt  o  stabilnosti spoja tradicije, religije in avtoritete, ki je potrebna za  

obstoj  zahodne civilizacije.  

V zadnjem delu naloge poskušamo  v obliki osebnega razmišljanja in v iskanju izhoda iz 

trenutne  situacije  ponovno iskati možnosti vpeljevanja avtoritete  v zavest človeškega 

bivanja in delovanja. Morda je zdaj nastopil  čas, da se v iskanju in vzpostavljanju  osebne in 

družbene koherence zavestno  povežemo  s predniki, tradicijo, duhovnostjo in da ponovno 

poiščemo avtoriteto, kot našo v času izgubljeno nit oziroma kontinuiteto. 

Za začetek bi bilo morda dovolj, da se nam vrne najdragocenejša prvina, ki vedno bolj izginja 

iz človeškega vsakdana, tj. prosti čas, čas ki ni strukturiran z delom. To bi nam dalo tisti 

potrebni prostor svobode za samo  »biti« in ne več  samo za  »delovati, dosegati, presegati  in 

imeti«. 

Posledično bi imeli več časa za premišljeno reševanje univerzalnih problemov človeštva, 

tokrat na globalnem nivoju celega planeta in ne več parcialno kot doslej, v okviru posameznih 

strokovnih področij,  držav ipd.  

V naše življenje, mišljenje in delovanje bi bilo dobro zopet spustiti  malo več  duha 

razsvetljenskega idealizma in malo manj dobičkov željnega  postmodernega ekonomizma.  

Od trka med Starim svetom, ki ga poosebljajo  razsvetljenski ideali in Novim svetom, ki ga 

poosebljajo profiti institucij korporativnega kapitalizma,  je morda odvisen sam obstoj 
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zahodnoevropske civilizacije, skupaj z njenimi razsvetljenimi pridobitvami in ideali, tudi 

vzgojnimi.  

Ugotavljamo, da kljub vsemu človeškemu razvoju in naporu ustvariti demokratično družbo 

enakosti in  svoboščin za vse,  padamo nazaj v totalitarno, tokrat korporativno kapitalistično  

družbeno ureditev, ki je veliko bolj prefinjena kot vse prejšnje, saj nam na zunaj daje iluzijo 

svobode, demokracije in napredka. 
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