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Povzetek

Naloga je prikaz refleksije poučevanja filozofije, ki ji je inherentno zavezan vsak učitelj 

filozofije, ker je učitelj in to zahteva od njega narava filozofije. Skozi primer lastne učne 

prakse in oblikovanja moje učiteljske osebnosti najprej obravnavam dileme o različnih 

paradigmah poučevanja filozofije, v drugem delu vpeljem nekatere hermenevtične koncepte 

(predsodek, hermenevtični krog) za osvetlitev razumevanja kot enega od ključnih pojmov 

poučevanja, v tretjem delu prikažem navezavo na sokratsko tradicijo, ki ji pripadam, in 

zaključim s komentarjem delovnega gradiva, ki je udejanjene mojih pogledov na filozofijo in 

njeno poučevanje.   

UDK: 37.091.33:1(043.2)

Gesla: poučevanje filozofije, paradigme poučevanja, hermenevtika, sokratska metoda, delovni 

zvezek 



Summary

The master’s degree work is the reflections on philosophy teaching, which every single 

philosophy teacher is inherently committed to, simply by fulfilling its teaching mission and by

being urged to do so in accordance with the nature of philosophy itself. Using my own 

teaching experience, closely related to the formation of my identity as a teacher of 

philosophy, I first present the dilemmas about various paradigms of teaching philosophy and 

then I introduce some hermeneutics concepts (hermeneutical circle, prejudice) in order to give 

a deeper insight into understanding, which can be regarded as one of the key terms of 

teaching. The third part portrays the relation to the Socratic tradition, which I follow and it 

leads to the conclusion, which brings a commentary on the material that is the implementation 

of my points of view concerning philosophy and teaching it.   

UDK: 37.091.33:1(043.2)

Gesla: teaching philosophy, teaching paradigms, hermeneutics, socratic method, workbook
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Uvod 
 

Skupno vsem učiteljem je, da premišljujemo o svoji praksi spontano in mimogrede, 

najpogosteje ob težavah, ki se pojavljajo v raznoterih učnih situacijah. Na ravni deklariranih 

učnih ciljev nam je skupno tudi prizadevanje učiti učence misliti skladno z našimi predmeti, 

misliti matematično, literarno, zgodovinsko, psihološko, biološko ipd. Če učenca ne naučimo 

samo vsebin našega predmeta, temveč še misliti skladno z njim (fizikalno, biološko, 

matematično …), smo veseli, saj je dosegel najbolj zaželeno in najvišje na lestvici kognitivnih 

ciljev poučevanja. Pred učitelja filozofije pa je postavljena nekoliko bolj zapletena naloga: 

deklarirani glavni cilj poučevanja je obenem najvišji na lestvici kognitivnih ciljev, učence 

mora naučiti filozofskega mišljenja in ne samo teh ali onih vsebin, marveč mišljenja samega; 

vsebine, ki so zapisane v učnih načrtih in katalogih znanja so pri tem zgolj sredstvo, orodje, 

medij, pripomoček, skozi katere naj bi jih pripeljal do mišljenja. Pa še po nečem se loči učitelj 

filozofije od drugih. Učitelj matematik, slovenist, biolog ali zgodovinar se ne sprašuje, kaj 

njegov predmet je, njegovo definicijo lahko brez težav navede iz spomina, učitelj filozofije pa 

se že na začetku znajde v zadregi, kajti definicija filozofije ni enoumna – ni nesporno, kaj 

filozofija je. Kaj torej učiti, če predmet poučevanja ni točno določen, ampak zahteva od 

učitelja razmislek in odločitev, kaj zanj filozofija je in ali je to, kar se dogaja v učilnici ali 

drugod, kar proizvede pri svojih učencih, res filozofija. Še več, jo je sploh mogoče poučevati? 

Tudi na to vprašanje ni enoznačnega odgovora. In če jo je mogoče poučevati, v katerem 

razvojnem obdobju naj se to zgodi? Katere metode uporabiti? Katere teme so najbližje 

učencem? Filozofija torej (tudi) zaradi svojih specifičnosti zahteva od učitelja več napora 

refleksije v primerjavi z učitelji drugih šolskih predmetov.  
 

Refleksijo, inherentno poučevanju filozofije, so narekovale še zunanje okoliščine, podane v   

nalogi. Časovno je bila bolj v ospredju na začetku učiteljske poti, nekoliko pozneje se je 

intenzivirala zaradi sodelovanja pri zasnovi zunanjega preverjanja pri maturi, pisanja učnega 

načrta, oblikovanja načel uredniške politike učiteljske in dijaške revije za filozofijo, pri 

izvajanju seminarjev, urejanju priročnikov za poučevanje filozofije, v mednarodno soočenje 

pa je šla s sodelovanjem na filozofskih olimpijadah. Če je potekal premislek na začetku bolj 

samotno, predvsem v dialogu s tradicijo, v kakršno je potopil študij, v dialogu s stanjem stvari 

ob vstopu v poklic in s prvimi lastnimi izkušnjami ter intuicijami, je postalo nadaljevanje 

veliko bolj plodno, saj se je dogajalo v dialogu s sodelavci, s katerimi smo, gledaje nazaj, 

oblikovali pravo skupnost raziskovanja na temo poučevanja filozofije. Zaradi sodelovanja je 



4 
 

bilo mogoče sproti preverjati naša dognanja neposredno pri pouku, zelo kmalu tudi na osnovi 

tistega, kar smo (oziroma se je skozi naše delo) proizvedli pri učencih, tj. skozi njihove 

izdelke, eseje, seminarske in raziskovalne naloge, diskusije pri urah ipd. V osemdesetih letih 

so bila učna mesta, kjer se je bilo mogoče srečati s filozofijo, maloštevilna, na univerzi, v 

gimnaziji, v filozofskih knjigah, na zasebnih pogovorih zainteresiranih, danes je področje 

filozofije obsežnejše, več prostora ima v srednješolskem izobraževanju zaradi mature kot 

kdajkoli poprej (v maturo je iz leta v leto vključenih več gimnazij), v osnovni šoli obstaja 

izbirni predmet filozofija za otroke v zadnjem triletju, poučevati jo je mogoče tudi v vrtcu in 

nižjih razredih. Postala je tudi družabnejša s filokafeji, tabori, izobraževanji, ekskurzijami, 

tekmovanji, predavanji za nefilozofe, formalnimi in neformalnimi srečanji, obstaja študentsko 

dijaški spletni forum, učitelji svoje gradivo objavljajo na šolskih spletnih straneh, na šolah in 

na osrednji prireditvi se obeležuje Unescov svetovni dan filozofije tudi z dijaškimi izvirnimi 

filozofskimi predstavami ali diskusijami. Ta raznolika filozofska dejavnost zato kliče po 

refleksiji. In ta refleksija ne dolguje le klasičnim filozofom: Sokrat in Platon sta ji sicer teren 

določila pred mnogimi stoletji, a danes ne bila takšna, kot je, brez nenehne izmenjave med 

dijaki, učitelji, tradicijo in specifičnimi okoliščinami, v kateri se dogaja. Je hkrati 

individualna, določena z osebnimi idiosinkrazijami avtorice, a tudi obča, ker poskuša misliti 

načela poučevanja.     
 

Po eni strani je cilj naloge je dati spontanim in občasnim refleksijam nekoliko bolj 

sistematično obliko in narediti račun o lastni praksi, da bi se bolje razumelo, za kaj pri 

(mojem) poučevanju filozofije gre. Po drugi strani pa je cilj tudi praktičen, gre mu za dobro 

poučevanje, ne samo za spoznanje, marveč tudi dobro delovanje. Zato je prvi del naloge 

soočenje z nekaterimi paradigmami poučevanja filozofije, kakor so stopale v ospredje ali celo 

tekmovale med sabo v različnih časovnih obdobjih. Vsebina drugega dela je termin 

razumevanje, ki je v šoli eden od najpogosteje uporabljanih pojmov, a ne tudi eden od 

najbolje razumljenih. Tretji del je posvečen sokratski metodi, kakor se pojavlja v didaktični 

literaturi, v nekaterih Platonovih dialogih in v različnih izpeljankah minulega stoletja. 

Sokratova osebnost, njegov način življenja, je bil in še vedno je nedosegljivi vzor mojih 

učiteljskih prizadevanj. Hoditi po njegovi poti spodbujanja mišljenja, poskušati se tudi 

zasebno približati filozofskemu načinu življenja je bila in še vedno je velika motivacija. Tretji 

del naloge je avtoričina ilustracija tega, za kaj pri filozofiji gre, z delovnim zvezkom in 

drugimi učnimi gradivi.  
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2 Oblikovanje mojega učiteljskega horizonta 

 

Namen tega poglavja je prikazati oblikovanje moje učiteljske osebnosti. Tekom desetletij 

poučevanja sta se tesno prepletla lastna individualnost in filozofija, nastali preplet je bil in je 

še vedno naddoločen s splošnimi družbenimi in predvsem šolskimi okoliščinami, ki so se s 

časom spreminjale. Sledi prikaz in refleksija ključnih točk mojega (pre)oblikovanja od 

začetka, ki je pomenil najprej trdo soočenje z zgodovinsko paradigmo, v kakršno sem vstopila 

in je implicitno in eksplicitno izvirala iz izkušnje univerzitetnega študija filozofije, nato 

zamenjavo s problemsko paradigmo, ki jo je narekovala vpeljava zunanjega ocenjevanja in 

mature, ter končanje v sokratski paradigmi. Glavni, od vsega začetka (samo)zadani cilj 

poučevanja je bil omogočiti srečanje filozofije in v življenje vstopajočega mladega človeka, 

dijaka oziroma dijakinje. Da bi bilo srečanje mogoče, ga ni dovolj le seznaniti z navodilom 

»spoznaj samega sebe«, ampak mora temu navodilu slediti tudi sam vpeljujoči učitelj. 

Rezultat refleksije je, da je šele na terenu »spoznaj samega sebe« mogoče srečanje, kajti v 

njem se združi človekova osebna izkušnja s filozofskimi pojmi, idejami, nauki, ki to izkušnjo 

omogočajo misliti in razširiti na občo človeško izkušnjo. Gre za trojno srečanje torej: učitelja 

in dijaka, srečanje z idejami, srečanje s samim sabo. Moj učiteljski začetek se ni zgodil samo 

v zgodovinski perspektivi, temveč je bil določen tudi s platonsko heglovsko perspektivo: vstop 

je transcendiranje v svet čistih abstrakcij, zato naj učitelj na nek način ponovi zgodovinski 

razvoj ideje, ko se s Parmenidom filozofija  dvigne v čisto misel, kar naj se tudi zgodi pri 

poučevanju filozofije. In zgodi se, a le manjšini, za preostale je treba pripraviti drugačna 

izhodišča za vstop. Snovanju primernih izhodišč je (bilo) namenjeno moje poklicno 

oblikovanje, sledeč temu cilju se je moral širiti horizont in učiteljice in filozofije, da je lahko 

zajel mnogolično osebno in filozofsko izkušnjo.  

 

2.1 Prelom s tradicijo:  Zgodovinsko poučevanje filozofije   
 

Šimenc v Didaktiki filozofije (2007, 7-15) analizira preteklo diskusijo o zgodovinskem in 

problemskem poučevanju filozofije, ki je bila še posebno ostra na 10. kongresu evropskega 

združenja profesorjev filozofije AIPPh v Schloss Hofnu leta 1985, in, kar je najbolj 

pomembno, pokaže, da je v resnici zgodovinski pristop oziroma bolje šolska zgodovina 

filozofije zgolj »… drugo ime za površnost in odlaganje mišljenja na večni pozneje – vse to je 

treba vedeti, preden boste lahko razumeli in sami začeli razmišljati.« (Isto, 11) Podrobnosti 

njegove analize me tukaj ne zanimajo in nanjo opozarjam izključno zato, ker je bil do konca 
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osemdesetih let tako imenovani zgodovinski pristop za slovenske učitelje skorajda povsem 

nevprašljiv. Njegovo samoumevnost je načelo dvoje: skoraj istočasno je izšel alternativni 

učbenik filozofije, namreč prevod avstrijskega učbenika Filozofija Marie Fürst in Nikolausa 

Halmerja (pa tudi srečanje z avtorico in z Aipph), leto poprej pa istoimenski učbenik Franeta 

Jermana, obenem je bila vpeljana tudi mednarodna matura na ljubljansko Gimnazijo 

Bežigrad. Učni načrt mednarodne mature za filozofijo na nižji in višji ravni je obsegal izbrani 

problemski sklop, izbrano filozofsko delo in seminarsko nalogo, njegova osnovna orientacija 

pa je bila problemska. Spoznavanje te različice problemskega modela in prve izkušnje z njim, 

ter delo z besedili in interpretacijami iz prevedenega avstrijskega učbenika so imele 

daljnosežne posledice.  
 

V naš horizont je vstopil naprej drugačen koncept poučevanja filozofije, a ne samo to, marveč 

tudi drugačen koncept filozofije, in naposled smo se slovenski učitelji filozofije zavedli, da 

»… smo bili učitelji filozofije večinoma vzgojeni predvsem kot poslušalci in reproducenti 

povedanega ali prebranega ...« (Verovnik 2003, 4)  
 

Prvi vzrok za zgornje ni bila le samoumevna zgodovinska paradigma, ki je predpostavljala, 

povedano v šolskem žargonu, osvojitev nekega korpusa vednosti in njegovo reprodukcijo. 

Njena glavna učna metoda je bila frontalna, učitelji smo bolj ali manj navdahnjeno predavali 

in dijaki so zapisovali ter reproducirali. Tu in tam je kateri učitelj dodal še seznam literature 

(po navadi kar izbor literature, ki jo je moral sam prebrati med študijem), iz katerega so dijaki 

izbrali naslov, napisali referat in ga predstavili pred razredom. Temu se je reklo seminarsko 

delo. Obstajal je videz, kakor bi hoteli v malem posnemati univerzitetni študij. In seveda smo 

bili postavljeni pred neznansko nalogo, kako v enem letu vsaj kolikor toliko solidno izpeljati 

pregled filozofije od Talesa do sodobnosti. Glavna težava, ki nas je ob tem mučila, je bila, 

kako v kratkih minutah, namenjenih temu ali onemu mislecu, ne banalizirati njegovih idej ali 

naukov. Drugi vzrok za naš pasiven in pasivizirajoč odnos do filozofije pa je bila 

ideološko/dogmatična paradigma, združena z zgodovinsko, a tudi strah pred pravo filozofijo, 

saj je ta tako zahtevna, da jo sami lahko opazujemo samo od daleč.1  
 

                                                
1 Klasifikacij učnih pristopov je več, Moll (1987, 60) loči zgodovinskega, sistematičnega in psihološkega. Bolj 
razdelana je klasifikacija Michela Tozzija (Philosophy – school of freedom. Teaching philosophy and learning to 
philosophize, http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001536/153601F.pdf, 83-85). Loči pet pristopov: 
ideološko-dogmatičnega, historičnega, problemskega, demokratično-diskusijskega in praktično-etičnega. Z njimi 
poskuša zajeti pestro raznolikost evropskega poučevanja filozofije na srednji stopnji izobraževanja. Evropski 
učni načrti za filozofijo so kombinacije različnih paradigem. Tozzi uporablja zanje termin paradigma, a za naš 
namen je irelevantno, ali govorimo o paradigmah, pristopih, orientacijah ali načinih poučevanja.  
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Tipičen, paradigmatski primer Šimenčeve karakterizacije zgodovinskega pristopa kot drugega 

imena za površnost je učbenik Temelji filozofije za gimnazije avtorja Janka Kosa, iz katerega 

smo se učili kot gimnazijci in ga kot profesorji včasih tudi sami uporabljali navkljub dejstvu, 

da so mu očitali nekritični pozitivizem, kar je bilo v časih našega študija negativna označba, 

ki je pomenila, da ni povsem ideološko ustrezen.2 Obenem je učbenik tudi primer udejanjenja 

ideološko dogmatske paradigme poučevanja filozofije. Ker je bilo oboje horizont, v katerem 

smo zrasli najprej kot dijaki in potem kot učitelji filozofije, navajam najbolj očitne primere 

obojega.3  

 

Zgodovinska paradigma skozi Temelje filozofije za gimnazije Janka Kosa 
 

Avtor v Uvodu pojasnjuje: »Filozofijo spoznavamo po dveh poteh. Prva je zgodovinska – v 

razvojnem zaporedju opisuje, razčlenjuje in razlaga osebnosti, delo in ideje posameznih 

mislecev, pa tudi razvoj filozofskih problemov, značilnosti obdobij v razvoju filozofije in 

razmah posameznih filozofskih smeri. Ker ji gre za zgodovinski oris, se ta pot imenuje 

zgodovina filozofije. (...) konkretno vsebino filozofije odkriva zgodovina filozofije ...« (Kos 

1973, 15. Poudarila A. H.)  
 

Kaj vse sodi po Kosu h »konkretni vsebini filozofije«, ki naj bi jo spoznali pri pouku? 

Najbolje, da sledimo avtorjevem opisu in začnemo z najbolj konkretnim, z osebnostmi, da bi 

pokazali, kako zelo nemogoča je naloga obravnavati dve tisočletji in pol tkanja zahodnega 

filozofskega duha v enoletnem pouku filozofije. Filozofa kot osebnost avtor predstavi z 

imenom, nekaj biografskimi podatki, seznamom najpomembnejših del, umesti ga v smer, na 

začetku ali koncu poglavja označi njegov pomen in pogosto tudi vpliv na razvoj filozofskih 

smeri in filozofskih problemov. Obravnave konkretnih filozofov se razlikujejo:  
 

- filozof je deležen daljšega opisa, ima več razlage in podrobnejšo razčlenitev idej, 

filozofskih problemov ali naukov. Prvaki so: Platon (16 razdelkov, 11 strani), Aristotel 

                                                
2 Prvič je izšel kot priročnik Oris filozofije (Ljubljana: Cankarjeva založba, 1967) sistematsko zasnovan (zgled 
na primeru ontologije: različne filozofske pozicije so bile v kronološkem zaporedju navedene kot primeri 
metafizično idealističnih, materialističnih in agnostično fenomenalističnih; enako so zasnovani prikazi drugih 
filozofskih disciplin: gnoseologije, filozofske antropologije, filozofije zgodovine, etike in estetike, vsa poglavja 
pa se zaključijo z marksistično obravnavo kot najvišjim dosežkom. Druga, popravljena in dopolnjena izdaja 
(1970) še vedno prepleta zgodovinski in sistematični pristop. Tretja različica izide 1973 z zgoraj navedenim 
naslovom pri isti založbi, potrjena je bila kot učbenik, razdeljena na dve poglavji, na daljšo Zgodovino filozofije 
od Konfucija do Borisa Majerja (!), in na kratek Pregled filozofske sistematike. Vsebinsko med prvo in zadnjo 
izdajo ni razlike.  
3 Tudi zato, ker je dokument zanesljivejši od spomina. Seveda ne bo umanjkal sprotni razmislek, ali in kako je  
uporaben Kosov učbenik danes.  
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(21 razdelkov, 15 strani), Descartes (15 razdelkov, 9 strani), Kant (19 razdelkov, 12 

strani), Hegel (15 razdelkov, 12 strani);  

- filozof je deležen samostojne, a krajše obravnave v posebnem poglavju kot zgoraj 

navedena imena: F. Bacon, Spinoza, G. W. Leibniz, John Locke, George Berkeley, G. 

Vico, J. J. Rousseau, J. G. Herder, D. Hume, A. Schopenhauer, A. Comte, L. Feuerbach, 

F. Nietzsche, H. Bergson; 

- filozofa se v posebnem poglavju obravnava v okviru filozofske smeri: A. Avguštin, T. 

Akvinski, M. Heidegger, J. P. Sartre (od 3-7 razdelkov, od 3-5 strani);  

- filozof se obravnava kot začetnik filozofske smeri: Demokrit in antična atomistika, 

Sokrates in sokratske šole, Skepticizem, Epikurejstvo, Stoicizem, William James in 

pragmatizem, Edmund Husserl in fenomenologija; 

- filozof je samo eno od imen v poglavjih o filozofski smeri: npr. Tales v poglavju Jonski 

naravoslovci, Protagora v Sofistika, Patristika, Utilitarizem 19. stoletja, Marksistična 

filozofija, Logični pozitivizem, Strukturalizem, Sodobna marksistična filozofija. 
 

Osebnosti so torej deležne različne obravnave z dvema skrajnostima: natančna obravnava 

(Platon, Aristotel, Descartes, Kant, Hegel) ali zgolj omemba imena z letnico rojstva in smrti 

(recimo Kuzanski) ali celo brez (Pelagius). V učbeniku tako najdemo več kot 250 imen,4 

                                                
4 V učbeniku tako zasledimo naslednja imena (omejila se bom zgolj na zahodno filozofijo): 1. Tales, 2. 
Anksimander, 3. Anaksimenes, 4. Heraklit, (Prešern, Čop), 5. Empedokles, 6. Anaksagoras, 7. Pitagora, 8. 
Parmenid, 9. Zenon (Heidegger), 10. Demokrit, 11. Lukrecij, 12. Protagora, 13. Gorgias, 14. Sokrat, 15. Aristip, 
16. Antisten, 17. Platon (Mahnič, Homer, Cankar), 18. Aristotel (Aleksander Veliki, Apolon, Dante, ), 19. Piron, 
(Montaigne), 20. Epikur, 21. Zenon, 22. Klenates, 23. Antipater, 24. Poseidonios, 25. Seneka, 26. Epiktet, 27. M. 
Avrelij, 28. Plotin, 29. Avicenna, 30. Averroes, 31. Maimonides, 32. Justinus, 33. Tertuillan, 34. Klemens, 35. 
Origenes, 36. A. Avguštin, 37. Pelagius, 38. Abelard, 39 W. Occam, 40. Anzelm, 41. D. Scotus, 42. R. Bacon, 
M. Hvale, 43. T. Akvinski, (Adam, Leon XIII., F. Lampe, A. Ušeničnik, 44. J. Maritian, Russell), 45. Kuzanski, 
46. Ficino, 47. Mirandola, 48. Erazem, 49 Machiavelli, 50 T. Morus, 51. Bruno, Kopernik, Kepler, 52. F. Bacon 
(Jakob I.), 53. Descartes (G. Galilei, Kristina, Ludvik XIV.) 54. Melabranche, 55. Spinoza (Lessing, Herder, 
Goethe), 56. Leibniz, Newton, 57. Locke, 58. Berkeley, 59 T. Hobbes, 60. Gassendi, Bošković, 61. Voltaire, 62. 
Montesque, 63. Rousseau, 64. Lamettrie, 65. Diderot, 66. Holbach, 67. Helvetius, 68. Buffon, 69. D'Allambert, 
(Katarina II., Zois, Vodnik, Linhart, Robespierre), 70. Vico (Spengler, Kosovel), 71. Herder, 82.Hume, 83. Kant, 
(Laplace, Kopitar, 84. Fichte, 85. Schelling), 86. Hegel (Napoleon, Holderlin, Prijatelj, F. Kidrič, J. Mislej, 
Stritar, Gregorčič, Tavčar, Kersnik), 87. Schopenhauer (Wagner, Freud, T. Mann, Byron, Lenau, Heine, 
Leopardi, Vigny, Župančič, Gradnik), 88. Bentham, 89. Mill, 89. Comte (Clotilde de Vaux, H. Taine, T. Buckle, 
H. Spencer, Saint-Simon, Ašekrc), 90. Feuerbach (Strauss, Darwin, Vogt, Böchner, Moleschott, Haeckel, 91. 
Marx (Smith, Ricardo, Fourier, Engels, Plehanov, Lenin, Jenny Marx, Mazzini, Bakunin, Proudhon, Curie, 
Einstein, Planck, Rutherford, Borh, Heisenberg, Schrödinger, Mach, Avenarius), 92. Nietzsche (A. Gide, 
Hamsun, Gorki, Kantor, Cankar), 93. Bergson, (Nobel), 94. James, Boole, Peirce, Schöder, Frege, Peano, 95. 
Russell, Hilbert, Lukasiewitcz, 96. Schlick, 97. Carnap, 98. Wittgenstein, 99. Husserl, 100. Pascal, 101. 
Kierkegaard, 102. Jaspers, 103. Marcel, 104. Sartre, 105. Heidegger, (Kafka, Dostojevski, Rilke), 106. Saussure, 
Trubeckoj, Jakobson, Barthes, 107. Levi-Strauss, 108. Foucault, 109. Lacan, 110. Althusser, Sebag, 111. 
Derrida, Labriola, Lafargue, Mahring, Bloch, Gramsci, Marcuse, Adorno, Lefebre, Goldman, Garaudy, Schaff, 
Pavlov, Lukacs, (Bela Kun, Croce, Ajshil, Sofokles, Shakespeare, Balzac, Stendhal, Tolstoj), Hvale, Karpe, 
Pfeifer, Tirnberger, Radeskini, Marija Terezija, Jožef II., C. Wolff, Pajk, Mislej, Kristus, Leon XIII., Mahnič, 
Lampe, Ušeničnik, Janžekovič, Veber, Meinong, A. Sodnik, A. in E. Kristan, H. Tuma. Kardelj, Ziherl, B. 
Kidrič, V. Rus, B. Majer, Debenjak, Hribar, Jerman, Pirjevec, Urbančič).  
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velikih in pomembnih ter manj pomembnih filozofov, znanstvenikov, vladarjev, umetnikov, 

tudi ljubic in žena, mrtvih, živečih, pomembnih z nacionalnega ali ideološkega vidika itd. 

Avtor jih razvršča: 
 

- po pomembnosti (število strani na posameznega filozofa je odvisno od pomembnosti, ki jo 

ima na rang lestvici avtorja, na kateri je prvak Aristotel /Kos 1973, 59-74/);  

- po zgodovinskih obdobjih, kar je samoumevno, saj je prvi del zgodovinski (Antična 

filozofija, Helenistična filozofija, Srednjeveška filozofija, Filozofija novega veka /Kos, 

27, 80, 94/);  

- kontinentalni pripadnosti (delitev na kitajsko, indijsko in evropsko filozofijo, /isto, 319/);  

- nacionalni pripadnosti (npr. Začetki indijske filozofije, Francoski materializem, Začetki 

nemškega materializma, Filozofija pri Slovencih /isto, 119, 175, 268/);  

- filozofskih smereh (npr. Skepticizem, Epikurejstvo, Stoicizem /isto, 75-77/);  

- posameznega avtorja ali smer še neposredno ocenjuje po prispevku k razvoju nekega 

filozofskega problema: »Piron je prignal do skrajnosti načela o subjektivnosti in 

relativnosti človeškega spoznanja …« (isto, 75). V kolikšni meri je vplival na druge 

filozofe in smeri, recimo pri Descartesu navaja vpliv na Spinozo, Berkeleyja in ne pozabi 

na sodobne smeri fenomenologijo in eksistencializem (isto, 107). Še zlasti ga zanima 

vpliv na književnost, kar je samoumevno z ozirom na njegovo tezo, da je filozofija bliže 

umetnosti kot znanosti (isto,13). Omenja tudi vpliv smeri ali filozofa na družbeno 

zgodovino, recimo Rousseaujev vpliv na francosko revolucijo (isto, 133).  
 

V naslovih poglavij in podpoglavij je 67 imen in če se recimo pri sofistih, materialistih 18. 

stoletja in marksizmu, strukturalizmu itd. obravnava le glavne predstavnike oziroma začetnike 

ali zgolj kot smeri, preostane še vedno okrog 40 imen oziroma filozofskih smeri, ki jih je 

treba obravnavati v 70 urah pouka. Ta podroben pregled je bil nujen, da bi bila Šimenčeva 

oznaka zgodovinskega pristopa kot drugega imena za površnost še dodatno utemeljena. Če bi 

učitelj zgolj predaval ali narekoval snov5 brez kakršne koli komunikacije z dijaki, bi se mu 

morda izšlo in bi na koncu šolskega leta lahko zapisal v dnevnik, kot se od njega pričakuje, da 

je bila snov »predelana in utrjena« skladno z učnim načrtom. Če pa bi si prizadeval, da bi 

dijaki vsaj malo razumeli in bi morda prebrali tudi kakšno filozofsko besedilo, bi v najboljšem 

primeri končal pri Kantu.6  
 

                                                
5 Ali bral iz učbenika, česar je bila v gimnaziji deležna avtorica.  
6 Pri svojem pouku nisem nikoli prišla dlje od Kanta.   
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Toda vzemimo, da je avtor imel v mislih, naj bi učitelj obravnaval pri pouku le osnovne 

informacije iz učbenika, preostanek pa bi se morali dijaki naučiti doma za domačo nalogo. To 

domnevo delajo možno vprašanja, zastavljena na koncu poglavij. Morda bi se učenci z njimi 

vendarle lahko samostojno dvignili više po lestvici učnih ciljev kot pri pouku. Kaj bi znali 

oziroma kaj bi spoznavali iz zgodovine filozofije, je mogoče presoditi po tipih vprašanj. Tu se 

presenetljivo izkaže – razlog za to presenetljivost je pač pretežna faktografskost besedil7 –, da 

avtor zastavlja tudi vprašanja, ki merijo više na lestvici učnih ciljev. Oglejmo si jih:  
 

1. Kaj je ... 

2. Kaj veste ...  

3. Opišite ... 

4. Kdaj, kje in kako je nastal ...  

5. Kdo je ... 

6. Kakšen je bil ... 

7. Obnovite ... 

8. Povzemite .. 

9. Primerjajte ... 

10. Kakšna je razlika ... 

11. Razložite ... 

12. Zakaj je ... nekaj takšno  

13. Ali je bil ... 

14. Ali lahko razložite ... 

15. Razložite na primeru ... 

16. Razložite socialne vzroke za nastanek ...  

17. Razložite razliko med ... z različnostjo socialnih razmer ...  

18. Kaj je po vašem mnenju ... 

19. Kaj mislite o … 

20. Kaj si predstavljate pod ... 

21. Kako bi kritično presodili ...  

22. Utemeljite ... 

23. Kaj bi rekli o ... z marksističnega gledišča ... 
 

                                                
7 Spet je treba biti pošten do avtorja, nekatera besedila so zelo kratki in jasni opisi ali razlage naukov, tez, 
problemov, tudi dobro jezikovno oblikovani, zato so še zmeraj uporabni pri pouku za ponavljanje, pregledno 
strnitev vsebin ipd. 
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Vprašanja segajo od preproste obnove podatkov (od 1– 8), primerjave (9, 10), razlage (11, 

14), iskanja vzrokov, konkretiziranja (15), do izvabljanja mnenj (18 – 20),  utemeljevanja 

(22), kritične presoje (21) in presoje z marksističnega gledišča (23). Zajemajo učne cilje od 

najnižje podatkovne ravni do najvišjih kognitivnih ciljev (po Bloomovi taksonomiji). Vendar 

se konec koncev večina vprašanj navkljub njihovi formi suče na nižji ravni obnove 

podatkovnega znanja, saj je mogoče odkriti odgovore nanje neposredno v besedilu, na 

katerega se nanašajo, avtor z vprašanji ponekod dobesedno s prstom pokaže, kaj si je treba 

zapomniti iz napisanega. Denimo: »Nauk utilitarizma uči, da je etično dobro tisto, kar služi 

človekovi individualni ali javni koristi, tj. blaginji.« Točno po tej informaciji je oblikovano 

vprašanje: »Kaj uči etični utilitarizem?« (Isto, 168, 169) Prav tako dijaku ni treba primerjati, 

ker je primerjava v tekstu, ni si mu treba  zamisliti svojega primera, ker je naveden, iskati 

razlogov, ker so tudi zapisani. Še celo pri povzemanju naletimo na paradoksno situacijo, saj 

avtor pogosto preprosto želi samo povzetek njegove ocene pomena neke smeri, filozofa ali 

posamezne ideje. Edino pri mnenju dopušča samostojen odgovor, npr.  glede ciljev logičnega 

pozitivizma (isto, 236). Z današnjega zornega kota bi rekli, da je učbenik informativen, 

avtorjeva vprašanja pa služijo v didaktičnem žargonu predvsem osvajanju in utrjevanju snovi. 

(Šebart 2011, 3)   

Ali je z osvajanjem informacij in utrjevanjem snovi kaj narobe? Po več kot treh desetletjih 

poučevanja filozofije lahko sklenem: prav nič. So vsebine, ki si jih je treba pred kakršnim koli 

razmislekom natančno zapomniti, morda se jih na začetku preprosto naučiti na pamet. Tako 

samoumevno je to dejstvo, da po eni strani skoraj nismo pozorni nanj, po drugi pa zaradi 

samoumevnosti tudi radi pozabimo nanj oziroma ga misleč izključno na glavni cilj pouka 

filozofije še raje spregledamo. Saj če je filozofsko mišljenje glavni cilj, le kdo bi se ubadal s 

tako preprostim korakom poučevanja, kot je golo pomnjenje. Opravijo naj ga učenci sami. 

Samoumevno nam je, da se morajo naučiti sami, mi jim moramo pomagati le k višjim 

miselnim stopnjam, z nižjimi naj se ukvarjajo sami. Toda ali ne gre tu za naš predsodek, 

morda celo za našo vzvišenost učiteljev »kraljice znanosti«, ki se ne meni za banalno 

učiteljevo delo, katero mora sproti skrbeti tudi za to, da se učenci naučijo. Zametovanje te 

učiteljeve naloge se delno ujame z dijaškimi pričakovanji glede filozofije.  
 

Dijaki pričakujejo, da se jim pri filozofiji ne bo treba učiti, razlog za takšno pričakovanje tiči 

v predmnenju, s katerim vstopijo v učilnico in po katerem je filozofija zgolj »nakladanje, 

bluzenje, nabijanje«. Uporaba žargonskih besed želi pokazati na vzporednico pojmu  

»filozofiranja«, ki pejorativno odzvanja. Dijaki, če so iskreni pri prvi uri pouka predmeta, 
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namreč odgovorijo na vprašanje, kaj pomeni filozofirati, z navedenimi žargonskimi besedami. 

In učenci iz osnovne šole tako pravijo, da imajo radi izbirno filozofijo za otroke, ker se je ni 

treba učiti. Da se je ni treba učiti, je celo reklamno geslo, s katerim jih nekateri učitelji 

privabijo k predmetu. Vendar se srednješolska in osnovnošolska predmeta razlikujeta. Pri 

filozofiji za otroke se otroci učijo uporabljati dialoško sokratsko metodo na zgodbah, v katerih 

njihovi sovrstniki razmišljajo o različnih logičnih in filozofskih problemih, kakor se 

pojavljajo v dogodkih vsakdanjega življenja. Srednješolska filozofija naredi korak več. 

Filozofsko misliti uči tako, da poleg metode vpelje še ideje, teorije in strokovno 

terminologijo, tj. orodja za dvig mišljenja na bolj abstraktno in teoretično raven, ki so jo 

odraščajoči mladi ljudje kognitivno že zmožni. Če je za filozofijo za otroke dovolj ubesediti 

filozofske ideje v zgodbah, nastopajo v filozofiji za mladostnike filozofski zgodovinski liki, 

njihovi pojmi, njihovi nauki, nastopa zgodovinsko sosledje idej, filozofske metode itd., 

skratka gradivo, ki se ga je treba prej naučiti, da bi lahko o njem potem  filozofirali. Kosov 

učbenik je lahko zgled takšnega gradiva. Obenem se je treba zavedati, da je bilo gradivo, 

zbrano v učbeniku, v nekem smislu dragoceno, ker se učencu ni bilo treba več zanašati samo 

na boljše ali slabše zapiske učnih ur.   
 

Ker je glede poučevanja in vstopanja v filozofijo bolj ali manj jasno veliko že od njenih 

začetkov v antiki – na pedagoškem področju ne moremo dodati prav nič novega razen drobnih 

fines – filozofi od Platona naprej niso več veliko prispevali, nobenih kopernikanskih obratov 

ni bilo v poučevanju filozofije, obstaja le večen učiteljev izziv, kako to narediti, kako usmeriti 

učence, dijake, študente v filozofijo, in so le večne težave, problemi, ki jih mora učitelj na tej 

poti premagovati. Če izhajamo iz dijaškega predmnenja, da se pri filozofiji ne bo treba nič 

učiti, ker je samo »nakladanje«, kar pa kot govoreča bitja dobro obvladamo, se takoj na 

začetku poti pojavita dve težavi. Prva je, da zahteva po »naučenem« znanju vzbudi 

razočaranje in odpor, kajti lagodneje je neučiti se kakor učiti se. Ta problem ni bil v prejšnjih 

obdobjih tako pereč kot danes, ko je bila funkcija šole samoumevna, bila je mesto učenja, zato 

se razočaranje in odpor izraziteje niti nista mogla pojaviti oziroma sta bila nujni minimum 

odpora do šole, ne pa stališče, ki se ga lahko brez zadrege izreka celo v medijih. Dandanes pa 

je razočaranje precejšnje, saj sta psihologija in pedagogika zadnjih desetletij naklonjeni 

notranji motiviranosti za učenje in šolo obravnavamo podobno kot trgovino, v kateri izbereš 

všečno, napor osvajanja snovi pa je za učenca nevšečen. Da bi se ta novodobni odpor 

zmanjšal, se je treba prilagoditi času. Eden od načinov je izbrati kratka in dobro napisana 

gradiva za prvo informacijo, za povzetek obravnavane teme ali  za končno ponavljanje. Deli 
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Kosovega učbenika so za ta namen še vedno primerni, minimalistično enciklopedični in še 

zlasti jezikovno odlično napisani.  
 

Druga, še večja težava je, da dijaki pogosto dojamejo filozofske nauke kot nepotrebno 

»kompliciranje«, kot učeno nakladanje ljudi, ki v življenju niso imeli kaj pametnega početi 

kot izmišljevati si zapletene teorije. Analiza pojmov, ena od osnovnih sestavin filozofiranja, 

žal zanje ni nič drugega kot dlakocepljenje, saj vendar vsak ve, kaj pomenijo besede. Zato bi 

morali imeti nenehno v zavesti preprost in večen Kantov napotek obema, učitelju in učencu 

filozofije: »Brez znanja ne bo nihče postal filozof, a prav tako tudi znanje ne bo nikdar 

naredilo filozofov ...« (Kant 1974, 446-449) Kosov učbenik je kot osnovna informacija o 

filozofu, njegovem nauku in smeri dobro gradivo, zato je lahko eden od pripomočkov, s 

katerim pomagamo učencu vstopati v filozofijo. Smiselna so tudi vprašanja, ki so zastavljena 

na koncu poglavij in na katera učenec odgovori z informacijo iz teksta ali obnovi zapisano 

razlago. Vprašanja nižje ravni sodijo k nujnem koraku učnega procesa, k osvajanju in 

utrjevanju snovi.8 Avtorjev pogled je bil drugačen, v Uvodu zapiše: »Pomen filozofije je za 

sodobnega človeka predvsem v tem, da mu pomaga oblikovati svetovni in življenjski nazor v 

čim bolj vsestransko, sistemsko urejeno in miselno celoto.« (Kos,5) Svetovni in življenjski 

nazor je po avtorju miselno osveščena oblika posameznikovega odnosa do sveta, narave in 

družbe, v kateri živi, in vsebuje po eni strani odgovore na temeljna vprašanja sveta kot celote 

(ki jih ne morejo dati posamezne znanosti), pa tudi stališča do antropoloških, etičnih in 

estetskih problemov. Svetovni nazor ima za človeka tudi praktični pomen: z njim se 

posameznik orientira v družbi, tudi skozi vpliv na družbeno dogajanje. S čim filozofija po 

Kosu poleg znanosti oblikuje svetovni življenjski nazor dijaka? »Filozofija poveže znanstvena 

dognanja v smiselno celoto s stališča najsplošnejših načel, potrebnih za takšno osmislitev.«9 

(5) In kako se to oblikovanje dogaja konkretno v učbeniku, kaj vse se mora dijak naučiti, da bi 

se mu oblikoval svetovni življenjski nazor. Spoznati mora zgodovinska obdobja, filozofske 

smeri in posamezne filozofe: nekaj podatkov o njihovem življenju in zgodovinskem obdobju, 

našteti znati nekaj njihovih del, opisati njihov nauk, nekaj ontoloških, gnoseoloških, etičnih, 

antropoloških in estetskih idej in jih filozofsko sistematizirati. Kako naj bi se skozi 

poznavanje zgodovine filozofije in sistematizacijo oblikoval nazor kot smiselna celota na 

                                                
8 To je naš zdajšnji pogled na njihovo funkcijo, opazujoč smisel vprašanj nižjih kognitivnih ravni pa seveda 
imajo drugačno funkcijo v zgodovinski in ideološki paradigmi.  
9 Nekoliko enigmatična formulacija, ki napeljuje na filozofijo kot kraljico znanosti ali pa na marksizem kot 
znanstveno filozofijo, nemara tudi na Aristotelovo prvo filozofijo. Vendar najverjetneje na marksizem kot 
znanstveno filozofijo, saj je bila to ideološka zahteva časa, postavljena v učnem načrtu, zahteva, ki je celo v 
nasprotju z avtorjevo osnovno tezo o večji bližini filozofije umetnosti kot znanosti.  
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podlagi najsplošnejših načel, pa ostaja skrivnost: saj se ravno skozi zgodovino kaže, da 

filozofi zagovarjajo najrazličnejša najsplošnejša načela, da ni nobene Filozofije, ki bi zmogla 

nekaj takega. Seveda če ne podtaknemo pod filozofijo kot tako našo lastno (bodisi osebno 

bodisi družbeno predpisano, avtorjevo ali marksistično, česar v učbeniku ni vselej mogoče 

ločiti).  

 

Kako se to zgodi avtorju? Vzemimo za primer njegovo stališče o razlikovanju oziroma 

odnosu med filozofijo in znanostjo. Če je znanost izključno stvar razuma, »so v nastanku 

filozofskih tvorb udeležene tudi druge plasti človekove duševnosti – domišljija, čustvenost pa 

tudi volja« (13). Zato je filozofija bližja umetnosti kakor znanosti, je ekspliciten.  
 

Načelno z njegovim stališčem o večji bližini filozofije umetnosti kakor znanosti ni nič narobe. 

Z zornega kota današnjega učitelja filozofije v gimnaziji, ki ima vnaprej podane le cilje 

poučevanja, je Kosova pozicija legitimna oziroma kot je to formulirano v Uvodu v maturitetni 

katalog: »… danes, v obdobju soobstoja različnih filozofskih tradicij, ni mogoče predpisovati, 

katero lotevanje filozofije je pravo. Postavi pa se lahko cilje, do katerih mora pripeljati 

maturitetne kandidate ukvarjanje s filozofijo.« (Katalog 2009, 5) In če bi avtor nadaljeval, da 

se filozofija in poezija napajata iz istega vira in četudi bi celo trdil, da je Filozofija izključno 

poetskega izvora, bi bila to njegova avtonomna filozofska pozicija (slednjega sicer ne trdi). 

Toda sporno je, da svoje stališče izpelje iz očitnega dejstva, da se jezika znanosti in filozofije 

razlikujeta. Različnost jezikov pa naj bi bila posledica »… važne psihološke razlike med 

znanostjo in filozofijo. Znanost je v psihološkem pogledu strogo razumska, saj je razum 

edini izvir, iz katerega nastaja in ki jo nadzira. Tudi v filozofiji ima razum velik pomen, 

saj ji gre za teoretsko spoznanje sveta, to pa brez razumskega temelja ni mogoče. Toda hkrati 

so v nastanku filozofskih tvorb udeležene tudi druge plasti človeške duševnosti – 

domišljija, čustvenost pa tudi volja.« (13; poudarila A. H.) Po Kosu naj bi bil razum edini 

izvor znanosti. Ugotovitve empirične psihologije 20. stoletja zavračajo ta skrajni predsodek o 

znanosti, a tudi filozofi od Platona naprej navajajo čustvena stanja in razne motive kot 

čudenje, radovednost, dvomljenje, človeško stisko ipd. kot izvore filozofije, tj. pobude, ki 

pripeljejo do filozofiranja (Jaspers 1971, 10-11), vendar niso značilni samo za filozofijo, 

nanje naletimo tudi pri znanstvenem ustvarjanju, kot so že zdavnaj odkrile psihološke 

raziskave o človeški ustvarjalnosti. Številne anekdote o velikih znanstvenih odkritjih 

pripovedujejo o motivih zanje, pa tudi o volji zanje, ne nazadnje, pripovedujejo, kako pogosto 

prav domišljija priskrbi rešitev problema (npr. anekdota o Kekulejevih sanjah o kači, ki si 
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grize rep, in šest kotni molekuli benzena; o dremajočem Einsteinu, sončnem žarku in teoriji 

relativnosti).10 Dalje, neko vprašanje postane znanstveni, filozofski, umetniški, tehnični, 

praktični problem le, če je problem v izvornem starogrškem pomenu (probalein – vreči pred 

koga; problema – naloga, ki jo je treba rešiti), tj. če je nekaj vrženo, postavljeno pred nekoga 

tako, da se mu ne more izogniti, sodobno rečeno je motiviran zanj, je primoran iskati rešitev, 

odgovoriti nanj, preprosto ne more se mu izogniti, lahko bi rekli, da gre za pravo 

Nietzschejevo »voljo do resnice«, ki ji ne ubežijo ne znanstveniki ne filozofi.11 Nadaljujmo s 

Kosom. Ali res edino razum nadzira znanost? Ali niso tudi emocije vpete v recimo 

vrednotenje rešitev? Kako se znanstvenik odloči, katera od dveh pravilnih rešitev je boljša, če 

ne z vrednotenjem, v katerega so vključene emocije, interesi, celo občutek za lepoto 

(matematik npr. izbere najbolj elegantno rešitev matematičnega problema, inovator najcenejšo 

rešitev za izdelavo tehničnega izuma). Kosova teza, da je znanost strogo razumska, torej ne 

vzdrži preverjanja. Poleg tega je zavajajoča: kajti bistven del znanosti je izkustvo, pravzaprav 

obsedenost s skrbnim popisovanjem izkustva. Govoriti samo o razumu tako predpostavi ostro 

delitev na razum in izkustvo, ki je sicer ena od možnih filozofskih pozicij, nikakor pa ni 

samoumevna – in kot samoumevna nastopa v Kosovem tekstu. In to je ključna težava 

njegovega pregleda filozofije: je nefilozofski, ker ne reflektira svoje lastne pozicije. Ves čas 

jo predpostavlja kot pozicijo resnice, ne pa kot pozicijo, ki je, tako kot vse druge, filozofsko 

sporna.    
 

In še na kratko o Kosovem razlikovanju med jezikom znanosti in filozofije. Spet gre bolj za 

predsodek oziroma navajenost na današnje stanje stvari, ko so znanstvena spoznanja 

posredovana v stvarnem, suhoparnem jeziku v poročilih, razpravah, člankih, učbenikih ipd. 

Kot prvi filozofski nauki  pa so bila naravoslovna ter matematična spoznanja ubesedena v 

heksametrih. Pitagorov izrek je resničen ne glede na jezikovno obliko, naj bo formula ali 

                                                
10 Ustvarjalnost (umetniška, znanstvena, tehnična ipd.) je predmet številnih psiholoških raziskav. Omenim naj 
samo vidna slovenska psihologa, ki sta jo v 80. in 90. letih vpeljala v naš prostor, Antona Trstenjaka v delu 
Psihologija ustvarjalnosti in Vida Pečjaka v Misliti, delati, živeti ustvarjalno, medtem ko so se očetje psihologije 
z njo ukvarjali že pred 2. svetovno vojno (denimo Wertheimer). Psihologi raziskujejo družbene pogoje, osebnosti 
ustvarjalcev, proces in vrste ustvarjanja. Tovrstna psihološka dognanja ne potrjujejo Kosovega stališča, 
nasprotno, dokazujejo, da je človeška ustvarjalnost posledica prepleta različnih človeških zmožnostih, čustvenih, 
voljnih, razumskih, praktičnih, estetskih, jezikovnih.  
11 A tudi dijaki pri pouku filozofije ne, kadar jih nekaj hudo vznemiri. Prvi naravoslovci v usmerjenem 
izobraževanju po ponovni uvedbi filozofije v srednje šole, ki sem se jih trudila zgodovinsko vpeljevati v 
filozofijo, so si za protiutež antičnim kozmološkim naukom zamislili teorijo o pikčasti banani; Platonova 
ontologija, ki jo zoperstavim dijaškim implicitnim ontološkim prepričanjem, vzbuja močne reakcije, nejevero, 
kako je mogoče trditi kaj tako nezaslišanega, da je stol, na katerem sedim, manj resničen od ideje stola. Pogosto 
so bile reakcije tako močne, da so znali poočitati, kako še po pouku diskutirajo o stolu, pa o čudni filozofiji. 
Takšne odzive si sicer učitelj filozofije zelo želi in si jih močno prizadeva doseči, vendar so pogosto odvisni od 
konkretnih okoliščin, ki jih ne more načrtovati in nadzorovati.  
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pesnitev.  Če bi bila Kosova teza o večji bližini filozofije umetnosti kot znanosti nesporna, 

potem se filozofske »tvorbe« ne bi mogle izražati v suhoparnem, dolgočasnem, stvarnem 

jeziku brez metafor in drugih oblik umetniškega jezika, ki mu niti najmanj ne gre za formo, 

ampak izključno za vsebino. Tega se srednješolski učitelji dobro zavedamo, ko izbiramo 

besedila. Umetniško zapisana naletijo pri dijakih na večji odmev kakor beleženje 

suhoparnega, sprotnega razmišljanja. Prebrati Platonovo Apologijo v mojstrskem prevodu 

Antona Sovréta je za dijake lahko opravilo, ker jih pritegne živ opis Sokratove filozofske 

osebnosti, nekoliko zastarel jezik prispeva dodaten šarm, če jih opozorim nanj (recimo z 

zahtevo, naj si izpišejo nekaj starih in neznanih besed). Nasprotno so odlomki iz dialoga 

Država za dijake bolj ali manj dolgočasno branje, četudi je to znamenita prispodoba o votlini, 

ker Sokrat v njih nastopa bolj kakor predavatelj kot spodbujevalec razmišljanja.  
 

Avtorjevo stališče o večji oddaljenosti filozofije od znanosti kakor od umetnosti se v učbeniku 

odrazi skozi številne omembe vplivov posameznih filozofov na (slovenske) literate, še najbolj 

je to opazno pri Nietzscheju. Njegovega vpliva na nadaljnjo filozofijo sploh ne omeni, največ 

pozornosti nameni namreč vplivu na evropske književnike Thomasa Manna, Andréja Gida, 

Knuta Hamsuna in Maksima Gorkega (225), še posebno pa na Ivana Cankarja in Otona 

Župančiča: »Cankar se je zgledoval pri Nietzschejevem slogu, posnemal njegovo ritmizirano 

prozo, sicer pa v prvem dunajskem obdobju svojo kritiko morale in filistrstva marsikje oprl na 

Nietzschejeve ideje (Vinjete, Knjiga za lahkomiselne ljudi). Toda že po letu 1900 se je od 

Nietzscheja začel odmikati pod vplivom socialističnih idej. Prelom je viden zlasti v drami 

Kralj na Betajnovi (1902). Junaka Kantorja je sicer prikazal […] kot nadčloveka, ki ga žene 

neustavljiva volja do moči. Vendar ga Cankar kaže v negativni luči, nato pa obsodi v imenu 

njegovih žrtev […] Tudi v Župančičevem delu najdemo odmeve Nietzschejeve filozofije o 

volji do moči, zlasti tam, kjer se pesnik vnema za življenjsko zdravje in moč, karikira 

krščanske moralne vrednote in postavlja fizično moč nad spiritualnost.« (225)  
 

Iz povedanega je razvidno, da je tisto, kar avtor navede kot konkretno vsebino zgodovine 

filozofije, naddoločeno z avtorjevim konceptom filozofije, pod drugi pa seveda niti najmanj ni 

jasno, kako se pri pouku in z uporabo učbenika lahko udejanji smoter filozofije, kako lahko 

pomaga oblikovati svetovni življenjski nazor sodobnega človeka. Za kaj takega je zgolj 

pasivno osvajanje konkretne vsebine zgodovine filozofije premalo, četudi je pri tem največ 

strani namenjenih ideološko predpisanim temam.     
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2.2 Ideološko-dogmatska paradigma  
 

Termin ideologija uporabljam v poenostavljenem pomenu vladajoče ideologije, tj. ideologije, 

ki jo predpiše aktualna oblast v ustavi in šolskih zakonih in ki se na koncu realizira v učnih 

načrtih za posamezne predmete. Od 40. do konca 80. let 20. stoletja je bila tako vladajoča 

ideologija znanstveni socializem oziroma marksizem. Ideologija od 90. let naprej naj se za 

potrebe tega razmisleka poimenuje demokratična12 in je bila za šolsko področje najprej 

artikulirana v Beli knjigi.13  
 

Oglejmo si nekatere od elementov oziroma pokazateljev ideološko-dogmatske paradigme v 

Kosovem učbeniku:14  
 

- Avtor trdi, da je za oblikovanje posameznikovega svetovnega in življenjskega nazora 

pomembno v središče postaviti antropološko, etično in estetsko problematiko, ne pa tudi 

religiozne problematike. 
 

- V poglavju »Zgodovina filozofije«, ki obsega 260 strani, je marksizmu namenjenih 60 

strani. 
 

- V »Pregledu filozofske sistematike« se tribut vladajoči ideologiji kaže v nesorazmerno 

obširnem razdelku o dialektiki (295-299), v katerem najdemo izraze »objektivna moderna 

dialektika«, »dialektična logika«, ki so vrednostno pozitivno zaznamovani kot najvišji dosežki 

v razvoju boja med dialektiko in metafiziko v zgodovini filozofije, kar poudarijo tudi 

vprašanja za ponavljanje: »Kaj je nauk o objektivni dialektiki? Opišite razliko med 

tradicionalno subjektivno 'dialektiko' in moderno objektivno dialektiko.«, pa teze o 

stopnjevitem razvoju materializma od naivnega do dialektičnega (302), pa da je s stališča 

marksizma kriterij resničnosti spoznanj praktična dejavnost ljudi v konkretnih 

družbenozgodovinskih pogojih njihovega življenja, da obstaja metoda, ki najbolj zanesljivo 

vodi k resničnemu spoznanju in je veljavni temelj resnice (307). Če učbenik beremo skupaj s 

                                                
12 Da ne gre za navznoter monolitna bloka, razkrije analiza Kosovega učbenika (ki stoji nasproti povojni 
diamatski recepciji), a tudi nedavne kurikularne spremembe, ki so iz poklicnega izobraževanja v šolski diskurz 
uvedle nejasen koncept kompetenc in tržno financiranje šolstva po številu dijakov ali študentov.  
13 Na njeni osnovi je bila izpeljana kurikularna prenova konec 90. let.  
14 Primere navajam v dokaz, da sta v učbeniku zastopani obe paradigmi skupaj z nekaterimi avtorjevimi 
filozofskimi stališči (razlika med filozofijo in znanostjo), ki so v nasprotju z ideološko paradigmo. Zanemarjam 
dejstvo, da brez te vladajoče ideološkosti učbenik najverjetneje ne bi mogel dobiti pozitivne recenzije, tudi tako, 
da v njem najdemo imena uradnih ideologov tistega časa (Borisa Ziherla, Edvarda Kardelja, Borisa Majerja, 
Vojana Rusa). Pošteno navaja tudi predstavnike takratnih novih tokov na Slovenskem od neomarksista Božidarja 
Debenjaka do fenomenologov in heideggerjancev Tineta Hribarja in Ivana Urbančiča.  
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Kosovim programskim člankom iz Naših Razgledov »Filozofija in srednja šola«,15 se izkaže, 

da je bil takrat veljavni učni načrt diamatski, narejen po sovjetskih učbenikih filozofije16 in 

zato po Kosu nujno dogmatski in sholastičen (1968, 70) in kot takšen potreben prenove. Kos 

diamatsko metodo postavi v isti koš z neotomistično, ker gre pri obeh za hkratno dogmatično 

podajanje apriornih stališč o vseh filozofskih problemih in zavračanje drugačnih pogledov.17 

Vendar so tudi v učbeniku v diamatski maniri napisani razdelki: celo poglavje »Marksistična 

filozofija« je diamatsko zasnovano, recimo na strani 179 najdemo naslednjo tezo: 

»Dialektični materializem je po svojem nastanku zadnja in doslej najvišja stopnja v razvoju 

materialističnih smeri.« Na koncu mu sicer doda še nediamatsko temo o marksistični 

antropologiji, prav tako najdemo v »Sodobni marksistični misli« Lukača, Blocha, Marcuseja 

in frankfurtsko šolo kot smer nedogmatskega marksizma, ki je nastala po smrti zadnjih 

njegovih »klasikov«, Plehanova in Lenina.18 (260) 
 

Torej, če odmislim čas in okoliščine nastanka, lahko sklenem, da učbenik vsebinsko s široko 

pahljačo predstavljenih mislecev presega ideološko zapovedani uradni marksizem, po drugi 

strani pa je še globoko v dogmatski realnosti svojega časa, a ne le zaradi diamatskih vsebin, 

marveč metodično, kot sem pokazala zgoraj, vprašanjem za poglavji večinoma ustrezajo 

pravilni odgovori, ki jih je treba le poiskati v besedilu, mestoma tudi v književnosti (163), 

navkljub njihovi dikciji je učenčeva naloga le obnoviti napisano, ker je kritično analizo, 

presojo, oceno opravil avtor sam, pri pouku učitelj ali pa je odgovor ideološko predpisan, torej 

neodvisen od avtorjevih ali učiteljevih stališč. Tako smem Šimenčevo označbo zgodovinskega 

pristopa kot »drugega imena za površnost in odlaganje mišljenja na večni pozneje« 

upravičeno razširiti tudi na ideološko dogmatski pristop. A če gre pri zgodovinskem pristopu 

poleg površnosti tudi za »odlaganje mišljenja na večni pozneje«, je pri ideološkem mišljenje 

že vnaprej izključeno. Zato je učbenik konceptualno mešanica pravoverne ideološkosti, 

enciklopedičnih opisov filozofskih smeri, naukov in osebnosti, navezav na svetovno in 

domačo književnost in kot dodatek je na koncu še nekaj sistematike.  
 

                                                
15 Članek je nastal kot posledica ankete časopisa o filozofiji na Slovenskem, ki je potekala leto poprej.  
16 Opozarjam na naslove učbenikov: Marksistična dialektična metoda (Rozental 1950) in Marksistični filozofski 
materializem (Leonov 1950). 
17 Primer takšnega hkratnega zavračanja najdemo pri zavrnitvi Husserlove fenomenologije. (240) 
18 Prikaz ideološko dogmatske paradigme in vračanje v 60. leta na primeru Kosovega učbenika nima namena z 
današnje pozicije vzvišeno ocenjevati takratni avtorjev konformizem. Povsem mogoče je, da je smel vnesti 
informacijo o filozofskih tokovih 20. stol. samo kot dodatek dogmatično sholastičnem, če uporabim njegovo 
dikcijo, razdelanem marksizmu. Učbeniki morajo biti skladni z učnimi načrti in ko je učbenik nastal, je bil 
veljaven učni načrt diamatski. Brez te skladnosti ne bi dobil pozitivne recenzije. (1968, 70)  
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Pravičnost do avtorja Janka Kosa zahteva naslednji sklep: njegov učbenik je odigral pozitivno 

vlogo. Poučevanje ima deklarirane glavne in stranske cilje, a hkrati tudi nekontrolirane 

stranske učinke. Eden od takšnih je pri poučevanju zgodovine filozofije tudi spoznanje, da 

obstajajo na ista filozofska vprašanja različni odgovori, da jih njihovi avtorji utemeljujejo, 

utemeljeno zavračajo nasprotne ipd., da pravzaprav dokončnih in pravilnih odgovorov v 

filozofiji ni, temveč so le boljši ali slabši. Seveda morajo učeči se sami narediti korak naprej, 

da enako velja tudi za ideološko predpisane odgovore. Prav v tem se skriva nevarnost 

filozofije, zaradi katere je bila skorajda povsem izključena iz usmerjenega izobraževanja, 

vpeljanega konec 70. let, ki si je za najvišji cilj izbralo vsestransko razvito osebnost in del te 

je bil tudi izoblikovan svetovni nazor, ti. znanstveni socializem. Kosov nereflektiran pogled 

na filozofijo jo žal dela na nek način nerelevantno. Obstaja zgodovinska zbirka raznih 

odgovorov na filozofska vprašanja, ki so bolj ali manj zmotni, zdaj pa smo v obdobju, ko je 

tudi filozofija postala znanstvena, ni več filozofija temveč znanost, zato je lahko zgodovina 

filozofije samo pregled zmot, ki pokaže, da je zastarela zadeva, je meščanska, ne pa nekaj, na 

kar smo obsojeni in  je zato relevantna. Kos s svojim pogledom daje vtis, da je sam izvzet iz 

tega seznama preteklih zmot, ki je zgodovina filozofija. Sam je pač znanstvenik, ki da 

pregled, in ta pregled ni filozofski, temveč znanstveni. Treba je čim bolj natančno popisati 

osebnosti, nauke, šole, smeri, vplive, pokazati točke, v katerih se motijo, in tiste, ki so 

prispevale k razvoju znanstvene filozofije – diamatske recepcije marksizma. Prav lahko si je 

zamisliti kakšno drugo »resnično« filozofijo, ki nadomesti zapovedano v učbeniku, pri čemer 

bi se spremenil le zorni kot pogleda, s točke nove »resnice« bi ocenjeval, kaj je bilo v naukih 

dobro, kaj slabo. Iz tega pregleda je mogoče potegniti tudi načelo za učitelja filozofije, ki 

avtorju učbenika uide zaradi ideološke slepote: naloga učitelja filozofije, kar je Kos bil, je 

reflektirati svojo filozofsko pozicijo.   

  

2.3 Problemska paradigma  
 

Refleksija mojega začetniškega horizonta in preloma s tradicionalno zgodovinsko paradigmo 

bi bila nepopolna, če ne bi navedla še nekaterih drugih odkritij iz starih šolskih dokumentov, 

ki so v precejšnjem nasprotju s samoumevnostjo zgodovinske paradigme na začetku moje 

poti. Zato sklepam, da je bila ta samoumevnost morda v veliki meri posledica zgodovinske 

orientiranosti oddelka za filozofijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani in smo jo študentje 

nezavedno posrkali od svojih profesorjev. Prvi povojni predmetniki za gimnazijo, klasično 
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gimnazijo in učiteljišče so razporedili filozofijo v četrti letnik.19 Poučevala se je 2 uri na teden 

in vsebovala teme, ki danes sodijo v gimnazijski predmet psihologija, nekaj poglavij iz 

formalno logičnega mišljenja in zgodovino filozofije. Psihologija se je kot empirična znanost 

sicer oblikovala že 1879, ko je Wilhelm Wundt ustanovil prvi psihološki laboratorij v 

Leipzigu, a v šolskem kozmosu je bila del filozofije še več kot tri četrt stoletja zatem (in v 

Avstriji je bilo tako do nedavnega20). Pri nas se je šolska psihologija formalno ločila od 

filozofije v šolskem letu 1962/1963 in postala predmet tretjega letnika gimnazije.  
 

Oblikovanje gimnazijskega predmetnika, kakršnega poznamo danes, se je začelo že v avstro-

ogrski monarhiji v prelomnem letu 1848 in ugledalo luč 1849.21 Bistvena novost glede na 

poprejšnje predmetnike je bilo radikalno zmanjšanje ur za klasične jezike, predmetna 

orientiranost in usmerjenost v splošno izobrazbo. Gimnazija se je iz stanovske latinske šole 

spremenila v osemletno splošnoizobraževalno šolo, iz katere je bilo brez predhodnih priprav 

na filozofski fakulteti mogoče takoj nadaljevati študij na univerzi. Zato so bili v predmetniku 

po eni strani matematika in naravoslovni predmeti (pred tem je bila na filozofski fakulteti 

polovica vseh ur namenjena matematiki, da so se študenti lahko pripravili za univerzitetni 

študij), saj so si oboji pridobili takšno veljavo, da jih več ni bilo mogoče zapostavljati, po 

drugi strani pa je bil vpeljan nov predmet filozofska propedevtika v zadnjem letniku, ki naj 

bi povzel in zaključil izobraževalno in vzgojno nalogo gimnazije. (Isto, 5, 7-8) V novem 

predmetniku tako najdemo verouk,22 latinščino, grščino, materinščino, zgodovino in 

geografijo, matematiko, prirodopis in fiziko, ter naposled kot krono ali piko na i filozofsko 

propedevtiko. Gimnazijski osnutek je v splošnih določbah poudarjal, da ni noben predmet 

najvažnejši, marveč je ključno razmerje med predmeti, ki naj bo takšno, da bodo vsi 

prispevali k splošni izobrazbi. (Dijaki so poleg obveznih predmetov lahko obiskovali tudi 

neobvezne, recimo žive jezike, lepopis, risanje, petje in telovadbo, ki so lahko postali obvezni 

na posameznih deželnih gimnazijah.) V nižji gimnaziji je bil pouk bolj nazoren in praktičen, v 

višjih pa naj bi s pomočjo matematike že utemeljeval naravne zakonitosti. Prav tako je 

Osnutek dopuščal postopno uvajanje filozofske propedevtike, ker zanjo še ni bilo primernih 

učiteljev, še zlasti ne za uvod v filozofijo, katerega cilj ni bil enciklopedičen pregled 

posameznih filozofskih disciplin, marveč je bil zamišljen kot sinteza in poglobitev 

                                                
19 Začasni učni načrt na gimnazijah in klasičnih gimnazijah Slovenije za šolsko leto 1945-1946 (1945).  
20 Nadnaslov učbenika Marie Fürst za psihologijo za 6. in 7. razred gimnazije je Philosophie 1, Psychologie. 
21 Entwurf der Organisation der Gymnaisien und Realschulen in Oesterreich (1849).   
22 Katoliška cerkev ni dopustila (in še vedno ne dopušča), da bi se ji javno izobraževanje izmuznilo izpod 
nadzora, tako se je verouk kot poseben predmet pojavil kot posledica ukinitve jezuitskih gimnazij v 18. stoletju.  
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gimnazijske snovi in dijaškega izkustva. Tudi drugi sestavini novega predmeta formalno 

logiko in psihologijo naj bi učitelj povezoval s snovjo drugih predmetov.  
 

Ni moj namen podrobno slediti nadaljnjemu razvoju in spremembam gimnazije in predmeta 

filozofije v njej do razpada monarhije. Dejstvo je, da je ostala v predmetniku vse do danes, da 

ji je kot posebnem predmetu vrata v srednješolsko izobraževanje odprlo revolucionarno vrenje 

v avstro-ogrski monarhiji, ki je pometlo s staro latinsko gimnazijo, in da so v njej snovalci 

sprememb videli pomemben element in hkrati zaključni kamen splošne izobrazbe, ki naj bi jo 

dala gimnazija. Njeno vlogo je ohranil tudi starojugoslovanski gimnazijski program skoraj 

devet deset let pozneje, čeprav ne nastopa več pod naslovom filozofska propedevtika, marveč 

osnove filozofije v realnih (2 uri v zadnjem letniku) in klasičnih gimnazijah (3 ure v zadnjem 

letniku). (Program in metodska upustva za rad u srednjim školama 1936). Vsebinsko ima tri 

dele: splošni značaj filozofije, ki naj bi se obdelal na kratko, psihologija (ne več kot panoga 

filozofije, marveč že kot posebna znanost, v njej najdemo že večino vsebine, ki jo zanjo 

predpisujejo novejši učni načrti) in logika (kot nauk o mišljenju, pojmu, sodbi, sklepanjih itd.; 

kot metodologija znanstvenega in filozofskega raziskovanja). Tako zasnovana filozofija ima 

vzgojne in izobraževalne cilje, dijaka naj usmeri v življenje duha (občutenje, mišljenje, volja), 

k opazovanju samega sebe in naj razvija njegove zmožnosti opazovanja in logičnega 

sklepanja: »Tako bo pouk filozofije veliko doprinesel k splošnemu in temeljnemu cilju 

srednješolskega izobraževanja: da se pri dijaku čim bolj popolno in izrazito oblikujejo 

njegove duhovne sposobnosti.« (Isto, 353) Navodila nadaljujejo, da imajo osnove filozofije 

nasebno vrednost, vendar je treba vselej imeti pred očmi njen vzgojni značaj, ki po eni strani 

oblikuje (psihologija spodbudi, razvija in izostri) sposobnost za opazovanje, logika in 

metodologija znanosti pa ga usposabljata za samostojno logično sklepanje in oblikujeta smisel 

za kritičnost. Zmožnost opazovanja in kritično presojanje sta torej bistvena cilja 

filozofskega pouka v srednji šoli, oba pa sodita k vzgojnim ciljem.  
 

Vsako šolsko obdobje in vsa reformna šolska gibanja imajo svojo pedagoško ideologijo in 

ustrezno terminologijo, pričujoča, ki izvira iz 19. stoletja, presenetljivo jasno postavi cilje 

pouka in načine za njihovo doseganje.23 Prvič, filozofska propedevtika (tu Program ne skriva 

avstro-ogrskega vzora) ima globoke vezi z znanstveno in književno vednostjo dijaka, obenem 

tudi z njegovim osebnim izkustvom, pomaga mu namreč osmisliti že znano in izkušeno. Zato 

                                                
23 Iz nadaljevanja bo razvidno, da obstaja med cilji filozofske propedevtike oziroma osnov filozofije in cilji 
učnih načrtov po letu 1992 večje soglasje, kakor bi bilo mogoče pričakovati zaradi časovne oddaljenosti. Morda 
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je naloga učitelja vselej povezati nove pojme s poprejšnjim izkustvom. »Učitelj ne sme 

prezreti naravnega in spontanega čudenja, ki ga občuti učenec ob prvem stiku s filozofijo in, 

kakor je to že Sokrat opazil, do nenadnega uvida, da ne ve niti tistega, v kar je bil doslej trdno 

prepričan. Učitelj se mora zato truditi, da se to naravno čudenje ne prevesi v ravnodušje ali 

malodušje.« (Isto, 354) 
 

Program prepušča izbiro metode učitelju. Priporoča sicer sokratsko metodo, ker zahteva od 

dijakov največjo aktivnost, vendar je prezahtevna zaradi dvojega, prvič, za njeno uporabo 

mora imeti učitelj veliko posebnih spretnosti in drugič je zelo počasna, zaradi česar je 

program ne more priporočiti kot glavno metodo, vendar pa učitelj ne sme zanemariti 

najboljšega pri tej metodi: aktivnosti dijakov, za katero si mora neprestano prizadevati ne 

glede na uporabljeno metodo, celo svoje učiteljske dolžnosti ne izpolni, če ne pripravi 

učencev k aktivnemu spremljanju in če ni prepričan, da ga razumejo. (Isto, 355) 
 

Naj se vrnem k naslovu tega poglavja. S kakšno tradicijo je bilo torej treba prelomiti? Ali s to, 

ki jo vpeljuje starojugoslovanski program po vzoru avstro-ogrske filozofske propedevtike? 

Ne, današnja pozicija glede poučevanja filozofije, kar bo pokazano v nadaljevanju, je namreč 

povratek na taista stara izhodišča. Lahko bi vpeljala analogijo: kakor so filozofski problemi 

oziroma vprašanja, ki jih v anglosaksonskem svetu radi nazivajo velika, večna ipd. vprašanja, 

ima nemara tudi poučevanje filozofije svoja velika, večna izhodišča.  
 

Prvo takšno »večno« izhodišče je: poučevati srednješolce24 filozofijo pomeni vpeljevati jih 

v filozofsko mišljenje.  
 

Drugo »večno« izhodišče je: vpeljava je mogoča samo, če se pouk naslavlja na njihovo 

izkustvo v najširšem pomenu besede. 
 

                                                                                                                                                   
bi celo lahko zaostrili trditev: s cilji in metodami se gimnazijski pouk filozofije vrača za 60 let nazaj in še bolj 
ostro: se vrača k samemu sebi, k svojemu bistvu.  
24 Omejujem se nanje in osnovnošolce, čeprav študenti niso izvzeti. V ilustracijo naj bo anekdota iz študentskih 
let, ki se je močno vtisnila v spomin in se pogosto kot opozorilo vrne vanj, ter prikazuje, kako sta se sošolca 
odvrnila od filozofije še v času študija. Oba je tako ujezila nevezanost seminarja pri dr. Antonu Žvanu na njuno 
izkustvo, da sta ga protestno zapustila. Prvi je protestiral, ker da novoveški problem substanc nima nobene zveze 
z njim, zastonj je bilo profesorjevo prepričevanje, da je treba jemati diskusijo o substancah kot šahovski 
problem, drugega je iztirila Leibnizova Monadologija in težava z eno od začetnih tez, ki je po mnenju nekaterih 
komentatorjev tavtologija. Če je tavtologija, zakaj se sploh ubadamo z Leibnizovim spisom, tavtologije tako in 
tako nič ne povedo o svetu, je bil njegov razlog za zapustitev seminarja. K profesorju Žvanu se bom še vrnila, 
kajti njegovo pedagoško delo je stalo na prvem izhodišču, poučevanje filozofije je vpeljevanje v filozofsko 
mišljenje, seveda to lahko z gotovostjo trdim zaradi moje učiteljske izkušnje. Profesor Žvan je vpeljeval v 
filozofijo nehote, nezavedno, kot so pokazali kasnejši pogovori z njim. Pravzaprav je bil s svojim miselnim 
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Če sta bili obe izhodišči samoumevni še za starojugoslovanski program pouka filozofije, nista 

bili več samoumevni za naše gimnazijske profesorje filozofije in sploh ne za večino 

univerzitetnih profesorjev, ujetih v zapovedano ideološko zgodovinsko paradigmo.25 Iz učnih 

načrtov za filozofijo v gimnaziji po drugi svetovni vojni je razvidno, da so bili eksplicitno 

ideološki, tudi kratek pregled zgodovine je bil namenjen izključno temu, da je pokazal, kako 

je resnica razvoja filozofije marksistična filozofija, kako je dialektični materializem najvišja 

stopnja materialističnih ontologij, kako se resnica doume v družbeni praksi ipd. (Gimnazija, 

gradivo za sestavo predmetnika in učnega načrta 1964, 34-36) Seveda ni šlo za tisto 

marksistično filozofijo, ki bi jo lahko dijaki ali na fakulteti študenti odkrili v izvirnih delih 

Marxa in Engelsa, marveč za zapovedano diamatsko recepcijo, v kateri so bili večinoma 

vzgojeni naši univerzitetni profesorji in od katere se večinoma niso mogli odlepiti niti po 

prelomu s Stalinom. V kolikor smo se med študijem srečevali s filozofijo 20. stoletja, je bila 

razen pri kritični teoriji in analitični filozofiji pospremljena še s kritiko s ti. pravoverne 

marksistične pozicije. Zgoraj opravljena podrobnejša analiza Temeljev filozofije Janka Kosa 

pokaže, da učbenik lahko obravnavamo kot ilustracijo takratnega stanja duha na področju 

filozofije: po eni strani legitimnih teženj po neodvisnosti od vladajoče ideologije (recimo z 

avtorjevo tezo o večji bližini filozofije umetnosti kot znanosti), po drugi pa v potrjenem 

učbeniku za pouk filozofije s celo paleto z učnim načrtom predpisanih diamatskih tem, brez 

katerih učbenik niti ne bi dobil uradne potrditve.26  
 

Temelj za moj prelom z zgodovinsko paradigmo se je začel graditi s prvimi učiteljskimi 

izkušnjami. Moral se je, saj so bile začetne osebne izkušnje s poučevanjem nekoliko 

travmatične, narekovale so sprejetje dejstva, da za učitelja fascinantna filozofija ni nujno 

fascinantna tudi za dijake. Šele intimno sprejetje tega je odprlo prostor za prespraševanje in 

iskanje, kako jo približati dijakom. Ernst Bloch je možno tujost filozofije izrazil takole: 

                                                                                                                                                   
odnosom do filozofije pomemben vzor za tisto, o čemer smo brali v filozofskih knjigah. Kajti tudi oddelek za 
filozofijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani je prakticiral zgodovinsko-ideološko paradigmo.  
25 Nazivi predmetov v podkrepitev: zgodovina antične, renesančne in srednjeveške filozofije, pa novoveške 
filozofije, pa zgodovina marksizma, nemška klasična filozofija, sodobna meščanska filozofija, Marx Engels itd. 
Predmeti iz filozofske sistematike ontologija, etika, estetika so se opravljali pri Vojanu Rusu, ki je poskušal 
filozofsko sistematiko izpeljati iz procesa dela in iz tega izhodišča vrednotil zgodovinske rešitve na vseh treh 
področjih.  
26 Eden od pomembnih motivov za študij filozofije je bilo od otroštva prisotno nezadovoljstvo s »krivičnostjo 
sveta«, kakor sem jo doživljala kot otrok skozi literaturo in film (na začetku s Karlom Mayjem, pa z 
antropološkimi deli Eve Lipps in drugih, potopisnimi deli o osvajanju sveta, nato tudi skozi klasične 
hollywoodske filme (Dan D z dokumentarnimi vstavki o osvoboditvi koncentracijskih taborišč). Zato je bil v 
študijskih letih marksizem kot kritična teorija nekaj časa dobrodošel okvir, v katerem sem poskušala najti 
odgovor na moja politično filozofska vprašanja, na sanje o boljšem svetu, vendar tudi zelo hitro ugotovila, da kot 
filozofija, ki se naj jo v ta namen udejanji, sodi tja kamor platonizem, med utopije. Zaradi tega me potem kot 
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»Strmenje je pri vseh ljudeh tako in tako mladostna lastnost. Otroci sprašujejo zelo veliko, 

imajo še neznansko zastrmevanje v tujem svetu. Sedemnajst, osemnajst, devetnajst in 

dvajsetletni ljudje tudi še sprašujejo, če so kaj prida. Če odmro, včasih že kar z dvajsetimi ali 

tridesetimi leti, in so se na filistrski način privadili v svet, ki jim je nastal, če so otopeli, potem 

ne sprašujejo več, nehajo biti filozofske nature, kot so še vsi mladi ljudje.«. (Citirano po 

Kotnik 1996, 6) Že takoj prvo leto je postalo tudi očitno, da samoumevni zgodovinski pristop 

ni hkrati tudi vstop v filozofijo in da nekaj enako samoumevnih ur o silogistiki in simbolni 

logiki ne more biti uvod v logično mišljenje. Z današnjega zornega kota se seveda zdi 

nepojmljivo takratno prepričanje, da je dovolj omogočiti srečanje med filozofijo in dijaki s 

pripovedjo o njenem razvoju in o nekaterih velikih mislecih, in že bodo lahko mladi ljudje 

vstopili vanjo. Če je danes jasno, da je pouk filozofije v gimnaziji lahko zasnovan le kot vstop 

v filozofsko mišljenje in če je bilo to sicer vselej osebno implicitno prepričanje, ga je bilo 

treba tudi eksplicitno pripoznati tako osebno kot se zanj izboriti tudi konceptualno v uradnih 

šolskih dokumentih.  
 

Da gre pri gimnazijskem pouku za vstop v filozofsko mišljenje, pravzaprav niti ni bilo nikoli 

sporno, saj je šlo za našo implicitno željo in prepričanje, ki pa ga je bilo treba ozavestiti 

oziroma se celo opogumiti zanj. Zakaj opogumiti? Ko se v mislih preleti 2600 let zgodovine 

filozofije in pomisli na borih 70 ur, v katerih naj bi se to bogastvo predstavilo, je lahko 

posledica le velik občutek nemoči pred neznansko in nikoli izpolnjivo nalogo. Za dokončen 

prelom z zgodovinsko paradigmo je bilo zato odločilno tudi srečanje z učitelji filozofije, ki so 

bili vešči problemskega poučevanja, in to ne samo filozofije, marveč tudi drugih predmetov.27 

16. 9. 1992 je Rudi Kotnik,28 ki se je kot učitelj v na novo vpeljani mednarodni maturi moral 

prvi med nami naučiti takšnega načina poučevanja, organiziral na bežigrajski gimnaziji 

seminar, na katerem je predavatelj Malcolm Davis29 udeležence provokativno vprašal, kaj je 

tisto, kar si čisto zares želijo s filozofijo povzročiti pri dijakih. Odgovor prav vseh 

udeležencev, ki smo se vsi še bolj ali manj držali tradicionalnega poučevanja zgodovine 

filozofije, je bil, da si jih želimo naučiti vsaj nekoliko misliti filozofsko, vendar za to zaradi 

preobilice snovi in premajhnega števila ur žal nimamo časa. V osebnih zapiskih s seminarja30 

so ostali zabeleženi naši konkretni odgovori:  

                                                                                                                                                   
učitelja filozofije ni obremenjevala ideološka paradigma, zgolj zgodovinska, ki je preostala, če sem jo odštela od 
ideološke.  
27 Maria Fürst, Jürgen Trinks, Malcolm Davis, Peter Calldwell idr.  
28 Opis tega srečanja je v op. 17 v navedenem uredniškem tekstu.  
29 Profesor filozofije in zgodovine na mednarodni šoli z Dunaja, ki je bila v nekem smislu strokovna 
pokroviteljica mednarodne šole na Gimnaziji Bežigrad.  
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- različne načine mišljenja 

- splošne civilizacijske vrednote 

- spoznavanje lastne in drugih kultur 

- refleksijo o biti, sebstvu in svetu 

- zmanjšati predsodke 

- razumevanje sveta 

- preseči vsakdanje izkustvo 

- razumevanje mišljenja drugih 

- razumevanje problemov filozofije.  
 

Na enem od naslednjih seminarjev za učitelje filozofije je svoje cilje poučevanja filozofije 

predstavil Avstralec, ki je doktoriral v Oxfordu, dr. Peter Caldwell:31 
 

- pojasnjevanje idej in problemov 

- oblikovanje in raziskava razlogov za svoje poglede/nazore 

- poskus argumentacije lastnih nazorov, ocena argumentov, s katerimi so podprti 

- eksplikacija in raziskava predpostavk lastnih nazorov 

- raziskava njihovih posledic 

- izogibanje predsodkom, fanatizmu, zmanjševanje »nerazumnosti« 

- preiskovanje najbolj razumnih pogledov 

- razumevanje drugačnih pogledov (razlogov zanje) in večanje tolerantnosti 

- tolerantno, zmerno, utemeljeno, razsodno, humano in srečno življenje.  
 

Uradna vrnitev filozofije v srednješolski predmetnik je bila posledica ponovnega uvajanja 

gimnazij po kolapsu, ki ga je srednje šolstvo doživelo z desetletno avanturo usmerjenega 

izobraževanja, v katerem so jo izgnali kot predmet iz večine usmeritev (kulturna usmeritev je 

bila izjema),32 in ker je to sovpadlo s spremembo družbenega sistema, zaradi česar se je konec 

80. in na začetku 90. letih pripravljala in nato odvila velika reforma izobraževanja, je postalo 

                                                                                                                                                   
30 Odgovore si je takrat zapisal dr. Marjan Šimenc.  
31 Isti vir.  
32 Izginila je iz uradnega predmetnika srednjih šol, vendar nekateri profesorji filozofije, na nekaterih šolah tudi s 
podporo vodstev, niso obupali, ampak so jo vključili v višje letnike predmeta samoupravljanje s temelji 
marksizma, če so ga morali poučevati, vodili filozofske krožke ipd. V šolskem letu 1985/1986 je bil ustanovljen 
aktiv slovenskih učiteljev filozofije (pobudnik je bil Rudi Kotnik, profesor na Gimnaziji Bežigrad, organizator 
prvih izobraževanj, prvo leto tudi vodja, naslednje leto sem prevzela vodenje aktiva sama) in organiziral 
vsakoletni niz predavanj kot strokovno izobraževanje za učitelje. Leta 1987 smo povabili Ivana Urbančiča in 
Tineta Hribarja, predavanji sta bili na oddelku za filozofijo in predavatelja nista pozabila omeniti, da sta tam po 
dolgih letih. 



26 
 

vprašanje kako poučevati filozofijo pereče. Še zlasti, ker se je zaradi hkratnega propada 

vladajoče ideologije, družbenega sistema in vsiljenega usmerjenega izobraževanja zdelo, 

kakor da začenjamo na novo. Najprej se je odgovor na vprašanje »kako?« po nekajletnem 

prenehanju poučevanja filozofije in po njeni ponovni uvedbi v šolskem letu 1985/1986 iskalo 

na seminarjih, na katerih so bili predavatelji naši bivši univerzitetni profesorji filozofije, 

istega leta je bil ustanovljen aktiv učiteljev filozofije, ki je spodbudil Franeta Jermana k 

pisanju prvega učbenika. Filozofija33 je nastala na podlagi dveh 10 let poprej izšlih knjižic 

Logika za mlade in Pogovori o filozofiji34 in je poleg kratkega enciklopedičnega pregleda 

zgodovine filozofije vsebovala še logiko in filozofski slovarček. Leto zatem (1990) je izšel 

prevod avstrijskega učbenika Filozofija Marie Fürst in Nikolausa Halmerja. Bil je to sploh 

prvi alternativni učbenik35 pri nas. Njegova novost so bili daljši odlomki izvirnih filozofskih 

del in njihova interpretacija, prav tako je bila novost kombiniranje besedila z ustreznimi 

reprodukcijami likovnih umetniških del.36 K delu s teksti je navajal hrvaški zgled Povijest 

filozofije s odabranim tekstovima filozofa Borisa Kalina. Učbenik je bil izredno kvaliteten, s 

skrbno izbranimi krajšimi in daljšimi besedili,37 ne samo filozofskimi, z miselnimi 

spodbudami, dodatki in bogato paleto vprašanj vseh kognitivnih ravni, mestoma je bil tudi 

duhovit. (Kalin 1991, 24) Hrvati so prav tako imeli tudi prvo resno delo o metodiki (didaktiki) 

pouka filozofije Josipa Marinkovića (1983) s primeri učnih ur, v katerem je bilo mogoče najti 

dobre zamisli za izpeljavo te ali one učne teme.38  

 

                                                
33 Učbenik je pri Državni založbi v Ljubljani prvič izšel 1989 in bil še dvakrat ponatisnjen (1992, 1994).  
34 Obe sta izšli v zbirki Novi vidiki Zavoda SRS za šolstvo leta 1979 in 1980. 
35 Ne samo pri filozofiji, pri vseh šolskih predmetih, in napovedal prakso samostojne izbire učnih gradiv, kakor 
to velja danes. Za prevod in izdajo učbenika je zaslužen Rudi Kotnik. Z avtorico, ki je po izidu na seminarjih za 
učitelje filozofije tudi demonstrirala problemski pristop kombiniran z branjem odlomkov, smo se spoznali na 
letnem kongresu evropskih profesorjev filozofije Aipph-a, ki je bil poleti 1988 v Strunjanu. Avtorica je takrat 
odpirala prostor za srečanje učiteljev iz vzhodno in zahodno evropskih držav. Njen učbenik je bil v mnogih 
deželah (npr. Litva, Madžarska, Češka) v veliko pomoč pri ali uvajanju filozofije v srednjo šolo ali pri njenem 
osvobajanju od marksizma leninizma.  
36 Ta vpliv je razviden iz DZ. 
37 S kolegi smo v tistem obdobju gojili veliko željo po filozofski hrestomatiji, s kakršno so se ponašali Hrvati, in 
pričakovali, da bodo našo željo uresničili univerzitetni profesorji. Sama sem jo realizirala kot filozofsko mapo, v 
kateri so bili preslikani odlomki besedil iz Predsokratikov, Države, Simpozija, Metafizike, Meditacij itd. Ko so 
prvi dijaki na koncu šolskega leta te mape vrnili, so nekateri v njih pustili svoje izdelke in tudi podčrtana 
besedila niso bila več uporabna. Tako je iz zasilne »hrestomatije« mapa postala učni pripomoček, zaradi katerega 
sta učbenik oziroma delovni zvezek postala zame nepotrebna.  
38 Pri njih so primerjalno analizo drugih učnih načrtov opravili veliko prej kot mi. Bilo je mogoče, ker so hrvaški 
učitelji filozofije že leta 1968 (do 1973) izdajali Bilten za nastavu filozofije (Zagreb: Zajednica gimnazija) ter 
objavljali didaktične razprave v reviji Filozofski pregled že v daljnih petdesetih letih.  
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2.4 Predmetni izpitni katalogi za maturo iz filozofije (1995, 2014) in učni načrti (1991, 
1997, 2008)39   
 

Dejanski odmik od zgodovinske paradigme je omogočila uvedba zunanje mature v šolskem 

letu 1994/1995. Priprave zanjo na ravni predmetnih maturitetnih komisij so stekle jeseni 

1992. Predmetni izpitni katalogi so nastali na podlagi leta 1991 sprejetih učnih načrtov40 in 

takratni za filozofijo je že dopuščal problemski pouk, saj so bili med cilji eksplicitno navedeni 

filozofski problemi ter razvoj samostojnega in kritičnega mišljenja,41 kar pomeni, da se je v 

njem že odrazilo naše srečanje z drugačnimi načini poučevanja filozofije. Avtorji učnega 

načrta in maturitetnega kataloga smo42 se zaradi prvih domačih izkušenj zgledovali pri učnem 

načrtu za mednarodno maturo, obenem je ob snovanju izpitnega kataloga stekla tudi analiza 

drugih evropskih učnih načrtov ter primerjava ciljev in metod s francoskim, nemškim, 

danskim, avstrijskim, italijanskim, britanskim (A level) učnim načrtom. Prav tako je prvič 

postala predmet proučevanja sokratska metoda, kakor je razvita v Lipmanovem programu 

filozofije za otroke.  
 

Do vpeljave zunanje mature je bila filozofija pri nas (od uvedbe 1848 naprej) vselej enoletni 

predmet z dvema ali tremi urami na teden (70 ali 105 ur na leto). Da bi lahko postala izbirni 

maturitetni predmet, je morala zadostiti maturitetnemu standardu 280 ur pouka. Ker so bile v 

četrtem letniku na voljo nerazporejene ure, je lahko za priprave na maturo pridobila 

manjkajoče ure (210 ali 175) iz nerazporejenih ur, podobno je bilo z drugimi enoletnimi 

predmeti, kot so psihologija, umetnostna zgodovina, sociologija, informatika itd., ki niso 

imeli dovolj ur v obveznem delu. Množico 210 pridobljenih dodatnih ur je bilo treba napolniti 

s pravo vsebino in le-to utemeljeno izpeljati iz veljavnega učnega načrta in smotrov gimnazije 

kot splošnoizobraževalne in pripravljalne šole za univerzitetni študij. K izbiri še zdaj veljavne 

strukture in vsebine izpita je odločilno doprinesla domača izkušnja, skozi katero smo se 

nekateri učitelji že prepričali, da lahko dijaki z učiteljevo pomočjo resno preberejo filozofsko 

delo, se naučijo napisati razpravljalni esej, večletno sodelovanje z raziskovalnimi nalogami v 

Gibanju znanost mladini nam je dalo potrebne izkušnje za mentorstvo pri dijaškem 

                                                
39 S katalogom in ne z učnim načrtom, kakor bi bilo skladno s hierarhijo šolskih dokumentov, začenjam zato, ker 
so bili prvi maturitetni katalogi izpeljani iz obstoječih učnih načrtov, obe prenovi učnih načrtov leta 1997 in 
2008 pa sta že vsebovali maturitetno izkušnjo.  
40 Gimnazijski program (1992), ZRSŠ, Ljubljana. Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje ga je sprejel 23. 
5. 1991, s čimer je bil dokončno ukinjen program usmerjenega izobraževanja. Z uvedbo nerazporejenih ur v vseh 
letnikih je bila omogočena uvrstitev enoletnih predmetov v nabor maturitetnih izbirnih predmetov.  
41 Isto.   
42 Avtorja učnega načrta sta bila dr. Andrej Ule in Rudi Kotnik, avtorji prvega maturitetnega izpitnega kataloga 
pa dr. Andrej Ule, dr. Bojan Borstner, dr. Frane Jerman, dr. Anton Stres, mag. Marjan Šimenc, Ivan Sernec in 
Alenka Hladnik.  
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samostojnem delu. Samostojno delo je rešilo velik problem z zakonsko omejitvijo tedenskega 

števila ur pouka na 32, zaradi katerega je Državna maturitetna komisija oklevala z uvrstitvijo 

enoletnih filozofije, psihologije in sociologije med izbirne maturitetne predmete in se 

poigravala z njihovimi dvojnimi ali trojnimi kombinacijami. Samostojno dijaško delo pod 

vodstvom mentorja, ki so ga predlagale maturitetne komisije za vse tri predmete, je bilo dobra 

rešitev zagate s preštevilnimi urami izbranega predmeta v četrtem letniku. Dobra utemeljitev 

je tudi bila pri roki: samostojno dijaško delo pod vodstvom mentorja je priprava na 

samostojno seminarsko delo, kakršno je običajno pri univerzitetnem študiju. Zato se 

maturitetne seminarske naloge formalno ne razlikujejo od študentskih seminarskih nalog, 

pogosto tudi vsebinsko ne, kajti dijak ima za izdelavo ene naloge na voljo celo šolsko leto. 

Nalogo napiše zunaj pouka, v urnik so vključene le ure za obvezne konzultacije. Na nekaterih 

gimnazijah razporedijo dve uri za priprave na maturo pri izbirnih predmetih že v tretji letnik, 

kar pomeni za učitelja filozofije nepredstavljivo razkošje razpoložljivega časa,43 ne le, da 

lahko bolje uresničuje svojo mentorsko funkcijo pri izdelavi seminarske naloge, še 

pomembneje je, da vstopanja v filozofsko mišljenje ne ovira naglica priprav na izpit.  
 

Struktura maturitetnega izpita je od takrat nespremenjena: 70 ur je na voljo za izbirno temo, 

70 ur za branje izbranega besedila in 70 ur za seminarsko nalogo. Torej skupaj s 70 urami 

obveznega splošnega predmeta za vse dijake doseže filozofija maturitetni standard 280 ur. 

Skladna s to porazdelitvijo ur je tudi struktura izpita. Do mature 2011 so morali kandidati v 

prvem delu izmed 15 naslovov esejev izbrati enega v okviru teme, ki so jo obravnavali pri 

pripravah, in v drugem delu napisati komentar k odlomku iz izbranega besedila. Za vsak del 

izpita so imeli na voljo 2 uri. Tematski esej je doprinesel h končni oceni 40%, komentar 35%, 

seminarska naloga pa 25%. Z maturo 2012 se razmerje med posameznimi deli izpita 

spremenilo. Predmetna maturitetna komisija za filozofijo se je dolgo uspešno upirala 

poskusom skrajšanja trajanja izpita, a zaradi administrativnega poenotenja trajanja izpita za 

vse predmete z letom 2012 se je moral zamenjati vrstni red izpita in izpitni čas skrajšati za 30 

minut. Komentarju po novem pripada 90 minut in 35% delež, tematskemu eseju 45 % delež in 

120 minut, delež seminarske naloge se je skrčil in izenačil z drugimi predmeti na 20%.  
 

Navkljub temu se koncept kataloga in izpita, ki ga katalog predpisuje in opisuje, od nastanka 

ni veliko spreminjal oziroma spremenil. Ne zanimajo nas tehnične podrobnosti, kot so 

                                                
43 Ne gre za literarno pretiravanje, kot bo razvidno iz nadaljevanja, ker je razpoložljivi čas, razpotegnjen na dve 
leti, nujen za uporabo vseh tistih metod poučevanja, ki najbolj aktivirajo dijake, gre za metode, ki so tako 
potratne s časom, da jih je že starojugoslovanski učni načrt priporočal le z omejitvijo.  
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struktura kataloga ali z leti zaradi izkušenj vse bolj dodelana merila ocenjevanja in 

ocenjevalne sheme ter napotki za izdelavo seminarskih nalog, marveč cilji izpita. Po katalogu 

z izbiro filozofije kot izbirnega maturitetnega predmeta splošne mature dijaki dosegajo 

različne cilje. Nekaterih se ne da meriti in ocenjevati – predstavljajo stranske pozitivne učinke 

ukvarjanja s filozofijo – Katalog (2009, 6) navede pet takšnih ciljev:44  
 

»Filozofija pri kandidatih:  
 

- spodbuja zanimanje in veselje za teoretsko delo;  

- razvija zmožnost samostojnega in kritičnega mišljenja ter presojanja; 

- razvija zmožnost za razumevanje in ocenjevanje drugačnih nazorov in pogledov; 

- omogoča prepoznavanje predsodkov in njihovo kritiko; 

- razvija tolerantnost, sooblikuje etično držo v znamenju humanosti, miru, pravičnosti in 

upoštevanju sočloveka (drugega).« 
 

V novi različici Katalog (2014, 6), ki je usklajena z učnim načrtom 2008, je seznam ciljev 

nekoliko daljši:  
 

»Filozofija pri kandidatih: 
 

- usmerja jih v samostojno, ustvarjalno mišljenje in presojanje; 

- spodbuja razmislek o njih samih in svetu, družbi in naravi; 

- spodbuja kritično refleksijo vsakdanjega izkustva, vednosti, vrednot in delovanja; 

- omogoča razumeti pomen različnih disciplinarnih usmeritev v filozofiji in vlogo posameznih 

filozofskih šol; 

- prispeva k razvijanju jezikovnega izražanja; 

- vodi k strpnemu dialogu na podlagi razumskih utemeljitev argumentov; 

- omogoča razumeti, kako so temeljni filozofski pojmi osnova humanistike, družboslovja, na-

ravoslovja, religije in umetnosti; 

- pomaga pri usmerjanju v življenju; 

- spodbuja zanimanje in veselje za teoretsko delo;  

- razvija zmožnost samostojnega in kritičnega mišljenja ter presojanja; 

- razvija zmožnost za razumevanje in ocenjevanje drugačnih nazorov in pogledov; 

- omogoča prepoznavanje predsodkov in njihovo kritiko; 

                                                
44 Čeprav bi bil seznam lahko veliko daljši, saj pouk v filozofiji ne prinaša samo neke gole nove vednosti, ampak 
ima tudi daljnosežne oblikovalne, vzgojne posledice. O tem v nadaljevanju.  
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- razvija strpnost, sooblikuje etično držo v znamenju humanosti, miru, pravičnosti in 

upoštevanju sočloveka (drugega).«  
 

V obeh različicah kataloga je natančno opredeljen cilj izpita (6), tj. tisto, kar mora kandidat 

pokazati na izpitu:  
 

»Pri izpitu splošne mature iz filozofije se od kandidata pričakuje, da sistematično in 

razumljivo: 
 

- filozofsko predstavi, interpretira in ovrednoti predpisano filozofsko besedilo; 

- razvije filozofski argument na podlagi lastnega izkustva ter poznavanja in razumevanja 

filozofskih pojmov in vprašanj; 

- samostojno razišče filozofski problem s študijem različnih virov.« 
 

V Predmetnem izpitnem katalogu za splošno maturo iz filozofije 201445 je glavni cilj 

predmeta naveden pred vsemi že naštetimi: »… s študijem filozofskih tem, besedil in s 

pisanjem naloge o izbranem filozofskem problemu se vpeljejo v filozofsko mišljenje …« (6)  
 

Glavni cilj maturitetnega predmeta je eksplicitno naveden: vpeljava oziroma uvod v 

filozofsko mišljenje. Zadnja različica Kataloga (6) natančno in transparentno razkrije, kaj 

snovalcem učnega načrta in kataloga pomeni vstop v filozofsko mišljenje na gimnazijski 

stopnji. Dijaki oziroma kandidati:  
 

» - odkrivajo in raziskujejo filozofska vprašanja;  

- filozofsko preučujejo pojme;  

- povezujejo raziskovanje pojmov in problemov z osebnim izkustvom, ustreznimi avtorji in 

besedili;  

- oblikujejo in predstavljajo razumske utemeljitve; 

- uporabljajo jezik jasno, konsistentno in ustrezno obravnavanim vprašanjem; 

- vzpostavljajo dialog med osebno izkušnjo in različnimi filozofskimi tradicijami.« 
 

Glavni cilj predmeta je filozofsko mišljenje, zato lahko po splošno sprejeti Bloomovi 

taksonomiji46 predmet meri le na najvišjo raven kognitivnih ciljev, kar se odrazi tudi v 

odsotnosti navedb deleža taksonomskih stopenj v Katalogu in posledično v celostnem 

                                                
45 V besedilu navajam zadnjo različico, ki jo dve leti pred napovedanim izpitnim rokom izda Državni izpitni 
center. 
46 O njej v naslednjem poglavju tega dela.   
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ocenjevanju izpitnih izdelkov: »Vsi trije deli izpita splošne mature iz filozofije merijo 

predvsem na najvišjo raven spoznavnih ciljev, se pravi na analizo, sintezo in vrednotenje. Ta 

raven pa pri esejističnih vprašanjih seveda vključuje tudi znanje, razumevanje in uporabo, 

zato pri celostnem ocenjevanju ni mogoče natančno določiti deležev taksonomskih stopenj. 

Pri ocenjevanju se preverja poznavanje, razumevanje, sposobnosti za problematizacijo, 

konceptualizacijo in argumentacijo, ki se vse gibljejo na ravni abstraktnega mišljenja in jih ni 

mogoče smiselno členiti, sledeč logiki stopnjevanja od pomnjenja in razumevanja do 

vrednotenja. Opisno pa so razlike v kvaliteti odgovorov holistično prikazane v ocenjevalnih 

shemah.« (8) Analiza meril in ocenjevalnih shem za posamezne dele izpita pokaže, da se 

katalog dosledno drži glavnega cilja in poskuša na različne načine prikazati in artikulirati, 

koliko in kako se lahko elementi filozofskega mišljenja kažejo v izpitnih izdelkih, od komaj 

opaznih elementov pri oceni zadostno, do dobro razvitih pri oceni odlično.  

 

Izbirnost in avtonomija kot pogoja vstopa v filozofsko mišljenje  
 

Pomembna, morda celo ključna novost, ki jo je maturitetni izpit vpeljal v poučevanje 

filozofije, sta zaradi njegove prevladujoče izbirnosti dejanska avtonomija učitelja in 

nenazadnje avtonomija dijaka. Oboje je eksplicitno navedeno: »V izbirnem modulu se še 

zlasti izrazi avtonomija učitelja, povezana z veliko izbirnostjo: učitelj (skupaj z dijaki) izbere 

temo in besedilo, ki ju bo obravnaval, ob izbrani temi pa sam določa, katere filozofe in katera 

besedila bo pritegnil, da bi jo čim bolj približal dijakom. Vnaprej je začrtan le okvir izbire – 

zaradi prepričanja, da je odlika filozofije razvijanje sposobnosti dijakov za samostojen razmislek o 

filozofskih problemih. Ta seveda ni mogoč brez dialoga s filozofsko tradicijo zastavljanja vprašanj 

in njihovega reševanja, vendar je izbira sogovornikov prepuščena učitelju. Z esejem kot obliko 

preverjanja pa so postavljeni cilji, do katerih mora dijake pripeljati ukvarjanje s filozofijo. 

Izbirni modul je tako izrazito odprt za različne pristope in omogoča celo paleto individualnih 

programov.« (UN 2008, 25. Poudarila A. H.) 
 

A pri filozofiji ni razlog za izbirnost že nekaj desetletij popularno pedagoško načelo, ki ga 

nekateri ironično poimenujejo »načelo supermarketa«, marveč ima izbirnost pri filozofiji 

globlje psihološke in filozofske korenine. Ustavimo se najprej pri psiholoških razlogih za 

izbirnost.  
 

Motivacijska utemeljitev izbirnosti: Filozofi govorijo o čudenju, radovednosti, dvomu, 

zmedenosti, eksistencialni izkušnji itd. kot o nečemu, kar nujno predhodi vsakemu ukvarjanju 
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s filozofijo. Našteto so preprosto rečeno psihološki motivi za vstop v filozofijo. Tako je 

naloga učitelja od prve do zadnje ure ustvarjati takšne učne situacije, da z njimi aktivira te ali 

one psihične pobude za svoj predmet. Vsebine in metode so stvar njegove osebne didaktične 

in filozofske domišljije, a idealno bi vsak učitelj moral upoštevati kot eno ključnih didaktičnih 

načel, da so vstopajoči v filozofijo (učenci, dijaki ali kdo drug), posamezniki  s svojo 

specifično osebnostno strukturo. Zato bi morale učne situacije motivacijsko, vsebinsko in 

metodično pokrivati čim večji spekter vsega tistega, kar po eni strani nasploh zanima ljudi kot 

ljudi ali nasploh zadeva v življenje vstopajoče odraščajoče, ki jih poučujemo v gimnaziji, po 

drugi pa bi moral biti pozoren  tudi na partikularnost njihovih osebnih interesov in osebnih 

zgodovin.47  
 

Na motivacijski pluralizem vstopanja v filozofijo nenazadnje napotujejo tudi biografije 

filozofov. V ilustracijo naj navedem nekaj primerov: Platon je v mladosti nihal med 

pesništvom in politiko, vendar se je za filozofijo odločil zaradi Sokratovega vpliva. 

Descartesa je gnala neustavljiva želja po resnici, zato se je zlahka odpovedal pravu in 

medicini, ki sta že takrat prinašala čast in bogastvo. Nietzscheja je v otroštvu mučil problem 

zla: »Dejstvo je, da sem se že kot trinajstletni deček ukvarjal s problemom izvora zla: v letih, 

ko imamo 'napol otroške igre, napol boga v srcu', sem mu posvetil svojo prvo literarno igro, 

svojo prvo filozofsko pisno vajo …« (1988, 209) Bertrand Russell v Mojem filozofskem 

razvoju navede dva izvora svojega zanimanja za filozofijo, prvi je bila radovednost, ali lahko 

filozofija omogoči obrambo pred religioznim prepričanjem, drugi želja, da bi se prepričal v 

možen obstoj vednosti, vsaj v matematiki, če drugje ne. (1979, 131) Mene je v filozofijo 

prignalo vprašanje pravičnosti oziroma krivičnosti, ki se je z vso silo zastavilo v zgodnjem 

otroštvu ob odkritju (v knjigah in filmih), da obstajajo domorodna ljudstva, ki jih 

podjarmljajo in uničujejo (vojaško) močnejši zavojevalci. Izkušnja koncentracijskega 

taborišča in upora takšnim zavojevalcem je bila družinska tradicija, mučno umiranje bližnjega 

pa me je že pri dvanajstih letih prepričalo, da dobri Bog ne obstaja, če dopušča tako strašno 

družbeno in osebno trpljenje. Politična in eksistencialna vprašanja so bila torej ključna za moj 

vstop v filozofijo, srečanje s Platonovo Državo pri šestnajstih pa je dalo prvo vizijo, da 

nemara lahko svet naredimo pravičnejši le ljudje sami. Otroški interes za vesolje – in še danes 

žgoče vprašanje – ali je inteligenca naključen pojav na Zemlji ali zakonitost vesolja, sta 

                                                
47 To poudarjam zaradi osebne zgodovine, saj sem se morala tekom let odreči oziroma skrčiti na minimum tisto, 
kar mene popelje v filozofsko razmišljanje, kar bom v nadaljevanju tudi prikazala. Izkušnja z drugimi kolegi pa 
tudi kaže, da mnogi razočarano opustijo misel na zaresno poučevanje filozofije, ko odkrijejo, da večine dijakov 
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omogočila študijsko zanimanje ne samo za politično in socialno filozofijo ampak tudi (na 

kratko) metafiziko.   
 

Dokler učitelj jasno ne ozavesti svojih motivov za izbiro filozofije, nezavedno pričakuje, da 

bo svoje dijake lahko popeljal po isti poti, po kateri je v filozofijo hodil sam. A kot že 

omenjeno, je ena prvih učiteljskih izkušenj, in to ne ravno prijetna, da osebna fascinacija s 

filozofijo ni tudi avtomatično dijaška fascinacija. Velikokrat se v učiteljskih krogih sliši tožba, 

da dijaki nimajo interesa za filozofijo, vendar ta resignacija ne pomeni nič drugega kakor: 

dijaki ne delijo mojega interesa, ne zanimajo jih ista vprašanja kot mene, ne morem jih 

popeljati v filozofijo po svoji poti. To dejstvo je treba pripoznati in se ne izgovarjati na 

generacijski razkorak ali se zateči v platonovski elitizem, po katerem je filozofija zgolj za 

izjemne posameznike. Kajti če v tradiciji najdemo različne motive za vstop v filozofijo, če je 

učitelj imel individualne motive in razloge zanjo, mora isto dopustiti tudi dijakom, še več, 

nujno jim mora omogočiti takšen vstop vanjo, da ga bodo lahko začutili kot svojega. In če se 

zdi po učnem načrtu zapovedana uvodna tema o disciplinah filozofije formalna in šolska, 

imamo skoznjo možnost razgrniti celotno področje filozofije in že na začetku ustvariti obet, 

da se lahko pri pouku filozofije naleti tudi na kaj zanimivega. Dobro uspe z naborom 

primerov raznolikih filozofskih vprašanj, od katerih morajo dijaki zbrati najzanimivejše in 

povedati razlog za izbiro. (DZ, 8) Tudi miselni premori, ki ustavijo tok in vrnejo misel na 

prehojeno, so koristni.  (Isto, 10)  

 

Izbirnost in metafora filozofske stavbe: Metafore za ponazoritev različnih pozicij so v 

abstraktni filozofiji pogoste. Ena od njih je metafora zgradbe, stavbe. Descartes si je npr. 

nadvse želel zgraditi trdno stavbo vednosti, počivajočo na absolutno trdnem temelju, ki je ne 

bi porušil noben potres dvoma. V današnji predstavni domišljiji bi nemara takšni stavbi 

ustrezal kakšen neverjetno visok velemesten nebotičnik 20. stoletja, morda kar Seagramov iz 

New Yorka.48 Moja neučakana želja na začetku kariere je bila, da bi dijake ultra hitro 

dvigalo49 nemudoma dvignilo v abstraktne višave filozofskega razmišljanja. Dvigalo v tej 

prispodobi ustreza temi, ki ponese do visokih filozofskih vprašanj in poskusov odgovoriti 

                                                                                                                                                   
pač ne zanimajo teme, ki so jih nekoč potegnile v filozofijo. Odpoved učiteljski nalogi je posplošitev, da večine 
dijakov ne zanima filozofija oziroma da večine ljudi ne zanima filozofija.  
48 Zgrajen je bil leta 1958 po zamisli nemškega arhitekta Ludwiga Miesa van der Roheja in Američana Philipa 
Johnsona.  
49 Recimo tako hitro kot tisto iz porušenih dvojčkov v New Yorku, ki je v trenutku dvignilo nad Manhattan in 
pred obiskovalcem se je odprl nepozaben razgled. Vzpon na Triglav je drugačen, počasen, utrudljiv, postopen, 
tudi razgled se postopoma veča, ni nenaden, kakor v prejšnjem primeru.  
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nanje. Utemeljitev, da je to edina možna in prava pot v filozofijo, sem takrat našla v odzivih 

dijakov na dve začetni temi iz uvodnega poglavja:  
 

- Začetek vesolja: Prva se je nanašala na zgodovinski začetek filozofije, na miletski prehod od 

mita k logosu, na šolsko razlago tega začetka. Razlog, da teme nisem začela tradicionalno 

zgodovinsko, je bil v naravoslovno specializiranih dijakih usmerjenega izobraževanja, ki sem 

jih najprej učila. Uvod v temo je bil standardna teorija nastanka vesolja, teorija velikega poka, 

imenitno razložena v delu Prve tri minute nobelovca Stevena Weinberga:50 »V začetku je bila 

eksplozija. Ne eksplozija, kakršne smo vajeni na zemlji, eksplozija, ki se začne v točno 

določenem središču in se od tam širi na vse strani ter zajema več in več okolišnjega zraka, 

ampak eksplozija, do katere je spontano prišlo povsod hkrati, ki je od vsega začetka zajemala 

ves prostor, tako da je vsak delec bežal proč od vsakega drugega delca. Ves prostor lahko v tej 

zvezi pomeni ali neskončno vesolje ali pa končno vesolje, ki je ukrivljeno samo v sebi kakor 

površina krogle. Nobene od obeh možnosti ni lahko doumeti, a to nas ne sme motiti; na 

začetni stopnji vesolja pravzaprav sploh ni pomembno, ali je prostor končen ali neskončen. 

Približno po stotinki sekunde, v najzgodnejšem trenutku, o katerem lahko kolikor toliko 

zanesljivo govorimo, je bila temperatura vesolja okrog sto milijard stopinj. To je veliko višja 

temperatura, kakor vlada v notranjosti še tako vroče zvezde, da, tako visoka je, da v taki 

vročini ne bi mogli obstajati delci, ki sestavljajo običajno snov, niti molekule, niti atomi, še 

celo atomska jedra ne. Snov, ki je v tej eksploziji drvela na vse strani, je bila sestavljena iz 

različnih vrst tako imenovanih osnovnih delcev, ki jih obravnava sodobna visokoenergijska 

fizika ...« K citiranem odlomku je bila priložena računalniška upodobitev vesolja, starega 

300000 let, nastala po posnetkih Hubblovega satelita.51 Ker so bili dijaki naravoslovci, so 

poznali Dopplerjev pojav, podlago za razumevanje širjenja vesolja, in razumeli, kaj je radijski 

prašum, preostanek začetnih stopenj vesolja. Znali so tudi našteti nekaj osnovnih delcev, 

vedeli, kaj je atomsko jedro, atom, molekula, običajna snov, svetloba, skratka, imeli so 

temeljno fizikalno vednost, zaradi katere citat ni bil trd oreh za sklep, da gre pri teoriji 

velikega poka za znanstveno razlago nastanka vesolja. Kar pomeni, da izhaja iz dognanj 

relativnostne teorije, kvantne mehanike in je podprta z dvema empiričnima dokazoma za  

širjenje vesolja in za radijski prašum. Znanstveni razlagi nastanka vesolja sta sledila dva spet 

vsem poznana mita o stvaritvi: judovski o Božji stvaritvi sveta iz niča iz Stare zaveze (1 Mz 1) 

                                                
50 Znamenito delo je prevedla Seta Oblak le 4 leta po izidu v angleščini, slovensko Društvo matematikov, fizikov 
in astronomov ga je še trikrat ponatisnilo: leta 1982, 1983 in 1991. Glej izdajo 1983, 12. 
51 Posnetek je bil objavljen v Delu, 15. maja 1992. Danes bi tekstom dodala oziroma dodam še imenitno 
računalniško simulacijo The Known Universe by AMNH.  
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in starogrški o nastanku iz kaosa iz Heziodove pesnitve Teogonija (1974, 114-205). Vsem 

trem besedilom so bila dodana analitična vprašanja, ki so pripeljala do točke za vpeljavo 

miletske filozofije in pitagorejcev, kot je nakazano v oklepajih:  
 

a. Kaj so empirični dokazi za teorijo velikega poka? (Širjenje vesolja, radijski prašum.) 

b. Kaj je mit? (Zgodba, ki pojasnjuje …) 

c. Kdo nastopa v mitih? (Nadnaravna bitja.) 

č. Po čem se razlikuje starojudovski mit od starogrškega? (Nastanek iz niča; od kaosa h 

kozmosu.) 

d. Po čem se razlikuje znanstvena razlaga od mitične? (Znanstvena išče vzroke v stvareh 

samih, mitična v nadnaravnih počelih.) 
 

Bila je krasna začetna izkušnja s filozofskim mišljenjem. Zgolj izpostavljenost trem 

besedilom je pripeljala do filozofskega vpraševanja, analize pojmov, utemeljevanja in 

refleksije dijaške vednosti. Ponazorimo dogajanje z nekaj njihovimi vprašanji: Kaj je bilo 

pred eksplozijo? Kaj je eksplodiralo? Kaj je bil vzrok za eksplozijo? Ali bi bil to lahko bog ali 

se je zgodila spontano? Kje je konec vesolja? Kam se širi vesolje? Kaj je čas? Kaj so 

nadnaravna bitja? Ali obstajajo? Kako dokažemo / ovržemo božje bivanje? Koliko bogov je, 

eden ali več? Kakšna je razlika med vero in razumom? Religijo in znanostjo? Kaj je 

empiričen dokaz? Itd. Temo sem nespremenjeno obravnavala precej let v vseh gimnazijskih 

oddelkih, tudi v kasneje uvedenih nenaravoslovnih usmeritvah, zato se je to veriženje dijaških 

vprašanj velikokrat ponovilo, globoko vtisnilo v spomin in pripeljalo do precej trdnega 

prepričanja, da je nabor filozofskih vprašanj nekako aprioren, zato je naloga učitelja zgolj 

obuditi in ozavestiti ga, tj. njegova naloga je sokratska. Kvaliteta in kvantiteta vprašanj, ki jih 

je spodbudila tema o nastanku vesolja, je bila odvisna od različnih dejavnikov: od usmeritve 

razreda, naravoslovni so sledili poti, kakršna je prikazana zgoraj, dijaki drugih usmeritev so se 

osredotočili na vzrok za eksplozijo in pogosto pristali v religiji in dokazovanju boga ter 

izražali skeptičnost do znanosti.52  
 

Dijaška vprašanja so omogočila tudi prvo namerno, vnaprej predvideno in vodeno analizo 

pojmov: Besedo vesolje navadno uporabljamo v astronomskem pomenu, kadar govorimo o 

nebu, zvezdah, planetih, galaksijah, meglenicah, črnih luknjah, supernovah, belih pritlikavcih 

ipd. Kaj poleg tega še pomeni? Iz katere besede izvira? Iz ves. (Vsake toliko kakšen 

hudomušnež doda 'ves + olje', kar v abstraktna vprašanja prinese nekaj smeha in oddiha.) 
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Torej se nanaša na vse, kar je, obstaja. In spet so zavrela vprašanja: Če je vesolje vse, kar je, 

kaj pa je zunaj njega? Nič? Kaj je nič? Ali obstaja? Če obstaja, spada v vesolje, ali potem vanj 

spada oboje, tako tisto, kar je, in tisto, česar ni, so se zavedli protislovja. Sledila je 

zgodovinska informacija, da so znanstveni način mišljenja, kakršen je npr. na delu v sodobni 

razlagi nastanka vesolja, po splošnem prepričanju prvi vpeljali miletski filozofi in pitagorejci 

z vprašanjem o počelu. Iz dejstva, da se prvi filozofi niso strinjali, kaj bi lahko bil pravi 

kandidat za počelo, se je samodejno prikazala ena od razlik med mitičnim in znanstveno 

filozofskim načinom mišljenja, pri katerem ne gre le za iskanje odgovora v stvareh samih in 

ne v nadnaravnih bitjih, marveč tudi za kritičnost. Po Talesu je počelo voda, ker da neko mero 

vlažnosti najdemo povsod, Anaksimander se s tem ne strinja, saj nekaj, iz česar je vse, je 

lahko samo apeiron, nedoločeno, ki nima posebne lastnosti, Anaksimenes se vrne h 

konkretnemu, k zraku, ki da je pravi kandidat, ker vse obdaja,53 pitagorejci pa vnesejo v 

razmislek o svetu matematiko: pravo spoznanje je matematično, počelo pa število, kar 

pomeni, da je kozmos v osnovi matematičen. Obilo primerov za pitagorejsko tezo je bilo 

shranjenih v dijaških glavah: izkušnja z računanjem pri naravoslovnih predmetih, 

geometrijske oblike kristalov, pri kemiji atomsko število in masa itd.54  

 

- Pojem biti: Druga pozitivna izkušnja je sledila iz obravnave ontoloških nasprotij (eno – 

mnogo, nastalo – nenastalo, minljivo – neminljivo, spremenljivo – nespremenljivo, časno – 

večno …) skozi nekatere fragmente Heraklita in odlomek iz Parmenidove pesnitve, tj. točke, 

ki je ekspresno kakor dvigalo najvišjih nebotičnikov ponesla dijake v abstraktne višave 

najsplošnejših pojmov.55 V refleksiji te teme sem nekoč zapisala, da je kategorialni pojem biti 

prav zaradi abstraktnosti in odtrganosti od dijaške izkušnje najprimernejši pojem za vstop v 

filozofijo, previdno se sicer omejujoč na ontologijo:  »Nasprotniki filozofije pogosto trdijo, da 

je pretežka in preabstraktna za večino ljudi, posebno pa še za odraščajoče dijake. Izkušnja s 

                                                                                                                                                   
52 Zaradi medijske pokritosti Cerna in pogostega poročanja o poskusih, ki jih izvajajo tam, je tema spet aktualna.  
53 Ena od reakcij na prve filozofe je tudi dijaška zadržanost. Le kaj naj počnemo s tako trapastimi odgovori, saj 
dobro vemo, da so osnova vsega atomi, ti pa so sestavljeni iz jedra in elektronov, jedro iz … med dijaki se vedno 
najdejo tudi taki, ki poznajo hipotezo o energetskih strunah, ki naj bi bile osnova za pisano mnoštvo že odkritih 
nenavadnih subatomskih delcev, kar omogoči stik med prvimi filozofi in sodobno znanostjo … Ni moj namen 
prikazati vseh možnosti, ki se ponudijo učitelju za tkanje mreže pojmov na podlagi dijaške naravoslovne 
vednosti. Naj ponovim, da me je odziv na to temo omejil, pa sem se precej časa zadržala na tej poti v filozofijo, 
t. i. platonsko heglovski.   
54 Vsebinsko je bil podlaga za uvodne teme učbenik Franeta Jermana Filozofija, ker poudarja prav tisto, kar je 
bilo mojim prvim naravoslovnim dijakom (po mojem takratnem mnenju) blizu, in ker je bil njegov način razlage 
blizu tudi meni sami, skladno z zgoraj omenjenim interesom o vesolju, ki me je poleg drugih pripeljal v 
filozofijo. Bila je to tudi priložnost uporabiti sokratsko majevtično metodo, kakor jo pojmujejo didaktiki, tj. 
prava vprašanja so ozavestila ustrezno naravoslovno vednost, iz katere sem potem izpeljala uvodno temo.  
55 Razdelava te teme je v Prilogi 2, DZ 76-78.  
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pojmom biti priča o nasprotnem: prav njegova abstraktnost je povod za razmislek. Zadevo bi 

lahko celo zaostrila: bit je najprimernejši pojem za vstop v filozofijo, če seveda učitelj izbere 

ontološke teme – ki so dozdevno povsem stran od interesov in izkušenj dijakov in zato 

neprimerne –, saj prav pri tem pojmu dijaki na sebi izkusijo, kaj se pravi gibati po polju čiste 

misli, kaj se pravi filozofirati – postavljati vprašanja, iskati možne odgovore, dokazovati, 

analizirati, iskati predpostavke. Verjetno pa je zdaleč največja didaktična vrednost tega pojma 

množica vprašanj, ki jih poraja, prav tako pa tudi meja, ob katero trči mišljenje pri njegovi 

obravnavi.« (Hladnik 2001,  20-21)  
  
Pri razdelavi teme sem se oprla na Heideggrovo tezo, da človek že ima neko razumevanje biti, 

še preden se vpraša po njej. Dijaki jo običajno znajo opredeliti jezikovno: pojem »bit« je iz 

glagola »biti« izpeljan samostalnik. Prav tako znajo navesti številne primere uporabe glagola 

biti: »Zunaj je sončno.« »Drevje je ozelenelo.« »Kmalu bodo dozorele jagode.« »Pomlad je.« 

»Toplo je.« Primerom sledi analiza uporabe glagola biti v navedenih stavkih, pri kateri učitelj 

(seveda s pomočjo dijakov) izpostavi njegovo predikativno in eksistenčno funkcijo in se 

ustavi ob zadnji z vprašanjem, kaj še je/biva poleg pomladi in toplote. Dijaki naštevajo: stoli, 

mize, trikotniki, hiše, ljudje, drevesa, zvezde, misli, sanje itd. so, bivajo. Sledi vprašanje, kaj 

je vsem omenjenim stvarem skupno, in logičen odgovor, da bivanje, obstoj oziroma bit, ter 

nato ključno vprašanje, kaj pravzaprav bit je, kako bi jo opredelili. Tu se prvikrat pojavi 

zadrega, problem, kajti dijaki seveda ne poznajo odgovora in se najprej poskušajo izvleči s 

krožnimi definicijami. Npr. bit je to, da nekaj biva oz. da nekaj je. Na mestu je kratka 

intervenca o definicijah: kaj so z logičnega vidika, kaj z njimi počnemo, kakšna so pravila pri 

njihovem tvorjenju, zaključi se s preprostim primerom, npr. z definicijo trikotnika. V 

naslednjem koraku dijaki za vajo izpeljejo definicijo svojega primera (npr. človek) in potem 

po istem postopku znova poskusijo z definicijo biti – najprej poskusijo poiskati najbližji rod, 

kar je seveda nemogoče, ker je sama bit najvišji rod. Podobno je z iskanjem specifične 

razlike, pri čemer nekateri dijaki naletijo na pojem nebiti/niča, s katerim jo poskusijo določiti. 

Vendar takoj uvidijo, da bi potem potrebovali še višji pojem od biti in niča, kar je nemogoče, 

ker je že sama bit najvišji pojem. Na tej točki se je razvnela živahna diskusija: ne samo, da so 

se naenkrat znašli v situaciji, ko niso znali razložiti tistega, kar se jim je na začetku zdelo 

nekako razumljivo, zapletli so se tudi v prva protislovja in trčili ob samo mejo logičnega 

mišljenja.  
 



38 
 

Če učitelj hoče še bolj spodbuditi diskusijo, je zelo primerna vpeljava Parmenidove teze, da 

bit biva in nebit ne biva in je mogoče misliti le tisto, kar je – bit, ne pa nebiti/niča, ki dijake 

dodatno zmede s svojo prepovedjo bivanja in mišljenja nebiti ter jih hkrati preseneti, saj jim 

zgolj z uporabo lastnega razuma (torej še preden preberejo odlomek iz Parmenidove pesnitve) 

uspe brez težav izpeljati določila biti: enost, brezčasnost, negibljivost, nespremenljivost itd. 

(Npr.: Ali je bit ena ali jih je več? Če jih je več, mora biti med njimi še nekaj, to pa je lahko le 

nebit, ki pa ne biva. Torej je bit le ena.) Lahko se tudi naveže na Heglovo logiko ali pa je cela 

ura uvod v Heideggrovo mišljenje biti. Vse poti pa vodijo k naslednjemu cilju: širjenju 

miselnega obzorja s pomočjo intelektualnih orodij, ki so jih razvili v diskusiji o problemu biti 

drugi. Kajti dijaki po svoji izkušnji misliti bit vednosti, ki jim bo posredovana z razlago, z 

branjem besedila ali kako drugače, ne bodo sprejeli kot nekaj vsiljenega in gotovega, marveč 

jo bodo pretehtali z vidika svojih vprašanj, na katera niso mogli najti zadovoljivih odgovorov.  

A ne glede na to, kam se zavije po analizi pojma biti, je dobro na začetku naslednje učne ure 

narediti korak naprej oz. stran od teme z vprašanji, ki spodbudijo refleksijo. Pri pouku 

filozofije namreč ne gre samo za razmislek o določenem problemu, ampak tudi za refleksijo 

samega mišljenja, ki ga je problem spodbudil. Za pojem biti dijaki po navadi omenjajo, kako 

na začetku pritegne njihovo zanimanje nenaden obrat samoumevnega v nesamoumevno, kako 

je pravzaprav izzvan njihov intelekt, ki pa jih vodi iz ene zagate v drugo, iz enega protislovja 

v drugo, in kako se poleg radovednosti, začudenosti, vprašanj, sklepanj, nasprotovanj, 

analiziranj lahko porajajo tudi neprijetna čustva. Tako je neka dijakinja zapisala: »Malo mi je 

strašno, ker sem jaz pri svojem logičnem razmišljanju prišla do tega, da bivanja ni in da nič ne 

obstaja. In če prideš do takega spoznanja, se začnejo rušiti neke stalnice v življenju, in ko 

ugotoviš, da ne boš nikoli vedel, ali je res, kar si ugotovil, je to nekako zastrašujoče.« Kako 

opraviti s takšnimi čustvi in kako preprečiti, da se dijaki ne bi odvrnili od iskanja odgovorov, 

če edinega pravega in popolnoma gotovega odgovora ni mogoče najti, nekateri od njih pa 

hočejo od filozofije prav takšne odgovore? In drugi, vajeni šolske gotovosti, jo zavrnejo, ker 

se jim iskanje, ki ne rodi dokončnih spoznanj, zdi nesmiselno. Morda si lahko pomagamo z 

mislijo Bertranda Russella iz zaključnega poglavja Problemov filozofije, v katerem vidi prav v 

negotovosti filozofije njeno prednost, saj kaže nepričakovane možnosti, osvobaja duha ozkih 

in osebnih ciljev, bogati intelektualno domišljijo in zmanjšuje dogmatsko gotovost. Ti cilji 

imajo svojo motivacijsko moč, pomenijo namreč, da čaka na koncu ne najlažje poti nagrada – 

drugačnost, osebni napredek in zmožnost prenesti negotovost.  
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Če sem nekoč stala na stališču, da so najvišje abstrakcije in refleksije nemara edino pravo 

mesto filozofije, se je ta optika morala spremeniti zaradi dvojega: srečanja z dijaki in dejstva, 

da so bila takšna premišljevanja zanimiva le delu dijakov. A sokratska učiteljska pozicija ni 

elitistična, v dialog hoče povleči vse, ne samo tiste, ki imajo smisel za abstrakcije. Zato je na 

mestu še ena stavbna metafora, nebotičniku se pridruži še nepregledna množica stavb, 

združene so v ogromno zloženko stavb različnih kulturnih tradicij, slogov, velikosti, starosti, 

ohranjenosti. Naloga uvoda v filozofijo je izbirati vhode tako, da bi za vsakega dijaka v 

šolskem letu vsaj enkrat našli neko filozofsko vprašanje, ki bi ga potegnilo v razmišljanje, tj. 

mu pomagalo prečiti prag in se dvigniti nad zdravorazumsko mišljenje. Tako so se 

obveznemu naboru  tem, ki so bližje logosu kakor ethosu, pridružile teme o smislu življenja, 

substancah, bogu, kakor je razvidno iz DZ. Glavni motiv za spremembo so bili dijaki, ki so v 

eseju na temo vrlin večinoma vsi zavrnili Aristotelovo pojmovanje srečnosti. Vpeljava eseja 

je bila ena od prelomnic v mojem pogledu na uvajanje v filozofijo.  

 

2.5 Esej kot način poučevanja, preverjanja in ocenjevanja pri pouku filozofije 
 

Argumentativni  esej kot obvezno obliko preverjanja in ocenjevanja znanja sem vpeljala v 

pouk v šolskem letu 1990-1991. Četrt stoletja poučevanja filozofije tudi skozi esej potrjuje 

Šimenčevo trditev: »Kolikor je cilj poučevanja filozofije v gimnaziji samostojno mišljenje 

dijakov, je esej naravna sestavina pouka. Pa ne samo esej kot oblika preverjanja in 

ocenjevanja znanja, temveč tudi kot oblika poučevanja in učenja.« (2001, 91) Pobuda za esej 

je prišla iz seznanjanja z mednarodno maturo,56 tema eseja je bila najprej zgoraj omenjena, 

naslednje leto je sledila vpeljava metode Johna Wilsona iz dela Thinking with Concepts,57 ki 

je postala odličen pripomoček, s katerim so dijaki analitično premislili izbrani naslov, ki ni bil 

več en sam, ampak so lahko izbirali iz množice danih naslovov, nekateri so bili klasično 

filozofski, druge so si zamislili sami. (Priloga 1) Prvi eseji niso bili formalno tako določeni, 

kot so danes, bilo je dovolj, da so dijaki napisali sestavek, lahko tudi zgodbo, zelo privlačni so 

jim bili dialogi po vzoru Platona, ki so ga brali pri pouku, skratka, pomembno je bilo le, da je 

bil iz pisanja razviden njihov razmislek. Naziv esej je bil interpretiran v izvornem smislu 

poskusa: jaz, ta in ta, se poskušam v pisanju o temi, o kateri so mnogi že pisali, toda jaz jo 

hočem samostojno premisliti. Iz ohranjenih dijaških izdelkov je razvidno, da je šlo za 

premišljevanje, tudi originalno premišljevanje, da pa jim je manjkalo miselnih orodij, pojmov, 

                                                
56 Izvor izkušenj in informacij je bil dr. Rudi Kotnik, takrat profesor na Gimnaziji Bežigrad.  
57 Wilsonovo metodo obširno predstavi Šimenc 2008, 33-41. 
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idej, naukov ipd., ki dvignejo premislek na višji nivo refleksije, saj se Wilsonova metoda 

naslanja na analizo vsakdanjega jezika.58 Svoboda – za učiteljico in dijake – prvih poskusov z 

esejem kot metodo poučevanja in ocenjevanja se je zaključila z uvajanjem mature, ki je 

sprejela esejistično pisanje kot splošno normo ne le pri filozofiji, ampak tudi pri drugih 

predmetih.59  
 

Vsakoletni maturitetni eseji so za učitelje, zunanje ocenjevalce, maturitetno predmetno 

komisijo in didaktike  neposredna priložnost za sprotno refleksijo o šolskem filozofskem 

eseju. Tak širok premislek o esejističnem pisanju najdemo v Šimenčevi Didaktiki filozofije 

(2008, 91-107), v vsakoletnih poročilih maturitetne predmetne komisije in v dvaindvajsetih 

letnikih FNM. Naj omenim samo še daljše izkušnje s pisanjem eseja pri mednarodni maturi, 

pa dvanajst državnih prvenstev v pisanju eseja in ne nazadnje tudi uspehe na mednarodni 

filozofski olimpijadi.60    

 

2. 6 Učni listi  
 

Informacijsko komunikacijska tehnologija (IKT) je dragoceno orodje za implementacijo učnih 

gradiv. Uporaba in izdelovanje učnih listov sta bila predstavljena v priročniku Misliti 

samostojno (Hladnik 2001, 111-114). Od takrat je IKT močno napredovala v učiteljevo korist, 

informacije, besedila, slikovno in video gradivo so zlahka dostopni in učitelju, ki se srečuje z 

generacijami, rojenimi v svetu, preplavljenem s podobami in kratkimi informacijami, na nek 

način omogoča premostiti prepad s povsem tujim svetom tradicionalnega filozofskega 

snovanja skozi govorjeni dialog, napisano besedilo in navznoter usmerjeno meditacijo. 

Gledanje podob in kratka virtualna komunikacija prevladujeta med odraščajočimi ljudmi. 

Kako se srečati z njimi na nekem skupnem terenu? Avtoričin odgovor so učni listi, ne več 

črno beli, kakor so bili predstavljeni v priročniku (isto), marveč so barvni ter oblikovani in 

primerni tehnologiji sodobnosti.  
 

Nedavna izkušnja, ki zahteva še dodaten premislek, je primer z uvodnim paragrafom v 

Nietzschejevo delo H genealogiji morale. Kombinacija slikovnega gradiva z natančnim 

analitičnim branjem, oboje nadgrajeno z vednostjo in izkušnjo dijakov, je avtorici omogočilo 

približati dijakom drugega letnika veliko filozofsko vprašanje kaj je človek? Tema je bila 

                                                
58 Metodo bo treba vnovič preskusiti, ko je četrt stoletja pisanja šolskih filozofskih esejev za nami.   
59 Tako so filozofi dobili dodatno nalogo: naučiti razločiti med filozofskim esejem in tistim pri slovenščini.   
60 Glej http://www.philosophy-olympiad.org/ Ena zlata, dve srebrni, tri bronaste, eno četrto in peto mesto, nekaj 
pohval od leta 1999 do 2016 dokazujejo, da se je esejistično filozofsko pisanje udomačilo na Slovenskem.     
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nadaljevanje obravnave Platonove Apologije, v kateri je bila izpostavljena Sokratova vodilna 

misel, da neraziskovanega življenja ni vredno živeti.  Branje tako zapletenega besedila s 

šestnajstletniki je bil učiteljičin pedagoški eksperiment, katerega rezultat je bil nepredvidljiv, 

tveganje, da bo šla ura pouka za večino v nič, je bilo veliko. (Priloga 1/2)   
 

Izhodišča za oblikovanje in uporabo tega učnega lista so bila naslednja: 
 

- Dijaki niso preveč dobri bralci, predvsem pa so nevajeni primarnih virov, zato jih je 

treba analitično voditi skozi tekst. 

- Socializirani so v vizualni kulturi, zato so nekateri koraki analize ustrezno ilustrirani.  

- Ob prvem srečanju z zapletenim filozofskim, tj. neliterarnim / neučbeniškim 

besedilom morajo imeti priložnost ubesediti in ozavestiti svoja čustva, skozi ta proces 

pa se lahko ozavestijo tudi morebitni predsodki do filozofije. Ker dobijo takojšnjo 

povratno informacijo o čustvih sošolcev, je to lahko tudi priložnost za formiranje 

skupine raziskovanja.  

- Vsak dijak mora imeti priložnost glasno spregovoriti vsaj dvakrat tekom ure, čustva na 

začetku pa morajo ubesediti vsi, zato je nujna hitrost, ki jo omogoča zapis čustva na 

učnem listu.   

- Predpogoj uspešnosti je učiteljev nadzor nad potekom ure, k čemur pripomore hitrost 

dogajanja, ki dijakom odvzame prazen čas. Učitelj si lahko olajša nadzor z napovedjo 

oddaje učnega lista po uri. Ni treba, da jo uresniči, saj lahko med uro opazuje, ali 

dijaki pišejo ali ne, a če so bolj neubogljivi, pobere učne liste tistim, ki nočejo 

sodelovati (tudi to se dogaja).   
 

Izkušnja je bila izjemno pozitivna, saj so dijaki, bilo jih je 32, tj. polna učilnica, na koncu ure 

prosili za še več tako zanimivih ur, kar je za učitelja velika pohvala. Še zlasti pa je bilo 

učiteljici tudi veliko doživetje, saj je nekoč taisti odlomek uporabljala pri novih generacijah 

na pripravah, če je imela občutek, da je med njimi preveč dijakov, ki so se pridružili zaradi 

domneve, da pri filozofiji ne bo treba veliko delati oziroma se učiti. Metoda je bila učinkovita, 

ker je besedilo ostalo nerazumljeno ravno za tiste, ki niso imeli dovolj volje za delo, ker ga 

niso sami od sebe prebrali večkrat, medtem kot so zainteresirani to storili in običajno postali 

radovedni. Izkušnja tudi dokazuje hipotezo z začetka učiteljske poti, da so metode in oblike 

poučevanja neizmerno pomembne za uspeh pedagoškega dela.  
 

Dani učni list je prestal tudi preverbo na seminarju za filozofijo za otroke, učiteljem, ki 
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poučujejo v osnovni šoli je ustrezal bolj vsebinsko, metodična izvedba jih ni preveč zanimala, 

saj je njihova didaktična domišljija veliko večja od naše, je pa pritegnil pozornost 

gimnazijskih kolegov, tudi v smislu, da jim še nikoli ni prišlo na misel tako razčleniti in 

slikovno opremiti neko besedilo.61 Dejansko se zdi učni list golo dlakocepljenje, zaradi 

katerega lahko bralec izgubi občutek za celoto odlomka in njegove intuitivne ter estetske 

specifičnosti.  Vendar je bolje biti pretirano analitičen, da si lahko bralci skozi razdelavo 

vsebino tudi zapomnijo in jo na neki splošni ravni razumejo, kakor da bi utonil v pozabo s 

slabim občutkom, da je prezapleten. Tudi vprašanje, zakaj je na učnem listu navodilo, naj se 

nek delček bralci naučijo na pamet, zahteva obširen odgovor, pravzaprav posebno raziskavo. 

Na tem mestu naj navržem le, da je spet povezan z moderno IKT, ki po eni strani narekuje, da 

je mogoče simbolni svet jezika nadomestiti s podobo, po drugi pa ima za posledico krčenje 

števila besed, ki so učitelju na voljo. Avtorici se zdi obširna uporaba IKT priložnost, ki jo je 

treba izrabiti, kako pa reagirati na upadanje jezikovne zmožnosti šolske populacije, na to nima 

pravega odgovora. Nanjo reagira tako, da uči tudi ljubezni do besed in jezika, filologijo (ne v 

smislu znanosti): opozarja na izginjajoče in pozabljene, pri pripravah na maturo navaja na 

iskanje lepih, posebnih besed in njihovo uporabo, za verbalno bolj okorne dijake ima vajo v 

pisanju, ki se zgleduje pri retoriki,včasih pa se dijaki naučijo kakšne formulacije tudi na 

pamet.   

 

2.7 Sklep in načrt za naprej  
 

Dani prikaz mojega pedagoškega razvoja je pokazal dvoje, da učitelj filozofije ima svoje 

filozofske preference, a da bi vključil v svoj uvod v filozofijo čim večje število dijakov, mora 

nanje pogledati kot le na eno od možnosti za vstop  za tiste dijake, ki imajo podobne interese 

kot on, za druge mora imeti pripravljene druge terene. Ker je avtorica imela največ opravka z 

zgodovinsko paradigmo, čeprav ta ni bila nikoli zares zgodovinska v podatkovnem smislu, saj 

je vedno težila k predstavitvi miselne linije, razvoja idej, soočanja in dialoga usmeritev, mora 

zaključiti, da so tudi zgodovinski liki z opisom duha časa, dober teren za vstop v filozofijo, 

recimo historična zasnovanost teme hedonizem v DZ. Zato lahko za sklep napove, da bo 

preostanek učiteljske poti namenjen proučitvi vloge zgodb kot učnega gradiva. Tradicionalne 

filozofske zgodbe iz zgodovine filozofije o Sokratu, Diogenu, Epikurju, Nietzscheju se same 

po sebi vsilijo v pouk, saj govorijo o filozofskem življenju oziroma nosilci zgodb živijo svojo 

                                                
61 Na Filozofski fakulteti v Ljubljani, marca 2016. Analitični učni listi, opremljeni s podobami, izzovejo tudi 
ironične odzive: »Nikoli nisem razumel, kako se ti ljubi igrati s slikicami.«  
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filozofijo. A zgodbe, v katerih nefilozofi živijo neko filozofijo, ki jim postane način življenja, 

so dijakom še bolj zanimive. Iz obstoječega DZ si zapomnijo hindujsko zgodbo o modrecu, 

ribiču in biseru (4), še bolj časopisno zgodbo o mladem paru, ki se upira potrošniški družbi. 

Krčenje besednega zaklada, nelagodje ob branju, prevladovanje podobe nad besedo, vse 

našteto napeljuje na to, da se v našem prostoru še nismo dovolj posvetili koraku nazaj, k 

zgodbi kot učnemu pripomočku. Gledano razvojno se zdi nazadovanje pasti nazaj na zgodbo, 

mit, pripoved. Tradicionalno se namreč začetek filozofije pred 2600 leti prikazuje kot prelom 

z mitom in prevlado logosa. Toda največji filozofi niso zašli v učbeniške skrajnosti, zavedali 

so se (pedagoške) vrednosti zgodb in metaforičnega jezika, zato so v svojih znamenitih delih 

posegali po njih. Že Platonova prispodoba o jami in osebna učiteljska izkušnja z njo 

upravičujeta vključitev mita, zgodbe v pouk.  
 

Šolsko življenje je naučilo, da učitelj pri pouku ne sme zametovati nobene priložnosti za to, 

da pripelje dijake do cilja, vstopa v filozofijo, v nobenem primeru pa ne sme tarnati nad 

izgubljenimi časi, ki se ne vrnejo. Odprtost do novega, prihajajočega, drugačnega je nujen 

pogoj za dobro delo v razredu. In filozofija je heglovsko tudi čas zajet v misli, zato misli tudi 

sodobnost, v kateri prevladujeta podoba in zgodba. Hic Rhodus, hic salta!   
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3 Hermenevtika in poučevanje filozofije  
 

V izvedbenih napotkih UN pravi naslednje (6.2.2.2.2): »Ponovni premislek tistega, kar so 

filozofi že mislili, vključuje tudi branje filozofskih besedil, zato je delo z besedilom pomemben 

element pouka. (…) Delo z besedilom (s filozofskimi besedili, pa tudi z nefilozofskimi, ki imajo 

filozofsko vsebino) je v vseh modulih eden izmed temeljnih načinov pouka.« Zato je namen tega 

poglavja preiskati, kateri koncepti obsežne hermenevtične tradicije/usmeritve so najbolj plodni za 

refleksijo lastne prakse poleg samoumevnega razumevanja. Izkaže se, da sta najbolj plodna 

predsodek/predmnenje in hermenevtični krog.  

 

3.1 Povezanost hermenevtike in poučevanja  

 

Učiteljeva začetna reakcija na hermenevtiko je po eni strani presenetljiva in po drugi 

pričakovana. Presenetljiva, ker že pri prvem razgledovanju po njeni zgodovini ugotovi, kako 

mu je kot učitelju pisana na kožo, in nepresenetljiva, ker je hermenevtična tradicija že od 

svojih začetkov tesno povezana s poučevanjem.  
 

Sofisti, ki jih hermenevtiki štejejo k svojim predhodnikom, so bili zgodovinsko prvi poklicni 

učitelji. Njihova vednost, potrebna zaradi novega družbenega stanja polisov, jim je omogočala 

vzpostaviti učiteljstvo kot plačan poklic. Sofisti niso zgolj učili veščin, nujnih za novo 

družbeno stvarnost, spremenjene družbene razmere so med drugim zahtevale tudi drugačno 

interpretacijo tradicionalne homerske epike, ki je izgubila stik z neposrednim življenjem, ko 

je  prenehala biti del dvornih ritualov. Posledica je bila izguba njenega prvotnega smisla, 

skratka, starim Grkom je postala nerazumljiva. Nerazumljeno je mesto za interpretacijo in 

interpret je tisti, ki ima vednost, kako razumeti nerazumljeno, učitelj pa poleg tega tudi 

metodično vednost, kako stvar predstaviti in razložiti drugim, da bodo razumeli tudi oni.  
 

Dialog Učitelj Avrelija Avguština, enega izmed glavnih očetov hermenevtike, je s tega vidika 

na prvi pogled paradoksen. Začne ga s trditvijo, da je funkcija govorjenja učenje, sklene pa z 

nasprotno, da učenje ni možno, je le spominjanje, ki opozori na notranjo resnico.62 Kljub 

zavrnitvi možnosti poučevanja, ker je edini učitelj na nebu, zemeljski učitelji pa le opozarjajo 

                                                
62 Avguštin 1999, 37. Dokaz za omenjeno stališče je, da besede, ki so znaki stvari, na stvari zgolj opozarjajo, saj 
moramo prej poznati stvar, na katero se beseda nanaša, da ne bi bila beseda le prazen zvok. »Kajti ko mi je dan 
znak, jaz pa ne vem, znak katere stvari je, me ta ne more ničesar naučiti, če pa to vem, česa se naj potem 
naučim?« »Uči me, nasprotno, stvar, ki ponuja tisto, kar želim spoznati, bodisi mojim očem ali kakemu drugemu 
telesnemu čutu bodisi duhu samemu.«  
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na notranjo resnico, se Avguštin v pogovoru s svojim sinom Adeodatom vede kot najboljši 

učitelj. Avguštinov dialog lahko razumemo kot primer idealne učne ure, kot ga opredeljuje 

sodobna didaktika. Glavna metoda je vodeni pogovor, v katerem ima pomembno vlogo 

ponavljanje, s katerim želi Avguštin preveriti, koliko si je sin zapomnil in ali razume (!), vmes 

ga velikokrat hvali za njegove domislice, motivira z navedbo cilja (blaženo in večno 

življenje), vpeljuje šale in anekdote (o levu), povezuje s tistim, kar se je sin naučil pri drugih 

predmetih,63 in ponazarja s primeri, pa seveda dokazuje, razlaga in na koncu kot učitelj, torej 

kot tisti, ki ve, zaključi z omenjeno paradoksno trditvijo o nemožnosti poučevanja.   
 

Občutek, da je hermenevtika učitelju pisana na kožo, je dobro ilustrirati tudi s sodobnim 

hermenevtikom Hansom-Georgom Gadamerjem, ki svojo hermenevtično filozofijo 

eksplicitno poveže s pedagoško prakso: »Nastanek moje 'hermenevtične filozofije' ni dejansko 

nič drugega kakor poskus, da teoretsko naredim račun o slogu svojih študij in svojega 

poučevanja. Praksa je bila prva.« (Citirano po Komel 1999, 30) In: »Da mi je ob strastnem 

učiteljskem delu uspelo sestaviti večjo knjigo, se moram zahvaliti naravni potrebi po 

premisleku, kako je možno vse različne poti filozofiranja, ki jim sledimo pri pouku, iz 

filozofske situacije povzdigniti do dejanske aktualnosti.« (Isto) Verodostojnost izjavi o 

strastnosti poučevanja daje dejstvo, da je Gadamer pri svojih stotih letih še vedno poučeval: 

»Že nekaj let obiskujem samo višje razrede v šolah, v glavnem v gimnazijah. Najprej zelo 

kratko predavam, potem pa z dijaki diskutiram.« (Citirano po Sturm 2000, 305.)  
 

Prav zaradi povezave hermenevtike z učiteljsko prakso se zdi naravno misliti (in premisliti in 

iskati vodila za njeno izboljšanje) svojo učiteljsko prakso/izkustvo s hermenevtičnega aspekta. 

Smiselnost takšnega početja potrjuje dejstvo, da je razumevanje eden temeljnih didaktičnih 

pojmov, ki ga najdemo eksplicitno zapisanega v učnih ciljih, prav tako pa je eden od 

kriterijev, ob katerem se meri uspešnost učiteljevega dela. Omeniti moram še neko novo 

izkustvo določenosti, ki sem se ga polno zavedla ob Gadamerjevi opazki o Heideggerjevem 

filozofskem razvoju: »Opremljen z novim fenomenološkim pogledom, ki mu ga je izgradil 

Husserl, je bral Aristotela še enkrat in odkril v njem nekaj drugega od tistega, kar se je bil 

naučil v svojem akademskem študiju.« (Gadamer 1985, 89) Podobno odkrivam sama v 

besedilih, ki sodijo v hermenevtično tradicijo, nekaj drugega, kakor sem odkrivala v času 

študija,64 kar je posledica mojega učiteljskega pogleda, ki ga ne zanima zgolj teorija kot taka, 

                                                
63 Danes to poimenujemo medpredmetne povezave.  
64 Takrat so fenomenologija, hermenevtika in eksistencializem sodili v »sodobno meščansko filozofijo«, 
pregledni predmet, ki se je nekoliko podrobneje ustavil le pri Heideggerju.  
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temveč aktivno išče in najde (zaradi učinkujoče zgodovine, bi dejal Gadamer), v besedilih 

tisto, kar ga nagovarja kot učitelja in kar bo nemara lahko uporabil pri pouku. Stvar, za katero 

učitelju gre, pa je, kako pripeljati dijake do »dejanske aktualnosti« filozofiranja in seveda, 

kako razumeti situacijo, v kateri se to tudi zares zgodi, ker se natančno in celovito doumetje 

takšnih situacij izmika  refleksiji, zaradi česar je učna situacija vselej hermenevtična.  

 

3.2 Razumevanje v pedagoškem diskurzu 
 

Običajna raba: Beseda razumevanje je poleg znanja ena najpogostejših v pedagoški govorici. 

V anketah priljubljenosti učenci in dijaki razumljivost razlaganja štejejo za eno najbolj 

zaželenih lastnosti svojih učiteljev. Učitelji, ki jim ne gre zgolj za to, da odpredavajo 

predpisano snov, po končani razlagi preverjajo, ali so učenci razumeli, in če dobijo vtis, da 

niso, uporabijo nove primere, naredijo še nekaj vaj, razložijo snov z drugega zornega kota ipd. 

In kadar preverjajo znanje, želijo izvedeti ne le, ali učenci zgolj znajo, temveč predvsem, ali 

razumejo. Zanimivo je, da izkušen učitelj lahko razumevanje odkrije že po vedenjskih znakih, 

ki sledijo njegovemu vprašanju.65 Na kratko bi v običajnem šolskem žargonu razumevanje 

pomenilo, da zna učenec smiselno ponoviti ali razložiti snov s svojimi besedami, uporabiti 

zakonitost v nekoliko spremenjenem primeru, novo frazo v drugem kontekstu, prevesti 

besedilo iz enega jezika v drugega itd. Vse to so tudi pokazatelji, na katere se učitelj opre, 

kadar hoče ločiti natančno obnovljeno od razumljenega. Osnovna funkcija poučevanja kljub 

drugače formalno deklariranim ciljem je v tem vsakodnevnem pomenu besede novo in 

neznano narediti znano in v zgornjem pomenu razumljivo. Deklarirane cilje poučevanja in 

med njimi razumevanje najdemo zapisane v učnih načrtih66 raznovrstnih predmetov šolskega 

predmetnika, pri jezikih, matematiki, naravoslovju, družbenih in humanističnih vedah. 

Oglejmo si na primeru filozofije, kako opravi z razumevanjem.  

 

Raba v učnem načrtu (UN) za filozofijo: Prvič najdemo razumevanje pri splošnih ciljih, saj 

filozofija »omogoča razumeti, kako so temeljni filozofski pojmi vključeni v osnove 

humanistike, družboslovja, naravoslovja, religije in umetnosti«, nato pa je razumevanje eden 

                                                
65 Tu sicer ni mesto za takšno opisovanje, a morda ne bi bilo odveč omeniti, da pri nerazumevanju pedagoških 
vprašanj, po Gadamerju nepravih vprašanj, s katerimi se preverja doseganje učnih ciljev, ne gre za znameniti 
avguštinski vedel sem, dokler me niste vprašali, na katerega računa učitelj filozofije, ampak za to, da se učenec 
ne znajde v vprašanju, kar se posledično kaže tudi v dezorganiziranosti vedenja. Vendar je najboljši pokazatelj, 
naj se sliši še tako čudno, pogled: če je jasen, odprt, usmerjen, če v njem odkrijemo nekaj, kar bi arhaično 
poimenovali jasna luč razuma, lahko pričakujemo razumevanje, meglen, zastrt, begajoč in izmikajoč se pogled 
pa priča o nasprotnem. Morda bi se celo dalo izdelati fenomenološki opis šolske situacije nerazumevanja.  
66 Seveda tudi v drugih normativnih aktih, ki pa niso relevantni  na tem mestu. 
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od ciljev ob predpisanih temah (za zgled navajam nekaj formulacij). Temo UN pojmuje kot 

uvod v problematiko spoznanja, etike ali katere od izbirnih tem, uvod pa po UN pomeni, da 

dijaki:  
 

»- poznajo in razumejo to problematiko; 

- so sposobni analizirati problem in razumeti predlagane rešitve; 

- znajo uporabiti pridobljena spoznanja za razumevanje znanstvenega spoznanja, s katerim se 

srečujejo pri drugih predmetih.« 
 

V navedenem se pomen razumevanja ne razlikuje bistveno od običajne tehniške pedagoške 

rabe, v izhodiščih pouka pa najdemo še drugačno, bolj filozofsko formulacijo: »Filozofska 

refleksija pomaga pri samorazumevanju človeka in njegovi orientaciji v svetu, zato se mora 

tudi šolski premislek nenehno povezovati z izkustvenim horizontom dijaka.« Opis obveznih 

oblik preverjanja in ocenjevanja je še bolj jasen:  
 

»Končni cilj pouka je samostojen razmislek dijakov o filozofskih vprašanjih. (...) Zato naj 

učitelj sprva uporablja zlasti tiste oblike, ki so bolj usmerjene k znanju in razumevanju (...) 

V preverjanje naj postopoma vedno bolj vključuje elemente, ki poleg poznavanja in 

razumevanja zahtevajo še sposobnost za analizo, sintezo in uporabo naučenega, in tako 

pripravlja dijake za samostojen razmislek; ta se najbolj uveljavi pri pisanju esejev. 

Razumevanje problemov, sposobnost za analizo predlaganih rešitev, uporaba pojmov, 

argumentacija, uporaba primerov, s katerimi se od abstraktnih načel spustimo do konkretnosti 

izkušnje, primerna raba jezika so spretnosti, ki naj bi jih dijaki postopno usvojili ...« 
 

Odebeljene formulacije pričajo, da se sestavljalci na večini mest niso oddaljili od ustaljene 

uporabe pojma razumevanja, kakršno je najti v obče znani Bloomovi taksonomiji učnih ciljev, 

ki je v zadnjih desetletjih pomembna referenca pedagoške teorije in prakse.  
 

Razumevanje v Bloomovi taksonomiji učnih ciljev: Bloomova intenca je med drugim vnesti 

jasnost na področje meglenih terminov »resnično razumevanje«, »dojemanje«, »uvid v bistvo 

problema«, ipd., ki se uporabljajo v pedagoškem diskurzu za opis ciljev poučevanja. (Bloom 

1981, 9) Kratek prikaz bo omejen le na kognitivne cilje, (poleg katerih Bloom loči še področje 

afektivnih in psihomotoričnih), ki so jedro kurikularnega načrtovanja in merjenja ter se jih da 

jasno opredeliti kot zaželene oblike vedenja, tj. kot znanje, razumevanje, analizo, sintezo, 

uporabo ter vrednotenje in ki so obenem vsaj načeloma merljive. Cilji si sledijo tako, da je 
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osvojitev nižjega pogoj za dosego višjega.67 Najnižji cilj je znanje, ki pomeni zmožnost gole 

reprodukcije podatkov, splošnih pojmov, metod, procesov, modelov ter struktur in ne 

vključuje višjih miselnih spretnosti in sposobnosti, drugi nivo razumevanja pa že sodi mednje, 

vanj so vključeni miselni procesi prevajanja, razlaganja in ekstrapolacije. Pri prevajanju se 

misli na zmožnost povedati s svojimi besedami, prevesti iz enega jezika v drugega, jezikovno 

formulacijo v grafično ali eno jezikovno obliko v drugo (npr. metaforičen govor v 

vsakodnevnega, razumeti povedano z ozirom na kontekst). Prevod v »svoje besede« je pogoj 

za odkrivanje odnosov med deli naučenega in celoto, povezava s predhodnim izkustvom in že 

znanim, odkrivanje bistvenega v sporočenem, razlikovanje med posameznim in splošnim, 

prehod na širše ideje naučenega in dojemanje, do kod se v razlagi sme. Ekstrapolacija pomeni, 

da zna učenec odkriti posledice sporočenega, čeprav so podane le implicitno. (Isto, 69-73) 

Uporaba gre za korak naprej, ko se razumljeno uporabi v novi situaciji. Pri analizi se 

pričakuje razčlemba v sestavne dele, odkrivanje odnosov med njimi in prepoznavanje 

najvišjega organizacijskega principa celote. Pri sintezi se naučeno kombinira ali rekonstruira v 

novo celoto, pri vrednotenju se dodajo kriteriji, na podlagi katerih je naučeno tudi 

ovrednoteno. Na tem najvišjem nivoju se kognitivni cilji staknejo z afektivnimi.  
 

Bloomova kategorija razumevanje je ena od intelektualnih zmožnosti oz. tista oblika vedenja 

učencev, ki jo je mogoče poučevati in na koncu tudi bolj ali manj objektivno izmeriti, iz česar 

so seveda izključene afektivne in volitivne dimenzije človeškega duha, na katere cilja UN s 

formulacijo, da filozofija pomaga pri samorazumevanju človeka in njegovi orientaciji v svetu, 

s čimer prizna, da je zastavek pouka večji, kakor ga je mogoče opredeliti z vsebinami, cilji, 

metodami in načini preverjanja, da filozofiranje, kadar uspe, ne razširi samo razgledanosti, 

temveč praktično poseže v življenje. Praktični cilji srednješolske filozofije, premislek o 

njenem poučevanju, ki izvira iz učne prakse in se vanjo vrača, univerzalna hermenevtika kot  

praktična filozofija v aristotelovskem smislu, so momenti, ki zahtevajo obširno raziskavo. Na 

tem mestu se bom ustavila le pri dveh osrednjih konceptih hermenevtike, ki se zdita z  mojega 

učiteljskega stališča ključna.  
 

                                                
67 Tu sicer ni mesto za premislek, ali hierarhija v resnici drži, a vzemimo npr. znanje teorij. Dvomljivo in v 
nasprotju z učnim izkustvom je, da si je neko kompleksno teorijo (recimo kar Heideggerjevo fakticiteto tubiti) 
mogoče najprej preprosto zapomniti in jo mehanično reproducirati, šele potem se pritakne razumevanje, nato 
uporaba na konkretnem primeru, potem pa sledi njena analiza itd. V dejanskem procesu učenja so vsi ti postopki 
med sabo prepleteni. Recimo, šele analiza neke teorije ima lahko za posledico razumevanje. Vendar je pri tem 
pomisleku treba upoštevati smoter taksonomije pri merjenju ciljev poučevanja. Bloom sicer opozarja na prehode 
med različnimi miselnimi procesi, vendar se običajno na to pozabi. Kar nekaj teoretikov pa opozarja na te in 
druge šibkosti Bloomove taksonomije, vendar je najbolj razširjena v pedagoški praksi. 
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3.3 Dve poti v filozofijo in predsodki 
 

Koncept hermenevtičnega kroga je za razumevanje dogajanja pri pouku filozofije ključen 

zaradi uvodnega značaja tega pouka, katerega cilj je privesti dijake na področje filozofije, kjer 

doslej še niso bili, vsaj vede ne.  
 

Da obstajata dve poti v filozofijo, je vedel že Platon. Prva je pot erosa, ki jo prikaže v 6. 

govoru Diotime v dialogu Simpozij, erosa, ki neustavljivo vleče iz sveta nastajanja v večni 

svet idej (konkretno do ideje lepote), svet filozofije, druga je pot prisile, polna muk in 

bolečine spoznavanja: »Ko bi bil kdo od njih osvobojen in prisiljen, da takoj vstane, obrne 

glavo, zapusti svoj prostor in pogleda proti svetlobi, ko bi pri tem občutil bolečino ...« (Platon 

1976, 237), po kateri se osvobojenec prebija do ideje dobrega, kakor je upodobljena v 

prispodobi o votlini iz sedme knjige Države. Prevedeno v  moderni pedagoški jezik bi prva 

pot predstavljala notranjo motivacijo za predmet, pri kateri je glavni spodbujevalec lasten 

interes, druga pa zunanjo motivacijo ali nagrado in kazen oziroma šolski uspeh. Takoj se 

zastavi vprašanje, ali je možna ta druga prisilna pot v filozofijo. To vprašanje je pomembno, 

saj je filozofija obvezen gimnazijski predmet, kar pomeni, da morajo dijaki obiskovati ure in 

biti ocenjeni iz njega. Platonov dramatičen opis začetka poti spoznavanja bi lahko 

interpretirali kot trenutek, ko je človek vržen iz samoumevnega vsakdana, ki je varen in 

domač, vrženost pa je lahko samo prisilna in boleča, če ne bi Platon v svojem vzgojnem 

programu anticipiral obvezno izobraževanje za vse državljane, kakršno poznamo danes. Če je 

v obstoječih državah, ki jih Platon kritizira, odločitev za filozofijo svobodna, saj se, kot pravi, 

z njo ukvarjajo tako tisti, ki niso nič prida, ker nimajo prirojene filozofske narave, veliko 

tistih, ki jo imajo, pa je zaradi neprave vzgoje zanjo izgubljenih, v pravični državi skrbno 

načrtovana vzgoja nujno pripelje tiste, ki so po naravi filozofske duše, do filozofije. (Isto, 

217-222) Vstop v svet idej torej ni stvar svobodne odločitve, ampak vzgojitelji v procesu 

vzgoje najsposobnejše pripeljejo do filozofije in jim tako pomagajo udejanjiti njihovo pravo 

bistvo, in jih posledično narediti srečne, celo blažene. Smoter pravične države pa je srečnost 

vseh državljanov in je posledica z naravo skladnega življenja. To tudi pokaže, da je ostro 

ločevanje na notranjo in zunanjo motivacijo neprimerno. Do nečesa, kar ne poznamo, imamo 

težko notranjo motivacijo. Šele ko smo naredili nekaj korakov na novem področju, pa čeprav 

nehote (vendar ne naravnost proti naši volji), nas področje lahko začne zanimati in lahko 

imamo notranjo motivacijo. 
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Platonova teorija vzgoje je seveda veliko bolj subtilna, kot je tu prikazano, a poanta je, da se 

mora vsak državljan izobraziti in doseči tisto stopnjo, ki je primerna njegovim sposobnostim. 

Filozofi dosežejo najvišjo, ki jim omogoči vstop v svet idej, vendar tudi trenutek, ko se smejo 

baviti z njimi, v Platonovi teoriji določi država, prav tako ona določi obdobje, ko morajo na 

njeno zahtevo svet idej zapustiti zaradi dolžnosti do nje. Platonov odgovor na vprašanje, ali je 

mogoče ljudi prisiliti v filozofijo, je torej načeloma pritrdilen, seveda z omejitvijo, da samo 

tisto manjšino, ki ima naravne danosti zanjo. Za državo je to tudi koristno, ker filozofi zaradi 

poznavanja ideje dobrega v zasebnem in javnem življenju ravnajo razumno. Zakaj sodobna 

demokratična država predpiše filozofijo kot obvezno 40 % srednješolske populacije, je 

razvidno iz šolskih dokumentov, in za nas ni relevantno, predpostavi pa, da je teh 40 % tudi 

bolj ali manj sposobnih vstopiti v filozofijo, tako kot so bolj ali manj sposobni za obvezno 

matematiko, fiziko in druge predmete. Tako torej Platon in država glede prisile, vseeno pa se 

zdi, da je pogoj za ukvarjanje s filozofijo svobodna odločitev ter svoboda duha in je 

obveznost filozofije s tem pogojem v protislovju. 
 

Če je zato odgovor, da je prisilna pot v filozofijo nemogoča, ima učitelj filozofije v gimnaziji 

(za razliko od profesorjev na fakulteti, kjer si študentje filozofijo izberejo sami) na izbiro 

dvoje: ali preneha poučevati (in nas tu več ne zanima, saj ni več učitelj) ali pa poučuje le 

zainteresirane. Ta druga izbira je etično sporna, ker tako učitelj ne opravlja svoje naloge, za 

katero je nastavljen, in na katero je sam pristal, ko je sprejel službo učitelja. Da bo jasneje, 

predstavljajmo si učitelja matematike ali slovenskega jezika, ki bi učil le zainteresirane! Drugi 

ugovor izbiri poučevati le tiste, ki jih filozofija zanima, je dejstvo, ki sicer ni zapisano v 

uradnih šolskih dokumentih, da ima gimnazija poleg splošno izobraževalne funkcije tudi 

orientacijsko. Mlademu človeku z vpeljavo v pestro raznolikost človeške ustvarjalnosti 

pomaga pri življenjski orientaciji. A to funkcijo lahko dobro opravi le, če je razgledovanje 

resno, kar pomeni, da se dijaki resno ukvarjajo z vsemi predmeti, ki so jim na voljo, šele tako 

lahko ti postanejo vodilo za odločanje. Resno ukvarjati se s filozofijo na uvodni ravni na 

kratko povedno pomeni filozofirati.   
 

Če je odgovor na zgornje vprašanje, ali je možna prisilna pot v filozofijo, pritrdilen, se takoj 

zastavi naslednje, kako pri dijakih premagovati odpor do vsiljenega in uresničiti cilj 

vpeljevanja v filozofijo? Kako jih pripeljati do filozofiranja? Jasno je, da ne s preprosto 

zapovedjo »moraš misliti filozofsko«. (Še prej pa je nujno kot učitelj začetnik moral 

premagati lastno osebno razočaranje in sprejeti resničnost, v kateri veliko dijakov ne deli naše 
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fascinacije s filozofijo in je ta samo eden od manj pomembnih obveznih predmetov, pri 

katerem morajo biti ocenjeni, če želijo končati izobraževanje.) Tega »morati« pač ni med 

motivacijskimi izvori filozofiranja (radovednost, čudenje, dvom, eksistencialna izkušnja), pa 

tudi ne kakšne druge vrste mišljenja. Učitelj torej ne more preprosto zapovedati »Mislite, 

razumite, zanimajte se!«, vse troje je lahko zgolj učinek dejavnosti, ki jih učitelj izvaja pri 

pouku. (Hladnik, Šimenc 1996, 28)  
 

Hermenevtika se resda od svojih začetkov navezuje na poučevanje, vendar zgornjega 

problema prisile nisem zasledila. Ni samo Avguštin dober učitelj, tudi Adeodat je voljan 

učenec. In če je Gadamer obiskoval srednje šole, mu zaradi njegove osebnosti in starosti ob 

enkratnem obisku, ko je bil obisk sam na sebi dogodek, se pravi nekaj izstopajočega v 

monotonem redu šolskega vsakdana, ni bilo težko vzbuditi zanimanja in zaplesti učencev v 

diskusijo. Branje in iskanje smisla v tekstih je za hermenevtike prostovoljna dejavnost, 

skratka tako kot srednješolski učitelj so izbrali Platonovo prvo pot v filozofijo, pot erosa. 

Tako moment obveznosti na strani dijaka doda novo dimenzijo k hermenevtičnosti učne 

situacije, ki jo je treba upoštevati, da aplikacija hermenevtičnega kroga na pouk filozofije ne 

bi zgrešila. Banalen primer: kaj če dijak noče prebrati teksta, noče poslušati razlage, ne napiše 

domače naloge. Na eni strani je seveda običajna grožnja z negativno oceno, na drugi pa je 

možen vstop v filozofijo ravno preko tega nočem, ki se ga pripozna in naredi vprašljivega. 

Temu dijaškemu nočem, ki izvira iz njegovega izkustvenega horizonta, se tako 

najučinkoviteje odvzame moč s tem, da se ga obravnava z vso resnostjo in se mu podeli 

digniteto odločitve. UN priporoča, naj se šolski premislek nenehno povezuje z izkustvenim 

horizontom dijaka, ker naj bi filozofska refleksija pomagala pri samorazumevanju človeka in 

njegovi orientaciji. Dodajam, da je to navezovanje pravzaprav edini način, da se zmanjša 

odpor zaradi prisile (saj je znan fenomen, da dijake zanima marsikaj, a brž ko predmet 

njihovega zanimanja postane del pouka, se pravi obveza, jih ne zanima več) in začne graditi 

teren, ki bo filozofiranje, cilj pouka, sploh omogočil.  
 

Gadamerjeva rehabilitacija predsodkov pomaga misliti ta bistveni moment učne prakse. 

Dijaki k pouku filozofije ne pridejo kot tabule rase glede novega predmeta, ampak s celo vrsto 

predmnenj in predsodkov. Eni so zunanji in se nanašajo na predmet kot na celoto, ti so na 

delu, še preden se pouk sploh začne. Mnogi od teh ga onemogočajo, predvsem tisti, ki izvirajo 

iz negativne motivacije. Deloma izvirajo iz obveznosti pouka, kot sem pokazala zgoraj, 

deloma iz šolske tradicije predmeta na konkretni gimnaziji, deloma pa iz splošnega odnosa do 
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filozofije. Vse predsodke pa je treba vključiti v pouk, in to ne samo tako, da se ozavestijo in 

izpostavijo refleksiji, temveč tudi tako, da jih učitelj zavestno upošteva pri načrtovanju vsebin 

in metod dela. Učitelj ima tako dvojno vlogo, ruši in gradi, postavlja pod vprašaj in 

transformira predsodke. Cilj je samostojnost dijaka, v hermenevtičnem smislu pa odprtost 

dijaka do drugega (in odprtost učitelja do dijaka). In ljudje smo odprti do drugega, drugi nas 

prežema – problem je biti odprt do tretjega, do tistega, kar ni del naše kulturne tradicije ali 

osebnega dojetja, in filozofija vsled cele vrste predsodkov ponavadi ni dojeta kot očitni in 

samoumevni del – implicitno seveda je. 
 

Obstaja dve vrsti predsodkov: negativni in pozitivni. Zunanji negativni blokirajo začetek, in 

jih je treba odpraviti, da bi lahko nastopili notranji pozitivni predsodki, ki omogočajo pouk. A 

zunanje predsodke je mogoče odpraviti šele, ko smo že notri, šele ko se je pouk že začel, kar 

pomeni, da so bili predsodki že nekako postavljeni na stran. Se pravi, da je tudi odpravljanje 

predsodkov, njihova transformacija, nekako anticipirana, se dogaja vnaprej, se prehiteva. 

Gonilo tega prehitevanja je učitelj, ki iz zunanjih predsodkov dela notranje, tako da jih 

vključuje v pouk. Igra tudi na protislovnost dijaških predsodkov – filozofija je lahko včasih  

za istega dijaka obenem brez zveze in dragocenost. Predsodki tako med sabo niso koherentni, 

niso poenoteni v koherenten sistem. Verjetno je na začetku pomembno gonilo pouka še 

transfer – če je učiteljem toliko do filozofije, mora kaj biti na tem. In še drugače: četudi se 

učitelj moti, se nekako spodobi, da ga vsaj malo poslušamo, oziroma ni mogoče, da ga 

popolnoma ignoriramo, če nas nagovori in nas pozove k besedi – odprtost do učitelja je tako 

pogoj, da se zgradi odprtost do filozofije; in ta odprtost morda izvira iz strukture institucije, je 

v neki meri zaukazana, lahko pa izvira iz učiteljeve odprtosti do učencev.68 Nezavedno se 

filozofijo ceni, še preden se njeno vrednost doživi. Nezavedno je morda pretirano, morda je to 

                                                
68 Ta »mora biti nekaj na tem« lahko spodbudimo različno, recimo z znamenitimi osebnostmi. Dijaki znajo 
našteti pomembne še živeče Slovence, v glavnem športnike, seveda, a ko jih povprašam, ali vedo, da imamo tudi 
svetovno slavnega filozofa Slavoja Žižka, ki buri s svojimi kontroverznimi trditvami in življenjem, predvsem pa 
z ogromnim opusom, v marsikomu zbudim interes, da preverijo, za koga gre, in s tem nujno tudi trčijo ob 
filozofijo. To omenjam, kajti pri zbujanju interesa je lahko učitelj makijavelističen brez slabe vesti, a vseeno naj 
pazi na dostojanstvo dijakov. Čeprav celo ni treba hoditi po robu, saj je znamenitih primerov obilo. Ikona 
minulega stoletja, ki jo vsi poznajo, je bil recimo Einstein, in informacija, da si je tudi on zastavljal filozofska 
vprašanja, pisal o njih, da je Newtona mučilo vprašanje Boga in religije, so nekako širše transferne informacije, 
ne samo preko učitelja, temveč tudi preko ljudi, ki jih dijaki po znajo in imajo opraviti s filozofijo. Ne nazadnje 
se lahko skličemo tudi na slavne nogometaše. Samir Handanović je v nekem intervjuju izjavil, da bi bila takoj za 
fakulteto za šport njegova izbira filozofija in med filozofi Sokrat. (Milek 2010). Takšna informacija je zanimiva 
športnikom med dijaki, ki jih opozorimo tudi na zdrav duh v zdravem telesu.  
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Forgriff der Vollkommenheit,69 predpostavljena, zamišljena popolnost, o kateri govori 

Gadamer. A ta je sploh pogoj razumevanja, v vsakdanjem jeziku npr. spregledamo jezikovne 

napake in ne vidimo tiskarskih škratov zaradi nje. Po drugi strani pa je res, da nekatere ljudi 

podcenjujemo, in ne verjamemo, da nam bodo kaj pametnega povedali, druge pa 

precenjujemo, in mislimo, da je vse, kar povedo, suho zlato. V šoli se to sklada z interesom za 

posamezen predmet, predmetno področje oziroma sploh za izobraževanje. Tu se filozofija kot 

enoletni predmet slabo odreže. Resnica pa je v procesu razumevanja, a do tega v vsakdanjem 

življenju redko pride – zato so politične avtoritete, učitelji s karizmo, zato ti preživijo. Celo 

več, psihoanaliza pove, da rabimo ideale, da nekatere ljudi moramo idealizirati. (Glej opombo 

12.) In tudi teksti so idealizirani, ker jih podpira tradicija. V šoli se ne bere in obravnava 

neznanih avtorjev – razen če jih ne podpira učiteljeva avtoriteta, ki seveda sledi predpisani 

avtoriteti pri obveznih tekstih, pri neobveznih ima svobodo izbire. 
 

Torej preden spregovori pouk, naj spregovorijo dijaki in razkrijejo v splošnem, kakšni so 

njihovi predsodki, da bi se lahko postavili pod vprašaj. Eden od najobičajnejših je, da je 

filozofija zgolj nekoristno besedičenje (glej tudi geslo filozofirati v SSKJ), govorjenje zaradi 

govorjenja ali kot dijaki to običajno formulirajo pri uvodni uri:  

 

»Filozofija je nakladanje, govoričenje brez zveze.  

Filozofija je razpredanje nečesa, kar se da povedati na kratko, oziroma je uporabljanje več 

besed za neko stvar, kot je potrebno.  

Filozofsko mišljenje je v tem, da uporabljaš čim več tujk, ki jih poslušalci ne razumejo, in 

tako mislijo, da si pomemben. 

Je zamišljanje, kakšne bi stvari lahko bile, pa niso, in opisovanje le-teh kar se da podrobno.« 
 

Drugi predsodek je, da je filozofija le za posebne ljudi:  
 

»Filozofskega mišljenja večina ljudi ne razume.  

Za mnoge povprečneže je nedoumljiva in nerazumljiva. 

Filozofija je mišljenje 'navadnih smrtnikov', ki imajo nenavadne prebliske, in jih moramo 

kasneje drugi spoštovati in govoriti o kot o bogovih, ki so nekaj ustvarili.«70    

 

                                                
69 »Vsebinski smisel kroga celote in dela, ki utemeljuje vse razumevanje, moramo dopolniti z drugo določitvijo, 
ki bi jo imenoval 'predzajeteje popolnosti'. S tem smo formulirali predpostavko, ki vodi vse razumevanje. Ta 
pove, da je razumljivo le to, kar dejansko predstavlja popolno enotnost smisla.« (Gadamer 1999a, 40)  
70 Te predsodke so navedli avtoričini dijaki iz 4.č, generacije 1993/4. Med njimi je tudi dr. Andraž Teršek, ki 
samega sebe uvršča med pravne filozofe. Spomin nanje je ohranjen v tretjem letniku Filozofije na maturi 3/96, 3. 
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Izjave kažejo na rezerviranost glede pričakovanj: tu se bo dogajalo zgolj nekoristno in 

nesmiselno besedičenje oziroma je predmet tako zahteven, da ga mi povprečni dijaki ne bomo 

razumeli. Naključno izbrane izjave tako potrjujejo Jaspersovo misel iz Uvoda v filozofijo: 

»Kaj je filozofija in koliko je vredna, je sporno. Od nje se pričakuje izredna pojasnila ali pa se 

jo kot brezpredmetno mišljenje ravnodušno pušča ob strani. S strahospoštovanjem se jo 

pojmuje kot pomembno prizadevanje nenavadnih ljudi ali pa se jo prezira kot odvečno 

tuhtanje sanjačev. Ima se jo za stvar, ki zadeva vsakega, zato bi morala biti v temelju 

preprosta in razumljiva, ali pa se jo ima za tako težko, da se je brezupno ukvarjati z njo.« 

(Jaspers 1994, 8)  
 

Če je filozofija nekoristno besedičenje oziroma dostopna zgolj nadpovprečnim in posebnim 

posameznikom, sledi prvič, da je nerazumno in potrata časa iskati smisel nesmisla, in je 

drugič škoda vložiti kakršen koli napor razumeti tisto, kar lahko razumejo le nadpovprečneži  

in posebneži, kar mi seveda nismo.  
 

Tretji predsodek, na katerega mora računati učitelj, je stališče, ki ga omenja tudi Jaspers:  
 

»Filozofija je pogovarjanje o življenju in življenjskih resnicah.  

Filozofija mi pomeni diskutiranje o vseh mogočih stvareh, uporabljanje lastnih prepričanj in 

poslušanje prepričanj drugih.« (Filozofija na maturi 3/96, 3) 
 

Čeprav temu predsodku ne botruje negativen odnos do filozofije, je prav tako nevaren, ker 

lahko pri prvem nekoliko bolj zapletenem problemu ali filozofskem besedilu povzroči 

razočaranje in zavračanje: ker filozofija ni tako enostavna, da bi razumel takoj, pomeni, da ni 

življenjska ali pa vseeno nisem sposoben vsega tega dojeti. 
 

Na začetku je zato potrebna garancija, da je filozofija sploh smiselna, saj je lahko razumljivo, 

smiselno le to, kar dejansko predstavlja popolno enotnost smisla (pa tudi garancija, da jo 

zmorejo razumeti tudi navadni smrtniki). Na eni strani to zagotovi šola kot institucija, ki 

pravzaprav proizvaja tradicijo in klasike, na drugi strani, za dijaka, učitelj, ki garantira, da je 

to, kar se dogaja v razredu, smiselno. Seveda pa ni dovolj garancija, pouk mora biti izveden 

tako, da so na koncu predsodki, ki razumevanje filozofije preprečujejo, ovrženi, pozitivni pa 

prevprašani,71 da se dijak lahko samostojno odloči, ali je ukvarjanje s filozofijo kot eno od 

oblik človeškega duha zanj tudi relevantno ali ne. Seveda pa se je vtem zgodilo zlitje 

                                                
71 Kako se dogaja ta drugi proces, je prikazano na primeru branja besedila prispodoba o votlini, Priloga 2, DZ, 
31-37. 
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njegovega partikularnega horizonta s partikularnimi horizonti drugih – sošolcev, učitelja, 

besedil, naukov – in proizvedlo nek dvig na višjo stopnjo, nov horizont, ki se je razširil za 

druge in ta proces dvigovanja Gadamer imenuje vzgoja Bildung, in bil tako dosežen cilj, 

zapisan v UN, da filozofija omogoča samorazumevanje in orientacijo v življenju.  

 

3.4 Hermenevtični krog in uvod v filozofijo 
 

Pri branju teksta in pouku filozofije ne začnemo iz niča, kot tabule rase, ampak vstopamo s 

predsodki, predmnenji, stališči. Zato bi lahko med njima potegnili analogijo: oba pomenita 

vstop v hermenevtični krog. Ta krog se v hermenevtični tradiciji pojmuje različno, izvira pa iz 

antične retorike. Najprej ima obliko pravila, da moramo celoto razumeti na osnovi delov in 

dele na osnovi celote (to pravilo najdemo potem ponovljeno tudi v Bloomovi taksonomiji). 

»Ujemanje vseh podrobnosti v celoto je vsakokratni kriterij pravilnosti razumevanja.« 

(Gadamer 1999a, 35) In po Schleiermacherju se je treba pri razumevanju postaviti v duševno 

stanje avtorja, »razumevanje je reproduktivna ponovitev izvirne miselne produkcije na osnovi 

kongenialnosti duhov« (isto, 15), še celo več, avtorja moramo razumeti bolje, kakor se je 

razumel sam. »Gramatična razlaga v tekstu gre od ene zveze k drugi, vse do najvišjih povezav 

v celoti dela. Psihološka razlaga izhaja iz prestavljanja v ustvarjalni notranji proces, napreduje 

k zunanji in notranji formi dela in naprej k zajetju enotnosti dela v miselnosti in razvoju 

njegovega tvorca.« (Dilthey 1998, 269) Gadamer zavrne to subjektivno, psihološko plat 

interpretacije, ker krožno gibanje razumevanja verjetno z njo ni pravilno razumljeno. 

(Gadamer 1999a, 36) Kot učiteljica pa ne bi bila tako omejevalna, navkljub možnosti ne 

povsem ustreznega razumetja, včasih vpeljemo psihološke momente v proces razlage, ker 

posredujejo med horizontom dijakov in filozofa, recimo obravnavamo celotno Platonovo 

zamisel pravične države kot odgovor na vprašanje, ki izvira tudi iz njegove osebne zgodovine. 

Seveda pa to ni dovolj, saj bi takšen biografski podatek ostal zgolj suh podatek, če ga ne bi 

navezali na sedanjost in vprašali, ali smo (ste) danes zadovoljni s stanjem v državi. Čeprav tu 

morda res ne gre za vživljanje v avtorjevo duševno stanje, temveč v njegovo mnenje, kar 

pomeni hoteti, da njegov pogled obvelja, za kar pa ni potrebno upoštevati subjektivitete 

drugega. Kajti čudež razumevanja »ni skrivnostna komunikacija duš, temveč deleženje na 

skupnem smislu.« (Isto, 36) 
 

Tudi objektivna stran kroga, o kateri govori Schleiremacher, ne pojasnjuje dobro krožnega 

gibanja, ker ne gre zgolj za iskanje resnice preteklosti, gre za resnico sedanjosti: »Ast se je s 
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svojo spekulativno energijo obvaroval pred tem, da bi v zgodovini iskal golo preteklost, ne pa 

resnice sedanjosti.« (Isto, 37) Tudi pri pouku filozofije zgodovinske podobe filozofije niso 

obravnavane zato, da bi se poučili, kaj je npr. Platon o čem mislil (čeprav je to legitimen 

interes tistih, ki jih zanima zgodovina idej), temveč zato, da bi z njimi, z njihovo pomočjo, 

danes mislili stvar samo. Oziroma, kot je to formuliral Heidegger: »Kdaj filozofiramo? Očitno 

šele tedaj, če smo v pogovoru s filozofi. Za to je treba z njimi pregovoriti tisto, o čemer oni 

govore. (...) Eno je ugotavljati in opisovati mnenja filozofov. Nekaj povsem drugega pa je to, 

kar oni povedo, in tj. tisto, o čemer oni govorijo, z njimi pregovoriti.« (Heidegger 1967, 389) 
 

Pravi smisel je po Gadamerju dal hermenevtičnemu krogu šele Heidegger, z eksistencialno 

analizo dobi namreč krožna struktura razumevanja vsebinski pomen, in ravno v tem se po 

Heideggerju skriva pozitivna možnost najizvornješega spoznavanja smisla biti. Če se pri 

Heideggerju krog še nanaša na razumevanje biti, pa ga Gadamer razširi na naše celotno 

razumevanje, tudi besedil: »Kdor želi razumeti neko besedilo, vedno zasnavlja. Takoj ko se v 

besedilu pokaže prvi smisel, osnuje smisel celote. Ta pa se pokaže le zato, ker besedilo že 

beremo s pričakovanji nekega smisla.« (Gadamer 1999a, 37) Zgoraj so bila prikazana 

nekatera pričakovanja dijakov na začetku pouka, na začetku branju pa so zato, ker so sploh 

začeli brati. In da so začeli brati, jih je spodbudil učitelj (vzbudil radovednost ali preprosto 

samo vključil branje besedila v učno uro). On je zanje garant, da je besedilo pomembno. 

Pričakovanje smisla na strani dijakov je torej podprto z avtoriteto učitelja, ki je izbral »prave 

tekste« – tiste, ki nam imajo kaj povedati. Gadamer opozarja: »Prvo, s čimer razumevanje 

začenja, je, da nas nekaj nagovori.« (Isto, 47) A učitelj filozofije ne more začeti s tem 

pričakovanjem, da bo filozofija dijake kar nagovorila, že ko jim bo prvič predstavljena. Vsa 

teža nagovora je na začetku na učitelju – in začetek je pravzaprav celoleten pouk in ne le prve 

ure – ki zasnavlja smisel za dijake in filozofijo predstavlja tako, da ji je dana priložnost za 

nagovor, se pravi priložnost, da je drugi ta nagovor sploh pripravljen slišati. On, učitelj, je 

tisti, ki s svojo dejavnostjo razpira smisel filozofije za dijake.72  
 

Gadamer nadaljuje: »Razdelava tega vnaprejšnjega zasnutka, ki ga stalno revidiramo s tem, 

kar se prikaže pri nadaljnjem prodiranju v smisel, je razumevanje tega, kar je.« (Isto, 37-38) 

Razumevanje je torej predelava, revizija naše anticipacije pomena, ki se dogaja ob soočanju z 

drugim, z besedilom, razlago avtorja, filmom ali kar pač učitelj uporabi pri pouku. Proces 

                                                
72 Kako ključna je ta njegova naloga, priča izjava bodoče učiteljice filozofije: »Nerazumljivost mojega 
gimnazijskega srečanja s filozofijo je bila grozljivo mučna. Sama jo hočem predvsem narediti razumljivo za 
dijake, po mojem je to najpomembnejša naloga učitelja.« 
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razumevanja je proces vedno novega zasnavljanja in revidiranja pomena pojmov, ki so 

vpeljani v pouk kot dijaški predsodki, predpojmi, predmnenja, ki jih učitelj pomaga 

artikulirati in te anticipacije, če se izkažejo za neustrezne stvari sami, odpadejo (kakor učitelj 

upa, da bodo tekom leta odpadli začetni negativni predsodki o filozofiji). Kajti na tej poti 

razumevanja sta neuspeh in zmota bistveni del procesa. In prav tako »zmeda predmnenj«: del 

procesa razumevanja je ravno zmeda, nerazumevanje, trenutek, ko ne razumemo ne besedila, 

ne razlage, ne tega, kaj se hoče pri filozofiji, niti samih sebe več ne. Ko ne vemo več, kaj si 

sami mislimo. In to velja za obe strani, za učitelja in dijaka. Učitelj, ki hoče učiti filozofirati, 

se tu znajde v protislovni situaciji. Če hoče učiti filozofirati, je tudi on (nezaigrano) na 

sokratski poziciji nevedočega,73 zmedenega, nerazumevajočega, iščočega, a obenem mora kot 

učitelj garantirati, da za vso zmedo in nerazumevanjem tiči smisel. Če ni tako, si dijaki 

namreč mislijo, pa kaj bi s to filozofijo, saj še učitelj ne ve, za kaj gre. Kako obenem stati na 

obeh pozicijah? Odgovor je: ni receptov, so le izkušnje in razumevanja učnega procesa. 

Včasih zadostuje izjava, ni važno, da vi ne razumete, celo zaželeno je, da ne razumete, saj to 

pomeni, da se zavedate nerazumevanja in ga poskušate odpraviti, toda kot učitelj razumem 

pot, po kateri hodimo, vodim vas po njej, poznam rešitve, ki so jih dali drugi filozofi, ampak 

nas zanima, kam bomo prišli mi, saj je za filozofijo bistveno samostojno mišljenje. Zanima 

me, kako vi razumete besedilo, ne kako ga razumem sam ali kdo drug. Koristno je torej, da 

dijaki opazijo zmedenost učitelja. Priložnosti zanjo je med poukom veliko. Zgodi se lahko 

med razlago, ko v trenutku nekaj, kar je bilo dolgo časa razumljivo in preprosto, iz neznanega 

razloga postane nerazumljivo, pa je potreben nov razmislek in reinterpretacija, ali pa je vzrok 

posebno zastavljeno vprašanje – in nekateri dijaki so neizčrpna zakladnica takšnih vprašanj – 

ki učitelja prisili v premišljevanje, ker nima pripravljenega odgovora. S tem, ko se ne boji 

pokazati svoje zmedenosti, se tudi dijaki zavejo, da je ta nujna sestavina procesa spoznavanja, 

kar zmanjša neprijetne občutke, ki jo naravno spremljajo. Včasih seveda učitelj zmedo 

namenoma ustvari sam, da bi dijaki poiskali pot iz nje. In ko dijak, ki se pripravlja na izpit iz 

filozofije, pride na pomoč z vzklikom, ničesar več ne razumem, strašno zmedo imam v glavi, 

ga učitelj pomiri: da, to kaže, da si na pravi poti v filozofijo.   
 

Je pa pri razumevanju bistvena odprtost. »Kdor hoče razumeti besedilo, je bržkone 

pripravljen, da mu to kaj pove. Zato mora biti hermenevtično šolana zavest že vnaprej 

sprejemljiva za drugačnost besedila. (...) Treba se je zavedati lastne pristranskosti, da se 

                                                
73 Če ne bi bilo tako, bi dijaki rekli, kaj zgubljamo čas z iskanjem, povejte, pa se bomo naučili, saj ste vendar 
učitelj.  
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besedilo lahko prikaže v lastni drugačnosti in tako pride do možnosti, da stvarna resnica lahko 

premaga lastno predmnenje.« (Isto, 38-39) Gadamerjev poudarek je, da razumevanje ni 

vztrajanje pri lastnih mnenjih, ne vztrajanje pri mnenjih avtorja, temveč se ob soočenju teh 

mnenj pokaže »stvarna resnica« – ne zgolj »resnica mnenj«.  Pri pouku filozofije v gimnaziji 

imamo dvojno nalogo: ne uvajamo samo v tekst, v nek dialog s tekstom, skozi katerega se 

bomo dokopali do stvarne resnice, poskušamo tudi hermenevtično šolati dijake. Učimo jih 

pravega branja filozofskih tekstov. Učimo jih, kako biti odprti, kako poslušati tekst in sebe. In 

ne le tekst, temveč kako biti odprti do filozofije, do drugega nasploh. In »suspendirati 

predsodek v njegovi veljavi« (isto, 40) je naloga, ki jo je težko realizirati (zato jo UN uvrsti k 

splošnim ciljem: filozofija »omogoča zavedanje subjektivnosti in ideoloških pristranosti, vodi 

k strpnemu dialogu na podlagi racionalnih argumentov«). Šele če je učitelj odprt za mnenja 

dijakov, tako da jim da z upoštevanjem pri pouku veljavo, se tudi oni lahko toliko odprejo, da 

jih ima stvar sama možnost nagovoriti. Postopoma ugotovijo, da jim ni samo servirana neka 

nova vednost, ki jo morajo osvojiti, ampak da gre pri filozofiji za njih same, da s tem, ko 

pustijo, da jih nagovori drugi, spoznavajo sebe, da je zgodba, ki se razpleta pri pouku, zgodba 

o njih samih, da so resnična stvar, za katero gre, oni sami. Oni so tisti, ki mislijo, mislijo pa 

lahko le o tem, kar jih zadeva. Četudi od tega, kar jih zadeva, lahko v grozi tudi pobegnejo, 

spoznanje ostane. »Treba se je zavedati lastne pristranskosti, da se besedilo lahko prikaže v 

lastni drugačnosti in tako pride do možnosti, da stvarna resnica premaga lastno predmnenje.« 

(Isto, 39) 
 

Gadamer poudarja, da v Heideggerjevi analizi dobi hermenevtični krog čisto nov pomen, 

zaradi katerega »se ovemo lastnih mnenj in predsodkov« (isto, 40), a ta vsebinski smisel dela 

in celote je treba dopolniti s predpostavko popolnosti, »ki vodi vse razumevanje« (isto), saj je 

razumljivo le tisto, kar predpostavlja popolno enotnost smisla besedila. Gadamer opozori na 

dvojno naravo te predpostavljene popolnosti besedila: »Predsodek popolnosti torej ne vsebuje 

le tega, da naj bi besedilo svoje mnenje popolnoma izreklo, temveč tudi, da je to, kar pravi, 

popolna resnica.« (Isto) Šele ko propade poskus, da bi bilo povedano vzeto za resnično, se to 

vzame za mnenje drugega, in ne naše mnenje. Ker »razumeti primarno pomeni razumeti se na 

zadevo in šele sekundarno ločevati in razumeti mnenje drugega kot tako,« (isto) je časovna 

oddaljenost ne ovira, temveč omogoča razumevanje. Šele časovna oddaljenost »podeli 

gotovost meril«. Predsodek nas v celoti določa, dokler se ga ne zavemo. Zato je del posla 

učitelja, da dijake pripravi, da se zavejo predsodkov. »Da predsodek tako rekoč privedemo 

pred sebe, se ne more posrečiti, dokler je stalno in neopazno v igri, temveč le takrat, ko je 
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tako rekoč izzvan. Kar zmore tako izzvati, je srečanje z izročilom.« (Isto, 47) To izročilo pa je 

obenem izročilo teksta kot drugačnega mnenja in obenem zavest, da so predsodki, ki nas 

določajo, neke druge vrste izročilo, namreč izročilo učinkujoče zgodovine, da niso nekaj 

lastnega, na kar bi bili nujno vezani, s čimer ti predsodki dobijo obliko sodbe in postanejo 

stvar premišljanja. Suspenzija predsodka pa ima po Gadamerju strukturo vprašanja. Z 

vprašljivostjo je  predsodek zares vstopil v igro, kajti mišljenje se začne, kjer ni gotovega 

odgovora, temveč vprašanje. Gadamer na koncu izpelje: »Bistvo vprašanja je razgrnitev in 

odprtje možnosti.« (Isto) Ne gre za vprašanje kot skepso, kot dvom, temveč za produktivno 

vprašanje, ki odpre polje možnosti. Angleški filozof  Malcolm Davis pravi, da je jedro pouka 

filozofije v tem, da se dijaki začnejo »igrati z idejami«. Gadamer govori prav o tem: ko se 

začne igra, me predsodki več ne držijo za vrat, sami so v igri. In to je morda najvišji dosežek, 

na katerega lahko upamo pri filozofiji v gimnaziji. Ko se ta igra zares igra, ko se zgodi, ko 

torej ni »samo igra, poigravanje«, ko potegne vase dijake in učitelja, ko vsi postanejo igralci v 

igri filozofije, ko postane ta resnična in se v njej prepoznajo, se v tej doživeti izkušnji dopolni 

razumevanje filozofije, tisto, za kar pri njej gre. In gre za posebno igro: predpostavlja, da se 

ne identificiram več s svojimi idejami, saj bi drugače njihovo kritiko dojel kot napad nase. 

Vendar pa predpostavlja tudi, da se identificiram z igro, drugače bi šlo za nekaj 

nezavezujočega in poljubnega, ne pa za stvar samo.   

 

3.5 Hermenevtika in učitelj 
 

Iz tega učiteljevega srečanja s hermenevtiko sledi še eno vprašanje: Kaj se pri pouku dogaja 

na njegovi strani? Opazovala sem proces vstopanja v filozofijo s strani dijakov. Kje pa je 

učitelj, ki vsako leto vstopa skupaj z njimi in se jim zaradi njegove objektivne učiteljske 

avtoritete avtomatično zasnuje smisel predmeta, sam pa ga mora upravičiti s svojo aktivnostjo 

v razredu, le-ta pa je utemeljena na njegovem konceptu filozofije, ki stoji v ozadju in je 

razviden iz njegove konkretizacije učnega načrta, v kateri v prvem delu skozi zgodbo o 

filozofiji (filozofija kot ljubezen do modrosti, filozofska vprašanja, pojmi, pojmovni svet, 

panoge in zgodovina filozofije, primerjava z znanostjo, umetnostjo, religijo itd., vstop v 

miselni svet) konstruira celoto in s tem tudi anticipacijo smisla, ki pa je (isto, 40) na tem 

mestu impliciten, nejasen, nerazumljiv, in ga dijaki doumejo šele skozi razvitje posameznih 

problemov, v katere je razčlenjena celota konkretizacije učnega načrta. Kaj je ta dirigirani, 

pričakovani smisel, naznačen v prvih urah? Nič drugega kot koncept filozofije, ki ga učitelj 

hoče narediti razumljivega in se na koncu pouka izkaže kot tista celota, ki določa dele 
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oziroma ko skozi uvodno naznačitev koncepta filozofije in nato skozi razdelavo obveznih in 

izbirnih tem in uporabljene učne metode na koncu doumejo, kaj je filozofija, pri čemer 

razumevanje kroži od delov k celoti, od te nazaj k delom, vsak dopolnjen krog pričakovanje 

spremeni, dokler se na koncu pouka ne sklene v enotnosti mnenja, ko se deli ujamejo v celoto 

– seveda, če je bil pouk uspešen.74 Kakor je napor za iskanje smisla pri obveznem pouku na 

strani učitelja, tako se samo nanj naslavlja tudi etična zahteva po odprtosti do mnenj dijakov, 

ki šele omogoči srečanje z njihovim mišljenjem. Na prvi pogled se zdi, da dijaki razumejo, 

kaj je filozofija, kakor jo razume njihov učitelj, vendar je ta že od začetka vključil v pouk tudi 

dijaška predmnenja, tako da je njegov koncept tudi že do neke mere odgovor nanje. Ne 

mislim samo na obča in pričakovana predmnenja, kakor so bila prikazana na začetku tega 

poglavja, temveč tudi tista posebna, ki se sproti porajajo kot reakcija na vsebine, metode, 

nepredvidene dogodke, specifičnost posameznih oddelkov in ki povzročajo premike 

anticipiranega smisla, zaradi katerih se celota in posledično njeni deli pomensko nenehno 

spreminjajo.  
 

In ne zgolj to. Prikazana so bila običajna in pričakovana predmnenja dijakov o filozofiji. S 

kakšnimi pa začenja učitelj filozofije vsako leto? In s kakšnimi začne svojo učiteljsko kariero? 

S tem ne trdim, da jih učitelji drugih predmetov nimajo ali da zanje niso pomembni, trdim le, 

da so za učitelja filozofije ključni, a le, če si zavestno zastavi za cilj ustvarjati takšen pouk, ki 

naj bi učil filozofirati. Filozofirati pa uči le, če je odprt za mnenja dijakov, kar pomeni, da 

dopušča možnost zlitja njihovih horizontov z njegovim, kar je, povedano z drugimi besedami, 

sprememba razumevanja, kaj je filozofija in kako se jo uči. In to je nikoli končano kroženje, 

življenjski krog učiteljevega razumevanja svojega poučevanja, skozi katerega postane smisel 

filozofije gibek, spremenljiv in včasih sploh izgine v vprašanju, ali je to, kar počnem, še 

filozofija. Nobene gotovosti nima, kakršno najdemo pri Gadamerju in njegovem točno 

določenem konceptu filozofije kot pojmovne zgodovine (Gadamer 1999b, 5), saj 

gimnazijskemu učitelju, ne glede na osebno pripadnost tej ali oni tradiciji, filozofija skozi vso 

učno dobo ostaja zaradi navedenih razlogov problem. Lahko bi dodali, tudi problem, a ne 

samo problem. Saj mora učitelj vselej utelešati tudi pozicijo, da je filozofija pomembna in 

vredna, ker le tako lahko filozofija postane najprej problem za dijake, potem pa tudi pot za 

reševanje problemov. 

 

                                                
74 Če učiteljev nagovor ne uspe,vse leto 'piše' tihi tekst, zgodbo o njegovem  pojmovanju filozofije, ki si jo dijaki 
zaradi obveznosti predmeta sicer morajo vsaj deloma zapomniti, a so v njej bolj opazovalci kot igralci.  
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4 Sokratska metoda pri pouku filozofije 

 

Namen tega poglavja je prikazati, kaj se v didaktični literaturi pojmuje kot sokratska metoda, 

kako je iz prvotnega Sokratovega elenchosa evoluirala v splošno dialoško metodo, kakšne 

različice so nastale skozi različne paradigme poučevanja filozofije in kako se je to odrazilo na 

mojem poučevanju. Prikaz ilustrirajo primeri iz moje prakse in premislek procesa, ki je 

avtorico postopoma iz posredovalke in razlagalke zgodovine idej prestavil na tir sokratske 

tradicije, ki cilja naravnost na mišljenje kot na platonovski dialog duše same s sabo, sokratski 

dialog z drugim, pri čemer je ta drugi filozofska tradicija skozi branje besedil, ogledovanje  

video gradiv, poslušanje glasbe; drugi je sošolec, oseba, s katero se morajo srečati glasno 

izrečene misli, nato učitelj, včasih tudi gost,75 pa vselej veliki Drugi iz ozadja, ki ga je treba 

pri pouku narediti eksplicitnega, naposled je ta drugi tudi »duša«, ki se pogovarja sama s 

sabo in z drugimi skozi pisanje.    

  

4.1 Opozicija akademsko – sokratsko  
 

Sokrat je model učitelja, še več, je nedosegljivi ideal, vzornik že 2400 let. Četudi se morda 

kdo ne strinja ne z njegovo metodo in ne z njenim ciljem tudi ne z njegovim filozofskim 

življenjem, verjetno ni učitelja (filozofije), ki si ne bi vsaj naskrivaj želel podobno sposobnih 

učencev, kot so bili njegovi, ki si ne bi vsaj včasih zaželel poučevati filozofijo svobodno, 

nesofistično, zunaj plačane zaposlitve, prav gotovo pa ga ni učitelja, ki si ne bi želel ustvarjati 

v učilnici takšnega vzdušja, kakršnega je ustvarjal med sogovorniki in poslušalci ta 

karizmatični atenski čudak, ki je pohajkoval naokrog po Atenah iščoč sogovornike, voljne 

skupaj z njim v dialogu iskati resnico. Karizmatičnih učiteljev je bilo po Sokratu sicer še 

veliko, vendar zgodovinsko v učiteljskem poklicu nobeden od njih ni pustil tako močne sledi 

kakor on. Po njem se imenuje posebna metoda poučevanja – sokratska ali majevtična –, 

njegovo ime tudi nosi ena od dveh nasprotujočih si tradicij76 ali paradigem poučevanja, 

                                                
75 Ena od sestavin pouka je tudi srečanje z ljudmi, ki so lahko filozofi, ni pa nujno, nujno je le, da so posebni v 
smislu predanosti svojemu življenjskemu cilju, po navadi predavajo, sledi pogovor, ki ga lahko vodijo dijaki 
sami. Namen takih srečanj je razširiti horizont, odpreti drug in drugačen zorni kot, se srečati z drugačnim 
sočlovekom, neobičajnim, pogosto povsem različnim od praktičnega, konformističnega sobližnjika.    
76 Opozicija je poenostavljena, saj je tudi dialog lahko navidezen in predavanje raziskovalno ali dialoško. 
Sokratsko metodo lahko mislimo izven te preproste opozicije, vendar smo jo privzeli zaradi potreb soočenja z 
vsakodnevno učiteljsko prakso. Gre za razširjeno distinkcijo, podrobno razdelano pri Georgu M. Rossu (1996), 
ki jo ob zavedanju pretiravanja in celo karikiranja historično utemelji, npr. v zgodnjih Platonovih dialogih 
najdemo dialoškega Sokrata, ki uporablja na moralnih temah elenchos, pogovori pa se končajo v aporiji, v 
poznih pa metafizičnega Sokrata, ki zna na dolgo predavati in deluje bolj dogmatsko. Ross tako opiše Sokratovo 
filozofijo kot aktivnost in ne izgotovljen nauk: filozofija je vpraševanje, zanjo je bistvena induktivnost, zadeva 
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sokratska-dialoška nasproti akademski-dogmatski, Sokrat versus Platon, učitelj versus učenec. 

Če dodamo še Aristotela, Platonovega učenca, se zavemo osupljivega dejstva, da je trojica 

učiteljev in učencev postavila enega od morda celo najmogočnejših temeljev zahodne tradicije 

oziroma začrtala njen intelektualno duhovni horizont, v katerem se gibljemo še danes in zato 

je dialog z njimi vselej koristen in relevanten. In Sokrat je bil prvi v tem znamenitem sosledju 

učencev in učiteljev, kar fascinira in skoraj nujno mora fascinirati vsakega, ki poskuša zares 

poučevati filozofijo.  
 

V Sloveniji  smo se učitelji filozofije oblikovali (in se še vedno pretežno oblikujejo) v 

akademski tradiciji.77 Biti filozof je v času mojega študija predvsem pomenilo ukvarjati se s 

filozofijo na akademski ravni (na univerzi ali na inštitutu), gimnazijskim učiteljem še na misel 

ni prišlo, da bi se imeli za filozofe, kajti ta vzvišeni naziv je bil prihranjen za nekatere naše 

učitelje in seveda za vse tiste velikane, o katerih smo se učili med študijem. Za primer naj 

navedem Antonijo Verovnik, brez katere slovenska gimnazijska filozofija ne bi bila, kar je 

danes.78 Sokratsko skromno je izjavljala, kako da je zgolj poznavalka, učiteljica filozofije in 

ne filozofinja, to je zatrjevala še zatem, ko so njeni dijaki dosegali odlične rezultate na 

maturi,79 državnih tekmovanjih in tudi takrat, kadar so njene ure filozofije pripeljale do vročih 

diskusij o obravnavanih temah, tako zakoreninjen je bil predsodek, da se filozofija veže 

izključno na univerzitetno sfero. In biti gimnazijski učitelj je slabšalno pomenilo tudi, da nisi 

dosegel akademske ravni, primerne za resno ukvarjanje s filozofijo, torej si nekako zgrešen 

»filozof«, za tolažbo pa si lahko kot gimnazijski profesor v miniaturi posnemal akademsko 

dogajanje.80 Sokrat je bil tako samo ena od velikih figur v zgodovini filozofije, posebnež, ki 

ni pisal knjig in bi bil pozabljen, če ne bi drugi pisali o njem in na njegov način, ne pa nekdo, 

ki bi bil lahko metodični zgled za gimnazijskega učitelja, in predvsem njegova inspiracija.  

 

                                                                                                                                                   
jezik in pomene besed, je odprta in uporabna (nanaša se na raziskovanje življenja), predvsem pa je govorna 
dejavnost. Akademska filozofija je temu nasprotna.   
77 Poimenovanje akademsko je seveda prazno in ohlapno, a za potrebe te naloge naj pomeni frontalni pouk kot 
predavanje, ki posreduje izgotovljeno znanje, in seminarsko delo. Tako so ga in ga še vedno razumemo kolegi 
starejše generacije. Kot omenjeno, ga nekateri posnemajo v osnovnem kurzu 70 ur filozofije. Celo tako so zvesti 
svojemu dodiplomskemu študiju, da porabijo nekaj uvoda za tradicionalno logiko, morda dodajo tudi prikaz 
enega od aksiomatskih sistemov zaradi elegantnosti dokazovanja. Tudi avtorica se je v negotovih prvih letih 
poučevanja zatekla k logiki zaradi njene gotovosti in elegantnosti (10 ur sem porabila zanjo), pa tudi blizu je bila 
mentaliteti naravoslovnih dijakov usmerjenega izobraževanja.  
78 Na seminarjih, skozi osebne stike in članke je na kolege prenesla zavest, da je treba upoštevati tudi 
metodiko/didaktiko, torej metodologijo pouka filozofije, da ni dovolj le filozofska vsebina, marveč tisto, kar 
učitelj iz nje naredi pri pouku.  
79 Odličen rezultat na maturi pomeni predvsem to, da je dijak osvojil glavne cilje pouka filozofije, tj. da je vstopil 
v svet filozofskega razmišljanja.  
80 K sreči je ta normativni status »akademske« filozofije  preteklost.  
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Tisto, kar se danes poimenuje sokratska tradicija, (še) ni sodilo v času mojega študija in prva 

leta  poučevanja, tj. v osemdesetih letih, k »pravi« filozofiji. Eden od razlogov je bil gotovo 

tudi ideološki. Ta ideološkost zahteva kratko pojasnilo – ni šlo toliko za to, da bi nas med 

študijem prisiljevali verjeti v pravilno dogmo, resnico, tudi ne za to, da je bilo v predmetniku 

veliko marksizma, marveč bolj za to, da o nekaterih smereh in velikih filozofih nismo izvedeli 

skoraj nič, ker so bili stisnjeni v predalček sodobna meščanska filozofija in/ali sploh imeli 

drugorazreden status. In da se je del filozofije imel za zgolj zgodovinski pojav, ne pa za živo 

misel, ki nas lahko še danes izzove. Še zlasti pa, da so se kot sistematika ponujali predmeti pri 

Vojanu Rusu, ki je hotel narediti iz filozofije znanost, bolj sholastiko kot znanost. Njegova 

temeljna teza je bila, da obstaja resnica v Marxovih tekstih, ki jih je treba pravilno razumeti in 

njegova spoznanja razvijati naprej in jih sistematizirati ter uporabiti. Temelj vsega naj bi bil 

delovni akt, iz katerega so po Rusu izhajale različne enostranosti (drugi filozofemi), treba pa 

ga je bilo doumeti dialektično in kot celoto, kakor je to počel on. Brž ko si obvladal njegov 

model, si ga lahko uporabil pri vsem ostalem, zato ni bilo napora mišljenja, bile so le trivialne 

resnice, ki niso odpirale novih perspektiv, mišljenje je bilo skratka odveč. Med študenti se ga 

ni jemalo docela zares oziroma vsaj sama ga nisem. Filozofija se je skrivala v predpisanih 

tekstih, njegove knjige smo pustili za konec, za zadnji dan študija pred izpitom, saj se jih je 

dalo zelo hitro zapomniti in tudi pozabiti. Večinoma vse, kar se je dogajalo pri njegovih 

predavanjih in seminarjih, je bilo nevznemirjajoče, nespodbudno, in njegove knjige 

duhamorne. Njegov uvod v filozofijo, ki smo ga poslušali v prvem letniku, je bil uvod v 

njegov model, ki je razložil vse, v delovni akt, pri katerem se še z osnovno filozofsko 

terminologijo nismo prav seznanili.  
 

Ta daljši negativni spomin je potreben, kajti morda se je tudi zato kazala zgodovinska 

paradigma kot edina opcija vstopa v filozofijo in nikakor ne sistematična. Pri antični, 

novoveški, nemški klasični filozofiji, tudi pri sodobni »meščanski« filozofiji, pa logiki in 

metodologiji znanosti je bila nepregledna množica idej, problemov, različnih perspektiv, 

metod, zapletenih besedil, ki so neizmerno zaposlovali mišljenje, če si le hotel vse to 

razumeti. In v pogovorih, pogosto strastnih diskusijah s sošolci – zasebnih, intimnih, saj 

začetniki ne moremo nič pomembnega misliti oziroma premisliti, prej moramo namreč še 

toliko izvedeti, prebrati, se naučiti, spoznati o filozofiji, kakor smo bili trdno prepričani – smo 

premišljevali, porajali ideje, se igrali z njimi, počeli skratka vse tisto, kar danes želimo doseči 

pri svojih dijakih javno in nam pogosto tudi uspeva. Sistematika, kakor so nam jo 

posredovali,  je bila bolj prazno predalčkanje kot pa pravi napor mišljenja. Spoznanje o njeni 
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koristnosti je prišlo kot posledica poučevanja: prav zasnovana sistematika je dragocena  

pomoč pri orientaciji na obširnem področju filozofskega razmišljanja.81  
 

Edini univerzitetni profesor, ki ga je med mojim študijem zares zanimalo naše mišljenje in ga 

je znal spodbuditi, če drugače ne, tudi s provokacijo, je bil Anton Žvan. Zato so bili njegovi 

seminarji v tistem času oblegani, zato smo se še ure pogovarjali z njim na stopnišču ali ob 

srečanjih v mestu ali kar pri njem doma, zato sem se v začetku učiteljske kariere v mislih 

pogosto vračala k njegovim seminarjem, ki so imeli za posledico nespečne noči, zapolnjene s 

premišljevanjem, in dolge pogovore s sošolci.82  
 

Naj na primeru prikažem, kako je spodbujal razmišljanje. Ker sem ga neizmerno spoštovala 

zaradi vsega, kar je prebudil v meni, sem imela za dolžnost dobro pripraviti svoj seminarski 

prispevek o 3. paragrafu Leibnizove Monadologije. Preštudirala sem dostopno literaturo, tudi 

ustrezno poglavje iz Heglove Zgodovine filozofije, in samozavestno začela. Po prvem stavku 

me je zavrnil rekoč, to ni nič, to je iz te in te spremne besede. Poskusila sem še enkrat, spet 

isto, tudi tretjič in četrtič s Heglom. Užaljenost in jeza zaradi njegovega zavračanja sta rasli – 

dotlej so bili profesorji vselej zadovoljni z mojo dobro in široko pripravljenostjo. 

Nezadovoljno sem poslušala profesorjev dolg ekskurz o filozofski erudiciji, ki da jo najdemo 

v spremnih besedah in drugi sekundarni literaturi, vendar ta nima kaj dosti zveze s filozofijo. 

Še zadnjič sem dobila priložnost in ker je bilo moje učbeniško znanje izčrpano, mi je jezni 

preostalo le razkritje, da me pri 3. paragrafu in nasploh muči vprašanje o prehodu iz 

materialnega v duhovno ter da se mi Leibnizova rešitev ne zdi zadovoljiva. Profesorjeva 

nejevolja je splahnela, bil je zadovoljen, a moja se še dolgo ni polegla, saj sem bila 

prepričana, da bi lahko vnaprej jasno povedal, kaj pričakuje od mene, od študentov nasploh, 

tj. filozofsko mišljenje in ne zgolj naučene snovi. Vendar se tega ni dovolj dobro zavedal niti 

sam, kakor se je izkazalo v nekem poštudijskem pogovoru z njim. Opisala sem mu, kaj je 

povzročal v nas, kako je vrelo od misli, a da ni naredil koraka naprej, tako da ni bil tudi 

vodnik v svet razmišljanja, bil je zgolj spodbujevalec. Sicer je imel odgovor, češ, da je v 

filozofiji tako, da se študenta ali učenca vrže »v vodo«, na njem pa je, da splava ali utone.  
 

Na univerzi je tak odnos do vstopa v filozofijo morda še mogoč, ker študenti sami izberejo 

filozofijo, v gimnaziji pa je predmet obvezen za več kot 40% srednješolske populacije in zato 

                                                
81 V uvodnem delu splošnega predmeta ustvari predalčke, v katere razčlenimo začetno abstraktno opredelitev 
filozofije: razmišljanje o svetu in človeku.   
82 Morda tu ni mesto za anekdotsko opisovanje študijskih izkušenj, a bile so ključne za moje učiteljsko 
formiranje, tako da niso samo anekdota, temveč nekaj povedo o takratnem duhu časa.  
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popolnoma nesprejemljiv. Vendar tak odnos navsezadnje ni pravičen niti do študentov. Če že 

izberejo študij filozofije iz interesa, profesor ne sme pozabiti na njeno bistveno značilnost, ki 

je zakodirana v njenem izvornem pomenu: ljubezen, prijateljstvo do modrosti. Zakaj bi 

študenta šokirali z »metanjem v vodo« in ga prepustili usodi »splavaj ali utoni«, ko pa lahko 

nekaj mentorskih dodatnih vprašanj ali kratek pogovor pomagata pri vstopanju v filozofijo. 

Celo jasno zapisani cilji in ne zgolj seznam literature so lahko »rešilni pas«, ki prepreči 

»utapljanje«.83 Tudi sicer je to metanje v vodo le metafora: noben učitelj plavanja ne razlaga, 

da eni splavajo, drugi pa utonejo. Če bi stal ob bazenu in pustil učence, da se utopijo ali ne, ne 

bi samo ostal brez službe. Tako da metafora govori le o tem, da eni splavajo, drugim se pa še 

malo pomaga, in prav ti drugi so pravi izziv za učitelja. Na ta drugi del se pogosto pozabi. 

Nemara je na to pozabil tudi naš znameniti profesor Žvan. Čeprav je morda šlo tudi za 

prepričanje, da gre pri odločitvi za študij filozofije za neko vrsto poklicanosti, ki je simptom 

spečega talenta (»filozofske duše« po Platonu), zaradi katerega na začetku študija nekateri 

študenti pač ne utonejo.  
 

Gledano s stališča moje učiteljske izkušnje je nedvomno, da morajo biti cilji pouka oziroma 

študija filozofije jasno postavljeni.84 Zato si v času študija nismo dosti pomagali z napovedjo 

drugega profesorja, da bomo po diplomi vedeli le, kaj filozofija ni, ne pa, kaj je. Dijak bi na 

tako napoved upravičeno odvrnil, da se nima smisla ukvarjati s filozofijo, če na koncu še 

dobro veš ne, s čim si se ukvarjal. Za učiteljsko kariero je bilo veliko bolj dragoceno stališče 

Franeta Jermana, ki ga je pogosto polagal na dušo študentom: dodiplomski študij filozofije je 

zgolj površno in pregledno seznanjenje z njenim obširnim področjem, da bi se zmogli znajti 

na njem, ko se boste resno ukvarjali z njo, kar bo pomenilo ponoven in veliko bolj temeljit ter 

poglobljen študij. Bile so to malodane preroške besede, kajti začetek poučevanja filozofije je 

bil res ponovni študij, vnovično branje tekstov, vnovično raziskovanje filozofskih problemov, 

avtorjev, kajti eno je bilo iskati lastno razumevanje, odgovarjati na izpitna vprašanja ali 

zagovarjati diplomo, nekaj čisto drugega taisto tematiko razlagati dijakom, povsem tretje pa 

pripeljati jih vsaj do minimalnega doumetja, za kaj pri filozofiji gre. Seveda pa to lahko 

rečemo tudi dijakom: sedaj ne morete razumeti, boste, ko boste starejši. Ko boste starejši, 

                                                
83 Kako žalostno, da se mladega človeka odvrne od filozofije zaradi takšnega odnosa. Mnogi zato opustijo študij 
in gojijo do filozofije zamero, kar je krivično, saj gre zameriti njihovim profesorjem in ne filozofiji. Za nekatere 
je postalo celo srečanje z bivšimi sošolci s filozofije travmatično, pa čeprav so na svojem delovnem področju 
zelo uspešni.   
84 Danes je v srednji šoli z zakonom predpisano, da morajo biti cilji poučevanja in z njimi skladna merila 
ocenjevanja določeni vnaprej in javni. Pri splošnem pouku za vse gimnazijce jih seznanim z njimi na začetku 
leta in tudi zapisane imajo kot prilogo v učni mapi. (Glej DZ, priloga 1)  
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boste vsaj vedeli, kje morate iskati odgovore, ko se bodo pojavila vprašanja.85 A ta odgovor je 

tudi izgovor: odlaga stvar samo na pozneje, se pravi, da se mi tu in zdaj ni treba zares 

ukvarjati s filozofijo. Univerzitetnim profesorjem pa v nekem smislu nikoli, saj podiplomski 

študij ni imel predavanj in so bili študenti v veliki meri prepuščeni sami sebi.  
 

Na začetku poklicne poti sem imela močan občutek, kakor bi bila filozofsko učiteljska tabula 

rasa. Dolgo sem bila prepričana, da je nepopisanost posledica študija, ki nas navkljub 

didaktiki in nastopu v učilnici ni najbolje pripravil na učiteljski poklic (kar je bilo sicer 

dejstvo), deloma pa tudi posledica njegove kvalitete, ki ni bila vselej na primerni ravni86 in je 

tudi ta potem narekovala samoumevnost zgodovinske paradigme. Danes trdim, da je učitelj 

filozofije na nek način vselej nepopisan list. Najpoprej zaradi dijakov, ki se vsako leto 

zamenjajo in ki drugače sprejemajo nov predmet, a veliko bolj zato, ker je poučevanje 

filozofije kakor heraklitska reka, konstanten tek, nenehno spreminjanje, »v isto reko vstopamo 

in ne vstopamo, smo in nismo«, tj. vselej ista, ker se vselej poučuje filozofijo, a tudi vselej 

drugačna, ker je pred nami druga generacija, ker so druge okoliščine, nova učna  gradiva, 

vsakih nekaj let nov učni načrt, drugačna družbena situacija, spremenjen duh časa ipd. 

Nepopisan list je učitelj naposled tudi zato, da lahko posluša dijake in jih ne obravnava kot 

nepopisane liste, ki bi jih moral popisati s svojimi resnicami, saj predvsem hoče misliti skupaj 

z njimi ter vključiti v pouk njihovo življenjsko izkušnjo, tako različno od njegove,87 vključiti 

tudi njihovo znanje, ki v nekem pogledu presega njegovo in mu je nedosegljivo, kajti ni bil 

rojen v času nove informacijsko komunikacijske tehnologije, računalnik in pametni telefon se 

je sicer naučil uporabljati kot orodji, ni pa zrasel skupaj z njima. V tem pogledu mora biti 

sokratsko neveden, odprt, da sploh lahko ta radikalno drugačen način komuniciranja misli in 

                                                
85 Večina dijakov po enoletnem srečanju s filozofijo odide iz učiteljevega življenja. Včasih pa se zgodi, da se čez 
leta srečata bivši dijak in učitelj, in če beseda nanese tudi na filozofijo, učitelj morda sliši oklevajoče opravičilo o 
mladosti in nerazumevanju filozofije, za katero da je potrebna neka zrelost, neka življenjska izkušnja. Morda se 
moramo učitelji enoletnih predmetov zadovoljiti s takšno pozitivno sledjo, če jo le pustimo v spominu generacij. 
Da, učitelja filozofije, ko se enkrat zave, kakšne učinke vse bi lahko imel njegov predmet, če le ne bi bil omejen 
na eno leto in dve uri na teden, pogosto zajame malodušje. Takrat se lahko potolažiti z althusserjanskim 
tematiziranjem šolstva kot ideološkega aparata države ali pa z razsvetljensko ideologijo sapere aude: vsaj 
pokazal sem jim, da je človek tudi razmišljujoče bitje …       
86 Več o mučni zgodovini oblikovanja oddelka za filozofijo na Filozofski fakulteti, ki je botrovala nezadovoljivi 
kvaliteti in posledično temu, da smo bili študenti pretežno prepuščeni sami sebi, v prispevkih ob 80 letnici Borisa 
Majerja v Anthropos 2000/1-2, str. 13-42.  
87 Eden od simptomov te drugačnosti je tudi dogajanje v šoli, tako med odmori kot med poukom. S šolskih 
hodnikov sta izginila mladostni vrvež in hrup, dijaki so namreč med odmori priklopljeni na pametne telefone. Če 
smo nekoč opozarjali dijake, naj ne klepetajo med poukom, moramo zdaj med uro preprečevati uporabo 
modernih komunikacijskih sredstev. In ostarelemu profesorju filozofije se zdi, da so dijaki še večji eremiti, kakor 
se je to zdelo avstrijskemu filozofu Güntherju Andersu, ko je opisoval  posledice množičnih medijev. Dijaki so 
postali množični eremiti, ki imajo dejanskost napeljano v žepe, ne več v dnevne sobe s tv sprejemniki, so drug 
od drugega odrezani, čeprav sedijo drug ob drugemu na hodnikih, samotarsko čemijo s slušalkami v ušesih in s 
prsti drsajo po zaslonu. Glej Fürst 1990, 11-13.   
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vključi v pouk, pri katerem vpeljuje dijake v tradicijo, katere bistveni del je branje filozofskih 

besedil – kar zahteva drugačno pozornost, kot je potrebna za znajdenje na zaslonu –, drugi del 

te tradicije pa je pisanje, radikalno drugačno od pisanja kratkih sporočil na twiterju, 

facebooku ipd.  
 

Učni načrt, ki je v veljavo stopil 2008, v poglavju »Specialno-didaktična priporočila in 

medpredmetne povezave« (6.2.2) sicer dopušča učitelju prosto izbiranje metod poučevanja, a 

vseeno bolj priporoča tiste, ki naj bi dijake spodbujale k aktivnemu sodelovanju in bile 

specifične za pouk filozofije, med njimi tudi dialog. Učitelj naj torej oblikuje učne ure tako, 

da bo dialoškost imela vselej prednost pred drugimi metodami. S tem se nezavedno vrača k 

izvorni težnji pouka, kakršno so postavili v ospredje že 1849.  
 

V nadaljevanju bom najprej predstavila, kako sokratsko metodo večinoma pojmujejo v 

didaktiki, nato na nekaterih primerih iz Platonovih dialogov poskušala dognati, zakaj je 

Sokrat pustil tako močno sled v poučevanju, posebno v 20. stoletju, ko je iz njegove tradicije 

zrasla množica didaktičnih pristopov od Nelsonovega do Lipmanovega.  Obenem bom skozi 

lastno prakso pokazala, kako iz poenostavljene opozicije akademsko – sokratsko 

(predavateljsko – dialoško, pasivno – aktivno ipd.) poskušam ubirati neko lastno pot, 

mešanico obojega, vselej z glavnim ciljem v ospredju – spodbuditi filozofsko razmišljanje.88 

Zaradi bolj natančnega srečanja z njegovo filozofsko zapuščino se je izkristaliziralo še nekaj 

dodatnih vprašanj o poučevanju filozofije, katera, moram priznati, so sicer tlela nekje v 

ozadju, vendar nisem dopustila, da bi se vzpostavila s takšno ostrino, kot si zaslužijo. Z 

razlogom: biti gimnazijski učitelj filozofije pomeni preživeti poklicno življenje v včasih 

skorajda shizofreni poziciji, pomeni biti razcepljen na javnega uslužbenca v šolskem sektorju, 

ki se je dolžan držati svoje pogodbe o zaposlitvi, hkrati pa ima veliko obvezo tudi do 

filozofije. In tega pogosto ni mogoče uskladiti. Sokratov odgovor je znan, smrt: v hamletovski 

dilemi filozofsko življenje ali zgolj življenje, je izbral smrt. Brezkompromisno in načelno. Kaj 

pa učitelj filozofije, komu mora biti bolj zvest, zavezam javnega delavca ali filozofiji. Ni mu 

treba izbrati smrti, izbere pa lahko med odpovedjo ter nezaposlenostjo, formalnim 

                                                
88 Morda to tudi kdaj celo uspe, je nekoliko melanholična opazka, ki se nanaša na misel iz prejšnje opombe, da 
skoraj nimamo informacije o učinkih našega dela. Ob bežnih srečanjih z dijaki, ki so ostali v spominu tudi zaradi 
zanimanja za filozofijo, se pripeti, da povejo, kako je šlo pri filozofiji za čisto drugačen predmet. Pred kratkim je 
bodoči medicinec poročal, da je sicer razumel (veliko je sodeloval pri pouku), a da je šlo za drugačen način 
razmišljanja, pa se ni preveč poglabljal, saj je moral ostati naravoslovec. Učiteljica, sicer poučena z izkušnjo ne 
pričakovati preveč od četrtošolcev, ki se je veselila njegovega sodelovanja in razumevanja, je bila poklapana. Ne 
čisto po pravici, kajti mnenje bi lahko razumela tudi kot priznanje, da ji uspeva drugačnost, tj. da filozofija ni 
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opravljanjem poklica, in nenehnim trudom za filozofijo in predvsem zvestobo filozofiji, za 

kar si prizadeva avtorica. 

 

4.2 Didaktika in sokratska metoda 
 

Didaktična stroka pozna različne klasifikacije učnih metod, novejši učbenik Tomićeve (2000, 

98) npr. dialog in sokratsko metodo uvršča k verbalno-tekstualnim, starejši Poljak (1974, 106-

136) pa loči med razgovorno metodo, metodo branja ter dela s tekstom in metodo pisanja. 

Sokratska metoda se klasificira kot podvrsta razgovorne ali dialoške metode (erotematske), v 

katero sodijo še katehetična, hevristična, prosta in diskusijska. Katehetična oblika, kot pove že 

samo ime, se zgleduje po katekizmu, v katerem kratkim vprašanjem sledijo točno določeni, 

vnaprej predpisani odgovori, ki se jih učenci naučijo na pamet.89 V šoli naj bi se uporabljala le 

za ponavljanje in preverjanje dejstev in posplošitev, saj o njih pač ni mogoča razprava, treba 

jih je preprosto ponotranjiti. Pri hevristični učitelj induktivno vodi učence od posameznih 

primerov do posplošitev; cilj te vrste razgovorne metode je, da z učiteljevo pomočjo učenci na 

koncu procesa vprašanj in odgovorov, ki si logično sledijo, sami odkrijejo in dojamejo novo 

učno vsebino. Pri prosti obliki potek pogovora ni vnaprej določen, a ni povsem prosta, nanaša 

se na temo, jo osvetljuje z več strani, lahko se stališča utemeljuje, primerja različne poglede 

ipd., vprašujejo pa oboji, učenci in učitelj, res plodna je lahko kot uvod v novo temo ali pri 

poročanju o individualnem delu. Najbolj zapletena in najvišja oblika razgovorne metode je 

diskusijska metoda, pri kateri se soočajo nasprotna stališča, navajajo in spodbijajo argumenti, 

osvetljuje problem z različnih strani. Primerna naj bi bila bolj za univerzitetno izobraževanje, 

seminarsko delo, predvsem zaradi intelektualne zahtevnosti in ekstenzivnosti. (Klasifikacija 

povzeta po Poljak 1974, 123-127.)  Na podobne klasifikacije različnih avtorjev, ki pa se le 

malo razlikujejo med sabo, se mora opirati učitelj filozofije, ko izdeluje obvezno učno 

pripravo,90 ponavadi celo na vnaprej danih internih obrazcih, prav tako poznavanje didaktike 

(tudi širše pedagogike in ožje specialne didaktike filozofije) sodi k njegovi strokovni 

usposobljenosti. Zato bom najprej prikazala, kako razumejo sokratsko metodo didaktiki (in 

pedagogi), saj je prav ta vednost na začetku določala moje razumevanje metode, bila pa je 

                                                                                                                                                   
samo še eden od predmetov, ampak da dijaki vsaj zaslutijo njeno drugačnost kljub vpetosti v normalni šolski 
sistem, ki je včasih tudi predmet filozofskega prevpraševanja.  
89 Glej http://www.kapitelj.com/Bog_sveto_pismo_katekizem_katoliske_cerkve.  
90 Postavke v standardni pisni učni pripravi, ki jo mora učitelj izdelati za vsako uro posebej, so: (a) predmet, (b) 
tema, (c) enota, (č) cilj,  (d) oblika,  (e) metode, (f) sredstva, (g) etape. (Glej npr. Tomić 2000, 176).  
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podprta tudi z vednostjo iz raznih pregledov zgodovine filozofije pod poglavjem Sokrat,91 od 

koder so jo verjetno črpali tudi didaktiki sami.  
 

Termin sokratska metoda se uporablja vsaj v štirih pomenih: 
 

1. kot sinonim za dialoško metodo 

2. v tradicionalnem didaktičnem smislu kot majevtično metodo  

3. v pravem pomenu kot sokratski elenchos 

4. kot skupen naziv za izpeljanke metode, ki so jih razvili Nelson, Lipman, Mathews idr.  
 

1. Prva uporaba je samoumevna, dialog je nasprotna metoda dogmatski metodi, recimo 

predavanju (posredovanju, prenosu učiteljeve že zgotovljene tj. tiste, ki je že prestala dialoški 

pretres) vednosti na učence in ker je Sokrat njen začetnik, je termin koristno uporabljati v tem 

širšem smislu, nemara tudi potrebno zaradi razločka med dvema generalnima pristopoma k 

poučevanju – med sokratskim in akademskim (Fisher 1995, 23-29).92 Sokrat na več mestih v 

Platonovih dialogih zavrača, da bi bil lahko učitelj v tem drugem smislu, ker da nima nobene 

vednosti, ki bi jo prenašal naprej.  
 

Formalno je bila moja generacija učiteljev filozofije vzgojena v akademski tradiciji, v duhu in 

zasebno pa smo bili v dialogu z nauki in idejami, ki smo jih spoznavali med študijem. Kot 

sem navedla zgoraj, je ta zasebni in iz študijskega procesa izključen dialog spodbujal in 

reagiral nanj večinoma le eden od naših profesorjev, drugi so se zadovoljili s posredovanjem 

naukov ali del velikih flozofov, študenti pa morda kaj od tega lahko razumejo, če le bodo 

dolgo in pridno študirali. Z moje današnje perspektive je šlo bolj za pouk o velikih temah 

filozofije, ne pa za vstop v filozofijo. Problem tega pogleda je tudi, da vidi filozofijo kot 

intelektualno dejavnost za izbrance, za intelektualno elito, ne pa kot aktivnost, ki jo implicitno 

nujno prakticiramo vsi. In morda opozicija akademsko – sokratsko le ni preveliko 

poenostavljanje. Po Platonu so lahko filozofi le izbranci, kakor jih npr. opisuje v šesti in 

sedmi knjigi Države. Če se bavijo s filozofijo »nefilozofske duše«, pa spravijo filozofijo na 

slab glas in delajo krivico filozofom. Sokratska pozicija je demokratična, filozofirati zmoremo 

vsi, filozofičnost nujno spada k človekovi naravi, zato ni samo za elito, v gimnaziji za elito v 

                                                
91 Npr. Windelband 1988, 138-39. 
92 Davis (FNM 1-2/01) celo meni, da ga ni učitelja filozofije, ki se ne bi identificiral z njo. Za naše kulturno 
okolje, ki zaradi zgodovinskih okoliščin preferira predavateljsko akademsko metodo (nekateri kolegi ji dodajo še 
seminarsko delo in referate, tako da srednješolski pouk povsem oponaša univerzitetnega), tega ne bi mogla z 
gotovostjo trditi, saj smo začeli dialoško metodo bolj sistematično spoznavati in uporabljati pri pouku šele v 
zadnjih desetletjih.  
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razredu, na univerzi za elito med študenti, ki »splavajo« in ne utonejo, marveč gre za 

dejavnost, ki nam je lastna kot ljudem.93  
 

Zato je bilo nekoč odkritje, da je v filozofiji legitimna pot tudi sokratska, za poučujočega 

učitelja odrešujoča. Osvobodilo ga je, vsaj z avtorico je bilo tako, nenehne grožnje 

banalizacije filozofskih naukov, pred katero so svarili med študijem. Večji kot je bil napor 

izogniti se banalizaciji, bolj si zapadal iz ene poenostavitve v drugo, iz ene šolske 

interpretacije v drugo, ali pa se je obravnava posamezne teme tako zavlekla, da je večina 

dijakov dobila vtis, da je filozofija dlakocepljenje in nepotrebno zapletanje (»brezvezno 

kompliciranje« v dijaškem žargonu), lahko je celo postala filološka in so se na tabli znašle 

starogrške besede skupaj s prevodom, pa je tako filozofija služila drugim ciljem, morda celo 

osupljanju dijakov z učiteljevo erudicijo.94 Premalo je bilo zavesti o nujnosti interpretacije: 

celo ko avtor sam govori o svojem delu, je to pač njegova interpretacija.95 Med študijem ni 

bilo refleksije o tem, da je pač vsak govor o filozofskem nauku nujno poenostavitev in 

interpretacija. Tako da oboje ni slabo, temveč nujno, slaba pa je slaba interpretacija. Rezultat 

je potem bil, da smo se trudili navajati tisto, kar se da objektivirati, življenje, delo, teze, 

vplivi, povezave, izogibali pa smo se mišljenju, saj je ta pač zgolj interpretacija. Bistveno je 

tako nekako postalo nezaželeno. 
 

2. Sokratska metoda je v didaktični literaturi, iz katere se učitelji učimo o poučevanju, 

podvrsta razgovorne ali dialoške metode (erotematske), v katero sodijo zgoraj navedene 

katehetska, hevristična, prosta in diskusijska. Tipična opisa zanjo sta: »Sokrat je s pogovorom 

vodil svoje učence od konkretnih pojavov do splošnih pojmov in jim je hotel pokazati, da so 

vsa spoznanja že gotova v njih, on da jim le pomaga, da se jih bodo zavedli … je vodil 

pogovor tako, da sobesednik na koncu ni mogel nič drugega, ko da se je strinjal z vsem, do 

česar ga je pripeljal Sokrat.« (Koletić 1968, 428) »Sokrat je namreč izoblikoval posebno 

obliko razgovora s svojimi učenci, t. i. babiško metodo ali majevtiko. Na podlagi trditve, da je 

resnica v človeku, je Sokrat razlagal, da bo s pomočjo take babiške metode razgovora, se 

                                                
93 Je pa seveda veliko vprašanje, ali smo vsi tudi enako zmožni dojeti rezultate filozofske dejavnosti, predvsem 
tiste, ki se dvigne v najbolj abstraktne višave, tvori zapletene nauke in sisteme, kakršne so oblikovali veliki 
filozofi. A navsezadnje je podobno tudi z drugimi človeškimi aktivnostmi, npr. računati se nauči skoraj vsak, 
nekaj osnovne matematike tudi, a za teme visoke matematike je sposoben in voljan malokdo.  
94 Morda najbolj inteligenten odgovor na tako učiteljevo narcisoidno dlakocepljenje in postavljanje je bil naziv 
benda Arche, ki je več kot 20 let deloval v mestu službovanja avtorice, ustanovitelj pa je bil eden njenih prvih 
dijakov. Verjetno je kaj podobnega od svojega profesorja filozofije doživljal poimenovalec gradbenega podjetja 
Pantha rhei.  
95 Kakor ne bi brali Platona.   
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pravi z določenim sistemom vprašanj in odgovorov, pomagal sogovorniku, da bo resnica 

priplavala iz globine na površje njegove zavesti.« (Poljak 1974, 124)  
 

Podobne opise najdemo v splošnih pregledih zgodovine filozofije, npr. pri Windelbandu: »… 

je prevzel vodstvo v razgovoru in postopoma privedel sogovornika do jasnejšega in 

neprotislovnega razvitja njegovih misli ter mu tako pomagal izraziti tisto, kar je v njem 

dremalo kot nejasna slutnja. To je poimenoval duhovna babiška veščina …«  (1988, 138-139) 

V Vorländerjevi Zgodovini filozofije, ki je tudi sodila med študijsko čtivo naše generacije, 

najdemo še eno podobno formulacijo: » … je potlej v resnobnem pogovoru popeljal korak za 

korakom naprej, iščoč v sogovorniku še speče misli, in ga naposled spet pripeljal do pojma, 

na katerem temelji neka določena jezikovna oznaka, npr. pogum. To je, namigujoč na poklic 

svoje matere, imenoval majevtika, tj. babiška umetnost. Resnica naj se rodi iz sogovornikove 

duše.« (1977, 73-74)  

 

4.3 Majevtična metoda  
 

Sokratske metode, kakor se standardno predstavlja v pedagoški in sekundarni učbeniški 

literaturi, ne zasledimo v Platonovih zgodnjih dialogih, saj prvič nastopi šele v Menonu, ki 

sodi v prehodno obdobje.96 Prevladujoče stališče sodobnih raziskovalcev (npr. Vlastosa) 

Sokratove filozofije je, da je najbolj smotrno sprejeti, da so zgodnji dialogi sokratski, v njih 

naj bi Platon le reproduciral aktualne pogovore oziroma jih ustvarjal v Sokratovi maniri in o 

zanj tipičnih etičnih temah.97 V Menonu pa so že znamenja, ki pričajo o začetkih Platonove 

samostojne filozofske poti, in eden od poglavitnih dejavnikov, ki je k njej pripomogel, je bil 

dolgotrajen študij matematike. Sokratska metoda, ki pomaga ozavestiti v duši skrito vednost, 

prvikrat nastopi v znamenitem pasusu, v katerem Platon na primeru neukega sužnja dokazuje 

tezo, da je spoznavanje zgolj spominjanje (anamneza). Teza je odgovor  na izziv Menona, ki 

Sokrata vpraša, kako bo preiskoval nekaj, kar sploh ne ve, kaj je (80d): »Katero od stvari, ki 

jih ne veš, boš postavil predse in jo boš preiskoval? Ali celo, če predpostaviva, da boš 

slučajno nanjo naletel, kako boš vedel, da je to tisto, česar nisi vedel?«98 »Ker je torej duša 

                                                
96 Brickhouse, Smith 2000, 45. 
97 Tu puščamo ob strani vse probleme, ki izhajajo iz tega, da historični Sokrat sam ni ničesar napisal, štirje 
najpomembnejši ohranjeni viri, Platon, Ksenofan, Aristofan in Aristotel, pa se med seboj pomembno razlikujejo. 
Danes je tehtnih in nasprotujočih si raziskav o Sokratu nepregledno mnogo, kar nedvomno dokazuje vplivnost 
tega misleca, pa čeprav ga poznamo samo iz druge roke.   
98 To je eno od tistih čudovitih filozofskih vprašanj, na katera učitelj filozofije računa, saj brez izjeme spodbudi 
razmišljanje pri dijakih, po izkušnjah avtorice pa je v izziv tudi osnovnošolcem. Gre za vprašanje, ki ga želijo 
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nesmrtna in se je večkrat rodila ter videla, kar je tukaj in v Hadu in (sploh) vse stvari, ne 

ostaja nič, o čemer se ni poučila. Tako ni nič čudnega, če se je sposobna tudi o kreposti in 

drugih stvareh spomniti to, kar je že prej vedela. Ker je namreč vsa narava sorodna in se je 

duša poučila o vseh stvareh, ni nobene ovire, da ne bi, če se spomnimo le enega – kar ljudje 

imenujejo učenje –, spet našli tudi vse ostalo, če le ne izgubimo poguma in ne odnehamo. 

Kajti iskanje in učenje je v celoti spominjanje.«99 Neuk mlad suženj nosi v sebi matematično 

vednost, čeprav ni bil nikoli deležen matematične izobrazbe. Spretno in smiselno postavljena 

vprašanja tistega, ki ve – in Sokrat na tem mestu pač poseduje matematično vednost, tj. ni več 

tisti, ki bi se smel upravičeno sklicevati na svojo nevednost – pripeljejo sogovornika do 

pravilne rešitve matematičnega problema. V poznem dialogu Teajtet (150b–151c) Sokrat 

svojo veščino obujanja pozabljene vednosti poimenuje babiška: »Moja babiška veščina v 

drugem ustreza tisti, ki jo imajo babice, razlikuje pa se po tem, da se opravlja na moških, ne 

na ženskah, in da pazi na njihove duše, ki rojevajo, ne na telesa. No, najpomembnejše v naši 

veščini je to, da lahko na vsak način preiskuje, ali mladeničev razum poraja privid in laž ali pa 

nekaj rodovitnega in resničnega. Kajti tudi meni je lastno to, kar je lastno babicam: neploden 

sem glede modrosti in s tem, s čimer so me že mnogi osramotili – namreč da druge sicer 

sprašujem, sam pa ne trdim ničesar, ker (v sebi) nimam nič modrega –, me sramotijo po 

pravici. Razlog za to je v tem: bog me prisiljuje, da bi bil babica, a mi je preprečil, da bi 

rojeval. Zato nisem v ničemer prav moder niti nimam kakšne iznajdbe, ki bi bila plod moje 

duše. Tisti pa, ki se z menoj družijo, se sprva kažejo – vsaj nekateri – zelo neuki, v 

nadaljevanju druženja pa vsi, ki jim bog to dovoli, osupljivo napredujejo, se zdi njim samim 

in drugim. No, očitno je tudi to, da se od mene nikoli niso naučili ničesar, ampak da so sami 

pri sebi našli in porodili mnogo lepega. (…) Izroči se mi torej kot sinu babice, ki je tudi sam 

babiško izurjen …« Analogija gre takole: zaradi starosti neplodne ženske postanejo babice, 

ker so v rodnem obdobju imele otroke in imajo zato pravo vednost o rojevanju, s katero lahko 

pomagajo porodnicam; Sokrata bog prisiljuje, da pomaga drugim pri porajanju modrosti 

oziroma vednosti, ker njegova spretnost pogovora lahko loči med resnico in lažjo, sam pa je 

sterilen v porajanju vednosti, tj. resnice. Platon uporabi analogijo z babištvom samo enkrat in 

to z razlogom, je namreč precej šepava. Babice zaradi starosti sicer res ne morejo imeti več 

otrok, tako kot Sokrat ne more poroditi nobenega spoznanja, vendar babiška veščina temelji 

na lastni izkušnji rojevanja, tj. vednosti, Sokrat pa ni nikoli porodil nobene vednosti, ima 

                                                                                                                                                   
dijaki večkrat slišati, namreč takoj, še preden si ga zapomnijo in ozavestijo, pritegne ta spoznavni paradoks, 
morda ga lahko tako označimo, njihovo pozornost.     
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samo veščino, ne pa tudi izkušnje rojevanja spoznanj. Če bi prenesli analogijo v današnji čas, 

Sokrat ni babica, marveč moški zdravnik porodničar, ki ima vednost, kako se spravi otroka na 

svet, čeprav z rojevanjem nima neposredne izkušnje kot ženska babica ali zdravnica 

porodničarka, slednji seveda spet pod predpostavko, da sta rodili otroke. Iz te perspektive 

Sokrat torej nima vednosti, ima le »know how« ne »know what«, zna sogovornike pripeljati 

do vednosti, ne more pa je sam sproducirati, sicer pozna proces rojevanja resnice, ne pa 

resnice same. 

 

Modrost/veščina  
 

Pustimo ob strani problematičnost Sokratovega vztrajanja, da ne pozna resnice, zgolj pot do 

nje, trditvi nasprotuje omenjeni primer s sužnjem, zanemarimo tudi, da bi se sokratska metoda 

kot majevtična resnici na ljubo morala poimenovati platonska metoda, saj je njena 

predpostavka teorija idej oziroma Platonova metafizika. In pustimo ob strani, da to vztrajanje 

nima dejstvenega pomena – saj Sokrat že kaj ve, če drugega ne, pozna pot, ki vodi do 

vednosti, in na koncu poti mora doseženo vednost prepoznati kot vednost –, temveč ima 

načelen pomen, tj. kakšen odnos do vednosti moramo kot učitelji filozofije zavzeti. Torej, ali 

je majevtiška metoda uporabna v pedagoškem procesu nasploh; pri tem odmislimo njeno 

metafizično predpostavko. Odgovor je pozitiven, da, uporabna je. Učitelji različnih predmetov 

se je spontano držimo v zadnjem koraku učnega procesa, pri preverjanju in ocenjevanju 

znanja, kadar rešujemo dijake pred negativno oceno, a le takrat, ko slutimo, da so se sicer 

učili za ustno ocenjevanje znanja, vendar premalo, psihološko rečeno, kadar svojega znanja ne 

morejo samostojno in aktivno priklicati v spomin ter obnoviti, lahko pa to storijo ob pomoči 

učiteljevih vprašanj, ki njihovo napol zapomnjeno in nejasno znanje pomagajo ozavestiti in 

artikulirati. Vendar nas takšna trivialna uporaba majevtične metode ne zanima. Ne zanimata 

nas konec in rezultat procesa, temveč sam proces formiranja znanja. 
 

Najprej nas zanima, kaj bi lahko štelo za apriorno, vnaprejšnjo vednost, ki jo dijaki prinesejo s 

sabo k pouku in jo je treba spraviti na dan, ter v kakšnem smislu učitelj ne ve oziroma 

sokratsko »ne pozna resnice«. Pri Platonu majevtiška metoda ozavesti vednost, ki jo je duša 

pozabila ob utelešenju, zato je spoznavanje zgolj spominjanje – do kod bo spoznanje seglo, je 

odvisno od prirojene sposobnosti spoznavajočega, najbližje se resnici približa filozofska duša 

                                                                                                                                                   
99 Platon podgradi svojo tezo o spoznavanju kot spominjanju z mitom o nesmrtnosti duše, kar bomo tu 
zanemarili.  
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–, naloga učitelja filozofije pa je, da spravi na dan apriorno vednost dijakov, ne glede na 

njihovo talentiranost za filozofijo. Okvirno vanjo sodi:   
 

- vednost, pridobljena v predhodnem formalnem in neformalnem šolanju;   

- vse, kar je rezultat socializacije;  

-    individualne življenjske izkušnje.  
 

Poudariti moram, da gre zgolj za pouku filozofije vnaprejšnjo vednost – npr. za predsodke, 

predmnenja v Gadamerjevem pomenu, kakor je bilo prikazano zgoraj; pa za pozitivno 

vednost, recimo za poznavanje teorij in zakonov (veliki pok, teorija evolucije, Newtonovi 

zakoni …), razgledanost v zgodovini, umetnosti, literarnih delih, religiji, poznavanje navad in 

običajev, vse, kar nevede posrkajo iz množičnih medijev, pa naposled za njihove osebne 

življenjske izkušnje … – in ne za zapomnjeno in nato vrojeno v Platonovem smislu ali 

apriorno v kantovskem smislu. Učitelj vse navedeno sistematično vključuje v pouk, če naj 

pouk, kakor zahteva UN (Splošni cilji, 2): »… spodbuja razmislek o njih samih in svetu, 

družbi in naravi ter kritično refleksijo vsakdanjega izkustva, vednosti, vrednot in delovanja in 

omogoča razumeti, kako so temeljni filozofski pojmi osnova humanistike, družboslovja, 

naravoslovja, religije in umetnosti.« V didaktičnem trikotniku učenec – učitelj – vednost 

slednja torej ne prihaja samo s strani učitelja, ampak svojo prispeva tudi učenec. Zato je 

učitelj filozofije zares prava sokratska babica, ki pomaga priklicati v spomin in artikulirati 

dijaški apriorij, s katerim vstopajo v filozofijo.  
 

Na njihov apriorij torej učitelj računa in pravzaprav mora računati: dijaki se formalno šolajo 

že dvanajsto ali trinajsto leto, viri informacij, ki so danes mladim dostopni zaradi 

informacijsko komunikacijske tehnologije in v kateri se veliko bolje znajdejo od svojih 

(starejših) učiteljev, so brezštevilni, tudi doživeli so že marsikaj v sedemnajstih, osemnajstih 

letih življenja. Na začetku pouka, ko se postavljajo pravila igre, je zato treba jasno 

napovedati, da pri filozofiji pride v poštev vse, kar so se doslej naučili v šoli in drugod, tudi 

tisto, kar so doživeli, pa njihova stališča, mnenja itd. »Na filozofsko področje ne vstopate kot 

tabule rase,« mora poudarjati in spodbujati učitelj. Jaspers v Uvodu v filozofijo to imenitno 

formulira: »… v filozofskih stvareh se ima skoraj vsak za sposobnega presojanja. Medtem ko 

se v znanosti priznava, da so učenje, šolanje, metode pogoj razumevanja, se pri filozofiji 

zahteva, da se razume takoj in da se lahko takoj priglasimo k besedi. Zadosti je lastna 

človeška bit, lastna usoda in lastna izkušnja.« (Jaspers 1971, 9-10) Dijaki so iz šolske izkušnje 

prepričani v nasprotno, da so tabule rase in prav nič ne vedo o filozofiji, ker je pač še niso 
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imeli na urniku (kakor niso nič vedeli o fiziki, geografiji, psihologiji). Dokaz za to njihovo 

mnenje je tudi neveliko100 število kandidatov za maturitetni izpit iz filozofije. Četrtošolci, ki 

pri splošnem pouku pokažejo zanimanje ali se izkažejo za »filozofske duše«, na vprašanje, 

zakaj je niso izbrali za maturo, običajno odgovorijo, da je niso poznali in niso hoteli 

tvegati.101 (Čeprav jo nekateri kandidati izberejo za maturo prav zato, ker je nekaj novega, 

neznanega, je nek nov izziv, ki razbija dolgočasnost šole.)  
 

Lahko bi rekli, da je širši smoter filozofije v tem, da z njeno pomočjo dijaki tisto, kar so že 

sprejeli v procesu vzgoje in izobraževanja (socializacije), samostojno premislijo in si s tem 

prisvojijo, obenem pa je pouk filozofije tudi premislek o življenju, ker UN poudarja tudi 

njihovo življenjsko izkustvo, če naj filozofija pomaga tudi pri oblikovanju in usmerjanju v 

življenju (isto). Kratek (pravi) majevtični razgovor na začetku šolskega leta ozavesti dejstvo, 

da po toliko letih šolanja že veliko vedo, a da je večina njihove vednosti zgolj pasivni produkt 

socializacije (učitelj se tukaj nasloni na njihovo poznavanje procesa socializacije, 

obravnavanega pri psihologiji in sociologiji), da pa je njihova naloga, če želijo postati sami 

svoji, če želijo samostojno in neodvisno misliti, da naučeno in izkušeno premislijo in tako 

prisvojijo. Seveda pa je vse, kar se je tekom let nalagalo v njih, implicitno in na zelo različnih 

ravneh. To  je treba najprej ozavestiti, kakor bi šlo za nekakšno arheologijo sedimentov, ki ji 

sledijo inventura, urejanje in revizija najdenega. Pri srečanju s filozofijo se tako sprožajo 

raznovrstni kognitivni procesi, zato je odlična pomočnica takšnega premisleka. Po drugi strani 

pa del teh vsebin ali predsodkov ni oseben, temveč kulturen, zato gre tudi za analizo kulturne 

transcendentalne sfere, ki je na eni strani pogoj možnosti mišljenja, po drugi pa pogosto 

mišljenje blokira, na kar pri pouku pogosto naletimo. Kajti del kulture je tudi odpor do 

filozofije, pogosto celo do intelektualnosti kot take, množična kultura bolj ceni preprost, 

nezapleten užitek. Eden od splošnih predsodkov je celo, da razmišljanje povzroči negativna 

čustva, zamorjenost, ena od nalog pouka filozofije pa je pokazati nasprotno od tega splošnega 

predsodka, vrste užitek spremlja višje kognitivne dejavnosti.  
 

Kako se Sokratova teza, da nima modrosti/vednosti, ima pa veščino, s katero loči resnico od 

neresnice, nanaša name kot učiteljico filozofije? Pravzaprav bi lahko rekla, da proces 

poučevanja in svojo učiteljsko funkcijo razumem precej podobno, kakor je prikazana v 

Teajtetu. V kakšnem smislu kot učitelj nimam vednosti? Nimam pravilnih in dokončnih 

odgovorov na filozofske probleme, ki so predmet obravnave pri pouku. Pogosto in včasih 

                                                
100 Vseh 21 let zunanjega preverjanja znanja na maturi v povprečju nekaj manj ali več od 200 kandidatov.   



76 
 

jezno vprašanje dijakov, ki od mene kot učiteljice pričakujejo prav to, torej pravilne odgovore 

(vednost), da se jih bodo lahko naučili, zavrnem:  
 

- svoje odgovore poznam in me ne zanimajo, zanimajo me vaši, oni so pri pouku edino  

pomembni; 

- če bi vam že odgovorila, moji odgovori ne bi bili pravilni, marveč dobri, a ne za vas, 

temveč zame, ker so v filozofiji odgovori lahko le boljši ali slabši, vsak pa mora sam 

najti tistega, ki je zanj dober in najboljši; 

- moji odgovori so zame trenutno dobri, ne vem pa, ali ne bom našla v prihodnosti 

boljših. 
 

Kot učiteljica pa imam vednost: 
 

- kako se vodi dialog, tj. metodično vednost; 

- poznam tradicijo filozofije, njeno tematiko, metode, pojme, niz alternativnih 

odgovorov na nekatera vprašanja; 

- imam dolgo izkušnjo poučevanja in s precejšnjo verjetnostjo lahko predvidim, kam se 

bo gibal razmislek dijakov. 
 

Zato lahko mirno zatrdim, da je majevtična metoda v rokah izkušenega učitelja filozofije 

dobro in optimistično orodje, s katerim učencem demonstrira, da vedo več, kakor menijo, da 

vedo, oziroma jim v nasprotju z učitelji drugih predmetov z njo sproti dokazuje, da je njihovo 

znanje v resnici veliko in pomembno. Matematik z vprašanji preverja, ali so se učenci že 

naučili novo poglavje, slovenist, ali poznajo vsebino novega književnega dela, zgodovinarja 

zanima, ali so si zapomnili neko pomembno zgodovinsko obdobje. Gre za novo snov v 

učiteljskem žargonu, ki so se jo nevedni učenci morali naučiti – ali pa staro snov, ki bi se jo 

morali še spomniti. Učitelj filozofije sicer tudi preverja na podoben način kakor učitelji drugih 

predmetov. Recimo, preverja, kaj pomeni termin hedonizem, kakšne vrste hedonizma ločimo, 

kateri filozofi so ga v zgodovini filozofije zagovarjali, kateri zavračali, kakšne so bile njihove 

utemeljitve ipd. Temu znanju bi po Bloomovi taksonomiji učnih ciljev rekli podatkovno 

znanje, nekaj, kar se je mogoče naučiti iz učbenika, zapiskov in drugih virov. V takšnem 

gradivu seveda lahko kaj pritegne pozornost učencev, jih zainteresira in potegne v razmislek. 

Vendar se to zgodi bolj po naključju, učitelj pa želi načrtno in sistematično spodbujati 

razmislek. Majevtična metoda je za ta cilj koristno orodje, s katerim učitelj pripravi gradivo 

                                                                                                                                                   
101 Zanemarjam možnost, da se izbira ne zdi koristna za nadaljnji študij.  
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tako, da z njim čim bolj široko in globoko razkrije tako življenjsko izkustvo odraščajočih ljudi 

kot šolsko vednost o dani temi, oboje iz implicitnega naredi eksplicitno, mu da besedo in 

pripravi za razmislek, ga torej pripelje na svetlo, kakor babica otroka ali Sokrat resnico. 

Očitno je, da uporabljam termin majevtična metoda nekoliko širše, ne zgolj kot razgovorno 

metodo, kakor jo srečamo v Platonovih delih in učbenikih didaktike, ki poteka v sosledju 

vprašanj in odgovorov. Pri širše razumljeni majevtični metodi gre za to, da sugestivno izbrano 

in urejeno gradivo na sistematičen način spravi na svetlo ne samo učnemu procesu predhodno 

vednost, temveč pripelje tudi do oblikovanja samostojnih vprašanj in tako dijakom omogoči 

resnično dialoški odnos z gradivom. Raznovrstno in smiselno urejeno učno gradivo je torej v 

širše razumljeni majevtični metodi na mestu majevtičnih vprašanj. Oglejmo si to na primeru 

že omenjenega hedonizma, obvezne etične podteme.  

 

Primer uporabe majevtične metode pri temi hedonizem102 
 

Cilj majevtike je v vseh zgoraj navedenih primerih točno določen: babica hoče spraviti na svet 

zdravega otroka, Sokrat pripeljati sogovornike do resnične vednosti, učitelj filozofije pa 

dijake pripraviti do razmisleka, pri rednem pouku manj pri pripravi na maturo bolj 

poglobljenega. Razdelajmo podrobno cilj te učne teme, da bomo vedeli, kakšnega »otroka 

hočemo spraviti na svet« in s čim ga bomo opremili ob »rojstvu«.  
 

a) Osvojitev šolske sistematične in zgodovinske vednosti oziroma filozofska erudicija 

(»oprema«), katere prva in neposredna funkcija je orientacija in pregled obširnega področja, 

ki ga vpeljujemo. (Ne želim trditi, da te teme ni mogoče navdahnjeno in navdušujoče 

odpredavati – tudi predavanje lahko pomaga pri ovedenju lastne izkušnje: takrat nas 

predavanja »nagovori«. Zgodovinski liki so izjemno prepričljivi in pritegnejo dijaško 

pozornost sami po sebi, tako da snov lahko spontano brez »babiške« pomoči povezujejo s 

svojim izkustvom. Vendar se zdi škoda, da pri tej temi ne bi oživeli različnih vidikov njihove 

vednosti in življenjskih izkušenj, ker je tako izkustveno neposredna. Enako lahko upoštevamo 

tudi hermenevtično navodilo, da je treba v pouk vključiti kulturne predsodke in predmnenja o 

filozofiji. Eden zelo močnih je, da je filozofija abstraktna, odtrgana od resničnega življenja, 

uživanje pa je zagotovo tema, katere stranski produkt je omečitev tega predsodka.) Vanjo 

spadajo klasifikacija različic hedonizma, njihovi avtorji in predvsem za temo ključni pojmi:  
 

                                                
102 Glej Priloga 2, DZ, 50-57. 
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- vrste hedonizma: skrajni, preudarni, zmerni, psihološki, etični, individualni, 

družbeni; 

- zgodovinski liki: Kalikles, Aristip, Diogenes, Epikur, Spinoza, Bentham, Mill;  

- ključni pojmi: užitek (hedone, ugodje, naslada, slast), bolečina, trpljenje, potreba, 

brezpotrebnost, nevznemirjenost (ataraksija), dolgčas itd.    
 

b) Aktualizacija znanja iz drugih šolskih predmetov:103 
 

 - psihologija: poglavje o motivaciji (opredelitev potrebe, vrste  potreb, hierarhija 

motivov, dinamika motivov ...). Če vključimo psihološko vednost, je iz nje preprosto 

izpeljati razlikovanje med psihološkim in etičnim hedonizmom, razlikovanje med 

dejstvom in najstvom, mogoče je vpeljati Freuda in njegovo tezo, da se za vsemi cilji, 

ki so jih kdaj predpisovale šole življenja, skriva človekova težnja po doseganju ugodja 

in izogibanju  bolečini.104 

 - biologija: živo bitje, homeostaza, biološke potrebe, nagon ... 

 - književnost: Carpe diem Horaca,105 dekadentna literatura 19. stoletja; osebno dodam 

nekaj štirivrstičnic arabskega pesnika Omarja Hajama in odlomek iz Rabelaisovega 

Gargantua in Pantagruel, prvega zaradi čudovitih verzov, drugega zaradi imenitnega 

jezika, ironije, šokantnosti, humornosti besedila. Ne Hajama ne Rabelaisa dijaki ne 

poznajo, zanje sta nova in inspirativna.106 
 

c) Razširitev z »nešolskim« znanjem 
 

 - filmska umetnost: odlomki iz filma Smisel življenja (Monthy Pythons')   

 - likovna umetnost: tudi tu so možnosti izbire neomejene 

     - popularna kultura: recimo zgodbe iz življenja popularnih oseb107 

  - primeri časopisnih člankov, fotografij, karikatur 

 - glasbena umetnost: Možnosti so neizčrpne. Dijaki pogosto predlagajo skladbo Bit 

Zmelkoowih z refrenom: »Smisel življenja je ležanje na plaži, z možgani na OFF in čivavo na 

straži.«  
 

                                                
103 Za učitelja je skorajda nemogoč podvig poznati vsebine vseh predmetov, zato izbira skladno s svojimi 
nagnjenji. 
104 Glej Priloga 2 DZ, 50-57. 
105 Dijaki mu pritegnejo, saj je mnogim prav carpe diem motto življenja.  
106 Izbiranje znanega in s pravo mero vključevanje novega, neznanega je učiteljska spretnost, ki se pridobi z 
izkušnjami. Pri književnosti so možnosti izbire besedil nepreštevne.  
107 Glej Priloga 2, Hugh Laurie. 
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č) Neposredna dijaška izkušnja: občutka ugodja ni težko obuditi v spomin, najpreprosteje z 

omembo počitnic, ob katerih se dijaška usta praviloma raztegnejo v nasmeh. Koščki dveh 

tablic čokolade, ki jih dijaki z ugodjem poližejo na začetku ure, ustvarijo možnost za 

fenomenološki opis doživljaja, kar je lahko začetek teme ali ilustracija razlage osnovnega 

pojma ugodje, užitek. Razširitev teme na potrošništvo pomeni aktualizacijo (h kateri zavezuje 

UN), o čemer imajo dijaki, odraščajoči v potrošniškem sistemu, veliko povedati. Učinkovit 

začetek je celo popularni pozdrav ob slovesu »Uživaj!«  
 

Učitelj iz zbranega raznovrstnega gradiva oblikuje učne liste, opremljene z analitičnimi in 

sintetičnimi vprašanji, vanje vključi sistematično in zgodovinsko gradivo, kakor je navedeno 

v prvi alineji, ki tako postane smiselno in ni zgolj nekaj, kar se dijak preprosto nauči na 

pamet, marveč mu pomaga znajti se na obširnem področju hedonizma.  
 

Če razumemo sokratsko metodo kot majevtično metodo in jo razširimo, kot je bilo prikazano 

na primeru hedonizma, potem je za učitelja koristno orodje pri aktualizaciji tem. Ko ji 

dodamo še sistematično in zgodovinsko gradivo, postane le-to nadgraditev nečesa, kar so 

dijaki dojeli kot svoj prispevek k temi, kar je silno dragoceno, ker dojamejo, da je bilo njihovo 

prepričanje, da so tabule rase tudi pri filozofiji podobno kakor pri drugih predmetih, 

zgrešeno. To vnese zgoraj omenjeni optimizem in samozaupanje v lastno zmožnost 

razmišljanja, ki je nujno za dosego glavnega učnega cilja filozofije. Ob tem velja poudariti še 

drugi moment, ključen za poučevanje filozofije: ko abstraktna spoznanja navežemo na 

izkustvo dijakov, ko opravimo delo posredovanja med abstraktnim in konkretnim, bistveno 

prispevamo k razumevanju.  
 

Pri majevtični metodi torej ne gre v dobesednem pomenu za nizanje sugestivnih vprašanj in 

predvidevanje odgovorov nanje, marveč dialoško zgrajeno učno uro, v kateri učitelj skladno s 

svojo osebnostjo in izkušnjami (oboje je na delu pri izbiri vprašanj, vsebin) razgrne nekaj, kar 

je blizu dijaškemu življenju in tako tudi implicitno zavrne predsodek z začetka, da je filozofija 

odmaknjena od življenja, preabstraktna in prezapletena za učenca. V resnici je predvsem od 

učiteljeve pedagoške imaginacije odvisno, katere »majevtične prijeme oziroma vprašanja« bo 

uporabil za »rojevanje« dijaškega razmišljanja.108  
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4.4 Sokratski elenchos 
 

V izvorni obliki Sokratovega elenchosa kot metode spodbijanja sogovorčeve trditve skorajda 

ni mogoče uporabljati pri pouku. Pa ni pomembno, ali to naredimo zgolj z navajanjem  

logičnih posledic sogovorčeve trditve, s prikazom njene protislovnosti ali z navajanjem 

protiprimerov, za vse te oblike najdemo veliko primerov v Platonovih dialogih. V vseh Sokrat 

druge premaguje z logiko, sogovorci so na koncu, ko se znajdejo v pasti, osramočeni, da kot 

razumna bitja naredijo takšne napake. Navsezadnje že v preprostih vsakodnevnih pogovorih 

poskočimo, če zalotimo nekoga, da zagovarja protislovna stališča, in ko mu to pokažemo, se 

mora predati, če se ne in še naprej zagovarja protislovna staliča, imamo to za obrambno držo, 

trmo. Sokrat je mojster argumentativnega bojevanja, saj ga navsezadnje vadi vse življenje, 

sodi namreč v samo srž njegovega raziskovanja življenja, zato mu zmaga v pogovorih z 

drugimi ne uide. Če se sogovorec užaljeno in osramočeno ne umakne, Sokrat poskuša skupaj 

z njim z metodo indukcije poiskati definicijo pojma, ki se pojavlja v trditvah, običajne gre 

moralne in etične pojme, ki zanimajo tudi dijake: vrlina, pogum, prijateljstvo ipd. Znamenita 

je analiza pojma, za analizo pač gre, pogum iz Lahesa, še bolj znamenita je uporaba elenchosa 

iz Evtifrona. (Vezjak 2011, 58-63) Pri obravnavi Sokrata v okviru etike razložim s pomočjo 

primera elenchosa iz Apologije (24d-28b), zakaj se je tako strašno zameril svojim 

someščanom. Ko zavrača obtožbo, da kvari mlade ljudi in uči nove bogove, ki jih polis ne 

priznava, najprej pokaže v dialogu s tožnikom Meletom absurdno posledico, da vsi Atenci 

razen njega moralno dobro vplivajo na mladino; nato vpelje protiprimer s konji, za katere 

velja, da jim koristi tisti, ki jih pozna, ne pa tisti, ki se v rejo konjev ne spozna, na koncu pa 

zaključi: »Povsem nemogoče pa je, da bi katerega koli človeka, najsi bi ta imel še tako kratko 

pamet, prepričal, da pripada enemu in istemu človeku verovanje v božanske, ne pa v božje 

resničnosti, in da spet isti človek ne verjame niti v božastva niti v bogove niti v v heroje.« 

(Platon 27e-28a; poudarila A. H.)  
 

Poskusimo navesti nekaj razlogov, zakaj je elenchos tvegano uporabljati pri pouku:   
 

1. Ker je število udeležencev v Platonovih dialogih v primerjavi s šolsko situacijo majhno, 

ponavadi gre celo dobesedno za dialog – dvogovor med Sokratom in sogovornikom, kar je 

situacija, ki se je mora učitelj izogibati, ker pasivizira preostale učence. Možna pa je ta 

metoda pri individualnih konzultacijah, npr. za izdelavo seminarske naloge.  
 

                                                                                                                                                   
108 Kako uspešno je opravil nalogo, bodo pokazali eseji, ki jih bodo dijaki napisali na koncu šolskega leta.  
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2. Ker so udeleženci šolskega dialoga enako stari dijaki s podobnim predznanjem, 

sposobnostmi, vsi obvezni obiskovalci pouka, morda se še najbolj razlikujejo po interesih in 

učnih stilih; udeleženci Sokratovih pogovorov pa so zgolj zainteresirani, saj se lahko 

umaknejo s prizorišča, če jim pogovor ne ustreza, medtem ko dijak ne sme zapustiti učilnice, 

so različnih starosti od pol odraslih mladeničev do starcev, so različnih sposobnosti in 

poklicev, celo filozofi so med njimi, česar v učilnici ni.  
 

3. Prizorišče šolskega dialoga je učilnica z običajno razporeditvijo klopi v vrste, takšno 

fizično okolje pa onemogoča dialog; prizorišče sokratskih pogovorov nikoli ni učilnica, 

marveč trg, na katerem se zbirajo brezdelni meščani, ali celo zabava, pogovor steče, kadar je 

kdo od prisotnih dovzeten za Sokratove izzive, ta pa kakor ribič vselej čaka pripravljen, kdaj 

bo kdo od prisotnih ugriznil v njegovo vprašujočo vabo. 
 

4. Namesto fascinantnega in nekonvencionalnega Sokrata je pred učenci učitelj, podoben 

svojim kolegom, saj se mora podrejati istemu šolskemu redu kakor oni, in v šolski hierarhiji 

predmetov, po kateri se meri njegov status, je filozofija kot enoletni predmet na repu 

pomembnosti,109 kar pomeni, da ji dijaki ne posvečajo prevelike pozornosti. Seveda pa imajo 

še razširjen predsodek proti njej, saj da je povsem nekoristna, morda dobra za splošno 

izobrazbo, a v gimnaziji še ne vedo, kaj bi z njo, zgolj slišali so, da je morda dobro imeti 

splošno izobrazbo. Poučuje se v šoli, ki je dolgočasna, odvečna, ki zahteva le učenje na pamet 

za življenje povsem nekoristnih stvari. Med učiteljem in dijaki je generacijski prepad, večji, 

starejši je učitelj, zato učitelj ne razume sodobnega življenja, še zlasti pa ne razume mlade 

generacije.  
 

5. Delikatnost sokratskega elenchosa pri pouku je velika. V nasprotju z majevtično metodo je 

elenchos pesimističen, celo napadalen, uničujoč, ponižujoč, kakor na to tenkočutno opozarja 

Nietzsche v poglavju  »Sokratov problem« na začetku Somraka malikov: »Kot dialektik imaš 

v roki orodje brez prizanašanja; z njim je mogoče postati tiran; ko zmagaš, spraviš v sramoto. 

Dialektik prepusti nasprotniku dokaz, da ni idiot: podžiga bes, obenem spravlja v 

nebogljenost. Dialektik depotencira intelekt nasprotnika.« (Nietzsche 1989, 19) Sokratovi 

sogovorniki se zato razjezijo in ne sodelujejo več v pogovoru, drugi zapustijo prizorišče 

pogovora kot npr. Trazimah v Državi. Dijak, podvržen disciplini šolske institucije, ne sme 

storiti ne enega ne drugega. Lahko se le užaljeno kuja v sebi: »Tale profesor filozofije me 
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vabi k sodelovanju pri pouku, izpostavim se, oglasim se, a je vse, kar povem, narobe. Z zvito 

postavljenimi vprašanji me postavi v kot. Nič, odslej bom tiho.«110 Seveda ne narobe v smislu 

pozitivne vednosti, dijaki so navajeni na učiteljeve popravke napačnih odgovorov in ne 

nazadnje je danes v vsakem dijaškem žepu povezava na splet, tako lahko pri nestrinjanju 

glede pozitivnih dejstev dijaki hitreje od učitelja preverijo, kdo ima prav. Elenchos pa pokaže 

na nekonsistentnost v dijaških stališčih, prepričanjih. Če bi dijaka obravnavali izključno kot 

racionalno bitje, bi bila naša predpostavka podobna Sokratovi. Nekonsistentnost v naboru 

stališč ali prepričanj bi morala biti za racionalno bitje povabilo k nadaljnji raziskavi 

filozofskega problema, bila naj bi uvod v naslednji korak ti. sokratske indukcije, ko z 

navajanjem primerov Sokrat in sogovornik(-i) iščejo, kaj pomeni ključni pojem (dobro, 

prijateljstvo, pogum ipd.), o katerem teče beseda. A že Sokratovi sogovorniki, kakor jih 

upodablja Platon, niso racionalni, reakcija na Sokratovo elenktično spodbijanje je 

nezadovoljstvo, jeza, užaljenost, ponižanost, osramočenost. Našteta čustva se torej lahko 

pojavijo tudi v učilnici, v resnici pridejo še bolj do izraza, če v razredni skupnosti – v kateri so 

dijaki konformistično izenačeni in si ne upajo izpostavljati se, skupinski pritisk je namreč tako 

močan, da lahko prostovoljno komunikacijo z učiteljem štejejo za prilizovanje učitelju – 

učitelj spodbije prepričanje pogumnega dijaka, ki si ga upa izraziti.  
 

Nietzscheju je treba priznati, da je pretanjeno razumel človekovo duševnost, predvsem vse 

tisto, kar sodi v register neracionalnega, čustvenega, voljnega, nezavednega. Seveda ne 

povemo nič novega, drugi veliki poznavalec nezavednih vzgibov Sigmund Freud je opazil 

isto, pristavljamo le, da Nietzschejevo ostro karakterizacijo Sokratove metode potrjujejo 

učiteljske izkušnje. Ko se učitelju racionalni dialog sprevrže v eristiko, prerekanje oziroma 

vojno, kdo bo koga bolje pobil z argumenti ali po Nietzschejevo, kdo bo »krvoločneje zabodel 

nasprotnika s silogizmom« (isto), zapopade, da niso bili samo stari Grki navdušeni tekmovalci 

in bojevniki, ampak najde podoben agon tudi pri svojih dijakih. Da za vsem tiči tudi ugodje, 

užitek, je jasno, kakor hitro si prikličemo v spomin razgret razred, ki diskutira o bogu, 

moralnosti splava, smrtni kazni ali Čefurjih, tako je vprašanje, ki si ga moramo učitelji nujno 

zastaviti, ali ni kaj ressentimentne krvoločnosti skrite tudi v naši uporabi elenchosa. Če da, ali 

                                                                                                                                                   
109 Kriterij za hierarhijo je: več let in več ur kot se poučuje, pomembnejši je predmet. V našem šolskem sistemu 
je za večino dijakov najbolj strah vzbujajoč in pomemben predmet matematika, nato sledijo obvezni maturitetni 
predmeti, naravoslovje itd.  
110 V takšnem primeru se je najbolje opravičiti dijaku, se mu zahvaliti za pogum, ker upa povedati, kar misli, mu 
pojasniti, zakaj pride do tega, kar razume kot zavrnitev, in ga povabiti k nadaljnjem sodelovanju. Osebno to 
naredim s pismom, v katerem je razglednica z umetniško reprodukcijo. Uspeh nikoli ne izostane.  
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jo lahko imamo pod nadzorom? Bežna slutnja, da morda ne, naj nas vodi k previdnosti pri 

njegovi uporabi. 
 

Človeška duševna struktura je po drugi strani takšna, da pojmujemo svoja prepričanja kot del 

sebe: moje prepričanje mi pripada, kakor mi pripadata moje telo in moj um. V dobi 

individualizma, kjer sem jaz v centru, središču, kjer imam svobodo vesti in mišljenja, kjer me 

ščitijo človekove pravice, tako da je vse, kar je povezano z mano, dragoceno – kdo si torej 

drzne reči, da je to le moje mnenje, če pa je mnenje ljudi pomembno, saj ga merijo celo 

raziskave. Torej tudi zaradi duha časa elenktično spodbijanje doživimo kot izjemno neprijeten 

napad nase, kar je spet velik zadržek glede uporabe sokratskega elenchosa pri pouku. Vendar 

se mu zato ni treba odpovedati, le v čisti tradicionalni pogovorni obliki ga opustimo, da ne 

ranimo dijaških čustev in ne vzamemo vetra iz jader njihovega poguma razmišljati s svojo 

glavo. Kako torej zmanjšati negativne čustvene posledice elenchosa? Dve poti sta: 
 

- ne uporabimo ga kakor Sokrat v dialogu z enim posameznikom, ampak prepustimo, da 

spontano zraste v dialogu dijakov z gradivom ali kako drugače;  
 

- če pa že spodbijamo dijaška stališča ali kažemo na njihovo nekonsistentnost, naj se to zgodi, 

ko se naslavljamo na razredno skupnost v celoti.  

 

Primer možne uporabe elenchosa pri pouku  
 

Solomonova (1990, 82-83; Priloga 2, DZ, 63) lestvica realnosti, nemara eno najbolj 

učinkovitih in posrečenih učnih gradiv za filozofijo, je primer, kako spraviti na dan ne samo 

impliciten koncept realnosti (Hladnik 2001, 22-24), tj. dijaško spontano ontologijo, ki izvira 

iz prav tako spontane gnoseologije, ampak je njena dragocenost ravno v tem, da dijaki v 

dialogu drug z drugim pri primerjanju svojih individualnih ocen in navajanju razlogov zanje 

naletijo na vrsto nekonsistentnosti. Po izračunu skupnih ocen za ves razred in primerjavi z 

rezultati drugih oddelkov se pokaže še dejstvo, da povprečne ocene kažejo na strinjanje glede 

postavk (z eno izjemo v vseh letih uporabe trend ocen ostaja enak: največ točk dobijo 

postavke, ki so zaznatne z več čutili, tj. konkretne, posamezne stvari in snovi, najmanj točk pa 

imaginarne postavke,  števila, angeli, oseba iz sanj, tvoja duša, Bog – čeprav se zadnja leta 

kaže premik k večji realnosti angelov, Boga, duše). Ta ugotovitev je v popolnem nasprotju z 

začetnim dijaškim prepričanjem, da so odgovori na filozofska vprašanja povsem subjektivni 

in zato relativni. Kaj je res, dobro, lepo, resnično, pravično itd. soglasno odgovarjajo, je 
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povsem odvisno od vsakega posameznika. Tako si namreč razlagajo sintagmo »samostojno 

mišljenje«, ki je, bi lahko rekli, ideološki dispozitiv poučevanja filozofije. Dovolj je opozoriti 

na to in vprašati, kako je torej mogoče, da se odgovori po izračunu povprečne ocene precej 

ujemajo? Ko navajajo razloge za svoje ocene, ugotovijo (pri tem z majevtičnimi vprašanji 

pomaga učitelj), da so merila realnosti različna: čutno izkustvo (sodelovanje enega ali več 

čutov), razum, domačnost ali navajenost, priljubljenost znanosti (ljubiteljem astronomije je 

planet Uran resničnejši kot drugim), s katerega področja je postavka (naravoslovci dajo več 

točk genom, elektronom, teoriji relativnosti), celo imena postavk določijo stopnjo realnosti, 

imaginarno (domišljijsko) število praviloma dobi veliko manj točk kot naravno število 7, in 

celo ocena zanj se vsa leta vrti okrog 7. Ali je konsistentno, da eno lastnost, realnost, 

ocenjujemo s toliko merili? Nadalje, kako to, da so po splošnem prepričanju najbolj resnične 

čutno zaznavne stvari, odgovor na vprašanji B in C pa je praviloma da.111      
 

Ker jih do odkritja nekonsistentnosti ne pripelje učitelj, ampak do nje pridejo največkrat sami 

in ker učitelj opozori z vprašanji na nekonsistentnosti, ki jih delijo kot skupina, večinoma 

odpade občutek osebne ogroženosti in dijake potegne v vroče diskusije z željo odpraviti 

zmedenost in zadrego. In to dejansko je začetek filozofskega in samostojnega mišljenja, 

kakršnega spodbuja filozofija. Torej, šele z veliko mero previdnosti in taktnosti lahko 

sokratski elenchos služi svojemu namenu in spodbudi intelektualni razmislek brez čustvene 

navlake, na katero opozarja Nietzsche in jo najdemo v Platonovih dialogih.  
 

V nadaljevanju bom obravnavala sokratsko metodo, kakor so jo razvili v filozofiranju z 

otroki.  

 

4.5 Sokratska metoda in filozofija za otroke 
 

Obravnavala bom dve različici filozofije z otroki oziroma filozofiranja z otroki (v 

nadaljevanju FZO) in pokazala, kako je poznavanje programa vplivalo ali lahko vpliva na 

gimnazijski pouk filozofije. Prvo različico FZO je zasnoval Gareth B. Matthews in nas 

zanima bolj skozi pobude za filozofiranje, druga, ki jo kot šolski učni program pred 

štiridesetimi leti v ZDA začel Matthew Lipman in se odtlej uspešno širi po svetu,112 pa je 

                                                
111 Zapisano temelji na vsaj 25 letni uporabi tega gradiva pri splošnem pouku.  
112 Prerasla je celo v nekakšno gibanje, imela kot sredstvo demokratizacije šolstva med tranzicijo velik uspeh v 
nekaterih državah vzhodne Evrope, a v Slovenij žal ni tako uspešna. Center razvoja je bil na Institute of the 
Advancement of Philosophy for Children na Mont Claire State University.  V neoliberalni ureditvi se večinoma 
povsod srečujejo s težavami pri izobraževalnih projektih, kar velja tudi za FZO, v ZDA so tako ukinili za projekt 
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pomembna predvsem praktično zaradi bogastva metod in učnih pripomočkov, ki so jih razvili 

Lipman in sodelavci.  

 

Filozofiranje z otroki po Matthewsovem modelu se dogaja ob različnih priložnostih v 

vsakdanjem življenju predšolskega otroka in zainteresiranega odraslega. Pogoj je, da je ta 

odrasli filozof ali vsaj filozofsko izobražena oseba. Izhodišče so dogodki iz življenja otroka, 

ki so nenehen vir njegovega čudenja, zmedenosti, duhovitih pripomb, besednih iger in seveda 

vprašanj. Ta so po eni strani povod za filozofski dialog z otrokom in po drugi začetek 

filozofske refleksije, ki v njih prepoznava klasične filozofske probleme in v otroških 

odgovorih išče vzporednice z znanimi rešitvami iz zgodovine filozofije, nemara pa odkrije 

tudi kaj izvirnega. Matthewsa, kot je očitno iz opisov anekdot v njegovih delih, vodi v 

filozofiranje fasciniranost z otroškim pogledom na svet. Otroci v svet (odraslih) šele vstopajo 

in se jim še neprivajenim nanj in zato začudenim zdi vreden nenehnega spraševanja. Le 

odrasli, ki ima še vedno voljo aktivno spoznavati svet, v katerem živi, je sposoben slediti 

njihovim vprašanjem, ki, kot je bil prepričan Jaspers, vodijo neposredno v globine 

filozofiranja in kažejo, da človek kot tak izvorno filozofira. (Jaspers 1994, 9) Ta izvorna 

človeška filozofičnost z odraščanjem pri večini ljudi izgine,113 v otroštvu pa je na voljo še vsa 

sveža in neskrita, zato ni čudno, da marsikateri filozofi starši, kakršen je Mathews ali pri nas 

Borstner (1986), podoživijo začudeno vstopanje v svet skozi filozofiranje s svojim otrokom in 

njegovimi prijatelji. Na prvi pogled se zdi, da s tem pridobi samo odrasli in je otroku 

namenjena le instrumentalna vloga. Vendar ni tako, saj otrok v dialogu z odraslim oblikuje 

možne odgovore na svoja vprašanja, jih s sklepanjem preverja, se poigrava s pomeni besed, 

išče povezave med pojmi, skratka v zametku počne, kar počnejo filozofi; zato je zanj 

vstopanje v simbolni človeški svet veliko bolj smiselno in zabavno, kakor kadar se mu zapre 

usta z ne sitnari, ne vem, vprašaj koga drugega, nimam časa ali s čim podobnim. 
 

Če je po Martensu (1996, 37–39) vsakdanje življenje najširše učno mesto filozofije, v katerem 

posameznik s socializacijo zgolj nereflektirano sprejme prevladujočo življenjsko filozofijo, 

svetovni nazor oziroma običajen pogled na življenje, svet in vse drugo, je po Matthewsu prav 

nasprotno: kadar se otrok po naključju sreča z zainteresiranim odraslim, lahko postanejo 

                                                                                                                                                   
osrednjo revijo Thinking, v Sloveniji, ki je vpeljala program kot obvezni izbirni predmet v zadnje triletje 
osnovne šole, so že pred desetletjem ukinili možnost kontinuiranega izobraževanja, zato za seminarje ni nikoli 
zadostnega števila prijavljenih. Z izjemo marca letošnjega leta, ko se je po desetih letih zbrala dovolj velika 
skupina učiteljev in se je seminar tudi odvil. Bilo je veliko presenečenje, da predmet v osnovi šoli ni zamrl.   
113 Oziroma se čudi le še nenavadnostim (Aristotel) in ker življenje nosi s sabo tudi bolečino in izgubo, se morda 
večini občasno porajajo eksistencialna vprašanja.  
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dogodki iz vsakdanjega življenja, npr. televizijska oddaja, otroška igra, obisk koncerta, odhod 

v posteljo ali kar koli drugega, začetek filozofske refleksije za oba. Naključni spoj otroškega 

čudenja in filozofske erudicije po Matthewsovem konceptu torej vodi otroka neposredno v 

filozofijo, seveda ne v šolsko ali akademsko, ki operira z nauki, avtorji, sistemi, ampak v tisto, 

ki išče svoj zgled v sokratski. Odraslega pritegne drugačen odnos do sveta, sveže otroško 

čudenje, neobremenjen odnos do vednosti, hitro produciranje idej, ki jih ne zavira nikakršna 

notranja cenzura, skratka, otrok je še živahen duh, še nenaveličan samega sebe in neprivajen 

na svet.  
 

Sokratsko filozofiranje je zgled tudi Lipmanovemu modelu in kakor pri Matthewsu tudi tu 

naletimo na vsakdanje življenje, vendar ne kot mesto izkušnje, iz katere se filozofira 

neposredno, marveč je v čitankah predstavljeno s filozofskimi zgodbicami iz otroškega 

življenja, ki so povod za diskusijo pri pouku. Učno mesto njegovega modela pa je klasično za 

filozofijo: šolska učilnica, v kateri se znajdejo zainteresirana skupina otrok, učitelj, ponavadi 

nefilozof, ki je usposobljen voditi pouk po Lipmanovi metodi, in starosti učencev primerne 

čitanke. 
 

Matthewsa je do otroške filozofije pripeljala običajna zadrega vsakega učitelja, namreč kako 

pripraviti do filozofiranja polodrasle ali odrasle ljudi (Matthews 1980, vii); v vsakem primeru 

mu gre za filozofijo samo in ne za njene stranske učinke, pa naj filozofira z otroki, študenti ali 

sam. Lipmana pa je do otroške filozofije pripeljal drugačen motiv. Kot ameriški univerzitetni 

profesor uvodnega predavanja v neformalno logiko (oziroma v kritično mišljenje oziroma kar 

aristotelovsko logiko) je ugotovil, da je za razvoj miselnih spretnosti na pragu odraslosti 

prepozno, saj bi se jih moralo začeti razvijati že v otroštvu, kot filozofu pa mu je bila 

filozofija kot platonovsko »mišljenje mišljenja« najodličnejše in najprimernejše sredstvo za 

uresničitev cilja. Njegova ideja se je prijela in nastal je bogat, široko uporaben in didaktično 

natančno razdelan učni program za razvoj višjih kognitivnih spretnosti skozi filozofiranje za 

otroke od šestih do štirinajstih let. Višje kognitivne spretnosti pa za Lipmana niso le razne 

vrste logičnega mišljenja in vrednotenja, se pravi suhoparen katalog miselnih spretnosti, 

temveč šteje k njim tudi osmišljanje otroškega izkustva, ki poteka skozi diskusijo o 

tradicionalnih filozofskih temah (pravičnost, dobro, spoznanje itd.), ki so osnova zgodb v 

čitankah.  
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Ta program po mnenju njegovih ustvarjalcev gradi na naravni filozofičnosti otroka, ki se v 

običajnem učnem procesu ne izrazi oziroma jo, bolj zaostreno, ustaljen transmisijski model 

poučevanja dokaj uspešno potlači in zatre, pa zato pri večini otrok postavi v oklepaj tudi 

temelj za razvoj miselnih spretnosti.  
 

Čeprav je tu treba dodati, da gre pri tem stališču verjetno za začetni radikalizem in entuziazem 

programa. Po vseh desetletjih, odkar je razvoj kritičnega mišljenja samoumevna dikcija tako 

pedagoške stroke kot šolskih dokumentov, se zdi, da gre za pretiravanje. Po drugi strani pa pri 

tej prevladujoči dikciji kritičnega mišljenja morda ne gre zgolj za dikcijo. Izkušnja kaže, da 

dijaki na začetku pouka filozofije pogosto povedo, da se morajo šele navaditi novega 

predmeta, saj se razlikuje od drugih, treba je govoriti, pri drugih predmetih pa običajno 

govorijo le, če so vprašani pri preverjanju in ocenjevanju znanja ali če vadijo pri jezikih. Če 

dodamo še dejstvo, da informacijsko komunikacijska tehnologija odlično podpira prenašanje 

izgotovljene vednosti, ker učitelju ni treba več niti narekovati ali pisati na tablo, le na 

platno/elektronsko tablo projicira vnaprej pripravljene dokumente, morda začetni radikalizem 

in entuziazem tvorcev filozofije za otroke nista odveč. Dodatno podporo slednjemu najdemo 

tudi v učnih načrtih šolskih predmetov, v katerih se z navajanjem predpisanih vsebin, 

spretnosti, navad in vrednot – v novem pedagoškem žargonu tudi kompetenc – kaže predvsem 

ti. kulturno-transmisijski model izobraževanja, v katerem je učitelj izključni posedovalec in 

prenosnik vednosti. Tudi primoran je v to, pa čeprav je dikcija učnih načrtov polna kritičnega 

mišljenja, se naposled pri ocenjevanju znanja izkaže, da gre zgolj za dikcijo, namero, ki 

ostane na pol poti.114 Ta paradigma določi za osrednjo učno metodo razlagalno metodo z 

njenimi podzvrstmi pripovedjo, opisom, predavanjem in pojasnjevanjem, in prav tako določi 

vsebine, na katere se metoda aplicira, pri čemer je kriterij za njihovo izbiro lahko historičen 

(naš stari UN), sistematski (avstrijski UN) ali problemski/pojmovni (francoski UN). Zgledi za 

izbiro vsebin po prvem in drugem kriteriju so obstoječi učbeniki za filozofijo (Kos, Jerman, 

Fürst). 
 

Nespametno bi bilo trditi, kot je to včasih najti v sodobni pedagoški in didaktični literaturi, da 

tradicionalni model poučevanja povsem izključuje mišljenje:  
 

                                                
114 Avtorica je od poskusne mature 1994 do mature 1999 poučevala tudi psihologijo kot izbirni maturitetni 
predmet. Vendar so ocenjevalne sheme za maturitetne odgovore pokazale, da je kritično mišljenje zgolj videz, 
kajti v njih je bilo natančno navedeno, kaj mora kritična ocena nečesa (teorije, raziskovalne metode ipd.) 
vsebovati, zato je bilo treba dijake sistematično naučiti, kaj ta ali oni predpisani učbenik za psihologijo navede 
kot kritično oceno. V spominu je ostalo, da jih je bilo treba pri kritiki Freudove psihoanalize naučiti, da »Freud 
preveč poudarja spolni nagon« (sic!).   
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(1) Če bi trditev držala, bi to pomenilo, da so doslej učeče se generacije zgolj prevzemale in 

mehanično ponavljale posredovane vsebine, vendar razvoj na vseh področjih človeškega 

ustvarjanja dokazuje nasprotno.  
 

(2) Temelj pojasnjevanju, eni od podvrst razlagalne metode, je učiteljevo razmišljanje, ki želi 

vzbuditi taisti proces v učencu, saj mora biti rezultat učiteljeve uspešne pojasnitve prav 

učenčevo dojetje ali razumetje učnih vsebin, razumetja pa ni brez mišljenja. Mišljenje torej 

mora biti na delu na obeh straneh, pri učitelju in učencu, pri prvem, da bi sploh lahko 

pojasnjeval, pri drugem, da bi doumel oziroma razumel. Didaktiki navadno k vsebinam, ki naj 

jih učitelj pojasnjuje, štejejo pojme, načela, principe, zakone, teorije, probleme itd. (Poljak 

1974, 132; Tomić 2000, 90)  
 

Vrnimo se k FZO, kot kaže neposredna izkušnja z Lipmanovim modelom, je zadosti drugačna 

organiziranost učnega mesta, spremenjena vloga učitelja, filozofske teme, ki so podane 

primerno starosti otrok, in že je priložnost za čudenje, radovednost, spraševanje, spoznavanje, 

dvomljenje, kritične preizkuse, ki sprožijo filozofiranje in preko njega doseganje ciljev 

programa. In to ne le pri otrocih, za katere je napisan program, temveč tudi pri odraslih.115 
 

Precej literature o FZO obsega zelo natančne napotke, kako organizirati učno mesto skladno z 

Lipmanovim konceptom in dejansko je pogosto prav od uresničitve teh napotkov odvisen 

uspeh njegovega programa:116  
 

1. Učitelj se mora pred uro natančno seznaniti z zgodbo v čitanki in po priročniku, ki sodi k 

vsaki čitanki, preučiti ustrezno gradivo in premisliti možne smeri diskusije. (Ta napotek se zdi 

samoumeven in odveč, toda upoštevati je treba, da so gradiva namenjena učiteljem 

nefilozofom, morda pa je lahko napotek v pomoč tudi učiteljem filozofije, začetnikom. Ti si 

sicer lahko pomagajo s poznavanjem filozofske tradicije in z veliko verjetnostjo predvidijo 

smeri, v katere lahko zavije diskusija, vendar jim manjka izkušenj, pa študij priročnika ne 

more biti odveč niti njim.) 
 

2. Otroci in učitelj sedijo v učilnici v krogu in ne v vrstah, sedenje v krogu namreč omogoča 

drugačno skupinsko dinamiko kot sedenje v vrstah, saj so otroci v neposrednem stiku drug z 

                                                
115 Med seminarji za osnovnošolske učitelje, ko smo uporabljali Lipmanovo gradivo, se je praviloma dogajalo, 
da so udeleženci, resda zainteresirani kolegi, zavzeto diskutirali o predstavljenih temah, zelo podobno kot otroci.   
116 Napotki so deloma povzeti po delu avstralskega filozofa Philipa Cama Thinking Stories 1; Teacher Resource / 
Activity Book, Hale & Iremonger, Sidney 1994, 5–12. 
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drugim in tako pripravljeni na medsebojno komunikacijo, učitelj pa med njimi laže opravlja 

vlogo olajševalca diskusije. Pravila določi skupnost sama, bodisi na začetku bodisi pozneje, 

ko so si učenci že nabrali nekaj izkušenj o pogovoru v krogu: pri govorjenju naslavljaj celotno 

skupino, bodi tiho, kadar ne govoriš skupnosti, govori samo eden, drugi govorca poslušajo,  

ko govoriš, govori dovolj glasno, da te drugi slišijo, prepovedano se je posmehovati.117 
 

3. Zgodbe v čitankah sprožijo vprašanja, teme in ideje in ti postanejo predmet vsakokratne 

diskusije. Učitelj pred začetkom programa otrokom pojasni, da bodo pri urah filozofije brali 

zgodbe in se pogovarjali o tistem, kar jih bo v njih zanimalo. Pri uri pa je najbolje, da vsak 

otrok prebere odlomek, s čimer se takoj vsi vključijo v proces.  

 

4. V naslednjem koraku otroci zastavljajo vprašanja (ne trditve) o prebranem, ki jih sproti 

napišejo na tablo skupaj z imeni ali pa najprej na podpisane listke in jih nato nalepijo na tablo. 

Seznam vprašanj postane prva tema diskusije, v kateri učenci demokratično izberejo 

vprašanje za nadaljevanje. Na koncu učitelj povpraša, ali naj naslednjo uro nadaljujejo z 

obravnavno istega vprašanja, načnejo drugega oziroma gredo naprej z branjem. Bistveno pri 

vsem je, da izhodišče dela v učilnici ni nek nauk, teorija, podan odgovor, temveč tisto, kar 

učenci sami dojamejo kot vprašanje.  

 

5. Za gladek potek diskusije mora biti učitelj pozoren na veliko stvari: pomagati mora k 

jasnosti vprašanj, opozarjati na protislovja, obravnavati nasprotovanja med otroki, tj. krepiti 

navado, da prepoznajo in utemeljujejo nasprotujoča si stališča, s svojimi vprašanji mora 

pomagati k oblikovanju razlogov za stališča, ozaveščati merila za razvrščanje in vrednotenje, 

spodbujati iskanje in uvidevanje alternativnih pogledov, iskati izhodišča in posledice 

povedanega in hkrati paziti na relevantnost oziroma na to, da diskusija ne bi zašla. 

 

Ključno pri Lipmanovem modelu je, da našteti koraki postopoma preoblikujejo razredno 

skupnost v skupnost raziskovanja (Šimenc 2008, 141-143), v kateri se učenci s filozofskim 

                                                
117 Izkušnje iz osnovne šole kažejo, da sta za učence dovolj slaba dva meseca za osvojitev pravil vedenja v 
skupini. V gimnaziji ni tako, dalj časa traja, da dijaki pri pripravah osvojijo vsaj nekaj osnovnih pravil, recimo, 
poslušaj drugega, ne skači v besedo ipd., šele po pol leta ali več sami opazijo in poročajo, kako z večjo strpnostjo 
poslušajo druge, lažje premislijo nasprotna stališča in jih ne vznejevoljijo več ... Pri splošnem pouku filozofije za 
vse je skoraj nemogoče doseči, da bi skupina 32 dijakov sledila takim pravilom. Za učitelja je dosežek, če se 
poslušajo med sabo, če se ne posmehujejo drug drugemu, če se dialog ne sprevrže v eristiko … Pomaga, če 
učitelj razdeli dijake v manjše skupine, pri čemer mora nujno krožiti med njimi, četudi na koncu vsaka skupina 
poroča o rezultatu diskusije, saj brez nadzora hitro postane tema pogovora nekaj, kar jih trenutno bolj zaposluje 
od filozofskega vprašanja, recimo test ipd.  
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raziskovanjem učijo drug od drugega, od učitelja in iz prebranega besedila. Kot kažejo 

empirične raziskave posledic filozofiranja z otroki, ne gre samo za bolj razvite kognitivne 

spretnosti in osmišljeno izkustvo, ampak ima sodelovanje v skupnosti raziskovanja še druge, 

stranske posledice, ki imajo vrednost za demokratično družbo: spoštovanje drugega, strpnost, 

zmožnost voditi dialog o razlikah, premišljenost ravnanja, zmožnost razumne presoje itd. Pri 

predstavitvi filozofije za otroke pogosto prav te posledice postavimo v ospredje, pri 

gimnazijski filozofiji pa so bolj zaželeni stranski učinki uvoda v filozofijo.  
 

Po Lipmanu je filozofija za otroke v bistvu filozofsko raziskovanje, ki ima nekaj posebnosti. 

Predvsem ni dojeto kot strogo specializirano področje, dostopno samo majhnemu odstotku 

posebej poklicanih visoko usposobljenih specialistov, temveč se v filozofsko raziskovanje 

lahko vključi vsakdo in v vseh starostnih obdobjih, celo otroci v vrtcu. Zgodovinsko gledano 

je  bila filozofija, kot poudarja Lipman, na začetku stvar vseh kakor npr. Homerjevi epi. Bila 

je sicer takoj filozofska v svoji originalnosti in avtonomiji, znanstvena glede na predmet, a 

umetniška v svojem prikazu (podobno kakor zgodbe v čitankah) in zato ni bila omejena na 

profesionalne filozofe ali intelektualno elito. Tudi glede metode se Lipman sklicuje na začetke 

filozofije: zgodovinsko je umetniškem prikazu prvih filozofov sledila dialoška obravnava 

filozofskih vprašanj pri sofistih, Sokratu in Platonu. Filozofiranje je v njihovem času postalo 

družbena dejavnost, ki je potekala v komunikaciji z drugimi, in ta drugi je bil vsakdo, ki ga je 

tema dialoga zanimala. Zamisel za osnove svojega programa je torej Lipman našel v antiki, le 

oblikovati jih je moral tako, da je program postal kompatibilen z današnjo šolo.   
 

Če je v maturitetni skupini primerno število dijakov, tj. okrog 12, učitelj mentor sedi skupaj z 

njimi v krožno ali pravokotno postavljenih klopeh (odvisno od šolskega pohištva), da lahko   

skupina neposredno komunicira, učitelj pa lahko od klasične vloge posredovalca znanja 

preide v vlogo vodje ali celo samo olajševalca diskusije. Idealno bi bilo, če bi lahko vsako 

maturitetno skupino preoblikovali v skupnost raziskovanja, a žal usmerjenost maturitetne 

skupine v končni cilj, dobro opravljeno maturo iz filozofije, to preprečuje, saj je priprava na 

maturo podvržena časovnem diktatu izpita, zaradi česar mora učitelj vednost pogosto samo 

posredovati in upati, da se jo bodo dijaki sami aktivno naučili in jo bodo lahko uporabili v 

nadaljevanju priprav. Časovni diktat izpita ne pomeni drugega kot to, da ni postopnosti in 

dovolj časa, ki ju predpostavlja program filozofije za otroke podobno kot druge različice 

sokratske metode. Ena bistvenih lastnosti in obenem pomanjkljivosti sokratske metode je 



91 
 

potratnost s časom z ozirom na učinkovito izrabo šolskega časa.118 Ker ga je vselej premalo, 

kot ve vsak z izkušnjo poučevanja, se učitelji, to moram priznati, raje odločamo za druge, bolj 

frontalne, vsebinske in na videz bolj gotove metode. To se zdi enako smiselno tudi dijakom, 

ki menijo, da se po uri razgovora ni nič naredilo, če pa učitelj razloži neko snov – če se neka 

snov »vzame« v šolskem žargonu – ki se jo morajo naučiti, potem pa se je nekaj naredilo. 

Enako begajoče za učitelja in dijake je tudi nedokončanost razgovorov, saj podobno kot 

udeleženci Platonovih dialogov in njihovi bralci ne dobijo odgovorov na glavno vprašanje 

dialoga. Kakšen smisel torej ima vse skupaj, sprašujejo dijaki, če ni dokončnih odgovorov. In 

kakšen smisel sploh ima filozofija, če ne premore dokončnih odgovorov.  

 

Primer oblikovanja skupnosti raziskovanja pri pripravah na maturo 2014 
 

Od osnovnošolskih učiteljic in vzgojiteljic v vrtcu, s katerimi smo se srečavali na seminarjih 

in delavnicah za usposabljanje za obvezno izbirno vsebino filozofija za otroke, smo se 

gimnazijski učitelji učili njihove neverjetne metodične ustvarjalnosti. Lipmanovo metodo 

filozofiranja z otroki so zelo hitro po srečanju s programom nadgradile z drugimi metodami, z 

igranjem vlog, risanjem, pisanjem dnevnika, zgodb ipd., učenci iz Kranja pa so celo uprizorili 

kratko igrico. Vse naštete metode so podobno spodbujale k razmišljanju kakor diskusija v 

krogu o temah iz čitank. Metodično ustvarjalna je tudi Vida Otič, profesorica filozofije s 

Ptuja. Za Unescov svetovni dan filozofije leta 2012 je z dijaki pripravila lutkovno predstavo s 

priredbo Orwellove Živalske farme. Predstava ni bila sama sebi namen, ampak je skupina 

skoznjo preučevala teme iz politične filozofije. Naslednje leto 2013 je dobila povabilo k 

sodelovanju avtorica. Tema dneva je bila uporni človek. Po naključju je bilo v skupini nekaj 

dijakov z izkušnjo v ustvarjanju šolskih mjuziklov in sodelovanja pri dramskem krožku na 

GSŠRM. Ker je bilo treba združiti 3. in 4. letnike, tj. dve različni maturitetni skupini, se je 

porodila zamisel, da se za kratko igro priredi tema, ki jo poznajo oboji. Na začetku priprav na 

maturo v 3. letniku je taka tema zgolj teatralični predgovor k Zaratustri, tj. tema Bog je 

mrtev, naučim vas nadčloveka. Naslednje vprašanje je bilo, kaj se zgodi s filozofskimi 

idejami v 20. stoletju množičnih medijev in IKT. Pandan Nietzschejevemu nadčloveku je v 

popularni kulturi Superman, Sartrovemu aktivizmu pa reklamno geslo Just do it! korporacije 

                                                
118 Čas je velik preganjalec učitelja in določa njegovo izbiro metod poučevanja. Že prej je bila omenjena 
hierarhija predmetov. Tipično, če si ogledamo na spletu dostopne predmetnike slovenskih gimnazij, je, da 
obvezni predmeti in tisti, ki se jih bolj ceni – to je lahko navodilo šolskih oblasti, ki propagirajo študij 
naravoslovja ali tehnike zaradi večje možnosti zaposljivosti, ali kar tradicija posamezne šole ali celo izobrazba 
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Nike, dogajale so se slovenske vstaje, na spletu je bil najbolj gledan video korejskega 

glasbenika Psyja Gangnam Style119 in množica posnemovalcev po vsem svetu ga je vzela za 

model. Klemen Slakonja, slovenski igralec, je tako zaigral v gangnam slogu parodijo na 

Slavoja Žižka The Perverted Dance (Cut The Balls) na tv kanalu Pop tv.120 Zamisel o usodi 

pri pripravah obravnavanih filozofskih idej in osnutek scenarija sta bila avtoričina, vse 

preostalo je ustvarila skupina 17 dijakov, njena vloga se je skrčila na olajševalko projekta, 

podobno kot je v skupnosti raziskovanja filozofije za otroke učitelj olajševalec diskusije.121  
 

Kako je prišlo do te ključne transformacije, ki je preoblikovala skupino oziroma celo dve 

skupini – tretje in četrtošolce – v pravo skupnost raziskovanja? Dijaki, ki so bili najbolj 

zainteresirani in igralsko izkušeni, so na prvem sestanku o ideji projekta ugotovili in glasno 

oznanili, da mentorica nima izkušenj z igranimi šolskimi predstavami in prevzeli odgovornost 

za izpeljavo projekta, njej pa zapovedali (!), da prvič opravi, kar ji bodo naložili, in drugič, 

pazi naj, da ne bodo zašli s področja filozofije. Z dramskimi sugestijami je pomagala  

profesorica filozofije Tjaša Mislej, tudi dramaturginja. Nastajanje scenarija je potekalo preko 

pametnih telefonov, ideje in komentarje so prispevali vsi, ki so želeli, čeprav so bili 

pričakovano bolj aktivni četrtošolci. Rezultat je bil kompleksen scenarij122 za dvanajst 

minutno predstavo, v kateri so stare filozofske ideje aktualizirane skozi množično kulturo 

(uvertura v simfonično pesnitev Also sprach Zarathusthra Richarda Straussa, stripovski in 

filmski lik Supermana, skladba Money rokerske skupine Pink Floyd, izdelki Nike, videa Psyja 

in Klemna Slakonje), ker pa je bil naslov filozofskega dneva Uporni človek, je zajeto vanjo 

tudi polpreteklo družbeno dogajanje (slovenske vstaje in njihovo zamrtje), pasivnost, 

neupornost srednješolcev, tudi zaradi moderne IKT, ki jo tako zelo spretno uporabljajo, in 

aluzija na Žižkovo refleksijo (Don't act! Think!).  
 

Stranski produkt dvotedenske hektične aktivnosti ni bila le avtoričina avtentična izkušnja, kaj 

pomeni biti olajševalec nekega filozofskega dogajanja, marveč tudi njena izkušnja svobode in 

tesnobe. Biti olajševalec diskusije (ali nečesa drugega) namreč pomeni postaviti se na stran, 

ne imeti dogajanja pod nadzorom, tj. imeti le minimalen vpliv na dogajanje, kar poveča 

                                                                                                                                                   
ravnatelja – dobijo dodatne ure iz fonda nerazporejenih ur, praviloma pa ta praksa ne velja za humanistične in 
družboslovne predmete.   
119 http://www.youtube.com/watch?v=9bZkp7q19f0 (30. 10. 2014), več kot 2 milijardi ogledov. 
120 http://www.youtube.com/watch?v=80X0pbCV_t4 (30. 10. 2014). 
121 V resnici je bila avtorica tudi občudovalka dijakov, ki so na osnovno idejo naložili svojo vednost o IKT, 
vključili v predstavo ne samo avdiovizualno podlago (odlomek iz risanke Superman), ampak so jo aktivno 
predvajali na zaslona na odru preko svojih pametnih telefonov, preko fb zastavljali vprašanja, nato zaplesali 
Perverted dance … To je bila ena najboljših življenjskih pedagoških izkušenj avtorice.  
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tveganje za negativni izid, ne samo v primeru te predstave, ki bi se lahko ponesrečila, marveč 

tudi tistega, čemur so namenjene priprave, maturitetnega izpita, na katerem bi dosegli slabši 

uspeh. Kajti priprave niso potekale šolsko, klasično, pod vodstvom učitelja, temveč se je 

filozofsko mišljenje dogajalo preko zelo raznolikih in za šolsko situacijo neobičajnih 

dejavnosti in kanalov. Udeleženci so prav tako le navidez preložili skrb za filozofičnost na 

drugega, na učiteljico, ki so ji s tem podelili status lakanovskega subjekta, ki ve, kaj je 

filozofičnost, v resnici so počeli tisto, kar je sestavina filozofskega mišljenja in hkrati dosegali 

višje učne cilje po Bloomovi klasifikaciji:  
 

- znanje in razumevanje: osvojiti in razumeti temeljne filozofske ideje Nietzscheja iz 

»Zaratustrovega uvoda« in Sartra iz Eksistencializem je zvrst humanizma;   

- analiza: obe besedili so morali razčleniti s pomočjo analitičnih vprašanja na učnih listih in 

izluščiti ključne misli avtorjev;  

- sinteza: izpostaviti, da je skupna obema misel Bog je mrtev in da oba postavljata v 

ospredje človeka kot posameznika ter združiti oba misleca s popularno kulturo in 

političnim (ne)aktivizmom; 

- uporaba naučenega: pisanje dramskega besedila;  

- ovrednotenje: prikaz usode filozofskih idej skozi množično kulturo kapitalizma je sam po 

sebi ironizacija, tj. vrednotenje, ki so ga zaigrali in podoživeli.  
 

Avtorica je šele post festum, ko so bile znane imenitne maturitetne ocene skupine 2014, 

docela dojela, kaj vse je bilo na delu pri tej gledališko filozofski predstavi, predvsem pa je 

doumela, da mora kot učiteljica kdaj tudi radikalno tvegati in zaupati dijakom, da bodo resno 

opravili svoj del naloge. Če je cilj pouka filozofije učiti »misliti samostojno«, je pri 

ustvarjanju predstave stopil v ospredje prav drugi del tega cilja, nemara celo bolj kot pri 

izdelavi seminarske naloge: dijaška samostojnost. Samostojnost ni bila na delu zgolj pri 

neposrednem gledališkem dogajanju na odru, ampak še veliko bolj pred tem pri pisanju 

besedila, pri katerem so samostojno uporabili in vrednotili naučeno – tj. osnovne filozofske 

ideje obeh avtorjev –, jih povezali s fenomeni množične kulture in trenutnega političnega 

dogajanja. Še nekaj drugega je prišlo na dan. Rezultatov svoje samostojnosti in ustvarjalnosti 

na področju filozofije so se dijaki ustrašili. Nemogoče jih je bilo prepričati, da bi zaigrali igro 

na šolski prireditvi, prav tako je obveljala prepoved predvajanja posnetka predstave do konca 

šolskega leta. Na dijake ponosni mentorici sta bili začudeni. Poizvedovanje je razkrilo, da so 

                                                                                                                                                   
122 Glej Priloga 1  Unescov svetovni dan filozofije 2013, tekst objavljen tudi v FNM 1-4/2014.  
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občutili svojo stvaritev kot zaresen vstop v svet filozofije, ki je tako abstrakten in tuj večini, 

da ga ne sošolci ne učitelji drugih predmetov ne bi razumeli in bi se jim smejali. »Že tako nas 

imajo za čudake, ker smo izbrali filozofijo za maturo, če pa bi videli še predstavo, pa bi si 

mislili še kaj drugega o nas,« so hiteli pojasnjevati.  
 

Osnova  Lipmanovega programa je raziskovanje in oblikovanje skupnosti raziskovanja. V 

slovenskem šolskem sistemu se raziskovanje na nižjih stopnjah pojmuje kot specializacijo, 

poglobitev nekega področja skozi konkreten primer, ki naj bo čim bolj ustvarjalno izbran. 

Osnovnošolsko in srednješolsko raziskovanje je dostopno samo majhnemu odstotku zelo 

zainteresiranih dijakov,123 izvaja se ob pomoči mentorjev, ki so lahko njihovi učitelji ali pa 

visoko usposobljeni specialisti raziskovalci z univerze ali inštitutov. V nasprotju s tem se v 

filozofsko raziskovanje lahko vključi vsakdo, otroci v vrtcu, osnovnošolci ali srednješolci, ne 

le raziskovalec v ožjem pomenu besede. Če je običajno šolsko raziskovanje omejeno na 

raziskovalca in mentorja (obojih je lahko tudi več) in sledi uveljavljeni znanstveni 

metodologiji, je posebnost filozofskega raziskovanja povezanost s skupnostjo raziskovanja. 

Zanjo je bistveno, da ustvarimo ustrezno okolje za njeno oblikovanje, tj. da o njej zgolj ne 

govorimo, ampak udeleženci začnejo delovati skladno s pravili, ki so jih sami sprejeli in o 

katerih berejo v zgodbah ali vajah iz čitank. Včasih se oblikovanje neke vrste skupnosti 

raziskovanja zgodi spontano, dijaki nadaljujejo diskusijo iz učilnice v lokalu, kamor običajno 

zahajajo, se dobijo na domu pred pisanjem za oceno, se pripravljajo skupaj na maturitetni 

izpit, v času popularnosti spletnih forumom so oblikovali pišočo skupino, menda diskutirajo 

tudi na družabnih omrežjih.124 
  
Vsakokratna uporaba vaj iz čitank povzroči učiteljevo nejevero, kako v hipu zapeljejo v 

razmišljanje in potem v razgovor v skupini.125 Kaj je njihova skrivnost? Kaj nagovorijo, da se 

celo 32 dijakov, tj. vsa razredna skupnost šestnajstletnikov celo uro veselo ubada z njimi? Da 

prosijo za podobne ure o mislih, prijateljstvu, ker hitro minejo, so zanimive, pa še sestavke z 

veseljem napišejo na temo. Če npr. sokratsko metodo uporabim pri pouku psihologije, se 

dijaki čudijo, zakaj vendar obračam njihovo pozornost na samoumevne in banalne stvari, o  

katerih nihče ne premišlja. Recimo, kako veš, da imaš dve očesi? Da drugi učitelji nič 

podobnega ne počnejo. Pa da je vendar jasno, kaj bo njihov odgovor na moje vprašanje. Pa 

                                                
123 Zanemarjam dejstvo, da pri mnogih interes izhaja bolj iz nabiranja točk za vpis na želeno gimnazijo, fakulteto 
ali za štipendijo kot iz intrinzične želje po raziskovanju.    
124 Kamor jim avtorica ne sledi.  
125 Kot omenjeno, se je to dogajalo tudi pri odraslih, ki so se na delavnicah in seminarjih za učitelje FZO v 
osnovni šoli fiktivno prestavili – ali tudi ne – v mladost in zagreto razpravljali o temah iz čitank za osnovno šolo.  
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odgovorite … in se začne kratka filozofska raziskava, ki ne pripelje do odgovora, kar ni vselej 

prijetno, a nekateri vendar s klico zmedenosti nadaljujejo pogovor. Preprosto se ne da biti 

posredovalec znanja pri enem predmetu, pri drugem pa poskušati ustvarjati priložnosti za 

dialog, če je življenje prežeto s filozofijo in zgledom Sokrata.   
 

Morda je razlog za navdušenje nad gradivi ta, da otroci in mladostniki pogosto nimajo 

priložnosti izraziti svojega izkustva in doživljanja (nekoč so se v osnovni šoli pisali pri jezikih 

»doživljajski spisi«, kjer si imel možnost kaj od tega opisati), še manj, da bi ga premislili, 

razložili in osmislili. Kakor da njihov zorni kot v procesu odraščanja ne bi smel biti 

pomemben, kakor da bi morali biti zaposleni le z osvajanjem predpisanega znanja. S 

predpisanim znanjem na nižjih stopnjah izobraževanja seveda ni nič narobe, dobro pa je, da 

imajo odraščajoči tudi priložnost reflektirati oboje, znanje in svojo osebno izkušnjo. Zato je 

prav, da na tem mestu spet spomnimo na Sokrata in njegovo filozofsko vodilo 

Neraziskovanega življenja ni vredno živeti. Raziskovanje oziroma razmišljanje o življenju – 

ne samo o zunanjem svetu, v katerega učenci vstopajo –, raziskovanje lastnega doživljanja, 

izkustva samega sebe in drugih ljudi, otrok in odraslih, vodi k delfskem Spoznaj samega sebe, 

katerega dediči smo, na katerega se moramo odzivati tako ljudje kot vrsta in še bolj kot 

posamezniki. Saj je naloga vsakega posameznika skozi spoznavanje samega sebe dognati svoj 

smisel. Naloga staršev, odraslih, ki otroke neprostovoljno privedejo v bivanje, je, da jih 

spravijo z bivanjem, je bil prepričan veliki razsvetljenski filozof Immanuel Kant. In sprava z 

bivanjem v resnici ni nič drugega kot njegova osmislitev, zanjo pa morajo imeti otroci in 

mladi priložnost. Takšno priložnost jim omogočimo s filozofiranjem, ko jih navidez brez 

posebnega interesa posedemo v krog in jim damo besedo v skupnosti raziskovanja ali pa pri 

pouku filozofije, ko jih soočimo z na videz preprostimi vprašanji, denimo o mislih, 

prijateljstvu, ljubezni. Soočeni z njimi običajno zdolgočaseni najstniki oživijo. Kot pravi 

Mathews v Filozofiji otroštva: »Filozofija je naravna dejavnost, nič manj kakor ukvarjanje z 

glasbo ali igranje iger.« (1994, 4) Ko slišimo plesne ritme, se začnemo gibati skladno z njimi, 

ko pridemo mimo žoge, jo brcnemo, ko nekaj spremeni zorni kot na učno gradivo, kakor 

preproste naloge iz priročnikov za FZO, začnemo misliti: »Moje misli so kot fotografije. Če 

ne bi poznala nobene besede, ne bi mogla misliti. Moje misli nadzirajo vse, kar delam. Sanje 

so misli, ki jih mislimo med spanjem.« Ali naslednja skupina, ki sprašuje, ali misli lahko kaj 

povzročijo:  »Udarite z roko po mizi. Ali je trčenje vaše roke in mize povzročilo občutek 

bolečine v vaši roki? Ugriznite se v spodnjo ustnico. Ali so zobje povzročili občutek bolečine 

na vaši ustnici? Pomahajte si z roko pred obrazom. Ali je pomikanje roke povzročilo 
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valovanje zraka proti vašemu obrazu? Pomislite na blazino na vaši postelji doma. Zakaj 

mislite na njo? Ali zaradi besed v prejšnjem stavku? Ali lahko beseda »blazina« povzroči, da 

imate v mislih podobo blazine? Ali se sedaj počutite veseli? Se? Dobro. No, bodite žalostni. 

Ne morete? Zakaj ne? Toda pred nekaj trenutki ste lahko pomislili na blazino, ko vam je bilo 

tako naročeno. Zakaj ne morete občutiti veselja ali žalosti na ukaz? Mislite na številko 7. 

Sedaj zapišite številko 7 na list. Dobro, kakšna je razlika med številko 7 v vaših mislih in 

številko 7 na listu? Ali je katerakoli med njima 'resnična' številka 7? Pomislite na dviganje 

vaše roke. Sedaj jo dvignite. Ali je vaša misel povzročila dvig vaše roke? Kako ji je to uspelo? 

Predstavljajte si, da ste odšli na dolgo pot in imate tako domotožje, da vas kar zvija v želodcu. 

Ali je misel na dom povzročila zvijanje v želodcu? Kako ji je to uspelo? Ali je mogoče vedeti, 

da nekdo drug misli na vas? Razložite. (…) Ali je možno, da sedaj sanjate? Ali je možno, da 

je nekoč nek učitelj sanjal, da poučuje v razredu, se zbudil in ugotovil, da je to tudi res 

počel?« (Priloga 1/4) 
 

Na videz preprosta vprašanja skrivajo v sebi ogromno filozofske vsebine. Filozofske tradicije 

učenci ne poznajo, to poznajo pisci priročnikov, to pozna učitelj, na listih pa nič »učenega«, 

kar bi dalo slutiti, da bodo morali kaj vedeti na koncu v smislu zapomnitve. Ni šolskega 

vprašanja, kaj so misli ali kaj ste povedali o mišljenju pri psihologiji. Morda se prav zato, ker 

omenjenega ne najdejo, z vso vnemo lotijo nalog, in to zelo resno, kar je razvidno iz 

dogajanja v učilnici: mahajo si pred obrazom, da bi začutili valovanje, se začnejo spontano 

pogovarjati med sabo, se smejijo, pozabijo na zvonec … skratka gre za v šoli neobičajno 

dogajanje, ki morda potrjuje prepričanje, da nam je filozofija v naravi, da smo po naravi 

filozofični, bodisi se igramo s pomeni besed bodisi tuhtamo o težkih vprašanjih našega 

življenja bodisi se mučimo z moralnimi dilemami bodisi brez neposredne potrebe želimo 

pomiriti radovednost, ki nam jo je zbudilo nekaj začudujočega. Zato je Sokrat lahko hodil 

naokrog po mestu in oprezal za tistimi, s katerimi bi se pogovarjal, z vsemi, ki jih je lahko 

zainteresiral, ne samo z elito, kakor pozneje njegov učenec Platon. Če mi poučujemo več kot 

40% dijaške populacije, je naša naloga občasno se potruditi in najti teme, ki bodo pritegnile 

tudi tiste, ki sedijo v učilnici pod prisilo. Filozofija za otroke nam postreže s primernimi 

gradivi.    
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5 Komentar delovnega zvezka / filozofske mape 

 

V tem poglavju bom z delovnim zvezkom prikazala realizacijo mojega koncepta poučevanja.  

Naziv didaktičnega pripomočka delovni zvezek nakazuje njegov smoter. Delati pri pouku 

filozofije je več kakor poslušati in zapisovati, delati skozi delovni zvezek pomeni angažirati se, 

vstopiti v dialog z njim. Filozofija ima kompleksne cilje, na kratko jih lahko strnemo v 

sokratski spoznaj samega sebe, ki je več kot zgolj spoznavanje novega, nove snovi, novega 

predmeta v učiteljskem žargonu, dijaki morajo ob tem novem premisliti svoja stališča, tj. tisto, 

kar prinesejo s sabo kot socializacijsko prtljago. Delovni zvezek je mesto, kjer se to dogaja, 

končni cilj delovnega zvezka pa je tudi prikaz refleksije, ki jo je srečanje s filozofijo 

spodbudilo pri dijaku. Skladno z učnim načrtom so priporočene metode branje, pisanje in 

dialog, ki se udejanjijo z uporabo delovnega zvezka pri urah.  
 

Vsak učitelj si želi ustvarjati dobre učne ure, ki bi povsem zaposlile ume prisotnih, a 

vsakodnevna šolska realnost pogosto hitro pokoplje takšne dobre želje. Idealne ure v tem 

smislu so prej izjema kot pravilo. Naj naštejem nekaj najbolj pogostih distraktorjev učne 

pozornosti iz šolskega vsakdana: dijaki raje počivajo, kot se učijo, še zlasti po malici, 

sanjarijo, pošiljajo sporočila, klepetajo, pišejo domače naloge, se učijo pred ocenjevanjem 

znanja za druge predmete, strmijo skozi okno itd. Skratka, pritegnejo jih stvari izven šole, 

pritegnejo jih sošolci, pritegnejo jih drugi predmeti. In če jih nič ne pritegne, je to tudi 

problem – storiti moramo, da jih zagrabi filozofija, vsaj kdaj pa kdaj. Apatičen dijak je slab 

dijak. Zaradi strukture šolskega pouka, ko ura sledi drugi, in je tudi sama nasledena z drugo, 

morajo biti dijaki fleksibilni in  pozornost hitro premikati z enega predmeta na drugega. Če je 

ura filozofije po zahtevnejšem testu pri drugem predmetu, je praviloma izgubljena.126 Zdi se, 

kakor da večina predvidljivih in naključnih šolskih okoliščin nasprotuje glavnemu smotru 

pouka, zato je ena od osnovnih funkcij delovnega zvezka predvsem pomoč pri preseganju 

vsakodnevne mnogolične danosti šolskega življenja, tako da preusmerja in usmerja pozornost 

in aktivnost na vsebino in cilje ur filozofije. Osnovni cilj pouka filozofije je premišljevanje, 

dejavnost, ko vsak sam na sebi in za sebe in skupaj z drugim (učiteljem, besedilom, sošolcem) 

premisli filozofske vsebine, kar naposled povzroči transformacijo dijaka. Ta pa se dogaja 

počasi skozi proces predelave. Delovni zvezek vzpostavi strukturo, v kateri proces postopnega 

                                                
126 Učitelj naredi najbolje, da dovoli pet minut aktivnega sproščanja, ki pa ga mora voditi on, recimo pri odprtem 
oknu vodi poglobljeno dihanje in napenjanje mišic. Petkrat je dovolj, da dijaki pokurijo nakopičeno stresno 
energijo oziroma vznemirjenje. Lahko tudi bolj aktivno naredijo nekaj razgibalnih vaj.   
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prisvajanja in razmišljanja o filozofskih vsebinah, pa njihova interakcija s stališči, mnenji, 

vrednotami dijakov lahko poteka.  
 

1. Zato je obvezen pripomoček pri vsaki uri. 

2. Uporabljati ga je treba po navodilih, zapisanih ali danih ustno.  

3. Sodi v kategorijo pripomočkov portfolio, katerih funkcija je spremljava učenčevega 

dela in napredka, zato je tudi ocenljiv na koncu šolskega leta ali med njim.    
 

Delo pri pouku filozofije je raznoliko, učni načrt predlaga in priporoča dialog, branje in 

pisanje, tri glavne metode uvajanja v filozofijo in filozofiranja kot takšnega, ki so se ga 

posluževali filozofi od začetka. Ker je cilj predmeta tudi osmišljanje v šoli in drugod 

pridobljene vednosti ter življenjskega izkustva, poskuša delovni zvezek oboje zajeti skozi 

svojo vsebino, kar bo sproti razvidno iz interpretacije. Delovni zvezek je deloma mogoče 

uvrstiti tudi v metodo poučevanja, ki se jo poimenuje portfolio, a zasnovan je bil prej, kot je 

postala ta metoda poznana pri nas. Po eni strani »aktivira« učenca, po drugi učitelju omogoča 

nadzorovati napredek dijaka, omogoča pa tudi sprotno preverjanje znanja in ocenjevanje. Ker 

je na koncu šolskega leta del ocene tudi izpolnjen delovni zvezek, je še zlasti koristen tudi v 

smislu ekonomičnosti, s katero se nenehno spopada učitelj filozofije v osnovnem kurzu 70 ur 

pouka za vse gimnazijce. To so dobrodošle lastnosti te metode, a njegova prava vrednost je 

aktivacija dijaka.   

 

5.1 Zamisel in nastanek 127 
 

Filozofska mapa je bila predhodnica delovnemu zvezku. Zamisel zanjo je nastajala postopoma od 

prvega leta poučevanja: 
 

a) Ko je bil moj koncept poučevanja še zgodovinski, so si dijaki na začetku leta izposodili mape s 

fotokopiranimi besedili za branje. Nadomeščale so čitanko oziroma kratko hrestomatijo, ki ni bila na 

voljo. Ko so mape na koncu leta vračali, so mnogi imeli med besedila vstavljene izpiske, zapiske in 

domače naloge, kar je zbudilo mojo pozornost.  
 

b) S postopnim prehodom na problemski pristop so postali obstoječi zgodovinski učbeniki samo 

deloma uporabni, zato niso bili več obvezni. Besedila je bilo treba pripravljati sproti, kot je 

zahtevalo napredovanje pri pouku, razen seveda temeljnih, dijaki so jih vstavljali v mapo s sponko ali 

                                                
127 Hladnik 2001, 129-131.  
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v akto, zato je postala obvezen pripomoček. Zahtevana sestavina so postali zapiski, domače naloge, eseji, 

kontrolne naloge, tj. vse, kar je nastalo pri urah in doma.128 Zunanji učni proces je tako spremljala zbirka 

dokumentov, v kateri so dijaki lahko našli zapise preteklih ur. Omogočali so orientacijo, ponavljanje in 

tudi pregled nad lastnim delom; bili pa so tudi spodbuda za nadaljnje delo. Če ni trdno določenih vsebin, 

ki se jih dijaki morajo naučiti, se jim lahko zdi, da se pri pouku nič vsebinskega ne dogaja. Mapa jih 

opozarja, da je ta vtis napačen. 
 

c) Začetno ogrodje mape so bili v tem drugem obdobju naslovnica, ki so jo dijaki izdelali 

sami ali izbrali eno od predlaganih, na katerih je bila izpostavljena kakšna od potez filozofije 

(Hladnik 2001, 130); grobo kazalo: izbrana poglavja iz učbenikov in filozofski slovarček z 

osnovnimi pojmi; seznam primarne in sekundarne literature; osnovne informacije o pouku 

filozofije: pravila, kriteriji ocenjevanja, obveznosti. 
 

č) Na koncu šolskega leta je mapa vsebovala vnaprej predvidena besedila in dodatna besedila kot 

odgovor na konkretno situacijo pri pouku; domače naloge: odgovore na vprašanja k tekstom, 

povzetke in parafraze tekstov, krajše sestavke, eseje in vse, kar so ustvarili ali dodali sami (risbe, 

miselni vzorci, razmišljanja, ki jih napišejo na lastno pobudo, izrezki iz časopisov, kritike filmov, 

izpiski ipd.) in vse, kar je nastalo pri pouku od zapiskov in povzetkov diskusij. 
 

d) Mapa je bila priročna (na enem mestu je bilo zbrano vse), poceni, omogočila je hitro informacijo o 

dijakovem delu in napredku, pomenila je dodatno oceno, ki jo je mogoče pridobiti kadarkoli, kar je 

dobrodošlo pri majhnem številu ur; za nekatere dijake je bila dodaten motivacijski dejavnik, ker 

so jo soustvarjali in so se počutili pri tem svobodni.129  
 

Seveda pa izkušnje niso bile samo pozitivne, mnogi dijaki niso izkoristili prednosti sprotnega dela z 

mapo in je niso želeli uporabljati kot učni pripomoček, bili so prepričani, da krati njihovo pravico 

početi karkoli med poukom, če s tem niso moteči za druge. Zato je bila potrebna dodatna zunanja 

struktura, kakršna je razvidna iz priloženega delovnega zvezka: torej filozofska mapa kot zbirka 

vsega, kar se je naredilo pri enoletnem pouku, se je spremenila v bolj strukturiran delovni zvezek. 

                                                
128 Članek Sauttera »Študentski filozofski dnevniki« iz revije Teaching Philosophy (15/3, september 1992, 
prevod je objavljen v Filozofija v šoli, 189-203) je pomenil nov korak – po branju te francoske izkušnje sem 
mapo začela ocenjevati, dijaki pa so ji zato morali nameniti več pozornosti, kajti postala je del komunikacije z 
mano.  
129 Nekatere mape so bile tako umetelno sestavljene in bile izraz estetskih tipov, da so ostale v trajnem 
učiteljskem spominu, druge so bile vsebinsko bogate, tretje inovativne pri samostojnem delu, četrte so pokazale, 
kako dobro so dijaki predelali gradivo. Postale so moja učiteljska motivacija, ker so pomenile konkreten odmev 
na moje delo in pomembna povratna informacija o tem, kako pouk dejansko vpliva na dijake. Naključna srečanja 
z bivšimi dijaki, pri katerih praviloma povprašam, kakšen je vtis o pouku filozofije za nazaj, razkrijejo, da jo 
marsikateri še vedno hrani. Domneva je, da zato, ker je vanjo vložen lasten premislek, pa ni le šolski zvezek.     
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Zbirni princip prvotne mape je ohranjen samo še z možnostjo vstavljanja, saj delovni zvezek ni 

dokončno zvezan kot knjiga. Torej  se je mapa s časom spreminjala v vsebinsko vse bolj določen 

delovni zvezek. Spreminjanje je dobilo poseben zagon s pojavom nove informacijsko 

komunikacijske tehnologije, z obilico prevedenih izvirnih filozofskih besedil,130 z lahko dostopnim 

slikovnim in filmskim gradivom. Nastajal je tudi skozi izmenjave s tistimi, ki jim je bila namenjena. 

Kot primer navajam vprašalnik o tem, kakšen slog bi bil ustrezen za ustvarjanje miselne niti 

delovnega zvezka, obenem pojasnjujem, zakaj so naslovi v obliki vprašanj in ali so bili zadovoljni z 

vsebino uvoda:  

  

»Ni naključje, da so naslovi poglavij naše mape podani v obliki vprašanj. Vprašanja, če ne 

sprašujemo kar tako, da bi pritegnili pozornost, zahtevajo odgovor. Obstaja veliko vprašanj, 

na katera lahko odgovorimo brez težav. Vprašujočemu npr. povemo, koliko je ura ali 

pokažemo pot do knjižnice, če le poznamo na uro in vemo, da je knjižnica v pritličju šolske 

stavbe. Za odgovor na kaj je trikotnik? je treba poznati le nekaj osnovne geometrije. Kdaj se 

je rodil Trubar? Spomnimo se naučenega ali pogledamo v ustrezno enciklopedijo ali učbenik 

in že imamo iskani podatek. Nekaterih vprašanj se ne da zapreti s takojšnjim odgovorom in so 

zato bolj povabilo k raziskovanju kot neposrednem odgovarjanju. Če bi zares hoteli razumeti, 

o čem govori relativnostna teorija, bi nam iskanje odgovora vzelo veliko let poglobljenega 

študija fizike in matematike, vendar bi naposled le prišli do iskanega odgovora. In če bi želeli 

izvedeti, ali onesnaženost okolja povzroča genetske spremembe v našem organizmu, bi se 

morali podati na pot znanstvenega raziskovanja, izbrati ustrezen študij genetike in kemije, 

pokazati nadarjenost in se uvrstiti v skupnost raziskovalcev, pridobiti sodelavce in sredstva za 

raziskovanje ter naposled opraviti raziskavo. A odgovor bi lahko dobili tudi tako, da bi 

preučili raziskave, ki so jih opravili drugi znanstveniki, saj se mnogi ukvarjajo s tem perečim 

problemom. Kako se je kazal realizem v literaturi pri različnih narodih? Dolgotrajno pazljivo 

preučevanje književnih del različnih narodov bi pripeljalo do odgovora. Obstajajo torej 

vprašanja, na katera lahko odgovorimo nemudoma ali pa po daljšem raziskovanju.  
 

So pa tudi vprašanja, ki nas spravijo v težave takoj, ko si jih zastavimo, saj jih ne moremo 

zapreti s takojšnjim odgovorom in prav tako ne moremo pričakovati, da ga bomo dobili s 

samostojnim raziskovanjem ali proučevanjem dognanj drugih. Takšna vprašanja so filozofska. 

Pa si oglejmo primer: Koliko je ura? Nanj odgovorimo s preprostim pogledom na uro. Ura je 

dve. Koliko časa vozi vlak od Metlike do Ljubljane? Odgovor najdemo v voznem redu ali pa si 

                                                
130 Da je lahko to navdušujoče, razumejo le učiteljski kolegi moje generacije.   
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med vožnjo zabeležimo čas odhoda in ob prihodu izračunamo, koliko časa je minilo. Lahko 

pa seveda pokličemo tudi informacije. Koliko časa potrebujemo od Lendave do Nove Gorice, 

če vozimo 60 km/h? Poznati moramo še oddaljenost obeh mest in izračun po formuli t = s/v 

nam da želen odgovor. Koliko časa boš na potovanju? Tri mesece. Z nobenim od teh 

vprašanj, ki se vsa vrtijo okrog časa, nimamo težav. Vendar, kaj je čas? Na prvi pogled se zdi, 

da imamo odgovor tudi pri njem takoj pri roki. Čas je nekaj, kar nima začetka in konca in kar 

enakomerno teče od preteklosti v prihodnost, ta tok pa lahko natančno merimo z merilnim 

instrumentom, ki mu pravimo ura. Toda potem se spomnimo na teorijo velikega poka, s 

katerim naj bi nastalo vesolje, ki trdi, da začetek eksplozije pomeni tudi začetek časa in zato 

naj bi bilo vesolje staro približno 13.7 milijarde let. In kaj je bilo pred pokom? Saj tista 

neskončno gosta točka, iz katere naj bi nastalo vesolje, je bila že pred pokom in ne moremo 

reči, da se je čas začel s pokom. Vendar, odgovarjajo fiziki, čas je lastnost vesolja, in napačno 

bi bilo trditi, da obstaja neka lastnost, če pa ni tistega, česar lastnost je. Res, vendar je čas 

moral biti že pred nastankom vesolja, nismo pomirjeni. Morda pa obstajata dva časa, čas pred 

nastankom vesolja in čas po njegovem nastanku, podobno kot imamo v zahodni kulturi čas 

pred Kristusom in po njem. Da, ampak oba časa se ne razlikujeta, merimo ju s tisočletji, 

stoletji, leti, za čas pred vesoljem pa ne vemo, kakšen naj bi bil, saj ne poznamo nobene 

lastnosti tistega, kar je bilo pred nastankom vesolja, torej časovnost pripišemo iz navade, ker 

ne moremo misliti o stvareh drugače, kot da jih postavimo v časovni okvir.   
 

1. Ali se vam zgornji slog pisanja zdi primeren za učni pripomoček?  

                                  DA  NE           (Pojasnite svoj odgovor.) 

2. Ali se vam zdi smiselno poglavja začeti s filozofskimi vprašanji? 

3. Uvod v filozofijo je za vami, kaj od tistega, kar je bilo predstavljeno, bi po vašem mnenju 

moralo nujno biti v uvodnem poglavju?  

4. Ste kaj pogrešali? 

5. Je bilo kaj odveč? Pojasnite, prosim. Vaši odgovori mi bodo v pomoč pri oblikovanju čim 

bolj ustreznega učnega pripomočka.«131  
 

Dijaški odgovori so bili v glavnem pozitivni, zaradi njih, kot je razvidno iz vsebine DZ, sem 

svoje napisane razlage skrčila na minimum, zgolj na oporne točke za odsotne dijake. Naslovi 

– vprašanja so se jim zdeli logični takoj, ko so dojeli vprašanjsko naravo filozofije. Podobna 

                                                
131 Besedilo je iz ene od starih datotek. Iz vsebine je razvidno, da je nastalo v času, ko je gimnazijo obiskovalo 
manj dijakov kot danes in je bila uvodna tema Znanost, mit in filozofija – danes, davno in pred 2600 leti). Glej 
DZ 72-74. 
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vprašanja sem zastavljala tudi na koncu pouka. Vsaj za prvo vsebinsko različico mape so 

dijaki pretežno odgovarjali, da jim je bila najbolj všeč in povedna prispodoba o votlini. (Glej  

nadaljevanje tega poglavja, op. A. H.)   

 
Delovni zvezek je tudi kristalizacija načel pouka filozofije, ki so se oblikovala v komunikaciji 

z učiteljskimi kolegicami in kolegi. Pripoved o nastajanju v delovnem zvezku udejanjenega 

koncepta filozofije zato ne more iti mimo vsaj nekaterih ohranjenih izmenjav:  
 

»A. Predmet filozofija je namenjen vsem dijakom – sposobnim in manj sposobnim, delovnim 

in nedelovnim, zainteresiranim in nezainteresiranim, talentiranim in netalentiranim – in ne 

samo tistim, ki imajo zanj talent in interes. Če bi denimo matematik poučeval le bolj sposobne 

in za matematiko zainteresirane, večina ne bi znala niti računati. Če je predmet obvezen za 

vse, potem morajo vsi, pač sorazmerno s svojimi zmožnostmi, nekaj imeti od njega. Učitelj 

krši pravice učencev, če se ukvarja le s tistimi, ki že imajo posluh za filozofijo. Če se hoče 

ukvarjati samo s tistimi, ki jih filozofija že zanima, naj ima filozofski krožek. 
 

B. Filozofija ni najpomembnejši predmet v gimnaziji, vendar to ni razlog, da se jo poučuje 

neresno:  

- učitelj se osredotoča le na zainteresirane, vsi drugi lahko počnejo, kar hočejo  

- poučuje tretjino ur logiko, tretjino delajo seminarske naloge ali referate, da bi dijaki 

videli/izkusili/'povohali', kakšna je filozofska literatura  

- pri urah predavajo izključno tisto filozofijo, ki "je njih nagovorila" in se ne menijo za 

interese dijakov, prav tako ne za učni načrt.   
 

C. Če ima gimnazijski učitelj filozofije predavateljske ambicije, jih naj zadovoljuje na 

univerzi in ne v srednji šoli. Njegova naloga ni pripovedovati o filozofiji, temveč jo dijakom 

približati, (jih vanjo vpeljati), to pa je mogoče le tako, da jih s svojim poukom (s primernimi 

vsebinami, oblikami in metodami dela pri pouku) pripelje do filozofskega načina mišljenja v 

najširšem pomenu besede. (To je seveda idealen cilj, še pri pripravah na maturo, ki imajo 

zadostno število ur, do tega cilja ne pripeljemo vseh, a kakor hitro bi ga opustili, bi pouk 

filozofije spremenil svoj značaj) 
 

Č. Učitelj filozofije uporablja raznolike didaktične metode in oblike: frontalna, skupinska, 

individualna, delo v parih, razlaga, dialog, delo s tekstom, pisanje, risanje, igranje vlog ... 
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D. Učitelj ne sme ničesar imeti za samoumevno! To sicer spada k njegovi filozofski drži, a je 

v učilnici dostikrat pozabljeno. Ker dijaki večinoma: 
 

1. ne znajo ali ne upajo uporabiti svoje vednosti in so prepričani, da se pri filozofiji začne 

z niča; 

2. ne pišejo domačih nalog, če jih učitelj ne kontrolira; 

3. ne premislijo vprašanj, ki so jih dobili za domačo nalogo, če se pri naslednji uri ne 

povpraša po njihovem premisleku; 

4. ne znajo brati filozofskih tekstov, če se jih tega sistematično ne uči; 

5. ne znajo pisati esejev, če se jih ne nauči (oziroma vsaj vzpostavi razliko med esejem 

pri slovenščini in filozofiji); 

6. ne znajo diskutirati, če se pozornosti ne posveča pravilom diskutiranja; 

7. ne spregovorijo, ne vprašajo (ali le redki), če niso spodbujeni; 

8. ne razumejo snovi, če je učitelj ne razloži primerno oziroma je sploh ne; 

9. ne znajo, če se (sproti) ne utrjuje; 

10. dela v skupinah ne jemljejo resno, če njihove naloge niso dobro pripravljene (jasne); 

11. ne razmišljajo, če jih skozi delo do tega ne primoramo (pripeljemo); 

12. dijaki niso a priori (in za vedno) navdušeni nad filozofijo ali do nje ravnodušni 

oziroma odklonilni; odnos nastaja in se spreminja med letom na osnovi našega 

skupnega dela.«132  
 

Vsaj iz točke 4 o (ne)samoumevnosti je mogoče dobiti občutek, da je pred učitelja enoletnega 

70 urnega predmeta (tudi dvoletnega 280 urnega) postavljeno tako mnogo preambicioznih 

zahtev (pa čeprav gre pri nekaterih le za osnovne naloge učiteljskega poklica), da jim skoraj 

ni mogoče zadostiti. Zato bo komentar delovnega zvezka tudi poskus preverbe, ali jim delovni 

zvezek pomaga zadostiti. Branje načel pa je vsekakor opozorilo, da učitelj ne sme pozabiti na 

svoje osnovne naloge poučevanja, ki ima svoje zakonitosti, utemeljene v značilnostih 

človekovega duševnega aparata. Morda učitelji na to ob vstopu v učilnico radi pozabimo, ker 

je filozofija tudi odprtost duha. Umetnost je prav to, kako odpirati prostor za razmislek, a 

obenem vzpostavljati tudi strukturo, ki bo ta razmislek spodbujala in podpirala. 
 

                                                
132  Iz ene od različic uvoda, ki je nastala leta 2000, za zbornik Misliti samostojno (avtorici  urednici, op. A. H.). 
Izmenjave je odlikovala odkritost, ki je temeljila na uspehu, da sva pritegnili k sodelovanju polovico takratnih 
učiteljev filozofije, pa da poznamo delo drug drugega. Zbornik je postal poskus realizacije načel.   
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Prav tako pa delovni zvezek poskuša biti kompromis med dvema skrajnostima, med povsem 

organiziranim gradivom in popolno svobodo pri uporabi gradiv133 in poteka ur. Prvo ustreza 

dijakom, ki želijo imeti natančna navodila pri uri in vodeno uro, drugo je pisano na kožo 

tistim, ki se dobro znajdejo v neorganiziranem gradivu in okolju, saj ga znajo sami hitro 

urediti in osmisliti. Delovni zvezek tako postane tudi vodilna nit za učitelja, da se preveč ne 

oddalji od začrtane poti ali pa da se, če se to že zgodi iz katerega koli razloga, lahko hitro in 

natančno skupaj z dijaki vrne prav na mesto, na katerem se je oddaljil od obravnavane teme. 

Omogoča individualiziran pouk, v katerem vsak dijak prispeva k ustvarjanju svojega, sebi 

primernega učnega okolja.   

 

5.2 Naslovnica 
 

Rodinov mislec134 je neposredna napotitev na samo bistvo filozofije, na mišljenje, okrog njega 

so nanizane slike izbranih filozofov/mislecev skupaj z njihovimi znanimi mislimi. Na 

naslovnici se pojavi dvakrat, v centru galaksije in kot podlaga naslova Filozofija, kar lahko 

komentiramo s Platonovo opredelitvijo, da gre pri filozofiji za mišljenje mišljenja in 

opozorimo, da bodo s tako podlago označene naloge, ki bodo zahtevale premislek.  
 

Dijaki morajo k slikam pripisati imena. Descartes je poznan, zato ga brez težav poimenujejo, 

Sokrata s pomočjo učitelja  tudi, Aristotel s srečo kot najvišjim smotrom življenja požanje 

tiho soglasje, Leibniz pa ustvari zadrego z vprašanjem Zakaj nekaj je ni raje nič? Z obema 

mislima je vzpostavljena napetost, značilna za filozofijo: na eni strani je preprosta sreča kot 

smisel življenja, ki ni nič posebnega, saj si jo vendar vsi želimo, na drugi strani se takoj trči na 

visoko abstraktnost biti in niča. S to napetostjo se tako že naslovnica naslavlja na dijaške 

predsodke v Gadamerjevem smislu, po prvem filozofija govori o človeškem življenju in bi 

morala biti v temelju preprosta, po drugem se vzpenja v nerazumljive abstrakcije, zato je za 

navadnega smrtnika nerazumljiva in odveč.  
 

                                                
133 Eden od odzivov na vsebinsko bolj določeno strukturo delovnega zvezka je bil razočaranje bivše dijakinje, ki 
je po sestri sporočila, da je bila prejšnja zasnova boljša z njenimi raznolikimi besedili različnih slogov in oblik. 
Razočaranje je bilo tako veliko, da je celo spregledala, da je večina besedil le enotno preoblikovana. Da bi 
zadovoljila tudi takšne dijake, še vedno prinašam fotokopije dodatnih besedil. Seveda je resnici na ljubo treba 
povedati tudi to, da je pred leti nek razred na koncu šolskega leta protestno zažgal mape, tako zelo so trpeli 
zaradi zahteve po sodelovanju pri pouku in urejanju mape. Učiteljici je lahko v tolažbo, grenko tolažbo, da je 
vzbudila tako močan odpor. Verjame, da je njen pouk zasejal močan čustveni spomin na filozofijo, ki bo morda 
obrodil tudi kaj pozitivnega. Včasih se zgodi, da srečanje z bivšimi dijaki_njami pomeni tudi zadrego, bili smo 
mladi, če bi zdaj imeli filozofijo, bi bilo drugače, zdaj razumemo za nazaj. Takšno razumevanje za nazaj je po 
eni strani hermenevtični krog, zapoznel, sicer, a tudi transformacija dijaka, na katero se upa pri poučevanju.    
134 Motiv misleca se ponavlja v nadaljevanju ob nalogah, ki neposredno zahtevajo premislek.  
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Wittgenstein je s svojo trditvijo o sovpadanju meja jezika in sveta dodan na naslovnico zaradi 

pedagoške motivacije, spodbujal naj bi k razmišljanju o jeziku kot sredstvu komunikacije in 

mišljenja, še bolj k ozaveščanju, da skromen besednjak in skromno obvladovanje jezika 

siromašita ne samo človekovega duha, marveč tudi njegovo življenje, celo njegovo poklicno 

uspešnost. K Wittgensteinu se tako v nadaljevanju vrnem vsakokrat, ko dijaki postanejo 

pozorni na težave z razumevanjem besed in formulacij jezika, katerega govorci so, oziroma 

imajo težave s samim verbalnim izražanjem, bodisi pisnim bodisi ustnim, ne pa le s 

filozofskimi pojmi in terminologijo. 2. člen Zakona o gimnaziji zapoveduje šoli ne samo 

posredovanje znanja o slovenskem jeziku ter književnosti temveč tudi razvijanje sposobnosti 

za razumevanje in sporočanje v knjižnem jeziku.135  
 

V ozadju je slika naše in drugih galaksij, ki naj bi aktivirala že pri zgodovini in književnosti, 

pa tudi pri religioznem pouku, osvojeno spoznanje, da je bilo nebo in nastanek sveta predmet 

prve človekove radovednosti. Napotitev nazaj na naslovnico je možna na str. 4 (citat iz 

Aristotelove Metafizike), str. 6 (anekdota, kako skozi vprašanja otrok pride do pojma vesolja 

in filozofskega vprašanja), str. 9 (Heidegger in prvo vprašanje filozofije Zakaj bivajoče je in 

ni raje nič?), str. 12 (panoge filozofije). Str. 14 je nemara najbolj primerna za poglobitev 

razumevanja umestitve dane slike na naslovnico z Jaspersovim citatom o izvoru filozofije: 

»Platon pravi, da je izvor filozofije čudenje. S svojimi očmi smo deležni zvezdnega pogleda, 

sonca in nebesnega svoda. Iz tega pogleda izvira nagon po preiskovanju vesolja. Iz tega 

pa se je razvila filozofija, največje dobro, ki so ga umrljivemu rodu naklonili bogovi.« 

Razširitev vpelje nadaljevanje citata in še drugi pogled na iskanje vednosti, znanja, na 

katerega se v utilitaristični dobi pozablja: »V čudenju se zavem svoje nevednosti. Iščem 

vedenje, toda zaradi vedenja samega in ne zaradi kakršnekoli splošne potrebe. Filozofiranje 

je nekakšno prebujenje iz navezanosti na življenjske potrebe. Prebujamo se, ko brez 

                                                
135 Glej http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5099 (21. 2. 2016). Nobene od alinej dolgega člena, v 
katerem so nanizani cilji gimnazije, ni mogoče realizirati brez obvladovanja jezika. Zakonodajalec bi bil moral 
po našem mnenju uporabiti bolj natančno dikcijo pri formulaciji 3. alineje. Morda pa mu je celo šlo dobesedno le 
za razumevanje knjižnega (poudarila A. H.) jezika in zmožnost sporočanja v njem. Šolska realnost v tem 
pogledu, ne samo pri knjižnem jeziku, postaja neprijetna: težko je učitelju omogočiti srečanje med filozofijo in 
dijaki v njihovem zadnjem 13. letu izobraževanja, če so jezikovno nerazviti: nimajo primerno bogatega 
besednjaka, niso zmožni artikulirati svojih misli, ne zmorejo ne glasno ne tiho prebrati besedila, še celo pri 
preprostih navodilih je mogoče naleteti na nerazumevanje. Ali se bo avantura s filozofijo v gimnaziji, ki se je 
začela leta 1848, morda zaradi jezikovnih težav zaključila s spremembo v šolskih dokumentih očrtanega 
koncepta poučevanja filozofije v program filozofijo za otroke, v katerem so filozofske ideje prevedene v jezik 
vsakdanje govorice otrok in najstnikov? To bi bila bolj zadovoljiva rešitev kot ponovna izključitev iz gimnazije. 
Dotlej pa vidim svojo dolžnost kot učitelja filozofije spodbujati tudi ljubezen do jezika, orodja in produkta 
mišljenja. Delovni zvezek je v nadaljevanju, kar naj bo opozorilo za vnaprej, že zaznamovan z izkušnjo 
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kakšnega določenega namena gledamo stvari, nebo, svet, ko postavljamo vprašanja, kaj 

in od kod je vse to. Odgovor nanje nam sicer nič ne koristi, daje pa nam zadovoljstvo.« Že 

drugič (prvič na str. 5 v zgodbi o modrosti in ribiču iz hindujske tradicije in modrosti kot 

bogastvu) je spravljena na dan tema o koristi v vsakdanjem pomenu besede, tj. o materialni 

koristi, ki zadovoljuje življenjske potrebe. Na mestu je tudi anekdota o Talesu in oljčnih 

mlinih, ker pokaže, da je negativen predsodek do mislecev stalnica naše kulture od njihovega 

pojava naprej. Anekdota ima še en vidik, s katerim pozitivno nagovorimo dijake: z denarjem, 

ki ga je prislužil zaradi norčevanja someščanov, je Tales odšel na dolgo potovanje, nad 

potovanji so dijaki, tudi zaradi duha časa in popularnih šolskih ekskurzij, navdušeni. Njihova 

želja podari Talesu živost, saj si ga zlahka predstavljajo, kako potuje po Egiptu, pluje po Nilu, 

opazuje piramide in meri: tako ob predstavi Nila postaneta bolj razumljiva voda kot počelo in 

ob piramidi Talesov izrek o podobnosti trikotnikov, ki ga znajo zrecitirati. Smisel dobi 

anekdota tudi v podpoglavju o zgodovini filozofije pri antiki in kozmoloških mislecih (16-17). 

Primerjava slike galaksij in slike na str. 16 pokaže, da slednja prikazuje že nek poseben, 

drugačen pogled, model vesolja – dualistični, ki ga vpelje Platonova prispodoba o votlini (29-

34). 
 

Mesto za oceno na naslovnici, na katero vpišejo želeno, je začetek za navodila o uporabi 

delovnega zvezka in pravilih pouka od meril ocenjevanja do sodelovanja, zapisana so v 

prilogi 1 na koncu delovnega zvezka, učiteljska praksa, ki jo uzakonjuje šolski pravilnik, 

kažeta, da morajo biti takšne formalnosti znane vnaprej. Skozi formalnosti vodi učni list 

Uvodna ura (str. i, ii), vendar ne samo to. Artikulira tudi prvo pojmovanje filozofije, kakršno 

je shranjeno v ekspresivni rabi glagola filozofirati: »razpravljati o kaki stvari po 

nepotrebnem: zdaj, ko bi morali prijeti za delo, filozofirajo«.136 Če učitelju uspe ustvariti 

sproščeno vzdušje že prvo uro, bodo dijaki postregli z vrsto neknjižnih in slabšalnih 

sopomenk filozofiranju. Če ne, to stori učitelj in pomaga spomniti na vselej aktualno temo o 

predsodkih iz sociologije in psihologije z zagotovilom, da se bodo tekom leta imeli priložnost 

sami prepričati, ali predsodki glede filozofije držijo ali ne.  
 

Ali naslovnica in prvi učni list izpolnjujeta katero od strogih zahtev, navedenih v načelih 

poučevanja  pod točko D? Naslovnica, kakor je bilo razloženo, upošteva, da je dijakom treba 

omogočiti pri urah vzdušje, v katerem si upajo pokazati svoje predhodno znanje (in če je 

                                                                                                                                                   
vsakodnevnih težav z jezikom, opomba zato, da ne bi zbujal začudenja in celo zgražanja zaradi preprostih vaj, 
vprašanj ipd. 
136 http://www.fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=130&View=1&Query=filozofirati 
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slabo naučeno, če se zmotijo pri obnovi, učitelj ne popravlja, ampak prijazno dopolni, 

spremeni, s pomožnimi vprašanji vodi do ustreznih spominov, za katere po učnih načrtih ve, 

da bi jih morali imeti …) in tako izpričuje, da njihovo prepričanje, kako se pri filozofiji začne 

iz nič, ker je še niso imeli v predmetniku, ne drži.137 Preprosto slikovno gradivo je torej 

oblikovano s ciljem vzpostaviti pozitiven stik, hkrati pa je še bolj preprost pripomoček za 

poznejše utrjevanje znanja, ne samo namenoma s sklicem med poukom, tudi takrat, ko 

položijo obvezen delovni zvezek predse. Je spodbuda, da se takoj prvo uro vzpostavi dialoški 

stik z učiteljem in začne oblikovati odnos do filozofije. Prva ura, (morda dve) implicitno 

zariše obrise pouka, ni samo učitelj, ki razlaga, ampak prispevamo tudi mi, govorimo, beremo 

in pišemo, (za naslovnico je prazen prostor, kamor lahko dijaki takoj zapišejo prve misli 

znamenitih filozofov), ker je učitelj dolžan na začetku pojasniti pravila pouka in ubesediti 

pričakovanja dijakov glede ocene in zahteve, čemur je namenjena strukturiran učni list (DZ, i-

ii), v katerem ne gre samo za formalnosti o delu z zvezkom, preverjanju in ocenjevanju, 

ampak lahko takoj na začetku zapiše, materializira na listu, predsodek, ki ga imajo dijaki 

zaradi pejorativne uporabe besede filozofirati. Ta predsodek je tako vzet v proces 

predelave.138  

 

5.3 Kaj je filozofija?  
 

Prva stran se začne z Aristotelovim citatom o izvoru filozofije, ki stoji na tem mestu zaradi 

treh razlogov: osmisli sliko vesolja z naslovnice, napoti na temo o izvoru filozofije in vpelje 

nadaljevanje z znano dvoumno podobo starke / mladenke: filozofija je stara, a še vedno 

mlada. Odgovor na zakaj mlada se dobi ob Jaspersovem tekstu o izvoru filozofije. (DZ, 14) 

Nastala je pred 2600 leti. Ni znanost v današnjem, običajnem pomenu besede kot 

naravoslovje ali matematika. Začetnik je Tales, ki ga poznajo po njegovem izreku iz 

matematike in preko teorije štirih elementov, o kateri so slišali pri kemiji. Vodo je imel za 

počelo. Zakaj je začetnik? Kaj je z vodo? Kaj je počelo? Prvi ni iskal razlage v nadnaravnih 

silah kot v mitih, ampak v naravnih, v vodi. Do nje ga je vodilo induktivno sklepanje. 

Odgovore na nadaljnja vprašanja prispevajo z mojimi sokratskimi vprašanji sami, stran se 

                                                
137 To prepričanje pojasnjuje, zakaj ima filozofija le okrog 200 kandidatov na maturi. Dijaki je ne morejo izbrati, 
ker nič ne vedo o njej. Tudi zato so jo na nekaterih gimnazijah prestavili v 3. letnik, toda s tem so  ji spodmaknili 
njeno tradicionalno pozicijo kot končnega premisleka vednosti in izkušenj na pragu zrelosti. Premika se ne 
pozna na povečanem številu maturitetnih kandidatov, je pa res tudi, da ima zaradi predčasnega konca šolskega 
leta nekaj manj ur. Vendar pa v drugem polletju postane posluh za filozofijo večji, saj morajo mladostniki izbrati 
študij in implicitno razmisliti o življenju, tj. se usmeriti vase.  
138 Pogosto ironiziram: da, filozofiram, kar pomeni, da nič ne delam, in že veliko let sem že plačana za to. 
Kakšna potrata, kajne, blago izzivam prevladujoča stališča o koristnosti.    



108 
 

zaključi z vprašanjem, kako to, da na začetku ni bila podana definicije filozofije, pri čemer 

opozorim na uvodni definiciji psihologije in sociologije, s katerima so se srečali v predhodnih 

letnikih. Opozorim tudi na ozadje strani, v katerem je srce iz dveh vprašajev, ki napotuje na 

oboje, na vprašanjski značaj filozofije in izvorni pomen besede kot ljubezni do modrosti, s 

katerim se začne tema o modrosti.  
 

Modrost  
 

Kolumna zdravnice Metke Klevišar o razliki med znanjem in modrostjo spada med dobra 

besedila, v železni repertoar. Je preprosto napisana in tako omili predsodek tistih, ki menijo, 

da je filozofija nerazumljiva. Vsebinsko gre za primerjavo med šolskim učenjem oziroma 

pridobivanjem znanja, dijaško glavno dejavnostjo v šoli, in modrostjo, ki razširi vsebino 

pojma modrost. Pred branjem dijaki namreč pričakovano odgovorijo, da so izkušnje ključne 

za modrost, da so modri ljudje pravzaprav izkušeni ljudje. Po analitičnih vprašanjih znajo 

našteti več lastnosti modrosti. Vprašanja si sledijo po zahtevnosti. Na začetku so preprosta, ali 

je rezultat šolskega učenja znanje ali modrost, ali imajo koga od bližnjih za modrega, nato 

vprašanje, s katerim se začne pravo delo na pojmu. Kako imenujemo ljudi, ki na svojem 

področju veliko vedo in imajo veliko izkušenj? Če dijaki nimajo odgovora na izust, je treba 

pomagati s podvprašanji, vendar običajno ni težav. Ali so izkušeni in dobri poznavalci svojih 

področjih modreci ali strokovnjaki? Po vpeljavi strokovnjaka sledijo analitična vprašanja k 

besedilu, ki se zaključi z  vpeljavo pojma odlika ali vrlina skozi navezavo na pridobljeno 

znanje iz psihologije (nauk o temperamentu in značaju). Skozi konkretne primere – Salomon 

in materi, Sokrat, izreki in hindujska zgodba – utrdijo poglobljeno razumevanje pojma. Če je 

modrost nekaj dobrega, pozitivnega, si jo želimo, jo ljubimo, se sklene prvo podpoglavje o 

filozofiji kot ljubezni do modrosti.  

 

Vprašanja  
 
Namesto pričakovane enoumne definicije sledi podpoglavje o vprašanjih, uvedeno z 

Einsteinovo mislijo, da je pomembno, da se nikoli ne nehamo spraševati, z Berlinovim 

tekstom o formalnih, empiričnih in filozofskih vprašanjih, ki sistematizira dijaško šolsko 

vednost: matematika je formalna znanost, naravoslovni in družboslovni predmeti sodijo med 

empirične znanosti. Dijaki (tudi njihovi učitelji) poznajo le poenostavljeno delitev na 

naravoslovje in družboslovje, zato Berlinovo klasifikacijo izkoristim za popravek te 

poenostavitve, matematika in logika sta formalni znanosti in hkrati orodji naravoslovja in 
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družboslovja, ki se razlikujeta po predmetu raziskovanja, ne pa tudi po metodah, čemur sledi 

analiza pojma znanosti in njeno razlikovanje od filozofije (kar je zahteva učnega načrta, ki se 

dopolnjuje vse šolsko leto in bolj pritegne naravoslovno usmerjene dijake).  
 

Sledi niz standardnih in nekoliko bolj neobičajnih filozofskih vprašanj, in nato Heideggrovo 

pompozno besedilo o prvem filozofskem vprašanju Zakaj nekaj je in ni raje nič?, ki so ga 

prebrali že na naslovnici. Vprašanja so spet analitična in pomagajo prebrati in razumeti 

nenavaden tekst predvsem tistim, ki se bojijo filozofije kot nečesa nerazumljivega in jo zato 

zavračajo. Bolj direktna in literarno obarvana Camusova preformulacija vprašanja na 

zdravorazumsko raven ustvari občutek gotovosti, da se filozofija sicer giblje na nekem 

neznanem terenu, ampak motive črpa iz življenja. Izkušnje sicer kažejo, da se dijaki zanimajo 

za vprašanje samomorilnosti, poznajo to problematiko, pa je tako lahko Camusov citat 

iztočnica za kratek pogovor o tej problematiki in vprašanju smisla življenja.  

 

Sistematizacija filozofskih vprašanj v panoge ali discipline  
 

Sledi sistematizacija filozofskih vprašanj v panoge in utrjevanje na primeru Menartove pesmi 

o filozofskih vprašanjih In če … (DZ, 13). K tej sistematizaciji filozofskih vprašanj se 

napotuje dijake tekom šolskega leta pri utrjevanju znanja.  

 

Izvor filozofskih vprašanj 
 

Abstraktnost filozofije omilimo z izkustvenim učenjem, ki ne zaposli zgolj razuma, temveč še 

čute, čustva, spomin in domišljijo. Učitelj najprej ustvari razposajenost z začetnim 

vprašanjem, kaj bi se moralo zgoditi, da bi se vi zdaj začudili, računa lahko, da se bo kdo od 

dijakov spomnil na takojšen odhod iz učilnice, od pouka brez kazni (»če bi nas spustili 

domov«), predlog sprosti vzdušje in zažene proces domišljije. Ko se ta izčrpa, je na vrsti 

doživetje začudenja (izkustveno učenje). Po 30 sekundnem strmenju v barvni karton in 

preusmeritvijo pogleda na strop dijaki ugledajo pasliko, ki jih prestavi v pristno in praizvorno 

začudenje nenavadnosti in skoraj istočasno se pojavi vprašanje po vzroku, ki je simptom 

praizvorne radovednosti: ne vem, a bi rad vedel.139 Jaspers: »'Kajti čudenje je tisto, kar 

                                                
139 Oznake pristno, praizvorno čudenje in praizvorna radovednost niso pretiravanje. Poskus z barvnim kartonom 
brez izjeme pripelje dijaške ume do ozavedenja počutja ob nenavadnosti; skoraj istočasno ob doživljanju čudenja 
– celo usta se jim odprejo in raztegnejo v smeh, oči presenečeno razprejo, spontano se začnejo oglašati in 
komunicirati s sošolci – in ko presenečenje kakor vsako čustvo ponikne, se zavedo svoje nevednosti in vprašajo, 
zakaj se to zgodi. Pojav je sam po sebi zanimiv, zadeva področje vida, po Platonu kraljevskega čuta razumnega 
bitja, po sodobni psihologiji čuta, ki priskrbi večino informacij iz okolja, pritegne tudi, ker je barven, filozofska 
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človeka sili k filozofiranju: najprej se čudi nenavadnostim, ki jih srečuje, počasi gre naprej ter 

se sprašuje o gibanju Lune, Sonca, zvezd in nastanku vesolja.' Čudenje sili k spoznanju. V 

čudenju se zavem svoje nevednosti. Iščem vedenje, toda zaradi vedenja samega in ne zaradi 

kakršnekoli splošne potrebe.« (DZ, 14.) Aristotelov citat v nadaljevanju ilustriramo z relikti iz 

bronaste dobe (recimo Stonehenge), ki so prve opazovalnice gibanja nebesnih teles, kar je 

dijakom znano iz zgodovine.  
 

Poudarimo, da je iskanje odgovorov namenjeno samo sebi, starim mislecem gre za vedenje 

kot vedenje in ne za njegovo uporabnost, koristnost, torej pojem, ki je v analizi skozi vse 

šolsko leto zaradi predsodka, da je filozofija nekoristna.140 »Iščem vedenje, toda zaradi 

vedenja samega in ne zaradi kakršnekoli splošne potrebe.« (DZ, 14) 
 

Drugi odstavek Jaspersovega besedila vpelje dvom kot drugi izvor filozofije, ki sledi 

nakopičenim spoznanjem. Spet ima učitelj na voljo obsežno zgodovinsko zbirko dvomov, na 

katere lahko računa, ker jih dijaki poznajo. Eden je Kopernikov dvom v geocentrični sistem, 

drugi Einsteinov v absolutnost časa in prostora, lahko pa tematiko dvoma samo zaznamuje in 

jo pusti v razdelavo pri tretjem poglavju Kaj lahko vem. Če je radovednost pozitivno 

naravnana in da energijo za odpravljanje nevednosti, spoznavanje, se neprijetnosti, ki jo 

naplavi dvom, želimo znebiti. Torej je motivacija nasprotna, a v ozadju je seveda primarna 

radovednost, tokrat ne samo preiti iz manka vednosti, temveč pri obstoječi vednosti raziskati 

njeno gotovost, se spustiti do samih temeljev vednosti, denimo so izvor spoznanja čuti ali 

razum.141  
 

Natančno, analitično branje besedil je za dijake novost, še večja so odlomki iz izvirnih 

neliterarnih del. Potrpežljivost je zato nujna maksima poučevanja na začetku. Ker potekajo 

šele prve ure pouka in da ne bi učitelj nehote pozabil na potrpežljivost, pisanje tabelske slike 

primerno upočasni razlago.   

                                                                                                                                                   
besedila pa so črna na belem papirju. Učitelj bi se v svoji karieri od številnih enakih ponovitev moral utruditi, 
vendar se ne. Vsakokrat se čudi še sam, kako lahko je ustvariti situacijo čudenja nenavadnostim za vse dijake. V 
nadaljevanju je drugi zgodovinski korak, ko čudenje napreduje od nenavadnosti do gibanja nebesnih teles za 
dijake zgolj informacija, kajti glede neba, vesolja ne delijo več skupnega začudenja. Astronomija je postala 
specializirani obšolski interes.  
140 Na temo koristnosti nekoristnega glej Ordine, 2015.  
141 Mini opomnik je Müller-Lyerjeva iluzija. Vemo, da sta črti enako dolgi, vidimo pa ju različno, čemu verjeti, 
čutom ali razumu? 
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Proces spoznavanja 
____________________________________________________________________________ 

1. stopnja  

ČUDENJE           RADOVEDNOST            SPOZNAVANJE            VEDNOST, ZNANJE  
__________________________________________________________________________________ 

2. stopnja 

RAZLOGI ZA DVOM            DVOM            KRITIČNI PRESKUS            (NE)GOTOVOST
   
 
 

Tretja točka Jaspersovega teksta je primerno kratka, saj je tretji vir filozofiranja dobil dovolj 

prostora že z besedili Heideggra in Camusa. Je pa to priložnost za utrjevanje. Tako so pri 

poglavju o izvoru filozofije na delu točke 4, 7, 8 in 9 načela poučevanja D: gre za 

sistematično učenje branja, natančno razlago, spodbudo za govorjenje in naposled za 

utrjevanje.  

 

Zgodovinska sistematizacija filozofskih vprašanj   
 

Delitev zgodovine na tri (ali štiri, če ločimo sodobno filozofijo) obdobja je bolj časovni 

orientir za filozofijo, morda tudi dopolnitev dijaškega poznavanja zgodovine, kakor nekaj, kar 

bi se morali brezpogojno naučiti. Eno uro – lahko tudi dve, če sodelujejo recimo z orisom 

osnovnih značilnosti obdobij –, se sprehodimo skozi obdobja in poglavitne mislece. Poglavje 

je minimalistično in vsebuje zgolj nekaj zares najosnovnejših poudarkov o osrednjem sklopu 

filozofskih vprašanj po posameznih obdobjih in kratke informacije o glavnih filozofskih 

osebnostih. Barvno ilustrirano poglavje je pripravno za utrjevanje, prvo obravnavo kaže 

usmerjati z vprašanjem, ali ste že slišali za tega ali onega filozofa, izkaže se, v nasprotju z 

njihovim predmnenjem o nevednosti glede filozofije, da so jih omenjali pri drugih predmetih, 

celo pri matematiki (Tales, Pitagora, Platon, Descartes, Leibniz), ki je po njihovem mnenju 

kar najbolj oddaljena od filozofije. K tem poglavju se dijaki napotujejo tudi neposredno v 

delovnem zvezku (npr. 29). Minimalistični cilj pa je zapomnitev treh osrednjih poudarkov 

zgodovinskih obdobij: svet in človek, Bog, človek ter zapomnitev imen nekaterih velikanov 

filozofije (vsaj Platon, Aristotel, Descartes, Kant). Pri tem jih povabim, naj tudi sami kaj 

dopišejo k slikam filozofov (pogosto to naredijo že sami).  
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Pojmi v filozofskih vprašanjih 
 
Kako narediti iz filozofije pojmovno vadišče, pojmovni gimnazij (gymnasion), ko pa je že 

abstraktnost samo težko doumeti. Namreč, izkušnja kaže, da je neotipljivost najpogostejši 

odgovor na vprašanje, kaj je pojem, v nadaljevanju ponazorjeno s primerom, ljubezen je 

neotipljiva in zato pojem, stol pa ni pojem, ampak predmet. Kako iz teme o pojmih narediti 

nesuhoparen pouk, ki seznani z lastnostmi »naprav« v pojmovnem gimnaziju, kako hkrati 

priti nasproti dijaškemu razumevanju pojmovnega sveta in ga še razširiti in poglobiti. 

Nedvomno ne s Heglovim citatom, ki je na tem mestu povsem nefunkcionalen in je ostanek 

avtoričine fascinacije, nanj napotim (najzmožnejše) dijake po koncu obravnave prispodobe o 

votlini, prispodobe, ki govori o težavnosti vzpona v abstraktni svet mišljenja, znanosti in 

filozofije, tj. o težavnost izobraževanja. Bolje je srečati dijake na njihovem terenu in začeti s 

pojmi kot po njihovem nečem neotipljivim, nadaljevati z znanimi šolskimi definicijami, jih 

osvetliti z logiško temo o definicijah, s šalo ponazoriti, zakaj vsaka definicija ni dobra in tako 

utrditi na novo osvojeno logiško vednost. Nato sledi razlikovanje med znanstvenimi pojmi, 

filozofskimi pojmi in za konec je na mestu utrjevanje z naborom že vpeljanih filozofskih 

pojmov, pa razlikovanje med filozofsko šolsko terminologijo, s katero opisujemo različne 

filozofske pozicije, in dvema vrstama filozofskih pojmov, prve najdemo v običajnem jeziku, 

recimo čas, svoboda, drugi kot bit, bivajoče so bolj specifični. Značilnost filozofskih pojmov, 

da so splošni, središčni in sporni, je vpeljana s tremi SSS,142 ki so dober mnemotehnični 

pripomoček. Stran 30 pa je ilustrativen sežetek poglavja o pojmih, priprava na prispodobo o 

votlini in vpeljava pojmov posamezno – splošno, abstraktno – konkretno. Hkrati pa poskuša s 

preprosto sliko in še preprostejšim primerom psa (veliko dijakov ima svojega psa, učitelj jim 

slikovito predstavi svoj izbor, oni pa opišejo svojega pasjega ljubljenčka, kar ima močan 

čustveni naboj in je zato dobro zapomnljivo) vpeljati totaliteto oziroma narediti naslednji 

korak do nekega rudimentarnega mišljenja celote,143 ki se je zasnulo na naslovnici z 

                                                
142 Šimenc 2008, 36.  
143 Platon v 7. knjigi Države, ki opisuje izobraževalno pot vladarja – filozofa poudari: »Smisel za dialektiko ima 
namreč samo tisti, ki ima pregled nad posameznostmi in zna le-te zajeti v celoto.« (Platon 1976, 263) Psihološko 
gledano je sposobnost za mišljenje z vidika celote verjetno bolj priučljiva kot prirojena, razen če odmislimo 
dejstvo, na katero opozarjajo psihologi, da komaj desetina populacije brez velikega truda osvaja formalne 
znanosti in formalne igre, verjetno pa se jih še veliko manj dobro znajde v svetu abstraktnih pojmov in 
argumentov, v umskem svetu filozofije, dialektike. Zato vključitev njihove vednosti, na tem mestu zgodovinske, 
ustvarja drugi zorni kot in če filozofijo najširše pojmujemo kot razmišljanje o svetu in človeku, postavi človeka v 
spoznanjski odnos do sveta. Ne moremo pričakovati, da bi enoletna filozofija kakor koli spremenila obstoječe 
miselne navade osemnajstletnikov, tj., da bi zmogli gledati na pojave in svojo vednost z vidika celote in imeti 
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vprašanjem Zakaj nekaj je in ni raje nič? Torej, dvig po lestvici navzgor oziroma proces 

abstrahiranja pripelje do najsplošnejšega pojma bit (biti, bitje), ki ima samo eno lastnost, da 

je. Poskus definiranja vodi v zadrego, ker biti ni mogoče ne najti najbližjega rodu ne 

specifične razlike. Pa se zgodi delo na razumevanju filozofskih pojmov, ki so sporni, 

središčni, skupni. Ilustracija je z dodatno razlago tudi izhodišče za prikaz razmerja med 

filozofijo in posebnimi znanostmi, ki imajo za predmet posamezna področja bivajočega, 

filozofija pa ima aristotelovsko za predmet proučevanja bivajoče kot bivajoče. Predvsem pa 

tema o pojmih uvod v naslednje podpoglavje.  Podpoglavje o pojmih zadosti zahtevam pod 

točko 1, 7, 8, (pri definicijah uporabijo vednost o drugih šolskih predmetih, so tekom 

obravnave spodbujeni h govorjenju, razlaga s pomočjo vaj poglabljanja vodi do razumevanja).      

 

Prispodoba o votlini  
 
Uvodno poglavje se zaključi z branjem Platonove prispodobe in napovedjo, da se je doslej 

govorilo o filozofiji in njenih lastnostih, zdaj pa je na mestu vstop v filozofijo samo. 

Prispodoba je nekakšna uvertura zanjo. Didaktični razlog za izbiro tega teksta je njegova 

metaforičnost, zaradi katere imajo dijaki širok manevrski prostor za interpretacijo, kajti eden 

od začetnih ciljev je, da ne samo izvedo, kako je pri filozofiji treba misliti z lastno glavo, 

temveč naj se ta imperativ tudi takoj na začetku udejanji.  

 

Branje in analiza besedila 
 
V prvem koraku samostojno preberejo z navodilom, da podčrtajo pomembno, zanimivo ipd. 

Drugi korak risanja je za dijake precej šokanten in ustvari zmedo in začudenje, saj je 

nepričakovan. Riše se samo pri likovnem pouku v nižjih razredih. Zadrego ustvari pri tistih, ki 

ne znajo (lepo risati), vendar jo učitelj pomiri s pojasnilom, da ne gre za estetskost, marveč za 

slikovni prikaz vsebine. Po Bloomovi taksonomiji kognitivnih ciljev je naloga pretvoriti 

verbalno gradivo v grafično obliko že na nivoju razumevanja. Vendar naloga risanja 

razumevanje prehiteva in pravzaprav šele omogoči začetek razumevanja. Dijaki morajo 

namreč še enkrat prebrati besedilo, da bi ga lahko upodobili, kajti komaj kdo se najde, ki mu 

uspe pravilno prikazati opisano situacijo po samo enem branju. Tako risanje, ki se zdi na 

začetku otročje lahko in neprimerno za njihov status maturantov, postane tudi vnovično 

branje. Hiter ogled risb učitelju pokaže, ali so dijaki besedilo razumeli in si predstavljali 

                                                                                                                                                   
pregled nad posameznimi koši vednosti, verjetno pa je dobro, da filozofija ponudi osmislitev nekega dejstva v 
kontekstu  celote.  
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situacijo. Za tiste, ki niso, sledi tretji korak pisnega odgovarjanja na analitična vprašanja,144 

nato pa še prostorska demonstracija v učilnici, ki predstavlja jamo, in tisti, ki situacijo že 

razumejo, usmerjajo učiteljev prikaz situacije, če ne, opravi delo sam.145 Četrti korak je branje 

in analiza Platonove interpretacije. Vprašanja so usmerjena v pojme vidni in miselni svet, 

idejo dobrega, lepo, pravično in resnično, ki bodo v nadaljevanju postale iztočnice za 

naslednji poglavji DZ. Na tem mestu vprašanja ustvarijo teren za interpretacijo prispodobe, ki 

jo odpre Platonova skepsa glede njegove interpretacije: »Sam bog ve, ali je tudi pravilno.«To 

delo opravijo za domačo nalogo. Za preprečitev obnove vsebine prispodobe,146 navodilo 

narekuje, da je treba v uvodu obnoviti Platonovo interpretacijo in v jedru nadaljevati z 

lastno.147 Ko je to delo končano in nekateri dijaki pri naslednji uri govorno povedo bistvo 

svoje interpretacije,148 kar je spet zahtevna naloga zanje, je čas še za kompleksnejši cilj: 

branje zapletenega besedila iz učbenika Marie Fürst, s katerim se vstopi v svet množičnih 

medijev, domač dijakom.149  
 

Nemara se zdi zgornja razdelava preprostega teksta dlakocepska in potrošna s časom. Tako 

samoumevno je, da je temelj vsakršne interpretacije zapomnitev besedila, da se le v šolski 

praksi poudarja ta njen moment.150 Saj pri pianistu, ki bi pozabil polovico partiture, igralcu, ki 

bi sredi igre svojo vlogo Hamleta zamenjal za Othela, razlagalcu Aristotela, ki bi mu pripisal 

tuje trditve, še pomislili ne bi, da karkoli interpretirajo, temveč bi njihova dejanja zavrnili kot 

neprimerna že na prvi stopnji. Prva naloga učitelja je torej, da dijake pripravi do tega, da si na 

začetku besedilo zapomnijo, (kar je v sedanji pedagogiki, ki preganja faktografijo, skorajda 

bogokletna zahteva, a šele z zapomnjenim besedilom, ki postane tako dijaku lastno, je kaj 

                                                                                                                                                   
 
144 Vprašanja so analitična, usmerijo k osnovni vsebini besedila, pisni odgovori pa imajo za cilj povzemanje te 
vsebine, čeprav nekatera vprašanja (4., 6.) že navezujejo na njihovo izkušnjo. Po Bloomu gre torej za prvo 
kategorijo znanje, ki predhodi razumevanju.  
145 Obvezna sodobna oprema učilnic doda teatraličnost v učiteljevo demonstracijo. Lahko prižge luč na 
projektorju, postavi pred platno dijake in jim nanj projicira razne predmete, s čimer se približa v slikovno kulturo 
socializiranim dijakom. Naloga dijakov je opisovati, kakšne sence vidijo pred sabo, sebe in predmetov.  
146 Povsem neugotovljivo je, zakaj brez tega natančnega navodila večina dijakov obnovi zgodbo o votlini, ne pa 
interpretacije, z njim se to zgodi manjšini. Prav tu izkušnja kaže, kako pomembna so natančna navodila, in 
seveda nekoč zapisane točke, na katere mora učitelj misliti.  
147 Manjšina dijakov zmore metaforo razumeti po svoje, večina sledi Platonu. Razlog je morda identifikacija s 
težavno potjo izobraževanja, nemara pa navajenost, da se ponovi učiteljeva interpretacija, ko ta umanjka, se 
zadovoljijo s svojo. Seveda je res tudi to, da je težko interpretirati tako kompleksno zgodbo. Pomagam sicer z 
osnovnimi koordinatami: spodaj – zgoraj, pod zemljo – na planem, v mraku – na svetlobi, ujetost – svoboda, 
vendar tudi to nima vidnejših posledic.   
148 Učitelj ravna skrbno s časom, branje domačih nalog je zamudno, če pa na začetku ure dijaki izluščijo bistvo 
svoje interpretacije, je ta naloga kognitivno zahtevnejša od branja.  
149 Fürst, 1996, 11-12. 
150 Platon, prvi, ki je sistematično mislil poučevanje filozofije, je štel dober spomin za eno od nujnih lastnosti 
pravega filozofa.  
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početi). Sodobna hermenevtika ne govori več o skritem smislu besedila, ki ga naj bi odkrila 

interpretacija. Če bi takšen skrit, fiksiran smisel obstajal, bi bila naloga učitelja, da dijake 

nauči postopke, ki pripeljejo do njega.151 Ker takšen smisel ne obstaja, učitelju preostane le, 

da ustvari pogoje možnosti za interpretacijo ali z drugi besedami: tiho besedilo spremeni v 

molčeče.152 S tega vidika zgornji postopki ob branju teksta niso zgolj mnemotehnični 

pripomočki, ki imajo za posledico naučitev na pamet v šolskem žargonu. Hkratno ob 

zapominjanju poteka še drug proces, ki ga začnejo prav preprosta vprašanja, risanje in 

demonstracija, na prvi pogled namenjena zgolj zapomnitvi. V primeru tega teksta se dijakov 

vstop v krog razumevanja začne pri dobesednem pomenu zgodbe, ki ga izpostavijo vprašanja 

in ki se nanaša na vsakodnevno izkustvo gibanja v svetu, tisto bazično fakticitete tubiti po 

Heideggerju, znajdenje v svetu. Gre za to, da dijaki iz lastnega izkustva razumejo, kaj pomeni 

ujetost, senca, ogenj, sonce, prehod iz teme v svetlobo, napor pri vzpenjanju, bolečina, 

posmeh itd. Interpretacija besedila se ne konča z njihovo domačo nalogo, je le začetek, 

središčni krog, okrog katerega se tekom leta nalagajo drugi, poleg tega ima ta prispodoba 

funkcijo razjasnjevanja koncepta filozofije, ki je na delu pri pouku, s tem da na koncu leta 

dijaki lahko ločijo med svojim, učiteljevim in drugimi koncepti filozofije, s katerimi so se 

srečali.  
 

Tekom šolskega leta se navezuje na prispodobo  pri temi realnost/spoznanje, ko sledi 

primerjava votline z daljico in srečanje s Platonovo teorijo idej in idejo dobrega (to je v 

zadnjem desetletju prihranjeno za priprave na maturo). Pri temi o dobrem življenju se znova 

prebere odlomek o usodi osvobojenca, ki se vrne nazaj v votlino za navezavo na Sokratovo 

misel Neraziskovanega življenja ni vredno živeti, čemur sledi Nietzschejeva zavrnitev 

Sokratove misli skozi branje poglavja »Sokratov problem« iz Somraka malikov. Prispodoba je 

spet vpotegnjena v pouk pri branju predgovora k Tako je dejal Zaratustra. Primerjata se poti 

in usodi Sokrata in Zaratustre, tudi to je tema pri pripravah na maturo. Na koncu šolskega leta 

jim predvajam dokumentarni film o Platonovi Državi, ki prikaže, kako si njegovi ustvarjalci 

predstavljajo prispodobo, prav tako pa prikaže, kakšno vlogo bi imeli filozofi v idealni 

državi.153 Prav tako ta sklop zadosti zahtevam iz načela D z izjemo točk 1, 6, 10.  

                                                
151 Kakor je to npr. v preteklosti učila teološka hermenevtika. Glej npr. Gadamer, H.-G., (1999), "Klasična in 
filozofska hermnevtika", Izbrani spisi, Phainomena, Nova revija, Ljubljana. 
152 Figal, Günther, "O molku tekstov", Nova revija 172-3/1996, str. 149. 
153 Ta izvedba prispodobe je nastajala in se oplajala z izkušnjo v učilnici, veliko tudi dolguje predavateljem na 
seminarjih. Pred leti so dijaki v anketi na koncu leta besedilo postavili na prvo mesto všečnosti, kar po mojem 
pomeni, da jim je največ povedalo. Na skrivaj si seveda obetam, da je tako prispodoba ostala zapomnjena skupaj 
s kontekstom, ki je bil zgrajen pri pouku in se zato spremenila v molčeče besedilo, ki bo spregovorilo takrat, ko 
bo zanj pravi čas. Anekdota z letošnjega informativnega dneva govori v prid skrivnemu obetu. Bivši dijakinji, ki 
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5.4 Kaj je dobro in kako naj ravnam? 
 

Pri drugi temi izhajam neposredno iz prispodobe. Dijaki na tablo (in prepišejo v DZ, 36) k 

pojmu dobro pripišejo, kaj pomeni njim osebno, zraven zabeležijo svoje ime, da je še bolj 

poudarjeno, kako naj pri pouku vsak sam misli. Od strani 38-41 sledijo osnovne informacije o 

osnovnih poudarkih antične in novoveške etike, prva išče najvišje dobro življenja, druga 

pravila za moralno ravnanje. Implicitna vednost s tega področja je obširna: v osnovni šoli so 

vsi imeli predmet etika in družba, večina dijakov je imela tudi religiozno vzgojo, zato poznajo 

krščansko moralo, vsaj deset božjih zapovedi in zapoved o ljubezni, nekateri prispevajo 

moralna načela iz islama, za primerjavo je dodana egipčanska negativna spoved (DZ, 41). 

Uvod je aktualiziran z zapisom pomembnih in perečih moralnih vprašanj sodobnosti s 

povabilom, naj se odločijo za eno izmed njih za zaključek teme. Nato sledi vprašalnik, pri 

katerem dijaki odkrijejo, kako se imenujejo različne etične poziciji, da so sami že opredeljeni 

vsaj glede nekaterih, pa da večina zagovarja nasprotujoča si stališča. Pri tem osvojijo nekaj 

osnovnih filozofsko etičnih strokovnih terminov.  
 

Ker gre avtoričino osmišljanje filozofije skozi spoznavanje samega sebe oziroma skozi 

Sokratovo vodilo, je po večkratnih omembah skrajni čas, da nastopi tudi Sokrat sam skozi 

zagovor na sodišču. Dijaki preberejo odlomek iz Apologije, opis njegove smrti in zaključijo z 

mislijo s konca Faidona, da je bil najboljši, najrazumnejši in najpravičnejši. Sledi pogovor, v 

katerem povedo, kako so Sokrata doživeli, kako bi oni ravnali na njegovem mestu, ali si je 

zaslužil smrtno kazen, za konec pa je na vrsti dokumentarec »Sokrat o samozaupanju« iz 

serije Filozofija: Vodnik do sreče Alaina de Bottona. Če dijaki zbrano gledajo film, si zraven 

zapisujejo, če nato steče pogovor o Sokratu in filmu kot filmu, so odveč dvomi o primernosti 

predstavitve Sokrata skozi to perspektivo. Še zlasti, če ta del, pa še o Nietzscheju in Epikurju, 

ki ju tudi predvajam, navdušita dijake. Morda moja generacija tega ne razume povsem, kajti 

serija je zares popularno narejena, a ker ne pretiravam z avdiovizualnimi vsebinami in vselej 

uporabim le filmsko gradivo, ki je skladno s temo, jo razširi, udomači, osvetli z drugega kota, 

nimam slabe vesti ob tem. Še zlasti, ker morajo dijaki tudi pisno in ustno komentirati filme.  

UN priporoča tri metode poučevanja: »Poleg dela s filozofskimi besedili in diskusije tudi pisanje 

krajših in daljših besedil v šoli in doma (povzetkov, odgovorov na vprašanja, lastnih mnenj, 

komentarjev, dialogov, esejev, filozofskih dnevnikov ipd.) pomembno prispeva k razvijanju 

                                                                                                                                                   
sta spremljali svoje otroke in bili v skupini pri predstavitvi filozofije, sta se pozanimali, ali še vedno delam 
»votlino«. Ena je dodala, da je velikokrat pomislila nanjo od konca gimnazije.  
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sposobnosti za samostojen premislek dijakov in še zlasti pride do izraza pri izbirni temi in modulu 

C, kjer esej ni le oblika preverjanja, temveč postane pisanje esejev tudi glavna metoda poučevanja, s 

katero je mogoče najučinkoviteje uresničiti cilje pouka.«  (6.2.2.3) Ker so ure, namenjene izbirni 

temi, vključene v moji izvedbi pouka filozofije med obvezni temi, zanemarim priporočilo UN 

o pisanju eseja za izbirno temo modulu A. Zato je gradivo, kolikor je le mogoče, strukturirano 

tako, da je iz njega razbrati različne, tudi nasprotujoče si pozicije glede podteme. Tako gre 

najprej za opozicijo življenje ima poseben smisel (denimo pri Sokratu raziskovanje življenje, 

hedonistih ugodje) – življenje je samo po sebi smiselno, je vrednota po sebi, ne potrebuje 

dodatnega smisla). Pri temi najvišje dobro je užitek (razdelavo teme glej zgoraj 78-80), je 

osnovna linija izpeljave skozi različne verzije ta, kako se izogniti težavam hedonizma. 

Naposled skozi eno glavnih težav individualističnega hedonizma, tj. intuitivno je jasno, da je 

lahko užitek nemoralen, če ne vključi tudi druge, linijo peljem do utilitarizma, od tu spet do 

težave, ali smemo žrtvovati manjšino za največjo sreče večine, kar se zaključi s kratko 

predstavitvijo Kantove pozicije. Na koncu poglavja je razlaga, kako napisati kratek 

razpravljalni esej. Lahko je na temo smisla življenja (obširneje v Hladnik 2001, 98-101), ali 

pokažem, kako je mogoče uporabiti osvojene etične pojme za premislek ene od perečih 

moralnih dilem sodobnosti. Zadnja leta je to moralnost smrtne kazni. (Glej DZ, priloga 4) Na 

tem mestu naj poudarim, da se je treba nenehno zavedati 12. točke D: »Dijaki niso a priori (in 

za vedno) navdušeni nad filozofijo ali do nje ravnodušni oziroma odklonilni; odnos nastaja in 

se spreminja med letom na osnovi našega skupnega dela.« Pri etiki, ki jo laže povežejo s sabo 

in svojim izkustvom, se odtajajo tudi najbolj trdovratni in se vsaj smejijo gospodu Creosotu iz 

klasičnega filma Smisel življenja (Monthy Python), se muzajo ob branju odlomka iz Kame 

sutre ali Ljubimca (Marguerite Duras), navdušeno kimajo ob Carpe diem in razpravljajo z 

Epikurjem o naravnih in nujnih potrebah.  

 
5.5 Kaj obstaja in kako to spoznam?  
 
Tudi k zadnjemu sklopu so dodane ure za izbirno temo. Še na začetku tega desetletja je uvodu 

sledila Platonova ontologija in gnoseologija, skozi katero so bile podane osnovne opozicije o 

bivajočem (materialno – idealno, monizem – dualizem – pluralizem, posamično – splošno, 

duh – telo) in spoznanju (razum – čutila, dvom – gotovost, resnica – zmota, mnenje – 

vednost), a tudi nekaj velikih pripovedi o nastanku prvih znanstvenih pojmov (arche, atom, 

neskončno …), o odnosu religija, znanost, filozofija, vključene so bila velika imena Platon, 

Aristotel, Descartes. Vendar so se generacije dijakov tako spremenile, da nimajo več 

potrpežljivosti in zmožnosti koncentracije slediti logični liniji razvoja idej. Gotovo je teorija 
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idej abstraktna, a ob razlagi, da ni izmišljotina brezdelnega filozofa, ampak poskuša 

odgovoriti na temeljna vprašanja o resnici, bivajočem, ki si jih zastavljamo še danes, jo lahko 

osvoji večina od mojih dijakov. Nimajo pa več besednega zaklada, še manj potrpežljivosti, pa 

uporabim samo nekaj predstavljenega gradiva. Imajo pa ga na voljo za seminarske naloge, če 

se lotevajo bolj metafizičnih tem. Veliko razočaranje za avtorico je tudi tema o novoveški 

filozofiji skozi Descartesa, ki je bila s pomočjo ilustracij iz Palmerja in gradiva o iluzijah 

dostopna vsem dijakom še v prejšnjem desetletju. Danes tako dolgega besedila, ki ni učbenik 

ali zgodba, dijaki večinoma niso več voljni prebrati, saj nimajo zadostne koncentracije. Velja 

pa tudi za ta sklop, da upošteva načela D pouka.  

 

5.6 Sklep in načrt za naprej 
 

Ko smo v devetdesetih letih že na podlagi izkušenj slovenske mature snovali učni načrt, se je 

avtorici porodila za tiste čase, ko boj za izbirnost še ni bil docela končan, radikalna ideja, ki jo 

je mogoče realizirati zdaj po letih izkušenj. Veljavni UN postavlja za cilj samostojno in 

kritično mišljenje dijaka o sebi in svetu: »Pouk filozofije uvaja dijake/dijakinje v filozofsko 

raziskovanje lastnega življenja: usmerja jih v samostojno, ustvarjalno mišljenje in 

presojanje; spodbuja razmislek o njih samih in svetu, družbi in naravi; spodbuja kritično 

refleksijo vsakdanjega izkustva, vednosti, vrednot in delovanja …«   (UN, 2, poudarila A. 

H.) V Izvedbenih priporočilih pa nadaljuje: »Učitelj je samostojen pri izpeljavi procesa 

poučevanja in pri uresničevanju ciljev predmeta. Izhodišče pouka je svoboda in 

samostojnost mišljenja.« (UN, 2, 6.1, poudarila A. H.) Svoboda in samostojnost, ne samo 

učitelja temveč tudi dijaka, sta veliki besedi UN. Iz česar sledi, da je izbirnost eno od glavnih 

načel pouka, v bistvu so teme določene le pri prvem poglavju o filozofiji nasploh in pri 

predpisanih dveh temah, tj. gnoseologiji in etiki. Katere vsebine bo učitelj vključil, kateri 

pristop izbral, morda kombiniral različne, kakor je razvidno iz tega DZ, katero metodo 

poučevanja uporabil, je njegova izbira. Dijak ima prav tako nekaj, manj, nekaj pa vendarle, 

izbire pri temi seminarske naloge v modulu C, pa pri izbirni temi v modulu A in B. A kaj je 

tisto, kar ga bo v filozofiji nagovorilo, da bo prestopil prag filozofskega mišljenja, tega ne 

more vedeti ne on, ne učitelj, in je odvisno od mnogih dejavnikov, ki jih nobeden od njiju ne 

more poznati. Zato, da bi dijak imel čim več priložnosti za tak nagovor, za vstop v svet 

filozofskega mišljenja, bo naslednji korak realizacija moje prve intuicije, kakšen naj bi bil 

učni načrt in njemu primeren delovni zvezek. Splošno o filozofiji bom ohranila, (v metafori 

filozofske stavbe bi to pomenilo ogledovanje od zunaj, povejmo nekaj o njenih zunanjih 
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značilnostih in razlikah od umetniške, znanstvene in religiozne stavbe), v nadaljevanju pa 

bom ustvarila iz danega gradiva 30 tem, od katerih bo pri pouka realiziranih 15, preostale pa 

bodo lahko, če bodo želeli, predelali sami, bodo samo vaba za vsak slučaj, če izbrane ne 

pritegnile. Bistveno pa bi bilo, da bi jih bilo mogoče obravnavati v 3 urah, nekaterim bi 

sledilo pisanje eseja, na začetku pri pouku, potem za domačo nalogo, dvakrat pa za pisno 

ocenjevanje. Tako bi imel dijak več možnosti, da ga povleče v mišljenje.  
 

Še sklep komentarja delovnega zvezka ali filozofske mape: res je, da je najvišja blaženost za 

filozofa bivanje v miselnem svetu pojmov in idej, v tihih prostorih mišljenja, kjer se počuti 

svobodnega, a za učitelja filozofije je tudi velika radost, velik izziv, v katerem izživi svojo 

ustvarjalnost in svojo filozofsko imaginacijo, da odkrije pravi način, kako spraviti v filozofijo 

svoje učence, najsi so otroci, dijaki, študenti ali nemara starci tretje univerze. In tudi Platonov 

osvobojenec se vrne nazaj v votlino. Če imaš v življenju privilegij, da lahko deležiš na nekem 

kulturnem dobru, je tvoja dolžnost to dobro deliti z drugimi in ga predati vstopajočim 

generacijam. Tudi zato, da se bodo spravili z življenjem, pa čeprav nisi njihov starš. Homo 

sapiensu sapiensu ali razumni živali po naravi ni lastno samo mišljenje, ampak tudi 

poučevanje.   
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6 Zaključek  
 

Znamenitemu Sokratovem vodilu bi bilo mogoče skozi avtoričino izkušnjo dodati 

»nepreiskovanega življenja učitelja filozofije ni vredno živeti«. Učiteljevo življenje ni 

omejeno na delo v učilnici in šoli, na službo, v kateri si po mnenju nekaterih sofistično služi 

za preživetje, marveč postane poučevanje filozofije način življenja. In ne samo, da filozofija 

kot filozofija  »pomaga (ljudem) pri oblikovanju njihovega življenja.« (UN 1, poudarila A. 

H.) Če ljudem, ki se srečajo z njo v nekem obdobju svojega življenja, pomaga pri formiranju 

njihovega življenja, učitelju filozofije oblikuje in preoblikuje in določi njegovo. Če naj vodi 

učence po poti filozofskega raziskovanja njihovega življenja, kot zahteva UN, tega ne more 

početi, ne da bi sam tako živel. Zato ga filozofija formira. 
 

Eden od elementov učiteljskega filozofskega načina življenja je tudi konstantna refleksija 

prakse s ciljem njenega doumetja oziroma spoznanja in posledično izboljšanja prakse. Ne 

delam si utvare, da je ta pot končana, da je Minervina sova že vzletela, ker se približuje 

somrak, v nalogi sem le želela podati nekaj svojih skromnih ugotovitev glede poučevanja, s 

čimer želim povedati, da sem se dokopala do njih sama (in v dialogu z drugimi), ne pa tega, 

da so nekaj izvirnega same po sebi, predvsem pa sem želela pokazati, kako trdo se je bilo 

treba spopadati s predsodki in predmnenji, s katerimi sem vstopila v študij, predvsem pa s 

tistimi, ki sem jih skozenj privzela nezavedno in so me spremljali na začetku. Pri ozavedenju 

tega procesa mi je bila v izjemno pomoč hermenevtika s tematiziranjem predsodkov in s 

konceptom hermenevtičnega kroga, kar je prikazano v tretjem poglavju. Vključiti v resno 

obravnavo predsodke dijakov je bilo osvobajajoče – saj bi si učitelj želel, da dijaki nimajo 

negativnih zadržkov in predsodkov do filozofije, a to je le želja, ki spada v neki drug register 

obravnave –, pripoznanje njihovih predsodkov pa je osvobajajoče  tudi za dijake, ker so 

tekom pouka vabljeni k njihovi artikulaciji  (s tem potisnjeni v filozofijo, ne da bi se sami tega 

zavedali), s čimer se oslabi tudi afektivna moč, ki spada k predsodku. Koncept 

hermenevtičnega kroga je izjemno ploden za učitelja tudi zato, ker se vsako novo šolsko leto 

znajde z novo generacijo na novem začetku, a njegov začetek ima ohranjeno vsebino vseh 

šolskih let poprej, tako da vstopa v nov ciklus drugačen,  drugačen do filozofije, a drugačen 

tudi do novih dijakov, s katerimi mora ustvariti nov odnos, novo odprtost do drugega.  
 

Vredno bi bilo bolj obširno in poglobljeno proučiti obširno literaturo o Sokratu, se spopasti z 

raznolikimi in nasprotujočimi se interpretacijami o njegovi nenapisani filozofski zapuščini, a 

se je izkazalo, da je to skorajda nemogoče, tako obširna je postala v 20. in 21. stoletju. Zato 
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sem si zadala skromnejšo nalogo in v 4. poglavju poskušala skozi obe vrsti (majevtična, 

elenktična) sokratske metode, kakor ju poznamo iz Platonovih dialogov, (zanemarila sem 

vprašanje, katera je bila lastna Sokratu, tega namreč ni mogoče ugotoviti, če pa sam ni ničesar 

zapisal in so sokratska dela lahko le interpretacije in te interpretacije živijo svoje življenje in 

imajo svoj vpliv) misliti svojo prakso. Izkazalo se je, da ostajam pri platonski opredelitvi 

mišljenja kot dialoga duše same s sabo in da je mogoče tako zreti tudi poučevanje kot dialog v 

trikotniku učitelj, tradicija, učenec, posebna naloga učitelja pa je zvabiti učenca v ta dialog. 

Tu se potem začne iskanje temi in času primerne metode, vedno upoštevajoč, da se učiteljeva 

naloga razlikuje od Sokratove, kajti v učilnici ne sedijo samo voljni dijaki, kakor so bili voljni 

dialoga njegovi sogovorniki. Na kratko sem vključila tudi različico sokratske metode, kakor 

so jo razvili pri FZO, saj ima zmožnost pritegniti več otrok in dijakov v dialog. Tvorci 

(Lipman, Sharp idr.) so namreč skozi čitanke in gradiva znali iskreno nagovoriti ne samo 

naravno filozofičnost otrok, temveč tudi starejših dijakov in celo odraslih. Nekaj te svežine se 

trudim vpeljati v prakso, čeprav moram poudariti, da mora filozofija v gimnaziji ponuditi tudi 

sebi lastna orodja mišljenja, pojme, ideje, koncepte, ki jih je tradicionalno razvila, da 

filozofija ni samo dejavnost, ampak tudi nekaj, kar z omenjenimi orodji širi miselni horizont 

učečega se. Torej: sokratska metoda v svojih različicah, sledenje vodilu spozna(va)j samega 

sebe skozi refleksijo življenja, nevednost glede odgovorov na temeljna filozofska vprašanja 

zasebno, javno pa je nevednost eksplicitno poudarjena, kajti četudi imam svoja filozofska 

stališča, niso pomembna, zanima me, kakšna so dijaška.  
 

V zadnjem delu naloge komentiram delovni zvezek / filozofsko mapo – nekaj tega dela je bilo 

opravljeno že v predhodnih poglavjih –, da bi pokazala, kako se moj koncept poučevanja 

realizira pri pouku. Rezultat analize gradiva je priznanje, da je spet čas za spremembo, ne 

toliko v metodah poučevanja ali pristopih, gradivo mora bolj upoštevati nove generacije 

dijakov, ki odraščajo v dobi, ko v komunikaciji slika izrinja besedilo, to pa se spreminja v 

šifriran kratek nabor 140 znakov, posledično zato izginjajo iz besednjaka mladih besede, 

orodje naših misli. Ena rešitev je prehod na koncept FZO, vendar to ni avtoričina opcija.  
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Priloge  
 
Uvodno pojasnilo  
 
Priloge so razdeljene v dve skupini, prva je ilustracija prvih treh poglavij, druga je delovni 
zvezek ali filozofska mapa. Slednja je začela nastajati iz enega samega razloga: bili smo brez 
učbenika in brez hrestomatije. Nato sta malodane istočasno izšla učbenika Filozofija Franeta 
Jermana (1989) in Marie Fürst (1990), prvi zgodovinski, drugi problemski, in bila 
ponatisnjena še dvakrat. Reforma izobraževanja z zunanjim ocenjevanjem je zahtevala 
drugačna gradiva, zato smo za potrebe mature prevedli Palmerjev učbenik Ali središče drži? 
(1994, 2002, 2004, 2007), leta 1993je začela izhajati revija Filozofija na maturi, ki se je 
preimenovala v FNM, filozofska revija za dijake, učitelje in študente filozofije,čemur je sledila 
eksplozija zanimivih gradiv, raztresenih po različnih publikacijah, predvsem pa v slovenščini. 
Na začetku je bilo potrebno pretipkavanje gradiv, a napredek tehnologije od fotokopirnega 
stroja, računalnika, preslikovalnika do spleta, neizčrpnega vira informacij, je gradiva naredil 
lahko dostopna. Na začetku sta bila na voljo le učbenika Jermana in Fürstove, ki so si ju dijaki 
morali izposoditi v šolski knjižnici, zato ni bilo potrebe, da bi se učitelj ukvarjal z avtorskimi 
pravicami, s prihodom kapitalističnih lastninskih odnosov pa bi se moral, a če je imel zadan 
cilj poučevati skladno z učnim načrtom ali maturitetnim katalogom, če je imel pred očmi 
visoki cilj vstopa v miselni svet filozofije, je moral pozabiti na to kapitalistično zadevo. 
Avtoričino prepričanje je, da ne stojimo samo na ramenih velikanov, temveč na ramenih vseh 
prednikov, v katerih kulturo smo nekoč kot posamezniki vstopili sami in zdaj vanjo vodimo 
svoje dijake, pa da smo v nenehni komunikaciji drug z drugim, zaradi česar je težko zarisati 
mejo med individualnim prispevkom in splošno tradicijo. Kakšen absurd, da bi takrat, ko 
vključujemo  nove generacije v kulturo, morali misliti na avtorske pravice. Še zlasti, če 
učbeniki zastarevajo in jih, čeprav še vedno uporabne, v (šolskih) knjižnicah množično 
odpisujejo, ker jih država z novim učbenikom naredi za neveljavne. A iz njih lahko nastanejo 
z različnimi dodatki in spremembami odlična gradiva, denimo v delovnem zvezku (75-83) je 
osnovni tekst prilagojen iz Jermanove Filozofije. Razlog za izbiro je bil preprost, bil je 
dostopen, kratek, lepo jezikovno formuliran (kar je eden od kriterijev izbire), gre za 
enciklopedičen prikaz logične linije razvoja osnovnih ontoloških in gnoseoloških idej do 
Aristotela, odlično gradivo za prve naravoslovno usmerjene dijake. V prilogi je tudi njegov 
dopolnjen slovarček iz podobnih razlogov. Podobno sem uporabila za osnovo učnih sklopov 
tudi druga gradiva, ki so navedena v literaturi, izvor nekaterih pa je tudi pozabljen. Ker 
gradivo nikoli ni bilo namenjeno komercialni uporabi, vedno je bilo le interno (tudi gradivo 
kolegov) gradivo, bi lahko zanj veljala spodnja oznaka, ki za avtoričin prispevek vsekakor 
velja.  
 

To delo je licencirano s Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod 
enakimi pogoji 2.5 Slovenija licenco 
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PRILOGA 1/1 
 
Pojmovna analiza in pisanje esejev po Wilsonu.  
 
ODGOVORITE NA VPRAŠANJA  
 
1.1_____ALI JE ABORTUS MORALEN? 
1.2_____ALI NAJ BO EVTANAZIJA DOVOLJENA? 
1.3_____ALI NAJ PONOVNO UVEDEMO SMRTNO KAZEN? 
1.4_____ALI SO VOJNE NUJNI POJAVI? 
1.5_____ALI JE RASNA DISKRIMINACIJA UPRAVIČENA? 
1.6_____ALI NAJ IMAJO ŽENSKE ENAKE PRAVICE KOT MOŠKI? 
1.7_____ALI JE NACIONALNA DISKRIMINACIJA UPRAVIČENA? 
1.7_____ALI NAJ BO PROSTITUCIJA DOVOLJENA? 
1.8_____ALI NAJ IMAJO OTROCI SVOJE POSEBNE PRAVICE? 
1.9_____ALI NAJ BO PORNOGRAFIJA POSEBEJ OBDAVČENA? 
 
2.1_____ALI JE MOŽNA REINKARNACIJA? 
2.2_____ALI JE MOŽNO POSMRTNO ŽIVLJENJE? 
2.3_____ALI BIVA ČLOVEŠKA DUŠA? 
2.4_____ALI BOG BIVA? 
2.5_____ALI SO ČUDEŽI MOGOČI? 
2.6_____ČE BOGA NI,JE VSE DOVOLJENO. ALI TRDITEV DRŽI? 
2.7_____ALI NAJ VLADA MED RAZLIČNIMI RELIGIJAMI TOLERANTNOST? 
 
3.1_____ALI JE MOGOČE, DA JE SVET HALUCINACIJA? 
3.2_____ALI BI LAHKO KOMUNICIRALI Z BITJI IZ VESOLJA? 
3.3_____ALI LAHKO VEM, DA IMAJO TUDI DRUGI LJUDJE NOTRANJE,DUŠEVNO 
ŽIVLJENJE? 
3.4_____KAKO SPLOH LAHKO KAJ VEM? 
3.5_____ALI LAHKO STROJI MISLIJO? 
3.6_____ALI LAHKO OBSTOJI ZNANOST O ČLOVEKOVI NARAVI? 
3.7_____ALI JE POLEG ZNANSTVENE RAZLAGE MOŽNA ŠE KAKŠNA DRUGA?  
3.8_____ALI JE ČUTNO SPOZNANJE ZADOSTNA UPRAVIČITEV NAŠE GOTOVOSTI V 
OBSTOJ ZUNANJEGA SVETA? 
4.1_____ALI JE LEPOTA V OČEH OPAZOVALCA? 
4.2_____ALI JE LEPOTA VEČNA? 
4.3_____ALI NAM GLASBA SPLOH KAJ POVE?  
4.4_____ALI DRŽI TRDITEV: KOLIKOR LJUDI, TOLIKO OKUSOV? 
4.5_____ALI NAJ IMAJO LITERARNA DELA MORALNO POANTO? 
 
DODAJTE SVOJA VPRAŠANJA   
 
1. ALI JE UNIVERZUM VEČEN? 
2. ALI SO ČLOVEŠKE USODE DETERMINIRANE? 
3. ZAKAJ SE NE MOREMO SPOMNITI, KJE SMO BILI V PREJŠNJEM ŽIVLJENJU? 
4. ALI JE SAMOMOR MORALEN? 
5. KAJ JE DEJANSKOST? 
6. KJE JE KONEC VESOLJA? 
7. ALI ŽIVI ŠE KJE KDO? 
8. ALI BOG KROJI NAŠO USODO? 
9. ALI IMA UNIVERZUM ZAČETEK IN KONEC? 
10. ALI BI BILA DRUGAČNA, ČE BI SE RODILA ISTIM STARŠEM LETO KASNEJE?  
11. KAJ BI SE ZGODILO, ČE BI OBSTAJALA NESMRTNOST? 
12. ALI BI BILO MOGOČE ŽIVETI V POPOLNI DEMOKRACIJI? 
13. ALI OBSTAJA MOŽNOST OBISKA (TELESNA) UMRLIH LJUDI? 
14. ALI JE HOMOSEKSUALNOST MORALNA? 
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15. ALI SO POSILSTVA MORALNA? 
16. ALI LAHKO POSTAVIMO MEJO MED NORMALNIM IN PATOLOŠKIM? 
17. ALI LAHKO ŽIVIM V SVETU KOT ZAGOVORNIK SOLIPSIZMA? 
18. ALI SO LAHKO MOŠKI MANJVREDNI KOT ŽENSKE?� 
 � 
UVODNE PRIPOMBE K TEMATSKEM PISANJU 
 
Predstavljajte si, da ste poslanec v skupščini in morate glasovati o 
legalizaciji prostitucije ali o zvišanju vojaškega proračuna. Če se vam 
morda ta predstava zdi nemogoča, se postavite v vlogo volilca, ki se na 
referendumu odloča o ponovni uvedbi smrtne kazni. Ali pa morda zveste, 
da se vaša prijateljica popoldansko ukvarja s prostitucijo in da je vaš 
fant(dekle)homoseksualec-ka. Če se vam vsi ti primeri zdijo tuji, si 
enostavno zamislite, da se o teh problemih pogovarjate s prijatelji. 
Morda pa morate samo napisati tematski esej pri predmetu filozofija 
(haha). Predpostavimo tudi, da vam religija ali ideologija ne 
zapovedujeta, kakšna morajo biti vaša stališča in odločitve; če pa ste 
vseeno vezani na eno ali drugo, poskusite za šalo. Torej ste svobodna 
bitja in se boste odločali na podlagi lastnega razumskega premisleka.  
Človekovi duševnosti je lastno, da vsi psihični procesi potekajo 
prepleteno, povezano. Zato po navadi, ko odgovarjamo na zgornja 
vprašanja, reagiramo predvsem čustveno - impulzivno se odločimo za ali 
proti. Ravno zaradi te lastnosti naše narave se je tako težko 
osredotočiti zgolj na razumsko presojo. S pomočjo metode MPI (minus, 
plus, interesantno) ste že lahko za izbrana vprašanja odkrili, da je 
mogoče isti problem različno vrednotiti. Nekateri ste imeli težave, ko 
ste iskali primere za nasprotno vrednost, če ste se že vnaprej 
odločili. Glavno pa je, da se teh težav zavedate.  
Določene tehnike in spretnosti, ki jih je J. Wilson izdelal na podlagi 
metod lingvistične filozofije, vam bodo v pomoč  pri iskanju odgovorov 
na vprašanja. Pa si najprej oglejmo vprašanja, ki jih pomagajo 
reševati. Poglejmo naslednji par vprašanj: 
 
1. Ali lahko kit potopi 15000 tonsko ladjo? 
2. Ali je kit riba? 
 
Prvo je vprašanje o dejstvu. Da bi nanj lahko odgovorili, moramo 
poiskati ustrezno dejstvo v lastnem izkustvu ali s pomočjo informacije 
o drugih. Toda drugo vprašanje je malo drugačno. Lahko poznamo vsa 
biološko relevantna dejstva o kitih in ribah, pa bomo še vedno v 
dvomih,kako odgovoriti nanj. Tehnika, ki vam jo bom opisala, pomaga 
reševati ravno taka vprašanja. Lahko bi jo imenovali pojmovna  
analiza. Ko vprašujemo, ali je kit riba, ne mislimo samo na dejanske 
ribe, ampak se vprašamo, ali pojem ribe vključuje tudi stvari, kot so 
kiti. Vprašujemo se po pomenu. Seveda boste rekli, kit ni riba, saj 
spada k sesalcem. Toda če bi delali na Ministrstvu za ribištvo, bi tudi 
kiti spadali pod pojem riba. 
 
Primer je v bistvu zelo preprost. V hujših težavah se znajdemo, če se 
spopademo z vprašanji, kakršna ste si izbrali vi. Pri podobnih 
vprašanjih je dodatna težava še to, da so po navadi mešana. Vzemimo 
vprašanje:  
 
Ali naj se norci v norišnicah kaznujejo? Vsebuje tri nivoje:  
 
                     a. analizo pojma kazen 
                     b. vedenje o varovancih v norišnicah 
                     c. moralno sodbo  
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PRIKAZ TEHNIKE POJMOVNE ANALIZE 
� � 
�� 
1 IZLOČITEV POJMOVNEGA VPRAŠANJA 
 
ALI NAJ SE LJUDJE V NORIŠNICAH KAZNUJEJO? 
 
Vprašanje vsebuje tri nivoje: 
 
a. pojmovna analiza kaznovanja 
b. vedenje o varovancih v norišnicah 
c. vrednostna sodba 
 
ALI JE SVOBODA POMEMBNA ZA DRUŽBO IN POSMEZNIKA? 
 
a. analiza pojma svobode 
b. vrednostna sodba o pomenu svobode 
         
ALI JE NAPREDEK NEIZOGIBEN V 20. STOLETJU? 
 
a. analiza pojmov napredek in neizogiben 
b. presoja relevantnih zgodovinskih dejstev 
 
Nujno moramo najprej analizirati osrednji pojem, da bi dejansko sploh 
vedeli, o čem naj bi navajali dejstva in potem vrednotili. 
 
2 PRAVI ODGOVORI 
 
Rezultati pojmovne analize nimajo samo ene, čiste rešitve. Če za 
zgornje primere velja za začetek odgovora sledeča shema: "Glede na to 
kaj misliš z ...", potem ima ta začetek odgovora na mešana vprašanja 
pomembne posledice, saj taka vprašanja kot celote nimajo pravega 
odgovora. Zato si pomagamo takole: "Če misliš z napredkom to-in-to, 
potem je glede na določena dejstva, neizogiben; č e pa meniš tako-in-
tako, potem pa ni." 
 
Splošna verzija: "Ali je to-in-to tako-in-tako?"   
   
"Če s tem-in-tem misliš abc, potem je tako-in-tako, ker ..., če pa s 
tem in tem misliš xyz, potem ni tako in tako, ker ..." 
 
Seveda pa se skušamo v pojmovni analizi približati bistvu uporabljenega 
pojma (resnica: RESNIČNA TRDITEV, RESNIČNI PRIJATELJ) 
 
3 VZORČNI PRIMER 
 
Če se na začetku počutimo popolnoma izgubljene, potem izberemo primer, 
za katerega smo gotovi, da je v njem pojem pravilno uporabljen. "Če to 
ni primer tega-in-tega, potem ni nič ."  
 
Primer kaznovanje: 
 
1. učitelj kaznuje učenca, ki je namerno razbil šipo. Analiziramo: 
kršil je pravila in to namerno, imel je opravka z avtoriteto ...  
 
2. država zapre morilca... ALI IMA TA  PRIMER SKUPNE LASTNOSTI S PRVIM? 
 
V bistvu gre za abstrahiranje - iščemo bistveno lastnost. 
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4 NASPROTNI PRIMERI 
 
"Karkoli pomeni to-in-to,gotovo v tem primeru ne gre zanj."  
 
Primer  pravičnosti: Neznana oseba je za isti zločin obsojena  na smrt, 
znana pa oproščena. Znana osebnost je za isti prekršek oproščena, 
neznana pa obsojena. 
 
5 POVEZANI PRIMERI 
 
Velikokrat moramo analizirati pojem tako, da ga povežemo s podobnimi 
ali pa s tistimi, ki so tako ali drugače povezani z njimi. Pri 
pravičnosti in kaznovanju prej ali slej pridemo do pojma zasluženosti. 
Analizirani pojem umestimo v mrežo z njim povezanih. Nekdo zasluži 
kazen, drugi pa je ne zasluži, kdaj je to primer?� � 
�������������������� �� 
6 MEJNI PRIMERI 
 
PRAV TAKO JE KORISTNO, DA PREMISLIMO TUDI TISTE PRIMERE, PRI KATERIH 
NISMO GOTOVI. 
 
Otrok se dotakne vročega štedilnika, kljub temu da smo ga opozorili. 
Ali je bolečina potem kazen za neubogljivost? Sicer ima nekaj 
podobnosti s č istimi primeri, a vendar ne dovolj. Kaj manjka? Oseba 
ali institucija, ki bi kaznovala. Primeri iger – v nogometu, družabnih 
igrah ipd. Poiščemo, kaj imajo skupnega z našim primerom in v čem se 
razlikujejo od našega primera. 
 
7 IZUMLJENI, IZMIŠLJENI PRIMERI 
 
O primeru kazni in pravičnosti se mirne duše lahko zanesemo na lastno 
izkustvo in analiziramo primere. Kaj pa č e bi morali analizirati pojem 
človek. Naše izkustvo nas enostavno ne oskrbi z zadostnim številom 
primerov, zakaj v vsakodnevnem življenju čisto lahko ločimo človeka od 
opic ali zelenjave in kamnov. Zato si izmislimo primere, preko katerih 
bi lahko analizirali pojem človeka. Na oddaljenem planetu živijo bitja, 
ki so nam povsem podobna, le čustev nimajo. Zgradimo androide - so to 
ljudje ali ne? Navsezadnje pa se nam le ni treba zateči k fikciji, ki 
je bolj stvar literature kot znanosti. Vprašajmo se, ali so klinično 
mrtvi še vedno ljudje? 
 
8 SOCIALNI KONTEKST 
 
Vprašanje, ki ga analiziramo postavimo v socialni kontekst, saj  
se vedno dogajajo v nekih družbenih okoliščinah. Vprašamo se, kdo, 
zakaj in kje ga postavlja. Vzemimo vprašanje: Ali je človek odgovoren 
za svoja dejanja? Če se tako vprašanje postavi pri sodni obravnavi, se 
nanaša na obtoženca, in od tega je odvisna njegova usoda. 
 
9 SKRITA ČUSTVA 
 
Za marsikaterim vprašanjem se skrivajo čustva, nemir, strah. Dobro je, 
da se tega zavedamo, ko se ubadamo s pojmovno analizo. Ali nam je 
pluralistični sistem res prinesel več  svobode? Če poznamo sodobna 
spoznanja v psihologiji, se vprašamo nelagodno: Ali smo res svobodna 
bitja? 
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10 PRAKTIČNI REZULTATI 
 
Ker so pojmovna vprašanja mnogokrat dvosmislena, ker ne moremo z  
gotovostjo reči, kateri so pravi in kateri napačni odgovori, se  
lahko enostavno povprašamo, ali so sploh smiselna? Toda če so že  
zastavljena, pričakujejo od nas tudi odgovore. Zato se je najbolje 
spopasti z njimi in pogledati, kakšne praktične konsekvence bi imeli 
trdilni ali nikalni odgovori. Ali je ves svet le halucinacija, sanja? 
Ne morem zagotovo vedeti, a četudi bi bil, se zame ne bi nič  
spremenilo. 
 
11 SKLEP 
 
Preden se bomo lotili konkretnega primera, moram nujno navesti, da vsi 
napotki, ki smo jih obdelali do sedaj, seveda niso primerni in uporabni 
pri vseh primerih. Če bomo analizirali pomen pojma neskončnost, 
verjetno ne bo smiselno vpraševati se po socialnem kontekstu ipd. Toda 
za začetek bo nemara najbolje, da boste vse vrste tehnike uporabljali 
zapored in ugotavljali sproti, ali jih je smiselno uporabiti. 
 

NAVODILO ZA PISANJE KRATKE RAZPRAVE NA TEMO ODGOVORNOSTI ZNANSTVENIKOV S 
KONKRETNIMI PRIMERI KOMENTARJEV  

1. Četudi že veste, kako boste odgovorili,  ne bo odveč, če si pred 
pisanjem napišete čimveč pritrdilnih in nikalnih odgovorov. Odgovori  vam 
bodo pomagali pri pisanju, lahko pa se zgodi, da boste zaradi njih 
spremenili svoje stališče. 

Primer: Ali naj bo evtanazija dovoljena? 

DA, ker je usmiljena in skrajša ljudem trpljenje; 

    ker se denar, namenjen neozdravljivo bolnim in trpečim, lahko 

    nameni  tistim, ki imajo upanje; 

    ker ima vsak človek pravico dostojanstveno umreti; 

    ker ima vsak pravico do kvalitetnega življenja; 

    ... 

NE, ker je vsako življenje sveto; 

    ker to prepoveduje krščanska religija; 

    ker lahko pride do zlorab; 

    ker nasprotuje zdravniški etiki; 

    ... 

Za svoje odgovore si poiščite tudi primere, s katerimi jih pojasnjujete.  

Primer: Sorodniki lahko v dogovoru z zdravnikom umorijo svojega bogatega 
sorodnika. 

Pisanja razprave se lotite, ko imate temo že dobro premišljeno. 
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STRUKTURA 

V uvodu predelite problem in navedete, zakaj je  odgovor pomemben, 
aktualen; lahko na KRATKO NAVEDETE SVOJO TEZO, ki jo boste v razpravi 
razvijali, lahko pa je vaša glavna teza NAVEDENA V SKLEPU KOT REZULTAT. 

V JEDRU argumentirate svojo tezo. Smiselno ga razdelite na odstavke, ki pa 
so povezani med sabo. Seveda posamezni stavki izhajajo drug iz drugega. DA 
je mišljenje na delu, pa je razvidno iz prislovov in veznikov (da, četudi, 
zato, ker, ampak...) 

Sklep: samo ponovitev rečenega, ampak mora navesti rezultat razprave, prav 
tako pa mora na kratko opozoriti  na nerešene probleme. 

Slog: Jasen in razumljiv. NEKAJ NAVODIL ZA PISANJE 

I. STRUKTURA ESEJA 

1.1 DEFINICIJA CILJEV:  Esej mora zelo jasno opredeliti problem, hkrati pa 
mora biti njegov cilj rešitev problema. 

1.2 OBLIKOVANJE GLAVNE TEZE:    Glavna  teza  je  po vašem mnenju odgovor 
na problem, o katerem pišete, zato usmerja in fokusira vaše pisanje.  
Postavljena naj bo na začetek ali na konec eseja. 

Če je postavljena na začetek, jo v nadaljevanju  argumentirate, če pa je v 
sklepu, mora biti izpeljana iz predhodnih tez. 

2.1 UVOD: V uvodu pojasnite vaše razumevanja problema in kako se ga mislite 
lotiti. Prav tako morate pojasniti pomen in pomembnost vprašanja.  

2.3 JEDRO:  Pri daljšem eseju je smiselno razčlenjeno na več odstavkov. 
Pomembnejšim točkam namenite daljše odstavke. Odstavki si sledijo v 
logičnem redu, zato uporabljajte povezovalne stavke. 

2.4 ZAKLJUČEK: Naj ne bo le enostaven povzetek že napisanega, ampak naj 
pojasni rezultat eseja in kratko omeni nerešene probleme in širše 
implikacije. 

II. ANALIZA 

Zadeva vsebino eseja in način vašega razvijanja argumentov.  

1. Poznati morate razliko med opisom in analizo. Namesto da postavljate le 
trditve, argumentirajte. Argument je niz trditev, ki utemeljujejo začetno 
tezo.  

2. Svoje trditve utemeljujte z razvidnostjo in primeri. 

3. Uporabljajte ustrezno (filozofsko) terminologijo. 

III. SLOG 

Schopenhauer: "Nejasnost in meglenost izražanja sta vedno in povsod zelo 
slab znak, v 99 primerih od stotih sta posledica nejasnosti mišljenja."  

OPOMBA: Prepisala sem ti nekaj splošnejših navodil o pisanju. Ker so morda 
za začetek preučena, naj navedem bistveno: 

1.1 tvoje pisanje mora imeti uvod, jedro in sklep, 

1.2 pisanje mora biti razumljivo (misli na bralca), 

1.3 svoje trditve moraš podpreti z argumenti. 
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Preden se boš lotil pisanja, problem najprej dobro premisli, po premisleku 
uredi svoje misli (lahko tudi s pomočjo okvirnega načrta), in jih prenesi 
na papir. Če boš imel težave, se oglasi pri meni. Lahko boš dobil  še 
podrobnejša navodila. 

ČE  DO SEDAJ NISEM NAPISALA NIČ NOVEGA, ČE PRI PISANJU ŽE UPOŠTEVAŠ ZGORNJA 
PRAVILA, SE LOTI DELA, DRUGAČE PA BERI NAPREJ. 

Preden  boš napisal končno različico eseja, boš moral seveda še marsikaj 
postoriti. 

Najprej boš moral odkriti, o čem naj bi sploh pisal. Gre za vprašanje, ali 
so znanstveniki odgovorni za posledice svojih odkritij. Vprašanje ima tri 
plati:  

a. pojmovno (kaj pomeni biti odgovoren); 

b. dejstveno (kaj počnejo znanstveniki, kakšne posledice lahko imajo 
njihova odkritja...);  

c. vrednostno (raziskavi na prvi dve razsežnosti vprašanja sledi moralna 
sodba).  

1. Pojmovna analiza: Morda bi bilo  smotrno, če bi najprej premislil, kaj 
sploh pomeni biti odgovoren?  Najbolje  bi se bilo zanesti  na lasten razum 
in ne brskati po priročnikih za definicijo. Seveda se pri pojmovni analizi 
skušamo približati bistvu uporabljenega pojma. Če pa se v tem trenutku 
počutiš izgubljenega, ti predlagam metodo, ki ti bo olajšala delo. 

Koraki pojmovne analize: 

a. Poišči primere, za katere si prepričan, da je pojem pravilno uporabljen. 
("V naslednjih primerih gre gotovo za  odgovornost...") Kaj je skupno vsem 
primerom? 

b. Pomagaš si lahko tudi z nasprotnimi primeri. ("V teh pa ne gre za 
odgovornost...") 

c. Poiščeš  s tvojim povezane primere. 

d. Kaj pa mejni primeri, pri katerih se ne moreš natančno odločiti?  

e. Lahko  si tudi izmisliš lastne primere. 

f. In socialni kontekst? Zakaj je vprašanje sploh pomembno? 

g. Morda pa si vprašanje zastavljamo zaradi skritih čustev? 

h. Ali je vprašanje sploh smiselno? Kakšne praktične konsekvence bi imel 
pritrdilni ali nikalni odgovor? 

2. Dejstveni del: 

Spomni se, kaj je bistvo znanstvenega dela. Ali si morda bral o tem, kaj 
nekateri od znanstvenikov mislijo o vprašanju...  

Poveži svojo vednost z rezultati pojmovne analize. 

3. Vrednostna sodba: Šele sedaj se pravzaprav lahko suvereno odločiš, 
kakšna bo tvoja sodba o vprašanju. Po navadi je seveda obratno. Človek že 
vnaprej pozna odgovor in šele nato išče argumente zanj. A nam gre na tej 
stopnji zato, da vprašanja premislimo z lastno glavo in razmišljanja 
zapišemo esejistično. Kot ti je gotovo že jasno, imaš po vseh korakih 
zadosti materiala,  moraš ga le še po zgornjih navodilih organizirati. 
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Morda se ti bodo vsa ta navodila zdela odveč in delo po njih mukotrpno, a 
pri mišljenju sta potrebna sistematičnost in strogost, ki si ju moramo 
navadno privzgojiti, če nimamo posebne sreče, da smo ju dobili v dar od 
staršev.                                                 

PROSIM VAS TUDI ZA POVRATNO INFORMACIJO! ALI SO NAVODILA RAZUM- LJIVA? ALI 
STE SI POMAGALI Z NJIMI? ALI SEM NA KAJ POZABILA?  NA KAKŠNE TEŽAVE STE 
NALETELI PRI PISANJU? O VSAKEM PROBLEMU SE LAHKO POGOVORITE ...  

                                 Alenka Hladnik 

V Ljubljani, 26. 9. 1992             

1. Pisal boš o problemu zgodovinske resnice - ali obstaja le ena 
zgodovinska resnica? Čeprav si se že odločil, da lahko govorimo le o zgod. 
resnicah, ne bo odveč, če boš pred pisanjem dobro premislil ugovore  
nasprotnikov. 

Zelo enostaven pripomoček (priporoča ga de Bono in je pripraven za vstop v 
reševanje različnih miselnih problemov) je metoda, po kateri navedeš nekaj 
pritrdilnih in nikalnih odgovorov na vprašanje.  

Primer: Ali naj bo evtanazija dovoljena?  

DA, ker je usmiljena in skrajša ljudem trpljenje; 

    ker se denar, namenjen neozdravljivo bolnim in trpečim, lahko 

    nameni  tistim, ki imajo upanje; 

    ker ima vsak človek pravico dostojanstveno umreti; 

    ker ima vsak pravico do kvalitetnega življenja; 

    ... 

NE, ker je vsako življenje sveto; 

    ker to prepoveduje krščanska religija; 

    ker lahko pride do zlorab; 

    ker nasprotuje zdravniški etiki; 

    ... 

DAMJAN ::: 3.a 

Kot celota je tvoja razprava všečna in prepričana sem, da se boš razvil v 
dobrega pisca, le nekaj vaje boš še potreboval. Če želiš, lahko svoj prvi 
esej popraviš, lahko pa se lotiš drugega. Ker nisi docela premislil, kaj 
pomeni biti odgovoren, si naredil določene napake v argumentaciji, na 
katere te bom opozorila.  

(1). Z analizo tvoje razprave bom začela od sklepa. Postavljaš tezo, da so 
znanstveniki sicer odgovorni, a ne v celoti, ker njihova odkritja 
zlorabljajo drugi.  

(2). Če presojamo njihovo odgovornost, moramo upoštevati tudi koristnost 
njihovih odkritij. Ali morda meniš, da je njihova odgovornost manjša, če je 
odkritje zelo pomembno in koristno za človeštvo. 

(3). Hkrati se nagibaš k mnenju, da so znanstveniki le nesrečni norčki, s 
katerimi manipulirajo mračne sile(?). A če meniš tako, potem prav gotovo 
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niso odgovorni ne za svoja dejanja ne za posledice odkritij. Ta ugotovitev 
je seveda v nasprotju z zgornjo, kar je pri argumentaciji nedopustno. Zato 
bi bilo bolje, če bi jo drugače  oblikoval. Recimo takole: Kaj pa če  
dandanes znanstveniki niso le ubogi... ali  Morda pa so znanstveniki le 
neke vrste norčki, ki ne vidijo nič poleg svoje znanosti, in zato lahko z 
njimi mračne sile manipulirajo po mili volji.  

(4). Znanstveniki se  posvečajo znanosti in odkrivanju v dobro človeštva, 
celo zavedajo se možnosti zlorab in se zato  počutijo krive, včasih jih  
tudi prisilijo v nečedna dejanja (2. svet vojna), ker grozijo njihovim 
svojcem. Da bi lahko izrabili svoje genialne možgane, morajo  danes delati 
v vojaških laboratorijih, zato so torej deloma odgovorni, a če odkrijejo 
kaj velikega in dobrega, se njihova odgovornost zmanjša.  

Vseh teh trditev o znanstvenikih nisi argumentiral. Ali to, kar si navedel 
o njih, ustreza resnici?    

MATEJ …, 3.A 

V eseju želimo odgovoriti na vprašanje, zastavljeno v naslovu, pa tudi 
opozoriti na problem  moralnosti in odgovornosti (stvar se ne more dotikati 
pojma, op. A.H.), ki je  dandanes zelo aktualen. (Po nepotrebnem 
pojasnjuješ pojem aktualnost. AH) Neprestano namreč lahko poslušamo 
prerekanja in borbe glede moralne odgovornosti staršev, ki se odločajo za 
splav, ali svojcev, ki želijo z evtanazijo odrešiti bolnike, priključene na 
aparate za ohranjanje življenja ipd. 

Naprej želimo pojasniti, kako razumemo pojma odgovornost in moralnost, ter 
določiti še nekatere druge, ki se nam zdijo povezani s problemom. 
Osredotočili se bomo na moralno odgovornost, čeprav poznamo tudi pravno 
ipd. Odgovoren je človek, ki nosi posledice svojih dejanj... (Pišeš esej in 
ne učbenika. op. AH)  

vop. 1) Trditev ostaja neargumnetirana.  

op. 2) Bilo bi boljše: " Ker je problem odgovornosti znanstvenikov vse prej 
kot enostaven, ga bomo raziskali s pomočjo različnih primerov in z njimi 
tudi utemeljili našo rešitev. Prvi primer naj bo izmišljen za boljšo  
ponazoritev..." 

vop. 3) Kriv - nedefiniran pojem!   

vop. 4) Zdi se mi, da mešaš moralno in kazensko odgovornost. (Ugotovitev 
velja za cel esej.) Človek je za neko dejanje lahko moralno ne pa tudi 
kazensko odgovoren.  

vop. 5) Sklepaš na podlagi  predpostavke, da je dejanje splošno moralno (s. 
m.), če nekdo predvidi od družbe določen delež posledic svojega dejanja. 
Ker je pač nemogoče, da bi predvidel vse ali pa le določen odstotek 
posledic, izpelješ trditev, da človek zato ni s.m. odgovoren. S. m. dejanje 
je v skladu s s. m. normami.     

Običajni primer: 

1. moralna norma: Govori resnico! 

moralno dejanje: Resnično govorjenje.  

Hipotetičen primer: Ljudje ne morejo lagati.  Ali je Govori resnico! v tem 
primeru lahko moralna norma?  
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Tvoj primer: (6) 

2. moralna norma: Predvidi določen delež posledic svojega delovanja!  

m. dejanje: Predvidevanje določenega deleža posledic delovanja. 

Ljudje nikoli ne morejo predvideti vseh ali določenega deleža posledic. Ali 
je predvidi vse ali določen delež posledic... lahko moralna norma.  

Karikirano:  

Moralna norma: Ne umri! 

Moralno delovanje: Neumiranje. Ljudje ne morejo biti splošno moralno 
odgovorni, ker pač umirajo.  

Vprašujem te, ali lahko določiš nekaj  za s. m. normo, če pa je nihče ne bi 
nikoli mogel izpolniti.  

Dokazati si želel, da znanstveniki niso moralno odgovorni za posledice 
svojih odkritij, ker se ti zdi, da če bi jim naprtili moralno odgovornost, 
ne bi nikoli ničesar odkrili. Vsi tvoji primeri (definicije) so 
skonstruirani v ta namen. Toda ali to drži?   

Tvoj esej je tipičen izdelek inteligentneža, ki si o vsakem problemu takoj 
ustvari svoje mnenje in ga hiti dokazovati, še preden se je sploh poglobil 
vanj in ga pretresel z vseh vidikov.  

Osebno mi je sicer tvoj vehementen stil pisanja všeč, a ... 

Skušaj se znebiti stilskih okornosti. 

Prilagam naslove. 

Upam, da ti nisem vzela poguma. Po naravi vedno vidim najprej slabo in šele 
nato dobro.  

  

                                   A. Hladnik 

1. Primer dr. Nihčeganepotrebuje  

Dejstvo št. 1 (žal ga ne morem podpreti s časopisnim izrezkom, a upam, da 
mi boš verjel): 

Nekje na Škotskem na neki kliniki že izbirajo spol pri umetnem  spočetju 
otroka v epruveti. Posel jim zelo cveti. (O tem sem brala v Delu.) Vse 
mogoče organizacije so to delovanje že moralno obsodile. Klinika pa lahko  
deluje, ker parlament še ni izglasoval zakona, s katerim bi prepovedali 
izbiro spola. Verjetno ga bo, če bo prišlo do takih posledic, kakršne 
omenjaš v eseju. Vendar se mi ne zdijo preveč verjetne. Predvidevam namreč, 
da se nasploh ljudje ne bi odločali za izbiro spola, ker krščanska religija 
prepoveduje človeško vtikovanje v svete zadeve. Odvrneš mi sicer lahko, da 
enako velja za kontracepcijo, ki jo prepovedujejo, pa jo ljudje še vedno 
uporabljajo. Vzemimo, da imaš prav in da bi čez 20 let imeli 90% moških 
(glede na to, da so sinovi bolj zaželeni kot hčere). Ali morda to ne bi 
ogrozilo družbe in bi ta svobodno izbiro spola prepovedala, kakor hitro bi 
ugotovila, da se rojevajo večinoma moški. Četudi ne bi reagirala tako, 
menim, da bi začeli veljati zakoni ponudbe in povpraševanja - pomanjkanje 
žensk bi jim povečalo zaželenost ... tako da bi se razmerje med moškimi in 
ženskami sčasoma uravnovesilo.  
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Dejstvo št. 2: 

Pred približno dvema desetletjema so se vodilni svetovni genetiki skušali 
dogovoriti za ustavitev raziskav na področju genetskega inženiringa. 
Ustrašili so se svoje moralne odgovornosti za možne nezažele posledice. 
Očitno je, da niso uspeli. A v svetu neprestano poteka debata o moralnosti 
genetskih posegov v živa bitja. Mislim celo, da razvite države že poskušajo 
zakonsko določiti pravila igre.  

Kulturni relativizem se imenuje pozicija, ki jo zagovarjaš, ko govoriš o 
Nemcih: moralne norme so odvisne od družbe, v kateri so nastale. V 
različnih kulturah torej najdemo različne norme in družba je tista 
avtoriteta, ki določi, kaj je dobro in moralno. Zato ni nobene nevtralne 
pozicije, s katere bi lahko presojali o večji ali manjši moralnosti te ali 
one kulture. (To vrsto relativizma so zagovarjali npr. sociolog Summer, 
psihoanalitik Freud in antropologinja Ruth Benedict.)   

Slabe točke te pozicije: 

1. Vzemimo, da neka kultura trdi, da je naš planet star 3564 let in druga 
2000000 let. Katera resnica drži? Prva, druga ali morda tretja? Ali je neko 
prepričanje resnično zato, ker neka družba verjame, da je tako? Enako lahko 
vprašamo, ali je določeno vedenje moralno zato, ker določena družba meni, 
da je tako? 

2. Ali iz dejstva, ki ga ugotavljajo raziskovalci, da imajo različne družbe 
različne moralne norme, sledi, da ne obstajajo neke univerzalne in 
objektivne moralne norme. Ali je le slabost kultur, da le-teh ne poznajo?  
NADALJEVANJE SLEDI. 3. Osnovna teza kulturnega relativizma je utemeljena s 
popolnoma neubranljivo predpostavko, da družbe v določenih zgodovinskih 
obdobjih vedo, kaj je dobro (moralno) zanje. Zgodovinska dejstva 
nasprotujejo temu. Veliko izginulih družb je zagovorjalo militarizem kot 
moralno vedenje (in s tem kot najvišje dobro), a so vojaški neuspehi 
pripomogli k njihovem propadu. Ali je bil militarizem moralen, ker so 
verjeli vanj?  

4. Kateri kažipot nam zagotavlja teorija kulturnega relativizma v 
spreminjajočih se družbenih razmerjih? Ali lahko govorimo moralnem napredku 
(obnovi) družbe?  

5. Če naj bo kulturni relativist konsistenten, mora tolerirati netolerantne 
in osvajalske družbe. Npr. osvajalno vojno Srbov, ker je pač zanje moralna.  

Argument eseja: 

1. V družbi veljajo splošne moralne norme, ki pa se v času spreminjajo. 
Treba jih je uzakoniti, da bi prisilili posameznike v dejanja skladna z 
njimi, kajti drugače ravnajo le v svojo korist, kar je njihova najvišja 
moralna norma (Deluj v svojo korist!). Če se splošne moralne norme slučajno 
ujamejo s koristjo posameznika, jih sprejme za svoje in kadar jih v svojem 
ravnanju upošteva, ravna splošno moralno. Če jih ne upošteva, je splošno in 
ne osebno nemoralen, kajti ravnal je v svojo korist.  

Da pa bi preprečili škodljiva ravnanja, družba razglasi za splošno moralno 
normo ne škoduj drugim in jo tudi uzakoni. To normo pa posameznik sprejme 
ali pa ne glede na svojo korist. 

Znanstveniki so kazensko odgovorni (in s tem tudi splošno moralno 
odgovorni), če se ne ravnajo po uzakonjenih moralnih normah in delajo škodo 
drugim v svoji družbi (državi), lahko pa delajo škodo nasprotniku (tvoj 
primer hladne vojne) in so tako moralni /to slednje izhaja iz kulturnega 
relativizma, ki ga zagovarjaš/.   
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Osebno so moralno odgovorni le, če ne delujejo v svojo korist (dokazuješ, 
da človek ni nikoli osebno moralno odgovoren, pa v bistvu je, če ni ravnal 
v svojo korist).  

Paradoks: V svoji argumentaciji si zašel v paradoks: povsem relativiziraš 
moralne norme (odvisne so od časa, kulture, okoliščin socializacije 
posameznika, od njegovega trenutnega stanja in potreb) hkrati pa za 
univerzalni normi vzpostaviš na nivoju posameznika Deluj v svojo korist! in 
na nivoju družbe Ne škoduj drugim članom svoje družbe (naroda)!  

Vprašanja: 

Ali lahko normo Ne škoduj drugim! razširimo na vse ljudi? Kakšne 
konsekvence bi imela takšna razširitev?   

ARGUMENTACIJA 

Argument se ponavadi začne s trditvijo, za katero menite, da je vašim 
bralcem najbližje, nadaljuje pa s pogledi, ki bi bili zanje popolnoma 
nesprejemljivi. 

Poznamo veliko različnih argumentov, toda vsak mora biti prepričljiv, če 
naj bo dober. Slab argument bo pokvaril pisanje in obrnil bralce proti vam.   

Pri argumentaciji gre za racionalno dokazovanje - prepričevanje z 
navajanjem razlogov. (Prepričujemo seveda lahko tudi drugače: "Verjemi, 
drugače te bom natepel." "Zdiš se mi bister človek. Kako potem tega ne 
verjameš?") Argument pa ima lahko tudi raziskovalno funkcijo - s pomočjo 
navajanja razlogov raziščemo neko področje.  

1. Seveda se ljudje prepričujejo o kontroverznih temah:  

Ali naj ponovno uvedemo smrtno kazen? 

Ali naj bo evtanazija dovoljena? 

Ali napredek civilizacije nujno vodi v propad našega planeta? 

Ali naj se Slovenija kot miniaturna državica povezuje le z najbližjimi 
sosedi? 

Torej moramo temo ljubezen do spoznanja narediti kontroverzno: podnaslov se 
naj glasi Ali se strinjate z nekaterimi starogrškimi filozofi, da je 
racionalno spoznanje najvišji smoter človeka?                                      

2. Zaradi svojih duševnih lastnosti človek hitro odgovori na podobna 
vprašanja z da ali ne v skladu z različnimi nagnenji. A smoter pisanja 
eseja je seveda racionalni premislek. Zato vam je lahko v pomoč De Bonova 
metoda navajanja pritrdilnih in nikalnih odgovorov, ki navaja k mišljenju 
in tudi lahko pripelje do spremembe prvotnega stališča.  

Primer: Ali naj bo evtanazija dovoljena?  

DA, ker je usmiljena in skrajša ljudem trpljenje; 

    ker se denar, namenjen neozdravljivo bolnim in trpečim, lahko 

    nameni  tistim, ki imajo upanje; 

    ker ima vsak človek pravico dostojanstveno umreti; 

    ker ima vsak pravico do kvalitetnega življenja; 
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    ... 

NE, ker je vsako življenje sveto; 

    ker to prepoveduje krščanska religija; 

    ker lahko pride do zlorab; 

    ker nasprotuje zdravniški etiki; 

    ... 

3. Kaj še sodi k predhodnem premisleku? Ali je tema aktualna, pomembna, 
zanimiva? (Nadaljujem z zgornjim primerom.) Da, razvoj medicine omogoča 
podaljševanje življenja ljudi, ki so zanj že povsem nesposobni...  

4. Kaj  veste o temi eseja? Poznate Platonove tekste, pri sociologiji ste 
govorili o filozofih vladarjih, znana vam je Aristotelova klasifikicija 
znanosti, trojna delitev duše, njegova stališča o znanosti (prvi 
filozofiji) in o bogu. Veste, da je Sokrat posvetil življenje iskanju 
resnice in kaj so pomenili njegovi filozofski nasprotniki za antiko. 
Spominjate se tudi družbenih vzrokov za pojav  racionalnosti itd. Upam, da 
sem vam uspela zadosti nazorno prikazati očaranost, ki so jo Grki čutili ob 
svojih izmislekih, a za nami je 2500 let racionalnosti (s tezo se vam ni 
treba strinjati, če jo razumete preširoko - mislim seveda na razvoj 
filozofije, znanosti in v zadnjem času tehnologije), zato skušajte z 
današnjega vidika presoditi o vprašanju. Vednosti s tega področja vam 
gotovo ne manjka, navsezadnje živite v času znanstveno-tehnološke 
revolucije. 

5. Ko boste argumentirali svoje stališče, pazite, da ne boste zapadli v 
protislovje.  Za začetek bo dovolj, če se boste zgledovali po Parmenidu. 
(Jože je resnicoljuben človek. Jože se je zlagal o svoji starosti.)   

6. Poskusite tudi dokazati, da vašim nasprotna trditev ne drži. Vsekakor 
naj bo vaša argumentacija dialektična - vedno imejte v mislih bralca, ki 
morda dvomi o vašem stališču, ki se mu vaš argument ne zdi logičen, 
zadosten, razumljiv... Ko iščete razloge za svojo tezo, imejte vedno v 
mislih tudi potencialnega bralca, ki išče dokaze, s katerimi bo zavrnil 
vaše razloge. 

Prvi poskusi komentiranja esejev 

 
Draga Petra! 
 
 Ne bi ti rada priskutila pisanja, vseeno pa bi tudi rada, da bi se kar najbolje odrezala. Ker si  prva, se ti bom 
lahko bolj posvetila z upanjem, da boš imela korist od pisanja. Če ne bi bila  prepričana, da lahko esej napišeš 
bolje, ti bi ga enostavno ocenila.  
1. Najprej nekaj formalnosti: Vejice, pike, vprašaji itd. so levostični. 
Med vrstami mora biti presledek. Računalnik ti ga naredi kar sam, če mu ukažeš. 
Ni ti treba podčrtovati. 
2. Dejstva navajaš neprecizno (npr. Sokrat in majevtična metoda). Heraklit ne uporablja "reševanja nasprotij za 
spoznanje resnice". Še več podobnih spodrsljajev je v eseju. Ali  uporabljaš za učenje le zapiske? 
3. Škoda, da nisi naredila sinopsisa, kakor smo se zmenili, občutek namreč imam, da tvoj esej ni premišljen. 
Razlogi za občutek: 
 V uvodnem stavku se vprašuješ, zakaj je nekaterim ...  najvišji smoter racionalno spoznanje. V eseju ne 
odgovoriš nanj. Mimogrede se pravi naslov eseja glasi drugače: Ali se strinjaš z nekaterimi starogrškimi filozofi, 
da je racionalno spoznanje  najvišji smoter človekovega življenja? 
 V 3. odstavku  pišeš o načinih, kako so se nekateri filozofi dokopali do resnice, čeprav študij le-teh ne 
vodi k odgovoru na zastavljeno vprašanje. V naslovu smo se omejili na racionalno spoznanje. Vsem filozofom, 
ki smo jih omenjali je seveda skupno prepričanje, da nas do resnice vodi razum (ratio), čeprav so govorili o 
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različnih  razumskih  metodah: npr. dedukcija (Parmenid), apagogični dokaz (Zenon), induktivna metoda, 
definiranje, majevtična metoda (Sokrat) itd. 
 V vseh ostalih odstavkih približno obnavljaš nekatere misli  filozofov. Moram ti priznati, da mi ni čisto 
jasno, kaj hočeš v eseju povedati. Zdi pa se mi, da najbolj ceniš (15. in 16. odstavek) spoznanje, do katerega se 
človek dokoplje sam.  
4. Pa poskušajva narediti nekaj skupaj (naj ti bo to le ideja!): 
 V eseju, ki sem mu dala naslov Ljubezen do spoznanja, bom  morala pisati o vprašanju, ali je racionalno 
spoznanje res najvišji smoter človekovega življenja - tako so namreč menili največji misleci stare Grčije, ki so že 
pred več kot dvema tisočletjema nakazali pot, po kateri  od takrat hodi naša civilizacija. Tudi moja profesorica 
filozofije je očitno tega mnenja, drugače nam verjetno - revežem - ne bi bilo treba pisati eseja o razumskem 
spoznanju. Moram priznati, da nikoli nisem razmišljala v to smer in imam kar hude težave s pisanjem. Da bi 
ugotovila, če je racionalno spoznanje resnično najvišji smoter človekovega življenja, se mi zdi najbolj smiselno, 
da se zatečem po pomoč kar k samim filozofom, ki smo jih spoznali pri pouku. Nedvomno, da so vsi 
pomembnejši racionalisti, kar pomeni, da so  prepričani, da jih do spoznaja resnice pripelje le razum 
(argumentiraj s citati - npr. Her. fragmenti 52 - 81a, začetek Parmenidove pesnitve, Demokrita...). A pri njih me 
še najbolj impresionira dejstvo, da pridejo do svojih spoznanj z lastnim umom, in iz lastnih izkušenj vem, da mi 
tako spoznaje pomeni največ.  Ali morda niso ravno zaradi tega tako cenili svoja spoznanja? Če znova pogledam 
v zvezek, vidim, da smo na začetku leta zapisali, da je znanstveno - filozofsko mišljenje otrok demokracije. 
Človekova misel je zgodovinsko napredovala takrat, ko se je uspela osvoboditi in razviti skozi dialog v 
demokratični skupščini, kjer so lahko razumsko razpravljali o problemih političnega življenja. Logos, ki se je 
rodil v politiki, pa  je okužil tudi druga področja človekovega zanimanja. Do tedaj se še ni zgodilo nič 
pomembnejšega... 
In potem se lahko piše o radovednosti, čudenju, mitu, prvih filozofih. O tem, kako so bili stari sami tako 
navdušeni nad svojimi razumskimi stvaritvami, da so menili, da jih približujejo nesmrtnosti (Platon), 
božanskemu (Aristotel). 
Za konec, ker si pač šla po svet k filozofom, moraš ugotoviti, ali se strinjaš z njihovim navdušenjem nad 
racionalnim spoznanjem. Ali je tako spoznanje res najvišji človekov smoter. 
Tako Petra, poskušala sem ti pokazati eno od poti, po katerih se lahko lotiš nalog, kakršno sem vam zastavila. Če 
boš pozorno brala, boš videla, da je vse, kar sem napisala rezultat spretnosti. Od lani pa se gotovo še spomniš, da 
so te posledica učenja - vaje. Pogum v roke! Moje pisanje ti naj bo le vzor.  
15. in 16. odstavek sta všečna. Gotovo veš, da zato, ker sta res plod tvojega uma.    
  P 
Peter!1. Žal nimam zadosti časa, da bi ti obširno analizirala tekst, pa tudi sama nisem preveč doma v ekonomiji 
(neko vednost sicer posedujem, ker smo na fakulteti študirali Marxa). Prepričana pa sem, da si korektno povzel 
literaturo.  
2. V polpretekli dobi je bila tudi ekonomija ideološka, zato je v knjigah tako velik poudarek na marksističnih 
razlagah. Danes je seveda marksizem samo ena od teorij. V filozofiji smo npr. Marxa postavili na zasluženo 
mesto: je le mladoheglovec, ki ga pa ne moremo postavljati ob bok Heglu, Kantu in podobnim velikanom 
človeške misli, čeprav je njegova filozofija imela velik družbeni pomen, a bolj kot legitimacijska teorija. Ker 
uporabljaš literaturo iz osemdesetih let, moraš biti zato pozoren. Pazi tudi na ideološke termine: npr. 
MEŠČAnSKA TEORIJA (str.4,9) vzdevek meščanski je veljal za pravo zmerljivko.      
3. Spet te opozarjam, da pri vsaki uporabi termina pazi na njegov pomen: npr. ciklična raziskovanja svetovno 
znanih ekonomistov (str. 9) - ali misliš, da so krize raziskovali ciklično?  
Predlagam ti tudi, da vse skupaj napišeš po svoje, tako da se bo iz teksta videlo tvoje razumevanje pojava. 
Dogovori se s prof. Vilfanovo, katere strokovne izraze bi bilo smiselno obdržati.  
Povsem nepotrebno je napisati, da "do sedaj še nobena teorija ni postregla z 'revolucionarnimi' odkritji ter 
predlogi na tem področju... ", ko lahko enostavno poveš, da nobena ni dala dokončnega odgovora na zastavljena 
vprašanja, ker nobena ni zadosti temeljita (ali je to tvoje odkritje? če ni, moraš nujno navesti avtorja misli) pa 
tudi pojav je izredno zapleten. 
4. Pri pisanju naloge se zavedaj, da jo boš moral zagovarjati pred komisijo, kateri boš moral pokazati, da stvar 
obvladaš in da imaš tudi svoje ideje in stališča. 
5. Dobro bi tudi bilo, če bi poskušal aktualizirati zadevo - torej uporabiti teoretično znanje za raziskavo 
konkretnega problema. Zdi se mi, da si to že nakazal v podnaslovu. 6. Pazi tudi na citiranje. Ne moreš napisati le 
Maurič (str.9). Še enkrat poglej navodila. Narekovaji morajo biti "zgoraj".  
                      Delovne počitnice ti želi Alenka Hladnik  
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PRILOGA 2/1  
Seminar Vsebine in metode dela pri filozofiji za otroke 

Marjan Šimenc/Alenka Hladnik:  Spoznaj samega sebe; 19. marec 2016, FF, Ljubljana 
 
 
 
Mi se ne poznamo, mi spoznavajoči, mi sami sebe same  
 
Friedrich Nietzsche (1844-1900) 
 
H genealogiji morale (Predgovor,1), Slovenska matica, 1988, Ljubljana.   
 
 
 

 
Prvo samostojno branje (označite nerazumljivo, nenavadno, čudno, zanimivo …) 
 
 
Mi se ne poznamo, mi spoznavajoči, mi sami sebe same: in to z razlogom. Nikoli se 

nismo iskali – kako bi se naj potemtakem nekega dne našli? Upravičeno so rekli: 

»kjer so vaši zakladi, tam je tudi vaše srce«; naš zaklad je tam, kjer so košnice 

našega spoznanja. Mi smo vedno na poti k njim, kot rojene krilatce in medobere 

duha nas pravzaprav od srca skrbi samo eno – nekaj »prinesti domov«. Kar pa se 

sicer življenja tiče, tako imenovanih »doživljajev« – kdo med nami še sploh ima 

dovolj resnosti za to? Ali dovolj časa? Bojim se, da pri teh stvareh nismo nikdar bili 

čisto »pri stvari«: ravno našega srca nimamo tam – niti naših ušes! Marveč, tako kot 

se božansko raztreseni in vase zatopljeni človek, ki mu je zvon – oznanjujoč poldan 

– pravkar z vso močjo dvanajstkrat zadonel v ušesih, nenadoma zdrami in se 

vpraša: »Koliko je pravzaprav odbila ura?«, tako si pozneje tudi mi, kdaj pa kdaj, 

manemo ušesa in povsem osupli, povsem zmedeni vprašamo: »Kaj smo pravzaprav 

pravkar doživeli?«, še več: »Kdo pravzaprav smo?«, in potem štejemo, kot sem 

dejal, vseh dvanajst drhtečih udarcev zvona našega doživljaja, našega življenja, 

naše biti – ah! in pri tem se uštejemo ... Prav nujno si ostajamo tuji, se ne 

razumemo, moramo se imeti za druge, za nas večno velja stavek: »Vsakdo je 

samemu sebi najbolj oddaljen« – sami sebi nismo nikakršni »spoznavajoči« ...  

 
Zabeležite svoje občutke ob prvem branju ___________________________________________ 
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Mi se ne poznamo, mi spoznavajoči, mi sami sebe same: in to z razlogom. 
 
1. Delfi, Apolon  
 

Spoznaj samega sebe! Gnóthi seautón 
Napis na Apolonovem svetišču v Delfih 

 

   
 
Skok v kitajsko filozofsko dediščino (Zenovska zgodba) 
 
Na Kitajskem je Daidžo obiskal učitelja Basa.  
Baso ga je vprašal: »Kaj iščeš?« 
»Razsvetlitev,« odgovori Daidžo.  
»Imaš svojo zakladnico, zakaj ga iščeš zunaj nje?« 
»Kje je moja zakladnica?« 
»Tvoje iskanje je tvoja zakladnica!« 
Razsvetljeni Daidžo je zatem vedno opogumljal svoje prijatelje: »Odprite svoje zakladnice in 
uporabite svoje zaklade.«   
 
 
2. Zakladi                       (zaklad = zbrane dragocenosti, vrednosti)  
 
Nikoli se nismo iskali – kako bi se naj potemtakem nekega dne našli? Upravičeno so rekli: 
»kjer so vaši zakladi, tam je tudi vaše srce«; naš zaklad je tam, kjer so košnice našega 
spoznanja. Mi smo vedno na poti k njim, kot rojene krilatce in medobere duha nas 
pravzaprav od srca skrbi samo eno – nekaj »prinesti domov«.  
 

      
Krilatce in medobere duha            Prinesti domov                   Košnice (panji)             Spoznanja   
 

Naš zaklad = panji spoznanja = znanost 
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3. Znanost  
 
Kaj je po vašem mnenju znanost? ___________________________________________________ 
 
Naštejte nekaj znanosti: ___________________________________________________________ 
 
Naštejte nekaj znanosti o človeku: __________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
4. Življenje  
 
Kar pa se sicer življenja tiče, tako imenovanih »doživljajev« – kdo med nami še sploh ima 
dovolj resnosti za to? Ali dovolj časa?  
 
Kako biologi definirajo življenje? ___________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Na kaj mislimo, ko uporabimo besedo življenje v vsakdanjem jeziku? ______________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
5. Doživljaj 
 
Doživljaj je ____________________________________________________________________ 
 
Naštejete nekaj svojih  doživljajev: __________________________________________________ 
 
 
Bojim se, da pri teh stvareh nismo nikdar bili čisto »pri stvari«: ravno našega srca nimamo 
tam – niti naših ušes!  
 
Zapišite, kako razumete zgornjo poved._______________________________________________ 

  
 Marveč, tako kot se božansko raztreseni in 
vase zatopljeni človek, ki mu je zvon – 
oznanjujoč poldan – pravkar z vso močjo 
dvanajstkrat zadonel v ušesih, nenadoma 
zdrami in se vpraša: »Koliko je pravzaprav 
odbila ura?«, tako si pozneje tudi mi, kdaj pa 
kdaj, manemo ušesa in povsem osupli, 
povsem zmedeni vprašamo: »Kaj smo 
pravzaprav pravkar doživeli?«, še več: »Kdo 
pravzaprav smo?«, in potem štejemo, kot sem 

dejal, vseh dvanajst drhtečih udarcev zvona našega doživljaja, našega življenja, naše biti – 
ah! in pri tem se uštejemo ...  
 
Zapišite, kako razumete zgornje besedilo._____________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
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6. Tujost  
 
Prav nujno si ostajamo tuji, se ne razumemo, moramo se imeti za druge, za nas večno velja 
stavek: »Vsakdo je samemu sebi najbolj oddaljen« – sami sebi nismo nikakršni 
»spoznavajoči« ... 
 

Kako razumete zadnjo misel iz paragrafa? Ali ni čudno, osupljivo, da živimo sami s sabo, pa se 
ne poznamo, smo si tuji? Za druge ljudi, s katerimi živimo skupaj, pa pravimo, da jih poznamo. 
Povzemite besedilo s svojimi besedami.   
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
7. Naučite se na pamet katero koli poved iz Nietzschejevega besedila.  
 
8. Napišite za domačo nalogo sestavek o zgornjem besedilu, dolg naj bo najmanj 100 besed. 
Napišite, kako ste ga razumeli vi. Zakaj avtor uporabi metaforo o čebelah in panjih? Ali se 
strinjate, da je človek sam sebi tujec? Če ste brez zamisli, kako začeti:  
 
Profesorica je za zadnjo petkovo uro napovedala besedilo, ki ga še nikoli ni brala z drugošolci. 
Dobili smo učni list s slikami in s 1. paragrafom iz dela H genealogiji morale Friedricha 
Nietzscheja, nemškega filozofa iz druge polovice 19. stoletja. Po prvem branju, sem bil_a …  
 
Literatura   
 
Nietzsche, Friedrich (1988): Onstran dobrega in zla. H genealogiji morale. Ljubljana, Slovenska 
matica, str. 207. 
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PRILOGA 3/1 
 
Urban Braune, Neža Vavpetič, Larisa Vrtačnik: Kdo je uporni človek? 
 
 
Scenarij za Unescov svetovni dan filozofije 2013 
 
Rekviziti:  
pametni pametni telefoni, slušalke, suknjič in kravata za kravatarja, superge, majica in letaki za 
Nike, majica z logom za Supermana, očala in pipa za Sartra, škarje za živo mejo za vodjo 
vstajnikov 
 
Glasba:  
Richard Strauss: Also sprach Zarathustra – spremljava Zaratustrovega sestopanja z lestve, 
Pink Floyd: Money – kravatar / Nike pospremi Sartra z odra,  
Klemen Slakonja: Cut the balls (~2:56) – med premišljevanjem vstajnikov in plesom.  
 
Osebe: 17 oseb 
 
Zbor: sedeči v krogu in aktivni na facebooku, vodja zbora Neža Vavpetič 
Zaratustra (Leon Brnot) 
Superman (Leon Brnot) 
Sartre (Urban Braune) 
Kravatar (Leo Kranjc) 
Kazalec časa (Urban Kavka) 
Tekači (Eva Balantič, Tjaša Belavič, Manca Dečman, Urban Kavka, Kristina Kotnik, Sebastjan 
Kramar, Špela Osolin, Diana Pivc, Sanja Podržaj, Špela Šlajmer Urankar, David Vavtar, Urban 
Videmšek.) 
Vstajniki (David Vavtar, Neža Vavpetič, Urban Videmšek) 
Plesalci (Larisa Vrtačnik, Urban Braune, Eva Balantič, Sanja Podržaj) 
Vodja digitalno glasbene spremljave (Sebastijan Kramar) 
 
1. prizor 
 
Ponavljajoče se dogajanje na odru. Na levi strani odra je lestev, na njej zamišljeni Zaratustra s 
podprto brado, nepremičen. V ozadju se hitro menjata dan in noč. Nato Zaratustra oživi, zasliši 
se Strauss, živahno sestopi z lestve: začne poplesavati okrog sedečih na odru …  
 
Zaratustra: Poslušajte, kaj vam imam povedati: Bog je mrtev! 10 let sem premišljeval in odkril, 
da je Bog je mrtev!  
 
Zbor na odru obstane in se skrije za Nežo 
 
Vodja zbora: Kaj praviš? Kaj hočeš? Kaj delaš tukaj? 
 
Zaratustra: Bog je mrtev, naučim vas nadčloveka. 
 
Vodja zbora: Kaj  nam težiš? Pusti nas pri miru!  
 
Zaratustra vztraja: Naučim vas nadčloveka. 
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 Vodja zbora:  Kaj nas naučiš? Nadčloveka? Ne štekam. 
 
Zaratustra poskuša še enkrat: Poslušajte! Naučim vas nadčloveka. Ta človek prihodnosti, ki nas 
bo rešil tako dosedanjega ideala kakor tega, kar je moralo iz njega izrasti, velikega gnusa, volje 
do niča, nihilizma, ta znanilec poldneva in velike odločitve, ki bo zopet osvobodil voljo, ki bo 
povrnil zemlji njen cilj in človeku njegovo upanje, ta antikrist in antinihilist, ta premagovalec 
Boga in niča – on mora enkrat priti ...    
 
Zbor začudeno zmajuje z glavo in gleda v pametne telefone. Med pogovorom vodje zbora in 
Zaratustre se na facebooku prikaže njegov profil. Zvrstijo se naslednja vprašanja: zarat tustra 
 
 1.         Kdo je ta model? – Eva Balatnič 
 2.         Kva sploh hoče? – Kristina Kotnik 
 3.         Zakaj je vesel? – Špela Osolin 
4.          Zakaj nam teži? – Manca Dečman 
  
Vodja zbora: Čudak, ti bom že pokazala pravega nadčloveka … 
 
Na ekranu se pojavi reklama za film Superman. Med tem Zaratustro nasilno  preoblečejo v 
Supermana, tj. mu nataknejo majico.  
 
2. prizor  
 
Iz ozadja pride Sartre, kadi pipo, ima očala in šarmira na splošno ☺. Gleda sedeče in se čudi kot 
pravi filozof, pa da bo še malo bolj filozofsko: 
 
Sartre: Kaj počnete? 
 
Vodja zbora: Sedimo. 
 
Sartre: Kaj če bi vsi sedeli? Vstanite! Ali ne veste, da ste odgovorni za svoje sedenje! Obsojeni 
ste na svobodo!  
 
Vodja zbora:  Kaj pravi tip? Še en pametnjakovič! Še en, ki nam hoče soliti pamet! 
 
Sartre: Hej, ne morete kar sedeti in čakati. Saj niste pena ali gniloba ali kot kakšna cvetača. 
 
Vodja zbora: Kaj praviš? Kakšna odgovornost? Kakšna svoboda? Kakšna cvetača in gniloba?  
 
Sartre: Človek je obsojen na svobodo! Je tisto, kar naredi iz sebe. Naredite že vendar kaj iz sebe. 
Just do it!  
 
V tem pride Kravatar, ki pospremi Sartra dol z odra, ponujajoč mu Nike superge, ki jih Sartre 
začudeno sprejeme in odide z odra.  
 
Na ekranu se pokaže Just do it! 
 
Kravatar na odru vrže reklame zboru, ki jih veselo, vrešče sprejme. Nato se povzpne na lestev in 
istočasno na oder pritečejo tekači ter skupaj z zborom tečejo 2 kroga okoli njega in mu vzklikajo, 
častijo kapitalizem in nekateri posedejo na desno stran odra in spet začnejo delati ponavljajoče 
delo.  
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3. prizor  
 
Ko vsi spet sedijo, pridejo vstajniki in se postavijo diagonalno ob lestev ter zaslišujejo Kravatarja 
na lestvi.  
 
Vstajniki in dva iz zbora: Gotof si! Gotof si! 
 
Kravatar jih utiša. Začne se zasliševanje. 
 
Kravatar: Sem jaz kriv za to situacijo? 
Vstajniki: Kriv si ...  kriv si ... 
Kravatar: A je za vse kriv denar? 
Vstajniki: Ja! Denar je kriv! Denar je kriv! 
Kravatar: Pa saj trg je pravičen.  
Vstajniki: Ni. Ni ... Ni ... Ni ... (čedalje tišje) 
Kravatar: Mislite,  da bo kaj boljše če jaz grem? Kaj bo pa pol? Bo kaj drugače?  
Vstajniki: se spogledajo 
 
Vstajniki potihnejo. Kapitalist si pomane roke in odide. Vstajniki se zadržujejo v ozadju in po 
tihem debatirajo (so malce zmedeni). 
 
Na oder pritečejo plesalci: Larisa, Urban, Sanja, Eva. Larisa in Sanja sta zadaj, Urban in Eva 
naprej. Nato se zasliši glasba, na zaslonu se pojavi odlomek iz Slakonje: plesalci odplešejo Cut 
the balls. Med plesom pritečejo z raznih strani vstajniki, grobo odrinejo dekleta in zgrabijo 
plesalca ter mu hočejo odrezati j… 
 
Plesalec: Kaj delate? Norci, idioti! Pa ne meni! Ne meni! Ne meni! 
 
Vodja zbora: Komu pa?! Komu pa?!  
 
Vstajnik: Smo mogoče prehitro ukrepali? Komu naj režemo? Koga naj režemo? Ali moramo stvar 
razmisliti? 
 
Vstajniki odidejo z odra med publiko in sprašujejo gledalce: Kaj pa ti meniš? Kako lahko rešimo 
situacijo? Kako naprej? Zakaj se sploh borimo? 
 
Napis na platnu: Don't just act! Think! (Po Slavoju Žižku)  
 
Tu se predstava zaključi, vsi pritečejo na oder v majčkah Mladi filozofi, se poklonijo, vtem se 
pokaže napis na platnu:  
 
Kdo je uporni človek?  
 
Nastopali so dijaki Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra iz Kamnika  
 
Eva Balantič, Tjaša Belavič, Leon Bernot, Urban Braune, Manca Dečman, Urban Kavka, Kristina 
Kotnik, Sebastjan Kramar, Leo Kranjc, Špela Osolin, Diana Pivc, Sanja Podržaj, Špela Šlajmer 
Urankar, Neža Vavpetič, David Vavtar, Urban Videmšek, Larisa Vrtačnik.  
 





FILOZOFIJA  
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Se uči:                                                 Ocena:                                    Poučuje: 

                                           4.                 P                                    Alenka Hladnik, prof. fil 

 
Gimnazija in srednja šola  Rudolfa Maistra Kamnik  

GIMNAZIJA

2015/16

Priloga 2



Zapišite nekaj po vašem mnenju najbolj zanimivih misli znamenitih 
filozofov. Na koncu šolskega leta naj bo na tej strani vsaj 10 misli. 



Uvodna ura

i

UVODNA URA (2. 9. 2015, 4._)

Delovni zvezek (DZ) za filozofijo, spet v mapo s sponko ali vložen v akto, morate prinesti k 
vsaki uri in ga uporabljati skladno s pisnimi in ustnimi navodili. Tako boste za predmet 
porabili malo časa in dosegli oceno, kakršno si želite, tudi ure vam bodo minile hitreje. Na 
koncu šolskega leta bo tako mogoče delo z DZ oceniti. Najprej v okvirčku obkrožite želeno 
oceno, nato v Prilogi 1 (Merila ocenjevanja) na koncu DZ preberite opis obkrožene ocene. 
Izpišite v okvirček, kaj boste morali znati in delati, da jo boste tudi dobili.  

Jaz, _____________________4._, si želim pri filozofiji imeti zaključeno oceno 1  2  3  4  5
(Ime in priimek) 

1. Izpišite iz Priloge 1. in si zapomnite, kaj boste morali znati in početi za izbrano oceno:

2. Ali k sodelovanju šteje delo z delovnim zvezkom?                       DA   NE

3. Ali ste v osnovni šoli obiskovali predmet filozofija za otroke?     DA    NE  

5. Prepišite glavni cilj gimnazijskega predmeta filozofija

(Glej, Cilji predmeta, Priloga 1 str. II)

6. Napišite, kaj vam pomeni beseda filozofirati. Brez cenzure, prosim!

Filozofirati = 

7. Poskusite opredeliti besedo predsodek. (Spomnite se na zgodovino, psihologijo in sociologijo.)

Predsodek =  

8. Ali so predsodki pri ljudeh pogosti ali so bolj izjema? 

9. Naštejte nekaj predsodkov.

10. Ali jih imate tudi vi? 



Uvodna ura

ii

11. Ali veste, da beseda šola izvira iz starogrške besede sholè, ki pomeni prosti čas. Kakšen 
je vaš komentar etimologije (nauk o izvoru besed) besede šola? Se vam zdi nenavaden? 
Kakšen je vaš odnos do šole? 

12. Skupaj s sosedom izdelajte miselni vzorec, s katerim se boste spomnili nekaj od tistega, 
kar ste pri drugih predmetih že izvedeli o filozofiji. V pomoč naj bo nekaj imen: Tales, 
Pitagora, Descartes (Kartezij lat.), Aristotel, Marx, Newton, Voltaire, Rousseau, Kant, 
Nietzsche … 

FILOZOFIJA



KAJ JE FILOZOFIJA?

1

Aristotel: Zares, radovednost je spodbudila najstarejše mislece k 
filozofskemu opazovanju življenja. Kajti čudenje je tisto, kar 
človeka sili k filozofiranju: čudi se najprej nenavadnostim, ki jih 
srečuje, in gre počasi naprej ter se sprašuje o gibanju lune, sonca, 
zvezd in končno o nastanku vesolja. Opaziti neko nenavadnost in 
se začuditi pomeni priznati lastno neznanje /zato je tudi ljubezen 
do mita neke vrste ljubezen do filozofije, kajti je mit skupek 
čudežnega/. Če so se torej prvi filozofi posvetili filozofiji, da bi se 
izognili neznanju, je bilo to očitno zato, ker so težili k spoznanju 
zaradi spoznanja in ne zaradi zunanje koristi. (Metafizika 982b)

KAJ JE FILOZOFIJA?

JE ŽE ZASTARELA ALI JE VEČNO MLADA?

KDO JE BIL PRVI FILOZOF?

ZAKAJ SO PRAV STARI GRKI NJENI ZAČETNIKI?

ALI POZNAMO SAMO ZAHODNO FILOZOFIJO?

ALI IMAMO SLOVENCI KAKŠNEGA ZNAMENITEGA FILOZOFA?

ZAKAJ NE MOREMO PODATI ENOUMNE DEFINICIJE FILOZOFIJE?

Aristotel
384 – 322 pr. n. št.



KAJ JE FILOZOFIJA?

2

POMEN BESEDE FILOZOFIJA

Filozofija izvorno pomeni ljubezen, prijateljstvo do modrosti. 
philia + sophia = ljubezen do modrosti

Vprašanja za razčlenitev in premislek, odgovorite pisno: 

Ali v šoli pridobivamo znanje ali modrost? Utemeljite svoje mnenje.

Gotovo se boste strinjali, da poznate pomena ljubezni in prijateljstva, saj ste obe čustvi že 
izkusili.  Zanju je bistveno, da nas povežeta z osebo ali stvarjo, do katere ju čutimo. Kaj pa 
bi pomenila modrost? 

Zame modrost pomeni ____________________________________________________

»Za današnji čas je značilno, da 
poskušamo na vseh področjih 
nabirati čim več znanja. Pri tem 
nam pomagajo tudi računalniki, ki 
delo olajšajo, ki nam lahko v zelo 
kratkem času med številno litera-
turo poiščejo prav to, kar potre-
bujemo, naredijo razne kombina-
cije, narišejo krivulje itd. Včasih so 
bili stari ljudje tisti, h katerimi so 
se mlajši obračali za nasvete, da so 
znali naprej. Zdaj se to ne zdi več 
potrebno. Toda ali so od starih ljudi 
dobivali samo znanje ali kaj več? 

Ali znamo razločevati med znan-
jem in modrostjo? Nekdo lahko 
ima nakopičeno zelo veliko znanje, 
tudi na primer o medčloveških 
odnosih, o zdravem načinu življe-
nja, o tem, kako je treba pomagati 
ljudem v stiski itd. Pa kaj pomaga, 
če ti isti ljudje nimajo življenjske 
modrosti in vsega tega znanja ne 
znajo uporabiti ali z njim na

pravi način motivirati druge. Zato 
svet od samega znanja ne more biti 
boljši in srečnejši. Potrebno je več. 
Potrebna je tudi modrost. Biti 
moder, pomeni to, kar slišiš, vidiš, 
znanje, ki si ga nabereš, v sebi 
predelati, premisliti, preudariti,
kaj od vsega nakopičenega je za 
življenje pomembno in kaj je le 
navlaka. Biti moder pomeni iskati 
povezave, videti za dogajanji 
ozadje in zadnji smisel. 

Modrost ne prihaja sama od sebe. 
Tudi je ne moreš kupiti, ne moreš 
se je naučiti kot na primer poš-
tevanko. V modrosti lahko samo 
poskušaš rasti. To pa pomeni, da 
moraš najprej priznati, da sam 
marsičesa ne veš, ne razumeš, ne 
zmoreš … 

Če hočeš rasti v modrosti, da lahko 
o življenju premišljuješ, moraš 
znati biti sam ...« 

Znanje in modrost
Piše Metka Klevišar, zdravnica



KAJ JE FILOZOFIJA?

3

Ali imate koga od vaših sorodnikov ali prijateljev za modrega? Premislite, zakaj.

Kako poimenujemo ljudi, ki imajo na svojem področju veliko znanja in izkušenj in so po 
poklicu strojniki, učitelji, zdravniki, ekologi, ekonomisti, pravniki, gradbeniki, jezikoslovci,
psihologi ipd. 

_____________________________

Po čem se loči modrost od znanja? Izpišite vse ključne lastnosti modrosti, ki jih navaja avtorica
Metka Klevišar.

1.

2.

3.

4.

5.

Ali menite, da je modrost značajska odlika ali vrlina ljudi? Kaj je vrlina ali odlika?

Stari Grki so bili začetniki zahodne znanosti. Hipokrat (460 – 370 pr. n. št.) ni poznan samo 
po zdravniški prisegi, marveč tudi po nauku o štirih telesnih sokovih. Z njim ni samo razlagal 
bolezni, temveč tudi obnašanje ljudi. Temperament posameznika določi prevlada enega od 
sokov: sangviniki so živahni in dobrovoljni zaradi preobilja krvi; melanholike črni žolč sili k
predajanju žalostnim čustvom; koleriki so zaradi žolča vzkipljivi in jezljivi; flegmatike pa sluz
drži v ravnodušnosti, zato jih težko kaj spravi iz tira. Aristotelov učenec Teofrast (371 – 287
pr. n. št.) pa je utrl pot raziskovanju človeških značajev. V delu Značaji je opisal trideset 
tipičnih človeških značajev. K človeškemu značaju sodijo lastnosti, ki jih vrednotimo kot 
dobre in so vrline ali odlike, ter slabe ali pomanjkljivosti: marljivost – lenoba, radodarnost –
skopost, pogum – strahopetnost, iskrenost – potuhnjenost itd. 



KAJ JE FILOZOFIJA?

4

Gustav Doré: Salomonova sodba

SALOMONOVA SODBA

V Bibliji srečamo zgodbo o modrem judovskem kralju 
Salomonu, ki si je namesto bogastva in moči izvolil 
modrost (1 Kr 3). Njegova modrost se je pokazala v 
znani razsodbi, upodobljeni na Doréjevi grafiki. 

Zapišite zgodbo:

Katera od značilnosti, ki jih zdravnica Metka Klevišar pripisuje modrosti, je prisotna v
Salomonovi sodbi? 

Katera sestavina modrosti je vsebovana v zgornji znameniti Sokratovi misli?

________________________________________________________________________

Sokrat: Vem, da nič ne vem. 

»Ta človek mene gotovo ne dosega v modrosti. 
Zakaj kakor kaže, nimava ne on ne jaz kaj prida 
znanja, da bi se lahko postavljala; vendar sem 
jaz na boljšem, ker si on domišljuje neko 
vednost, pa je v resnici brez nje, jaz pa prav 
tako ničesar ne vem, a si tudi ničesar ne 
domišljujem. Videti je torej, da sem jaz le za 
troho modrejši mimo njega, namreč za toliko, 
da česar ne vem, tudi mislim ne, da vem.« 
 

(Platon, Apologija)
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Hrana za misli

Razložite, kako razumete naslednji misli in zgodbo o modrosti.

a) Negotovost je polovica modrosti. (Publilij Sir, Sententiae)

b) Modrijan ima svoje bogastvo vedno s seboj. (Fedrus, Fabulae)

c) Hindujska zgodba o modrosti:

Nekega večera je šel modrec skozi ribiško vas. Ustavil ga je ribič. 
»Prosim, počakaj, daj mi biser.«
»O kakšnem biseru govoriš?«
»O tistem, ki ga imaš v torbi. Sanjal sem, da bom danes srečal velikega modreca, ki mi bo dal 
dragocen biser, zaradi katerega bom obogatel in bogato živel vse dni.«
Modrec je vzel iz torbe velik, prelep biser in mu ga izročil: »Prejle sem v vodi zagledal to
svetlikajočo se kroglico, zazdela se mi je lepa in sem jo spravil v torbo. Gotovo je to tvoj 
dragoceni biser, o katerem si sanjal. Na, vzemi ga.«
Ribič je veselo stekel domov. A ponoči ni mogel zaspati. Bal se je, da mu bodo biser ukradli. 
Premetaval se je po postelji in celo noč ni zatisnil očesa. Ob prvem svitu je pograbil biser in 
stekel k modrecu, ki je spal na obali. 
»Vračam ti ta biser. Prinesel mi je več nemira kakor bogastva. Raje me nauči modrosti, zaradi 
katere si mi ga tako ravnodušno izročil. Kajti to je pravo bogastvo.« 

Pisno odgovorite na vprašanja!  
 
Zakaj je po vašem mnenju modrec ravnodušen do bogastva? Kakšen je vaš odnos do 
bogastva? Ali si ga želite ali ne?  
 
 
 
Kako si razlagate, da je Bog Salomona nagradil ne samo z modrostjo, marveč tudi z močjo in 
bogastvom, kakor je zapisano v Bibliji. 

Kaj ste o modrosti izvedeli iz prebranih besedil, pa tega niste navedli v svoji opredelitvi na 
strani 2? Prepišite svojo prvo opredelitev še enkrat in jo dopolnite z novo vednostjo:    
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Izvedeli smo, kaj izvorno pomeni naziv filozofija. Ali smo izvedeli njeno definicijo? Ne, Kaj je 
filozofija? je še vedno naše vprašanje. Navadno se novi predmeti prvo uro predstavijo z enoumno 
definicijo. Tu pa smo na začetku poskusili razčleniti in pojasniti, kaj razumemo z besedo modrost, ki 
je sestavina naziva. Pa poskusimo z drugim vprašanjem.  
 
Kaj sploh je vprašanje? ___________________________________________________________ 
 
Kdaj si zastavimo vprašanje? ______________________________________________________ 
 

»Kje smo?« vpraša štiriletna Ana.  
»V Šiški?« odgovori njen stric.  
»Kje je Šiška?« nadaljuje Ana.  
»V Ljubljani.«  
»Kje je Ljubljana?« se spet oglasi Ana.  
»V Sloveniji.«  
»Kje je Slovenija?«  
»V Evropi,« je stric že malo nestrpen.  
»Kje je Evropa?«  
»Na Zemlji!« je kratek stric.  
»Kje je Zemlja?« se ne utrudi Ana.  
»V vesolju,« odgovori stric in upa, da se tu 
konča.  
»Kje pa je vesolje?« vpraša Ana – in tokrat 
ne dobi odgovora. 

FILOZOFSKA VPRAŠANJA

Isiah Berlin (1909 – 1997)

Žgoče vprašanje brez jasnega vedenja, 
kako poiskati odgovor, to je točka, kjer 
se začne filozofija. 
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A. Zapišite najmanj pet svojih vprašanj:________________________________________

________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Isiah Berlin: Pri iskanju vednosti ljudje običajno zastavljajo dve vrsti vprašanj. Prva so 
vprašanja o svetu – vseskozi želimo gospodovati svojemu okolju, oziroma če hočete, ga zgolj 
spoznati. Nanja lahko odgovorimo samo tako, da se ozremo v svet: z raziskovanjem, 
opazovanjem, preverjanjem, eksperimentiranjem itd. Taka vprašanja so dejstvena – filozofi 
bi rekli empirična, kar pomeni, da so povezana z izkustvom. Druga vrsta vprašanj so 
abstraktna oziroma formalna – npr. v matematiki in logiki ali v igrah in grboslovju. 
Vprašanja se nanašajo na odnose med entitetami v formalnem sistemu, zato nanje ne moremo 
odgovoriti tako, da pogledamo v svet. A s tem nikakor ne pravim, da so daleč stran od našega 
vsakdanjega izkustva. Formalni sistem, po katerem celo zelo pogosto posegamo v 
vsakdanjem življenju, je aritmetika. Uporabljamo jo dobesedno vsak dan, ko štejemo stvari, 
gledamo na uro, menjamo denar itd.; abstrakten sistem je lahko neverjetno koristen in 
pomemben v našem praktičnem življenju.  

Obstajata torej dva velika razreda vprašanj, na katera znamo uspešno odgovarjati: empirična,
pri katerih gre za obravnavanje dejstev, in formalna, pri katerih gre za povezovanje stvari v 
formalne sisteme. Skoraj vsa vprašanja, in potemtakem skoraj vsa vednost, spadajo v eno od 
omenjenih dveh košar. Filozofska vprašanja pa ne: skoraj bi lahko rekli, da je zanje bistveno
ne spadati v nobeno od njiju. Na vprašanje Kaj je prav? ne moremo odgovoriti ne s pogledom 
skozi okno ne s preiskovanjem notranje skladnosti formalnega sistema. Torej ne vemo, kako 
odgovoriti nanje. Žgoče vprašanje brez jasnega vedenja, kako poiskati odgovor, to je točka, 
kjer se začne filozofija. 

B. Berlin loči tri vrste vprašanj. Vpišite jih v košare in navedite primer za vsako vrsto:

1. _________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________
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C. Kaj moramo narediti, da lahko odgovorimo na vsako od treh vrst vprašanj?

1. ____________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________

Č. Premislite, v katero od treh skupin sodijo vaša vprašanja, ki ste jih zapisali pod točko 
A (str. 7) in jih označite s črkami A (abstraktna ali formalna), D (dejstvena ali 
empirična) in F (filozofska).

D. Še nekaj filozofskih vprašanj (označite tista, ki se vam zdijo zanimiva, nenavadna, 
čudna, nesmiselna, otročja ipd. Pisno razložite svoje mnenje):

Kaj je filozofija? _____________________________________________________________

Zakaj nekaj je in ni raje nič? __________________________________________________

Kaj je prav? _______________________________________________________________

Kaj je lepo? _______________________________________________________________

Ali sem lahko gotov, da zdajle ne sanjam? _______________________________________

Ali je smrtna kazen moralna? _________________________________________________

Ali smo lahko srečni?_______________________________________________________

Ali smo ljudje enaki? _______________________________________________________

Ali smo lahko kdaj svobodni? ________________________________________________

Kaj je smisel življenja? ______________________________________________________

Ali lahko trdimo, da padajoče drevo povzroči zvok, če ga nihče ne sliši? _______________

Ali govorim resnico, če pravim, da lažem? ______________________________________

Ali lahko vem, da nisem bil ustvarjen pred petimi minutami skupaj z vsemi spomini? 

________________________________________________________________________

E. Med šolskim letom dopisujte filozofska vprašanja, ki se vam bodo zdela zanimiva.
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Zakaj sploh je bivajoče in ne raje nič? To je to vprašanje. Verjetno 
vprašanje ni poljubno. "Zakaj je sploh bivajoče in ne raje nič?" –
očitno je to vprašanje prvo izmed vseh. Seveda, prvo ne v časovnem 
zaporedju vprašanj. Posameznik pa tudi narodi na svoji zgodovinski 
poti skozi čas sprašujejo marsikaj. Marsikaj pregledajo, preiščejo in 
preverijo, preden nalete na vprašanje: "Zakaj sploh je bivajoče in ne 
raje nič?" Mnogi sploh nikoli ne trčijo ob to vprašanje, če to pomeni, 
da naj vprašanja kot izrečenega ne bi le slišali in brali, temveč: da 
vprašanje vprašujemo, tj., da ga postavimo, zastavimo, da se 
primoramo v stanje takega vpraševanja.

Pa vendar! Vsakogar enkrat, morda celo večkrat, oplazi skrita moč tega vprašanja, ne da bi 
prav dojel, kaj se mu godi. V hudem obupu, na primer, ko se zdi, da vse stvari zgubljajo svojo 
težo, in ko se omrači vsak smisel, se vzravna to vprašanje. Morda bo zadonelo le enkrat, kot 
zamolkel udarec zvona, ki zazveni v bivanje in polagoma spet utihne. V vrisku srca je 
vprašanje spet tu, ker tu so vse stvari preobražene in na novo stoje okrog nas, kakor da bi bili 
prej zmožni dojeti to, da jih ni, kot to, da so, tako kot so. V dolgočasju, ko smo enako 
oddaljeni od obupa in veselja, je vprašanje spet tu. Trdovratna običajnost bivajočega širi 
okrog sebe razpuščenost, v kateri se nam zdi vseeno, ali bivajoče je ali pa ga ni, pri čemer v 
nenavadni obliki spet odzvanja vprašanje: Zakaj sploh je bivajoče in ne raje nič?

To vprašanje lahko hote vprašujemo, lahko pa gre, ravno nasprotno, kot vprašanje 
neprepoznano, skoz naše bivanje le kot minljiv piš vetra; lahko nas resneje pesti, ali pa ga, s 
katerokoli pretvezo že, odrivamo in zadržujemo – zagotovo to nikoli ni vprašanje, ki ga, 
časovno gledano, med vprašanji vprašujemo najprej. 

Toda vprašanje je prvo v nekem drugem smislu  – namreč po rangu. To je mogoče trojno 
ponazoriti. Vprašanje "Zakaj sploh je bivajoče in ne raje nič?" je za nas prvo po rangu  –
enkrat kot najširše, potlej kot najgloblje in naposled kot najizvornejše vprašanje. 

(Martin Heidegger, Uvod v metafiziko, SM, Lj. 1995, 1-2)

Z velikimi tiskanimi črkami izpišite vprašanje:

Zakaj je to vprašanje po Heideggru prvo po rangu?  

Martin Heidegger
(1889 – 1976)

1.

2.

3.

PRVI PRIMER FILOZOFSKEGA VPRAŠANJA
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Nanj lahko naletimo tako, kot ste vi zdaj, prebrali ste ga pri pouku filozofije. Kdaj pa po 
Heideggru človeka še lahko oplazi to vprašanje? V kakšnem stanju si je »primoran« zastaviti 
to vprašanje?  
 

Kako razumete izraz »trdovratna običajnost bivajočega«? 

Ali ste že bili kdaj v stanjih, ki jih opisuje Heidegger? V Jaspersovem besedilu na str. 14-
15poskusite odkriti, h kateremu izvoru filozofije bi uvrstili stanja, ki jih navaja Heidegger?  

Pet minut za premišljevanje. Zapišite vse, o čemer ste premišljevali pri temi o modrosti in 
filozofskih vprašanjih. Če niste premišljevali o ničemer, preprosto obnovite vsebino teme.
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DRUGI PRIMER FILOZOFSKEGA VPRAŠANJA

Obstaja en sam zares resen filozofski problem: samomor. Kdor presoja, ali je vredno živeti ali 
ne, odgovarja na temeljno vprašanje filozofije. Vse drugo, ali ima svet troje razsežnosti, ali 
ime duh devet ali dvanajst kategorij, prihaja pozneje. To so igre; najprej je treba odgovoriti. In 
če je res, kot bi hotel Nietzsche, da mora filozof, če naj ga cenimo, prepričevati s svojim 
zgledom, bomo razumeli pomembnost tega odgovora, saj prihaja pred dokončnim dejanjem. 
Srcu so ta spoznanja očitna, treba pa jih je natančneje raziskati, da postanejo jasna duhu.

Če se vprašam, po čem lahko presodim, da je neko vprašanje nujnejše od 
kakšnega drugega, bom odgovoril, da po dejanjih, h katerim nas zavezuje. 
Nikoli nisem slišal, da bi bil kdo umrl za ontološki dokaz. Galilei je poznal 
pomembno znanstveno resnico, pa jo je brez pomišljanja zatajil, brž ko je 
ogrožala njegovo življenje. V nekem smislu je storil prav. Ta resnica ni bila 
vredna grmade. Zelo vseeno je, ali se vrti zemlja okoli sonca ali sonce okoli 
zemlje. V celoti vzeto je to prazno vprašanje. Vidim pa, da veliko ljudi 
umre zato, ker mislijo, da življenja ni vredno živeti. In vidim druge, ki se 
dajejo, kakor je to čudno, ubiti zaradi idej ali slepil, ki jim dajejo razlog za 
življenje (to, čemur pravimo razlog za življenje, je hkrati izvrsten razlog za 
smrt). Zatorej sodim, da je med vsemi vprašanji najbolj nujno vprašanje o 
smislu življenja. Kako naj odgovorim nanj?

(Albert Camus, Mit o Sizifu - Esej o absurdnem, CZ, Ljubljana 1980, str. 23-24.)

Zakaj je po Camusu vprašanje po smislu življenja nujnejše od drugih filozofskih vprašanj?  

 
 
 

 
Pet minut za razmišljanje. Vsak kdaj pomisli, čemu vse skupaj? Čemu se truditi, če pa nas 
vse čaka smrt. Kaj je smisel življenja? Spomnite se priložnosti, ob katerih so vam prišla na 
misel vprašanja o življenju in njegovem smislu. Kakšen je trenutno vaš odgovor na 
vprašanje po smislu življenja? 

Albert Camus
(1913 – 1960)
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VRSTE FILOZOFSKIH VPRAŠANJ IN PANOGE FILOZOFIJE

Filozofska antropologija (teorija človeka) se sprašuje o človeku nasploh: kaj je njegovo 
bistvo, ali je to razum, govorica, svoboda, delo ustvarjalnost; kaj je smisel človekovega 
življenja, je to sreča, uspeh, slava, onostransko življenje itd. Po Immanuelu Kantu je 
vprašanje Kaj je človek? najpomembnejše vprašanje filozofije. 

Ontologija (teorija biti) obravnava vprašanja: kakšna je prava narava stvari, ali je idealna ali 
materialna; ali v svetu vlada zakonitost ali ne, kakšne narave je, ali se vse dogaja po nujnosti 
ali pa obstajata tudi slučajnost in svoboda itd. 

Gnoseologija (spoznavna teorija, epistemologija) se ukvarja s problemom spoznanja: od kod 
izvira spoznanje, iz razuma ali čutov; kako gotovo je; ali ima meje; ali je objektivno ali 
subjektivno; kaj je resnica; ali je mogoče absolutno spoznanje itd. 

Etika (teorija o morali) je praktična panoga filozofije, ki jo zanima: kaj je dobro življenje, kaj 
je najvišje dobro, kakšne so osnovne vrline, ali obstaja najvišja vrlina, ali obstaja absolutni 
moralni zakon, ali je sreča lahko vodilo moralnega vedenja itd.

Načeloma je lahko predmet filozofskega razmišljanja karkoli, čisto na kratko pa sta to 
človek in svet. V zgodovini filozofije so se okrog posebnih filozofskih vprašanj razvile 
panoge (discipline, veje), ki pa niso strogo ločene med sabo. 
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In če …

In če to stvarstvo sploh ne more v mere, 
ki vanje tlači ga človeški duh?
Če so sistemi, sklepanja in vere
le strah pred ničem, spretno skrit v napuh?

Če Bog z nesmrtno dušo se ne rima, 
če Bog in duša sta le plod idej? 
Če Bog res je, a človek duše nima? 
Če snov ni mrtva in je duša v njej?

Če človek je le drobec sanj tvarine, 
ki nove sanje sanja spet in spet,
če le kot sanja blisne in premine
v možganih stvarstva, ki njih del je svet?

Mar ni potem vse večja milost, 
biti neobčutljiva, topa tvar svetov, 
kot se iz nezavednosti zbuditi
v trpečo sanjo, ki jo sanja snov?

Janez Menart, Statve življenja, CZ, Lj. 
1979, str. 472.

VAJA 
Slovenski pesnik Janez Menart si v pesmi zastavlja filozofska vprašanja. Zapišite, katera 
vprašanja sodijo v spodaj navedene panoge filozofije:  

ontologija 

gnoseologija

etika 

filozofija religije 

Vprašanja iz 1. kitice sodijo v panogo, ki se 
imenuje_____________________. 
 

Podčrtajte v kitici za to panogo tipične 
pojme in jih prepišite na črto 
________________ 

 
 
Vprašanja iz 2. kitice sodijo v panogo, ki se 
imenuje____________________. 
 
Podčrtajte v kitici za to panogo tipične pojme 
in jih prepišite na črto ___________________ 

 
 
 
Vprašanja iz 3. kitice sodijo v panogo, ki se 
imenuje_____________________. 
 
Podčrtajte v kitici za to panogo tipične pojme 
in jih prepišite na črto ___________________ 

 
 
 
Vprašanja iz 4. kitice sodijo v panogo, ki se  
imenuje_____________. 
 
Podčrtajte v kitici za to panogo tipične  pojme 
in jih prepišite na črto ___________________ 

 

Janez Menart
(1929 – 2004)

vprašanja o tem, kar obstaja, o bivajočem
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Ernst Bloch: Kar po starem, grškem, Platonovem izrazu leži v osnovi 
filozofskega afekta, je thaumazein, začuditi se. Kaže se v tem, ko 
človek z odprtimi usti stoji pred čim in sprašuje, denimo: Zakaj pa 
dežuje? ... Strmenje je pri vseh ljudeh tako in tako mladostna 
lastnost. Otroci sprašujejo zelo veliko, imajo še neznansko 
zastrmevanje v tujem svetu. Sedemnajst, osemnajst, devetnajst in 
dvajsetletni ljudje tudi še sprašujejo, če so kaj prida. Če odmro, 
včasih že kar z dvajsetimi ali tridesetimi leti, in so se na filistrski 
način privadili na svet, ki jim je nastal, če so otopeli, potem ne 
sprašujejo več, nehajo biti filozofske narave, kot so še vsi mladi 
ljudje. Obstoji sedemnajstletno pračudenje, in še tembolj 
petletno, šestletno, ki ga je vedno mogoče oblikovati in zajeti v 
filozofska vprašanja. To zastrmevanje ima na primer v sebi otroško 
vprašanje, ki ga zastavljajo že šest in sedemletni otroci: Zakaj je 
sploh nekaj in ne nič?

IZVOR FILOZOFIJE: ZAKAJ SI ZASTAVLJAMO
FILOZOFSKA VPRAŠANJA?

Karl Jaspers: Filozofija kot metodično mišljenje ima svoje začetke pred 
dvema tisočletjema in pol, kot mitično mišljenje pa že veliko prej.

Vendar je začetek nekaj drugega kot izvor. Začetek je zgodovinski in 
prinaša naslednikom rastočo množico domnev, ki omogočajo mišljenje. 
Izvor pa je vedno vir, iz katerega prihaja pobuda za filozofiranje in v 
katerem vsaka današnja filozofija edino more razumeti predhodne. Ta 
izvor je večplasten. Iz čudenja sledijo vprašanja in spoznanja, iz dvomov o 
spoznanem kritični preizkusi in gotovost, iz človeške pretresenosti in zavesti lastne izgublje-
nosti pa vprašanje o samem sebi. Predočimo si najprej te tri motive.

Prvič: Platon pravi, da je izvor filozofije čudenje. S svojimi očmi smo deležni zvezdnega 
pogleda, sonca in nebesnega svoda. Iz tega pogleda izvira nagon po preiskovanju vesolja. Iz 
tega pa se je razvila filozofija, največje dobro, ki so ga umrljivemu rodu naklonili bogovi. In 
Aristotel: »Kajti čudenje je tisto, kar človeka sili k filozofiranju: najprej se čudi
nenavadnostim, ki jih srečuje, počasi gre naprej ter se sprašuje o gibanju Lune, Sonca, zvezd 
in nastanku vesolja.« Čudenje sili k spoznanju. V čudenju se zavem svoje nevednosti. Iščem 
vedenje, toda zaradi vedenja samega in ne zaradi kakršnekoli splošne potrebe. Filozofiranje je 
nekakšno prebujenje iz navezanosti na življenjske potrebe. Prebujamo se, ko brez kakšnega 
določenega namena gledamo stvari, nebo, svet, ko postavljamo vprašanja, kaj in od kod je vse 
to. Odgovor nanje nam sicer nič ne koristi, daje pa nam zadovoljstvo. 

Platon
(428 – 347 pr. n. št.)

Ernst Bloch
(1880 – 1959)

Karl Jaspers
(1883 – 1969)
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Drugič: če sem zadovoljil svoje čudenje in občudovanje v spoznanju 
bivajočega, se vendar kmalu pojavi dvom. Čeprav se spoznanja kopičijo, pri 
kritičnem preizkusu ni nič gotovega. Čutno zaznavanje je odvisno od naših 
čutil in varljivo. Gotovo se ne ujema s tistim, kar obstaja zunaj mene,
neodvisno od mojega spoznanja. Naši miselni vzorci so pogojeni s človeškim 
razumom. Zapletajo se v nerešljiva nasprotja. Trditve povsod nasprotujejo 
drugim trditvam. S filozofiranjem zajamem dvom, ga poskušam razviti do 
konca, tedaj pa se zaustavim ali z veseljem nad zanikanjem preko dvoma, ki 
nič več ne pusti, da velja, ki pa hkrati ne omogoča nobenega koraka naprej – ali pa pri vprašanju: 
kje je gotovost, ki se izogiba vseh dvomov in pošteno vzdrži vsako kritiko. Slavni Descartesov
stavek "Mislim, torej sem"  je bil filozofu gotovost brez vsakega dvoma, medtem ko je o vsem 
drugem dvomil. Čeprav sem popolnoma prevaran v svojem spoznanju, ki ga morda niti ne opa-
zim, me vendar ne more prevarati, da jaz vendar sem, saj sem vendar v svojem mišljenju 
prevaran. Dvom postaja kot metodični dvom vir kritičnega preizkusa vsakega spoznanja. Zato: 
brez radikalnega dvoma ni nobenega resničnega filozofiranja. Odločilno pa je, kako in kje bo 
preko dvoma dosežen temelj gotovosti. 

In sedaj tretjič: v spoznavanju predmetov v svetu, ko skušam z dvomom 
priti do gotovosti, sem usmerjen na stvari, ne mislim nase, ne na svoje cilje, 
srečo in blagor, marveč pozabim nase in to spoznanje me zadovoljuje. 
Drugače je, ko se zavem samega sebe v lastnem položaju. Stoik Epiktet
pravi: "Izvor filozofije je zavedanje lastne slabosti in nemoči." 
 
Pisno odgovorite:  
 
V čem je razlika med začetkom in izvorom po Jaspersu?   

 
 
Naštejete tri motive za filozofiranje, ki jih navede Jaspers. Poskusite jih razložiti s svojimi 
besedami. 

1.

2.

3.

Rene Descartes
(1596 – 1650)

Epiktet
(50 – 138)
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Kdaj lahko začnemo filozofirati? Ali moramo imeti prej zadovoljene svoje osnovne 
potrebe? Spomnite se psihologije in naštejte osnovne potrebe.

Kaj sledi gotovosti po Jaspersu? Ali si TI lahko kdaj v kaj gotov(a)? 

Izpišite razloge za dvomljenje, ki jih našteje avtor. ________________________________

Kaj naj bi po tvojem pomenil izraz 'zavedanje samega sebe v lastnem položaju'?

Shema procesa spoznavanja

1. stopnja 

ČUDENJE RADOVEDNOST SPOZNAVANJE VEDNOST, ZNANJE
je posledica                      ali vedoželjnost je                je                                      so pridobljeni
nesamoumevnosti,           motiv, ki spodbudi        iskanje odgovorov,       odgovori,                                          
tujosti,                            vprašanja in da               raziskovanje.              spoznanja,                                              
nenavadnosti,                   energijo za odkrivanje.                                                odkritja ipd.     
odkritja                          spoznavanje.
nepoznanosti.
__________________________________________________________________________________

2. stopnja

RAZLOGI ZA DVOM                        DVOM                      KRITIČNI           GOTOVOST 
- protislovja,                                  je neprijetno čustvo,    PRESKUS         NEGOTOVOST
- neskladnosti,                                  zato se ga hočemo        obstoječe 
- nejasnosti,                                          znebiti.                        vednosti.
- mnoštvo razlag

Zapiši misel, trditev, vprašanje, skratka nekaj, kar je doslej pri pouku filozofije 
vzbudilo tvojo pozornost v pozitivnem ali negativnem smislu. 
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ZGODOVINA FILOZOFIJE

Filozofija je stara 2600 let. Od antičnih časov naprej velja za začetnika filozofije Tales iz 
Mileta (6. stol. pr. n. št.), ki je prav tako oče znanosti (naravoslovja in matematike).Razvoj 
filozofije je drugačen od razvoja posebnih znanosti, v katerih se kopičijo nova spoznanja in 
puščajo za sabo zmote in zablode, zaradi česar jim ni treba poznati svoje zgodovine. Sodobnih 
fizikov ne zanimajo njeni antični začetki, za kemijo je povsem nepomembno dejstvo, da je 
atomistična hipoteza domislica grškega filozofa Demokrita. S filozofijo je drugače in v tem je
bolj podobna umetnosti: dela Sofoklesa, Danteja, Rembrandta ali Bacha ne zastarevajo, 
podobno so razmišljanja starih filozofov Parmenida, Heraklita, Sokrata, Platona, Aristotela in 
drugih še vedno spodbuda in izvor za filozofiranje, kajti v vseh obdobjih poskušajo filozofi 
odgovoriti na vprašanja, ki so temeljna, nerešljiva in za človeka enako vznemirjujoča kot pred 
tisočletji. Vendar vsaka doba poskuša nanje odgovoriti tudi v duhu svojega časa in vsaka 
naslednja je kritična do doseženega in se trudi najti nove odgovore. 

Filozofija je čas zajet v misli. (Hegel)

ANTIKA
Kozmos (svet) in mesto človeka v njem sta bila osrednja problema antičnih filozofov. 

 

Opišite, 
kaj prikazuje 
upodobitev.

Filozofija pomeni: biti na poti. Njena vprašanja so bistvenejša od njenih odgovorov, kajti 
vsak odgovor se znova spremeni v novo vprašanje ... Pot k filozofiranju ne more iti mimo 
poti, ki vodi skozi njeno zgodovino. 

(Karl Jaspers)
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a) Kozmološko obdobje: Kako je kozmos nastal, iz česa je, kakšne zakonitosti ga 
obvladujejo, so nekatera od vprašanj prvih filozofov zahodne kulture, ki so postavili temelje 
in smer razmišljanja, ki ji še dandanes sledijo naravoslovne znanosti in matematika.

Tales
(okoli 635 – 543 pr. n. 

št.)

Pitagora
(okoli 582 – 500 pr. n. 

št.)

Heraklit
(550 – 475 pr. n. 

št.)

Parmenid
(okoli 540 – 470 pr. n. št.)

Demokrit
(okoli 470 – 360 pr. n. 

št.)

b) Antropološko obdobje: Od proučevanja narave se skupina filozofov, ki jih poimenujemo 
sofisti, preusmeri na človeka in življenje v skupnosti. Njihov sopotnik in nasprotnik je bil 
znameniti Sokrat. 

Gorgija
(483–380 pr. n. št.)

Protagora
(486 – 411 pr. n. št.)

Sokrat
(469 – 399 pr. n. št.)

c) Ontološko obdobje: Prva dva grška velikana človeške misli sta odprla večino velikih 
vprašanj filozofije in hkrati bistveno prispevala k nastanku posebnih znanosti, Aristotel je 
začetnik logike, biologije, psihologije, poetike, njegov učitelj Platon je bil velik matematik.

Upodobljena na Raffaelovi freski Atenska šola.

Veliki učitelj 
Platon (428 – 348 pr. n. št.)

in

veliki učenec 
Aristotel (384 – 322 pr. n. št.)
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č)Etično in religiozno obdobje helenistično-rimske filozofije:

Seneka
(4 – 65)

STOIKI

Epikur
(341 – 270  pr. n. št.)

EPIKUREJCI

SREDNJI VEK

Gre za obdobje od konca antike leta 476 do padca Konstantinopla 1453 oziroma do 
reformacije 1517, ko je vladalo krščanstvo, filozofi pa so v glavnem ukvarjali z vprašanji o
Bogu in veri. Deli se na dve veliki obdobji, na patristiko in sholastiko. 

Avguštin
(354 – 430)

Tomaž Akvinski
(1225 – 1274)

Sextus
Empiricus

(67 – 35 pr. n. št.)

SKEPTIKI

Plotin
(204 – 270)

ZADNJI 
ANTIČNI 
FILOZOFSKI 
VELIKAN
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NOVI VEK

Središče filozofije postane človek.

Leonardo da Vinci                                                                                         Salvador Dali  

Primerjajte obe upodobitvi človeka. Bodite pozorni na to, da sta ustvarjala v različnih
obdobjih, v renesansi in 20. stoletju. Kaj menite, da hočeta povedati umetnika o človeku? 

Leonardo da Vinci ni bil samo umetnik, ampak tudi velik mislec, genialen izumitelj, 
matematik in naravoslovec. Naštejte še nekaj velikih imen renesanse in novega veka s 
področja znanosti in umetnosti.

a) Renesančna filozofija

Giordano Bruno
(1548 – 1600)

Leonardo da Vinci
(1452–1519)

b) Veliki racionalisti: izvor spoznanja je razum

René Descartes
(1596 – 1650)

Baruch de Spinoza
(1632 – 1677)

Gottfried W. 
Leibniz

(1646 – 1716)
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c) Veliki empiristi: izvor spoznanja je čutno izkustvo

John Locke
(1632 – 1704)

David Hume
(1711 – 1776)

George Berkeley
(1685 – 1753)

č) Revolucionarni francoski misleci

Voltaire
(1694 – 1778)

Denis Diderot
(1713 – 1784)

Jean Jacques
Rousseau
(1712 – 1778)

d) Zlato obdobje nemške filozofije

Immanuel Kant
(1724 – 1804)

Johann Fichte
(1762– 1814)

Friedrich 
Schelling
(1775–1854)

Georg W. F.
Hegel

(1771 – 1831)

Arthur 
Schopenhauer

(1788 – 1860)

Ludwig Feuerbach
(1804 – 1872)

Karl Marx
(1818 – 1883)

Friedrich Nietzsche
(1844 – 1900)
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e) Angleški in ameriški filozofi 19. stoletja, utemeljitelji utilitarizma in pragmatizma

Jeremy Bentham
(1748 – 1832)

John Stuart Mill
(1806 – 1873)

William James
(1842 – 1910)

FILOZOFIJA 20. STOLETJA

Za sodobno filozofijo je značilna razcepljenost v različne filozofske smeri. Naštetih je samo 
nekaj smeri.

Eksistencializem tematizira smisel človekovega bivanja. 

Søren Kierkegaard
(1813 – 1855)

Karl Jaspers
(1883 –1969)

Marin Heidegger
(1889–1976)

Jean Paul Sartre
(1905 –1980)

Dean Komel
(1960 – )

Analitična filozofija raziskuje jezik, logiko, znanost. 

BertrandRussell
(1872 – 1970)

Ludwig 
Wittgenstein

(1889 – 1951)
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Fenomenologija se ukvarja s fenomeni,
pojavi, tj. s tistim, kar se pojavlja, kaže. 

Edmund Husserl
(1859 – 1938)

Osrednji panogi marksistov sta bili politična in socialna filozofija. 

Ernst Bloch
(1880 – 1959)

Herbert Marcuse
(1898 – 1979)

Lakanovstvo se imenuje po francoskem psihoanalitiku in filozofu Jacquesu Lacanu, v 
Sloveniji ga razvija Slavoj Žižek, ki sodi med šest na svetu najpomembnejših živečih 
filozofov.  

Slavoj Žižek
(1949 – )

Jacques Lacan
(1901 – 1981)

Mladen Dolar
(1951 – )

Alenka Župančič
(1966 – )

Tekom leta zapisujte imena filozofov, ki so bili ali še bodo vpeljani pri pouku, pa niso navedeni v 
tem poglavju. Lahko tudi tiste, na katere ste naleteli v množičnih medijih: 

Na konec delovnega zvezka vstavljajte besedila (članke ali kaj podobnega), na katere ste naleteli 
pri drugih predmetih ali v množičnih medijih, pa se vam zdijo zanimivi. Označite zanimive dele.

Za hermenevtiko je osrednje 
vprašanje pojem razumevanja.

Hans George Gadamer
(1900 – 2002)
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POJMI, POJMOVNO MIŠLJENJE IN FILOZOFIJA

Zapišite, kaj so za vas pojmi? _________________________________________________

___________________________________________________________________________

Utemeljitev 

Ali je »stol« pojem?            DA   NE ____________________________________________

Ali je »ljubezen« pojem?    DA  NE ____________________________________________

Ali je »trikotnik« pojem?   DA  NE ____________________________________________                 

Ali je »elektron« pojem?    DA   NE ___________________________________________

!!!!Primerjajte svoje odgovore s sosedovimi in za vsak odgovor skupaj poiščite utemeljitev.

Naštejte po tri strokovne pojme (strokovni termini jim tudi pravimo) iz

biologije____________________________________________________________________

slovenščine _________________________________________________________________

fizike ______________________________________________________________________

psihologije __________________________________________________________________

matematike _________________________________________________________________

Izberite tistega od zgoraj naštetih pojmov, čigar definicije se spomnite in jo zapišite: 

__________________________________________________________________________

»Potreba po ukvarjanju s čisto mislijo dejansko predpostavlja dolgo pot, ki jo je moral 
opraviti človeški duh; lahko bi rekli, da je to potreba, ki nastopi, ko človeški duh na svoji 
poti že zadovolji nujno potrebo, potreba po brezpotrebnosti, potreba po abstrakciji od 
snovi zrenja, umišljanja itn., po abstrakciji od konkretnih interesov želenja, nagonov, 
volje, od te snovi, v kateri so miselna določila vsebovana na prikrit način. V tihih prostorih 
mišljenja, ki je prišlo do samega sebe in je le v sebi, molčijo interesi, ki razvnemajo 
življenje ljudstev in individuov. … Če se predamo kakemu občutku, smotru, interesu in se 
v njem začutimo omejene, nesvobodne, tedaj je mesto, kamor se lahko umaknemo in si 
povrnemo svobodo, prav to mesto gotovosti samega sebe, čiste abstrakcije, mišljenja.« 

(Hegel: Znanost logike, Analecta, Lj. 1991, str. 21)
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Definiranje pojmov 

 
Primer iz psihologije:  
 
Čustva so duševni proces, s katerim izražamo vrednostni odnos do nečesa.  

Če pogledamo, kaj smo zgoraj naredili, ugotovimo, da smo pojmu čustva poiskali najbližjo 
nadpomenko (duševni proces) in navedli lastnost, po kateri se loči od drugih duševnih 
procesov (izražanje vrednostnega odnosa do nečesa). V logiki tradicionalno pravimo, da 
pojmu poiščemo  najbližji rod in specifično razliko.
 

 
Pet minut za premislek.
 
Definiranje pojmov  
 
Sokrat je na cesti opazil suličarja, ki je tekel za nekim človekom. 
“Primi ga, primi ga!” je zaklical suličar, toda Sokrat se ni zmenil. 
"Kaj si gluh?” se je jezil preganjalec. “Zakaj nisi prestregel morilcu poti?” 
"Morilcu? Kaj meniš s to besedo?" 
"Človek božji, le kje si se vzel! Morilec je človek, ki ubija." 
"Torej mesar?" 
"Norec stari! Človek, ki ubije drugega človeka." 
"Aha, vojak." 
"Ne! Človek, ki ubija v mirnem času." 
"A, že razumem: rabelj." 
"Osel! Človek, ki ubije sočloveka na njegovem domu." 
"A, tako! Zdravnik, kajne?” 
Suličar je ves obupan stekel naprej.  

Zakaj se suličar (danes bi mu rekli policist) in Sokrat nista sporazumela? Se je Sokrat zgolj 
šalil z njim ali tiči za nesporazumi kaj resnejšega? Napišite svoje razumevanje problema. Pri 
razmisleku upoštevajte zgoraj omenjena najbližji rod in specifično razliko.

Kaj pravzaprav naredimo pri definiranju oziroma opredelitvi pojma? Ne veliko, le 
razgrnemo pomen pojma, t.j. razložimo, kaj pojem pomeni.  
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V znanostih nimamo tako velikih težav kot Sokrat z definicijami znanstvenih pojmov. Najdemo 
jih v strokovnih slovarjih, v enciklopedijah, v učbenikih. V šoli se jih moramo učiti na pamet … 
Znanost, ki ima najbolj točno in enoumno opredeljene pojme, je matematika. Tudi v 
naravoslovju nimamo prehudih težav z definicijami. V družboslovju in humanistiki je drugače, 
definicije se lahko razlikujejo zaradi različnih teoretskih usmeritev ali pa le-te uporabljajo 
povsem različno terminologijo. Tako psihoanalitičnih terminov ono, jaz in nadjaz npr. ne 
najdemo v vedenjski psihologiji.   

ODGOVORITE 

Kaj je celica? ________________________________________________________________

Kaj je elektron? _____________________________________________________________

Kaj je svoboda? _____________________________________________________________

Kaj je sreča? ________________________________________________________________

Gotovo se boste strinjali, da pri celici in elektronu lahko hitro preverimo, ali ste ju pravilno opredelili. 
Kaj pa je svoboda? Kaj je sreča? Preverite na strani 8, ali pojma najdete v katerem od filozofskih 
vprašanj.  

Filozofski pojmi
Zapišite preostale filozofske pojme iz vprašanj na 8. strani in še vse tiste, na katere smo na 
našem vstopanju v filozofijo že naleteli:

Če filozofskih pojmov ni mogoče jasno in dokončno opredeliti, ali to pomeni, da je od 
vsakega posameznika odvisno, kaj pomenijo? Da je pomen pojmov relativen? DA ali NE 

MALO ZA ŠALO 
 

"Če to ni pasja mast!" 
"Ne razumem, kaj mislite s to pasjo mastjo," je menila Alica. 
Možic se je zviška nasmehnil. "Kako boš pa vedela, saj ti moram prej povedati! Hočem reči: 
'Če to ni neizpodbiten dokaz!'" 
"Ampak pasja mast v resnici ne pomeni absolutno neizpodbitnega dokaza," je ugovarjala Alica. 
"Kadar jaz uporabim besedo," je skoraj napihnjeno povedal Možic, "pomeni do pike tisto, kar 
izberem, da pomeni – ne več ne manj." 
"Vprašanje je samo," je menila Alica, "ali od besed lahko zahtevate, da pomenijo toliko 
različnih stvari." 
"Vprašaje je samo," je pribil Možic, "kdo je močnejši, nič drugega." 

(Lewis Carroll, Alica v ogledalu) 

Za filozofske pojme je značilen trojni SSS:

    Skupni so izkustvu vseh mislečih.

    Središčni so za razumevanje našega izkustva.

    Sporni so, saj jih ni mogoče jasno in dokončno opredeliti.
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TODA: Tudi v filozofiji obstajajo strokovni pojmi (termini), ki jih lahko dokaj enoznačno 
definiramo: ontologija, eksistencializem, voluntarizem, idealizem, indukcija, dedukcija, 
metoda, utilitarizem, hedonizem, evdajmonizem, empirizem, racionalizem … Z njimi 
označujemo panoge, smeri, filozofske pozicije, metode ipd. Služijo nam za opisovanje 
filozofije denimo:

Pojmi, ki jih najdemo v filozofskih vprašanjih, so sporni. Krščanski filozof Avrelij Avguštin 
_________(poiščite ga v poglavju o zgodovini filozofije in vpišite stoletje, v katerem je živel)
je dejal, vedel sem, kaj je čas, dokler me niste vprašali. Kaj je hotel povedati? Da pojem časa 
uporabljamo brez težav v vsakdanjem življenju: Koliko časa porabiš za igranje igric, koliko 
za telefoniranje, koliko za druženje s prijatelji? V šoli: Dolgčas mi je pri urah filozofije, 
najbolj kratkočasne so ure matematike. Pri fiziki: V kolikem času prevozimo pot 20 km, če
vozimo 65 km na uro? Ko pomislimo, koliko je ura na Soncu, pa da se je čas začel pred 13,7
milijardami let, da dve uri ne kažeta več istega časa, če eno pošljemo za nekaj dni z 
vesoljskim plovilom okrog Zemlje, (kaj menite, prehiteva ali zaostaja?), da ima čas posebno 
mesto v našem življenju, saj ga imamo na voljo le omejeno količino, se znajdemo v zadregi. 

Pojem časa je čisto vsakdanji pojem, kakršnih je v filozofiji veliko: svoboda, sreča, enakost, 
užitek, pravičnost, gibanje, zakon, spreminjanje itd. Filozofi pa ustvarjajo tudi čisto posebno 
terminologijo. Na bivajoče smo že naleteli pri vprašanju Zakaj bivajoče je in ni raje nič?
Naštejmo še nekaj podobnih: bit, sobit, bit-v-svetu, bistvo, počelo, prvi gibalec, najvišje 
dobro, substanca (podstat), akcidenca, prvi vzrok, ideja, forma, absolutni duh, ne-jaz …   

Posebnost filozofije je tudi to, da se pomeni pojmov pogosto razlikujejo pri različnih avtorjih 
ali smereh, kakor boste spoznali tekom leta. 

V filozofiji pogosto naletimo še na dvojice, denimo: 

splošno – posamezno
abstraktno – konkretno
absolutno – relativno 
subjektivno – objektivno
imanentno – transcendentno 

Poiščite jim osnovni pomen v slovarčku na koncu delovnega zvezka in ga zapišite.

Materializem je ontološko stališče / pozicija, ki trdi, da je vse, kar je, iz snovi 
(materije). Tales je bil je bil prepričan, da je osnova vsega voda, zato je tudi 
prvi materialist. Ker je osnova (počelo, substanca, osnovna prvina, temelj) 
samo ena, sodi med moniste. Tisti, ki trdijo, da je vse iz dveh počel ali 
substanc, so dualisti. Večina ljudi pa deli od vas je prepričanje, da bivajo 
materialna telesa in  nematerialne duše, zato spadajo med dualiste.

Žgoče vprašanje brez jasnega vedenja, kako poiskati odgovor, to je točka, 
kjer se začne filozofija.  (Isiah Berlin) 
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PRIMER POJMA BITI. Kako sploh pridemo do njega?

 
LESTVICA ABSTRAKCIJ                                                                                                        SPLOŠNO                             

bit………………………………………….filozofija

živo bitje…………………………………..biologija

žival………………………………………..zoologija

sesalec……………………………………..zoologija

zver………………………………………..zoologija

pes…………………………………………kinologija 

bernski planšar, nemški ovčar, avstralski ovčar, višavski 
terier, mešanec, nemški dolgodlaki ptičar, zlati prinašalec,
seter, jazbečar, labradorec …                                 

 
 
                                                                                          POSAMEZNO  

     
Pik Brin Artur Neli Bonko 

Na slikah so upodobljeni Pik, Brin, Artur, Neli in Bonko, posamezni psi, ki imajo svoje 
lastnike, pri katerih živijo. Kaj pomeni, da imajo lastno ime? Se spomniš povesti Ovčar Runo
Angela Cerkvenika? Ali bi knjiga z naslovom Kinologija tudi sodila v zvrst povesti?   

Opiši svojega psa. Če ga nimaš, opiši psa, ki ga poznaš. Lahko dodaš tudi njegovo sliko.
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PLATONOVA PRISPODOBA O VOTLINI

A. Preberite in sproti označite pomembno, nenavadno, nerazumljivo, čudno, zanimivo, 
bistveno, nejasno ipd.

“In zdaj,” sem nadaljeval, “ti hočem pojasniti razloček med izobraženimi in neizobraže-
nimi ljudmi z naslednjo primero. Zamisli si, da ljudje bivajo v nekakšni podzemeljski 
jami,ki ima v smeri svetlobe široko odprtino. V njej živijo od mladih nog z okovi na 
nogah in vratu, tako da se ne morejo ganiti in morajo nenehoma gledati naravnost predse. 
Svetloba jim prihaja od ognja, ki gori visoko za njihovim hrbtom. Med tem ognjem in 
prikovanimi 1judmi vodi zgoraj pot; vzdolž nje si zamisli nizek zid, podoben pregraji, ki 
si jo navadno postavijo glumači pred gledalci, da nad njo izvajajo svoje umetelnosti.” 
“Zamišljam si,” je odvrnil Glavkon (Platonov brat).
“Ob tem zidu, tako si predstavljaj, nosijo 1judje razne stvari tako, da molijo prek zidu, 
med drugim tudi kamnite in lesene kipe 1judi in drugih živali, skratka, vse mogoče 
umetniške izdelke, pri čemer se nekateri pogovarjajo, drugi molčijo.” 
“Nenavadna je tvoja primera, nenavadni so tudi ti priklenjenci.” 
“Podobni so nam! Kajti ne vidijo ničesar drugega kakor svoje sence in sence drugih 1judi, 
ki jih svetloba ognja meče na nasprotno steno votline.”
“Seveda, če vse življenje ne morejo ganiti glav.”
“Isto velja za stvari, ki jih nosijo mimo njih?”
“Gotovo. Tudi od njih vidijo samo sence.” 
“In ko bi se lahko drug z drugim pogovarjali, potem bi bili prepričani, da govore o 
resničnih stvareh, čeprav bi pogovor tekel le o sencah, ki jih vidijo.”
“Vsekakor.” 
“In ko bi v njihovi ječi prišel z nasprotne stene odmev, kakor hitro bi kdo izmed 
mimoidočih spregovoril, bi gotovo bili prepričani,da govori mimoidoča senca.” 
“Pri Zevsu, tako je.” 
“Nasploh: ti ljudje ne bi imeli za resnično ničesar drugega kakor samo sence stvari, ki jih 
je izdelala človeška roka.” 
“Nujno.” 

Država, 7. knjiga: Odlomek, ki ga boste prebrali, je ena najznamenitejših in največkrat 
komentiranih prispodob iz Države, iz ene od najpomembnejših knjig zahodne kulture. 
Nekateri celo trdijo, da je vse, kar je bilo doslej napisano, zgolj vrsta opomb k tej za  
filozofijo ključni knjigi. Napisana je v obliki dialoga, ki ga vodi Sokrat. 

Slovenci imamo Državo v dveh prevodih, spodnje besedilo je prevedel Jože Košar 1976.  

Fragment Države iz 3. stol.             17. stol.                   Platon (427- 347)            Ostanki Akademije v Atenah  
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“In sedaj pomisli, kaj bi bilo z njimi, ko bi se osvobodili, odvrgli okovje in bi se otresli 
nevednosti. Lahko bi se zgodilo samo to. Ko bi bil kdo od njih osvobojen in prisiljen,da 
takoj vstane, obrne glavo, zapusti svoj prostor in pogleda proti svetlobi, ko bi pri tem 
občutil bolečino in zaradi svetlobnega blišča ne bi mogel gledati stvari, katerih sence je 
prej videl – kaj misliš, da bi odgovoril, če bi mu kdo rekel, da je prej gledal samo prazne 
ničevosti, zdaj pa da je bliže resničnosti in bolje vidi, ker je njegov pogled obrnjen k 
resničnim stvarem? In ko bi mu tedaj kdo pokazal posamične stvari in ga vprašal, kaj 
pomenijo – ali ga ne bi s tem spravil v zadrego, ker je slej ko prej prepričan, da je bilo to, 
kar je prej gledal, resničnejše kakor to, kar mu zdaj kažejo?” 
“Gotovo.” 
“In ko bi ga prisilili, da gleda v svetlobo, bi ga zabolele oči. Zato bi se hitro obrnil spet k 
stvarem, ki jih lahko gleda, in bil prepričan, da so le-te jasnejše kakor to, kar mu zdaj 
kažejo.” 
“Gotovo bi tako storil.” 
“In ko bi ga kdo od tod s silo odvlekel k težko pristopnemu izhodu in ga ne bi prej 
izpustil, dokler ga ne bi pripeljal na sončno svetlobo, bi ga to gotovo vznevoljilo in mu 
prizadejalo muke. In ko bi prišel na sončno svetlobo, bi imel oči polne blišča in ne bi 
mogel spoznati nobene od stvari, ki jih imamo mi za resnične.” 
“Navaditi bi se moral, mislim, na svetlobo, če bi hotel gledati predmete tu zgoraj. V 
začetku bi najlaže prepoznaval sence, nato zrcalne podobe 1judi in drugih stvari v vodi, 
pozneje nje same. Stvari na nebu in nebo samo bi laže opazoval ponoči ob svetlobi zvezd 
in lune kakor podnevi ob soncu in njegovi svetlobi.” 
“Vsekakor.”
“Nazadnje pa bi lahko gledal ne le podobe sonca v vodi ali na kakem drugem predmetu, 
temveč sonce samo na njegovem prostoru in takšno, kakršno je.”
“Prav gotovo.” 
“In potem bi lahko prišel do sklepa, da je sonce tisto, ki določa leta in letne čase, ki vlada 
vsemu vidnemu svetu in je počelo vsega, kar je moč videti.” 
“Jasno, polagoma bi se dokopal do tega spoznanja.” 
“In dalje! Ko bi ga zdaj spomnili na njegovo prvo bivališče, na njegovo takratno znanje in 
na sojetnike – kaj misliš, ali se ne bi čutil srečnega zaradi te spremembe in se mu ne bi 
smilili tisti, ki so še ostali tam?” “Gotovo.”
“In če so takrat tam doli obstajale počastitve in nagrade za tistega, ki je mimoidoče stvari 
natanko prepoznal in si najbolje vtisnil v spomin, katere so š1e mimo prej, katere pozneje 
in katere sočasno, ter tako najlaže sklepal na to, kar je imelo priti – ali misliš, da ga bo še 
mikalo po tem svetu in bo zavidal tistim, ki spodaj uživajo ugled in moč? Ali pa se mu bo 
godilo, kakor pravi Homer, da 

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

in raje pretrpel vse, kakor da bi živel v onem prividnem svetu?” 
“Raje bo pretrpel vse, kakor da bi tam živel.”
“In potem še to premisli! Ko bi se tak človek znova vrnil v podzemeljsko jamo na svoj
stari prostor, ali mu ne bi bile oči potem, ko bi prišel s sonca, zapolnjene s temo?” 
“In še kako!”
“In ko bi tam moral spet tekmovati v prepoznavanju in razločevanju senc s stalnimi 
jetniki, čeprav so mu oči otopele in se mu bodo lahko šele po daljšem času navadile teme, 
ali se mu ne bi vsi smejali in rogali, ker se je s svojega pohoda v gornji svet vrnil s 
pokvarjenimi očmi? Rekli bi, da se ne splača taka pot. In če bi jih poskušal osvoboditi in 
odpeljati v gornji svet, bi ga ubili, če bi se ga lahko polastili in bi to lahko storili.” 
“Prav gotovo.” 
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B.  Narišite, kako si predstavljate prizor v jami in zunaj nje.
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C. Preberite besedilo še enkrat in pisno odgovorite na vprašanja:

1. Kaj hoče Platon ponazoriti s prispodobo oziroma primero? 
 

___________________________________________________________________________ 

 
2. Kaj lahko vidijo priklenjenci pred sabo? Zakaj je to zanje resnično? 
 

 

 
3. Kaj bi se zgodilo, če bi bil kateri osvobojen in prisiljen zapustiti svoje mesto? 

 
 

 
4. Kako bi razložili naslednje formulacije iz besedila: “… pogleda proti svetlobi … bi občutil 
bolečino … bi ga zabolele oči … pripeljal na sončno svetlobo, bi ga to gotovo vznejevoljilo in 
prizadejalo muke …” 

 

 
5. Opišite vrstni red stvari, ki jih odkriva osvobojenec? Kaj vidi na koncu? 

 
 

 



35

6. Kaj menite, zakaj bi ga bivanje v zgornjem svetu naposled osrečilo?  

 
 

7. Kaj bi se osvobojencu zgodilo, če bi se vrnil nazaj v jamo in spet tekmoval z drugimi v 
prepoznavanju? 

 
 
Č. Platonova interpretacija prispodobe

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

Odgovorite pisno:

1. Kako Platon z drugimi besedami poimenuje svet v jami in gornji svet?

svet v jami =________________________    gornji svet =____________________________

2. Kaj torej simbolizira težak vzpon v gornji svet? 

3. Ideja dobrega je najvišja. Kakšno funkcijo ima njeno spoznanje?

4. Ali spoznanje ideje dobrega pomaga k razumnosti v življenju?                DA   NE

5. Kaj pomenita po tvojem mnenju izraza zasebno in javno?

6. Zapišite, kaj po vašem mnenju pomeni biti razumen v zasebnem in javnem življenju.

7. Zapišite, kaj vam osebno pomeni beseda dobro in nato zapišite svoj pomen skupaj z vašim 
imenom na tablo. 

8. Prepišite tabelsko sliko na str. 35. Na katero lastnost filozofije meri zapis vaših imen k 
odgovorom? 
Kaj bi dopisal Platon? Kaj vaš profesor_ica filozofije? 
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DOMAČA NALOGA ZA OCENO: 

Prispodoba o votlini je ena najpogosteje interpretiranih v zahodni kulturi. Platon pravi, da ne 
ve, ali je njegova razlaga prispodobe pravilna. Kako bi jo vi razložili? Napišite o tem 
sestavek, dolg 300 – 400 besed z naslovom:

MOJA INTERPRETACIJA PLATONOVE PRISPODOBE O VOTLINI

Ime in priimek ___________________________________________________________

1. Uvod (kratka obnova Platonove interpretacije, ne obnavljajte vsebine celotnega besedila)

DOBRO
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2. Jedro
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ETIKA: KAJ JE DOBRO IN KAKO NAJ RAVNAM?

Uvod

Ponovite (str. 12): Opredelite etiko kot panogo filozofije. Na 
kaj mislimo v filozofiji, ko uporabimo pojem morala, ki je v 
vsakodnevni govorici sinonim za etiko?                                                

etika (gr.): 

morala (lat.): 

1. V vsakdanjem življenju običajno razmišljamo o dobrem in morali le, kadar se znajdemo v 
moralnih dilemah (glejte sliko), tj. ne znamo presoditi, ali neko dejanje je (bo) dobro, 
moralno ali ne. Filozofi o tem premišljajo že 2500 let. Zato smo vprašanje, kaj je dobro, začeli 
s Platonovo prispodobo o jami. Kadar razmišljamo, se moramo iz vsakdanjega, praktičnega 
življenja dvigniti v svet mišljenja (inteligibilni svet). Platon pravi, da tam spoznamo ideje 
pravičnega, resničnega in lepega, naposled pa tudi najvišjo idejo dobrega. Pot spoznavanja, ki 
vodi iz čutnega sveta v miselni svet, ni lahka, kakor spoznavate v šoli od prvega razreda 
osnovne šole naprej, nekateri pa kot težko občutite tudi pot v filozofsko razmišljanje, ker se 
na tej poti srečujete s različnimi bolj ali manj abstraktnimi filozofskimi nauki. Poznavanje teh 
naukov ni samo sebi namen, resda nekoliko prispeva k večji splošni razgledanosti, a naučiti se 
jih je treba predvsem zato, ker pomenijo poglobitev naših osnovnih intuicij o sebi in svetu, v 
katerem živimo, tj. tudi o tem, kaj je dobro, prav, lepo, resnično. Starinsko bi temu rekli, da 
poznavanje različnih filozofemov pomaga oblikovati naš svetovni nazor ali nam pomaga 
orientirati se v svetu. Še zlasti pa nam njihovo poznavanje pomaga pri premišljevanju o 
moralnih dilemah, s katerimi se srečujemo v svojem življenju.  

2. Naštejte vsaj 5 etičnih vprašanj sodobnosti, ki so po vašem mnenju pomembna, pereča:  

1____________________________________2__________________________________

3____________________________________4___________________________________

5_____________________________________6___________________________________

V antičnem smislu je etika razmislek o dobrem življenju, novoveško pa razmislek o 
moralnosti našega ravnanja. Nekatera temeljna vprašanja etike so: Katero življenje je 
dobro življenje? Ali so moralna pravila vezana na posamezno družbo in zato relativna ali 
pa so vsaj nekatera načela občečloveška? Kako je mogoče utemeljiti moralna načela, ki jih 
najdemo za vsakdanjimi moralnimi presojami – so del človeške narave, dana od Boga ali 
naša iznajdba? Ali smo odgovorni svoja dejanja? Kaj je pomembno pri moralnem 
vrednotenju – motiv ali posledice dejanja? Ali sledenje moralnim načelom vodi k sreči? 
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4. Spodnje trditve večinoma pokrivajo različna stališča, ki jih je mogoče zagovarjati v 
etiki. Označite vam najbližje stališče. Označite z rdečo barvo, če si v stališčih 
nasprotujete, strokovno rečeno, če ste nekonsistentni. 

Drži Ne drži
1. Moralne sodbe so izraz osebnega mnenja. Tako kot trditev 
»Čokolada je dobra« izraža govorčevo osebno mnenje, tako so vse 
moralne sodbe (npr. »Smrtna kazen je slaba«; »Zdravnikova pomoč 
pri samomoru je dopustna«) zgolj stvar osebnega mnenja. 
2. Ko označimo neko dejanje za dobro ali slabo, mislimo zgolj to, da 
ima večina ljudi v naši družbi dejanje za dobro ali slabo. 
3. Sužnjelastništvo je nemoralno, pa čeprav lastnik sužnjev oziroma 
njegova skupnost iskreno verjame v moralnost suženjstva.  
4. Edina moralna dolžnost je delati dobro za samega sebe.  
5. Dejanje je moralno dejanje, če ima najboljše možne posledice za 
čim večje število ljudi. Motivi so nepomembni.  
6. Samo po motivih lahko neko dejanje označimo za moralno ali ne. 
Posledice dejanja niso pomembne. 
7. Moralnost dejanja je odvisna od tega, kaj bi storila  moralna oseba.  
8. Morala moških in žensk se razlikuje. 
9. Nemoralno je, da kdorkoli, v kakršnikoli kulturi, v kateremkoli času, 
v kakršnihkoli okoliščinah muči otroka.  
10. Četudi bi lahko pokazali, da je goljufanje pri testu vodilo k 
najboljšim možnim posledicam za vse, bi bilo goljufanje še vedno 
slabo. 
11. Četudi bi delovali iz moralnih motivov, pa bi dejanje prineslo več 
nesreče kot sreče za vse udeležene, bi bilo dejanje še vedno slabo. 
12. Moralno je vedno in povsod iskati svoje ugodje.   

KLJUČ K VPRAŠALNIKU. SPROTI PODČRTAJTE STROKOVNE TERMINE ZA 
STALIŠČA, KI JIH IZRAŽAJO TRDITVE. 

Trditev 1 je izraz subjektivnega etičnega relativizma. Nasprotuje trditvama 3 in 9.
Trditev 2 izraža etični relativizem. Nasprotuje trditvi 3 in trditvi 9.
Trditev 3 predstavlja etični objektivizem, po katerem sta dobro in slabo neodvisna od mnenj 
ljudi. Nasprotuje 1 in 2.
Trditev 4 je določilo etičnega egoizma.
Trditev 5 je trditev utilitarizma.
Trditev 6 izraža Kantovo deontološko etiko.
Trditev 7 predstavlja etiko vrlin.
Trditev 8 predstavlja eno od oblik feministične etike. Ker je feministična etika tako raznolika, 
se različne oblike te etike lahko povežejo s katerokoli od preostalih trditev.
Trditev 9 je izraz etičnega objektivizma. Nasprotuje trditvama 1 in 2.
Trditev 10 predstavlja zanikanje utilitarizma. Nasprotuje 5. trditvi.
Trditev 11 izraža zanikanje deontološke etike Kanta. Nasprotuje trditvi 6.
Trditev 12 izraža moralni hedonizem. Nasprotuje trditvi 6 in se delno ujema s 4.

Nekaj teh etičnih stališč in naukov si bomo ogledali v nadaljevanju.   
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5. IZPIŠITE V KLJUČU UPORABLJENE STROKOVNE TERMINE:  

ŠE NEKAJ ETIČNIH TERMINOV, KI SE NANAŠAJO NA ČLOVEŠKO PRAKSO, 
DELOVANJE: 

Človek je naravno bitje, a ne samo to! Je tudi razumno, ustvarjalno, govoreče, religiozno, 
umetniško, kulturno, moralno itd. bitje. V njegovem ravnanju ga ne vodijo samo prirojeni 
nagoni in naučeni vzorci vedenja (kot so običaji, navade, dogovori ali konvencije) ter 
trenutne okoliščine, marveč tudi razna pravila, s katerimi urejamo medčloveške odnose in svoje 
ravnanje. 

Naštejmo nekaj vrst pravil: nekatera so kot pravila zapisana v pravilnikih (prometna, šolska, upravna); 
druga so kot zakoni zapisana v ustavi ter različnih zakonikih in če se po jih ne ravnamo, smo kazensko 
odgovorni; pravila olike omogočajo, da naše vsakodnevno življenje poteka bolj gladko:vljudno je 
pustiti prednost starejšemu ali jesti z nožem in vilicami. Pomembna skupina pravil, po katerih 
uravnavamo svoje življenje, so moralna pravila, ki jih poimenujemo tudi moralne norme (oz. 
načela, vodila, predpisi).Ta skupina pravil je izpeljana iz vrednote DOBREGA:
Zapovedujejo dobro in prepovedujejo slabo.  

Pisno opredelite termin in navedite svoj primer zanj:

pravilo ____________________________________________________________________

zakon _____________________________________________________________________

olika ______________________________________________________________________

moralne norme ______________________________________________________________

Iz zgornjega nabora etične terminologije izpišite 5 pojmov in jim poiščite pomen v 
filozofskem slovarju ali slovarju tujk.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

altruizem, asketizem, ataraksija, avtonomija, avtentičnost, cilj (telos), determinizem, 
deontologija, dolžnost, egoizem, evdajmonija, fatalizem, hedonizem, heteronomija, 
kategorično/hipotetično, konformizem, dogovor (konvencija), motiv, nihilizem, praktično,
teoretično, utilitarizem, objektivno, subjektivno, relativno, absolutno 
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6. Tradicionalno kristjani, Judje in muslimani upoštevajo 10 božjih zapovedi. V Bibliji
obstaja več različic, spodnja je iz Katekizma (katehetski obrazec)  

1. Veruj v enega Boga!
2. Ne skruni božjega imena!
3. Posvečuj Gospodov dan!
4. Spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel in ti bo dobro na zemlji!
5. Ne ubijaj!
6. Ne nečistuj!
7. Ne kradi!
8. Ne pričaj po krivem!
9. Ne želi svojega bližnjega žene!
10. Ne želi svojega bližnjega blaga!

Egipčanska negativna spoved

- ljudem nisem delal krivice                              - nisem goljufal
- nisem se pregrešil zoper resnico                       - uteži nisem povečeval
- ničesar ne vem o ničvrednosti                            - nisem kradel
- ničesar slabega nisem zamolčal                         - nisem pustil gladovati
- nisem prisluškoval                                 - dojenčkom nisem odtegoval mleka od ust                    
- nisem sramotil                                                  - nikogar nisem pripravil do joka
- nisem lagal                             - nobenega služabnika pri gospodarju očrnil

Primerjajte oboje in poiščite podobnosti. Kako bi jih razložili? 

Podobnosti: 

Razlaga:

Na vprašanja pred bogom Ozirisom,
bogom smrti, posmrtnega življenja, je
umrli odgovarjal: 
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Antična etika ali vprašanje dobrega življenja

Sokrat: »Nepreiskovanega življenja ni vredno živeti.« 

Sokrat ni napisal nobenega dela, a njegove misli in življenje so ostale 
znane predvsem skozi dela njegovega slavnega učenca Platona. 
Sokrat ni pisal, je pa živel in umrl skladno s svojo filozofijo in se zato 
zapisal v zgodovino. Večino življenja je posvetil filozofskim 
pogovorom s someščani in jim šel zato tako na živce, da so ga 
naposled obtožili, da:  

»Sokrat krši zakone, ker pohujšuje mlade ljudi in veruje v 
bogove, ki si jih je sam ustvaril, namesto tistih, ki jih priznava 
polis, «

in ga obsodili na smrt leta 399 pr. n. št.  

Sokratov zagovor pred atenskim sodiščem 
(Iz Platonovega dela Apologija)

(…) Tu vas moram prositi, gospodje, da mi ne delajte hrupa, četudi se vam bo morebiti zdelo 
objestno, kar bom povedal. Zakaj beseda, ki jo mislim izreči, ni moja: sklicujem se zanjo na 
neoporečno avtoriteto. Kajti priča moji modrosti, taki, kakršna je, je bog v Delfih. Hairefonta 
ste gotovo poznali, bil je moj prijatelj od mladih nog in dober demokrat, saj je v zadnjih letih 
z vami vred šel v izgnanstvo in se z vami vred vrnil. Prav! Mož je bil, kakor veste, impulziven 
značaj, ki se je goreče gnal za vsem, česar se je lotil. In tako se je nekoč odpravil tudi v Delfe 
ter smelo zastavil bogu vprašanje – a kakor rečeno, ne zaganjajte mi hrupa, gospodje sodniki 
–, vprašal je torej, ali je kak človek na svetu modrejši mimo mene. In duhovnica je odvrnila, 
da ni nikogar, ki bi se mogel meriti z menoj v modrosti. Hairefon je danes že pokojni, pač pa 
vam lahko kot priča potrdi moje besede njegov brat, ki je navzoč pri razpravi.

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

Dolgo sem si belil glavo, naposled pa sem se, četudi nerad, odločil za naslednjo pot, 
da bi razbistril smisel oraklja. Mahnil sem jo k nekomu, ki je užival velik sloves modrosti, da 
bi ga preizkusil. Zakaj čutil sem, da mi bo, ako sploh kje, pri njem uspelo ovreči trditev 
preročišča in pokazati avtorju izreka, češ: »Ti praviš, da sem najmodrejši človek pod soncem, 
a tu je eden, ki me poseka v modrosti.« Skrbno sem pretipaval možu obisti – imena vam ne 

Omenili smo že, da je bila v antiki etika razmislek o dobrem življenju oziroma o vprašanju, 
kaj je najvišje dobro našega življenja. Danes bi rekli, da so se spraševali o smislu življenja 
in o tem, kakšno življenje je vredno živeti. S Sokratom smo se že srečali na naslovnici, pa 
pri temi o modrosti, v šali o morilcu in nanj se nanaša konec prispodobe o votlini: »In če bi 
jih poskušal osvoboditi in odpeljati v gornji svet, bi ga ubili, če bi se ga lahko polastili in bi 
to lahko storili.« (Str. 30)
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bom izdal, a bil je eden našili politikov, ki se mi je v razgovoru z njim tako godilo –, toda dlje 
ko sem z njim govoril, močnejši je bil v meni vtis, da se možak zdi mnogim ljudem moder, 
najbolj pa sam sebi, da pa v resnici ni moder. Nato sem mu skušal dopovedati, da si svojo 
modrost samo domišljuje, v resnici pa je nima. Nasledek je bil, da sem se mu zameril, a ne 
zgolj njemu, temveč tudi mnogim drugim, ki so bili navzoči. Spotoma od njega sem potem 
mislil sam pri sebi: »Ta človek mene gotovo ne dosega v modrosti. Zakaj kakor kaže, nimava 
ne jaz ne on kaj prida znanja, da bi se lahko postavljala; vendar sem jaz na boljšem, ker si on 
domišljuje neko vednost, pa je v resnici brez nje, jaz pa prav tako ničesar ne vem, a si tudi 
ničesar ne domišljujem. Videti je torej, da sem jaz le za troho modrejši mimo njega, namreč 
za toliko, da, česar ne vem, tudi mislim ne, da vem.«

7. In tako sem posihmal zapovrstjo romal od moža do moža. Opazoval sem med 
bolečino in strahom, kako je rasla v javnosti mržnja do mene; vendar me je vodila zavest, da 
moram pred vsem drugim opraviti svojo religiozno dolžnost: odkar sem poskušal izslediti 
pomen oraklja, sem se čutil obvezan, da obiščem vse ljudi, ki so bili na glasu, da kaj vedo. A 
uspeh mojega poslanstva? Prisežem vam, gospodje – zakaj biti moram odkrit do vas –, moje 
pošteno prepričanje je, da so tisti, ki jim je svet najbolj kadil, pri presoji do malega povsem. 
odpovedali, vtem. ko so drugi, ki so bili manj v čislih, pokazali dozdevoma večjo mero 
praktičnega razuma. Orisati vam moram vso svojo križevo pot, kako sem kakor kak Herakles 
junačil po svetu, samo da bi bil ovrgel trditev oraklja.

Ko sem opravil pri politikih, sem se obrnil do pesnikov, tragiških in lirskih, z 
upanjem, da bom pri njih sam sebe razkrinkal kot nevedneža v primeri z njimi. V ta namen 
sem iz njihovih del izbiral partije, ki so se mi zdele umetniško najbolj dognane, pa sem 
izpraševal njih avtorje, kaj so hoteli povedati v njih, misleč, da bom pri tem mimogrede 
povečal svoje znanje. Toda kakor me je tudi sram povedati resnico, moram jo povedati: brez 
pretiravanja lahko rečem, da so do malega vsi navzoči razpravljali o pesnitvah bolje mimo 
pesnikov samih. Tako sem si tudi glede poetov kmalu ustvaril svoje mnenje, saj sem spoznal, 
da ni bila modrost tisto, kar jih je usposabljalo za oblikovanje slovstvenih umetnin, temveč 
neke vrste nagon ali navdihnjenje, podobno, kakor ga je najti pri vidcih in prerokih: tudi ti 
oznanjujejo marsikaj lepega, ne da bi vedeli, kaj govore. V podobnem položaju so bili, kot 
sem sprevidel, tudi pesniki. Obenem pa sem opazoval, da se imajo zbog svojih pevskih 
zmožnosti za popolne izvedence tudi v drugih stvareh, o katerih se jim niti ne svita. Tako sem 
tudi od njih odšel z enakim občutjem premoči, kakor sem ga imel pri politikih.

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

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

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

10. Pa že en vzrok je za mojo nepopularnost. Številni mladi ljudje, ki imajo bogate 
očete in časa na pretek, se mi prostovoljno pridružujejo, ker jim je v zabavo poslušati, kako 
devljem ljudi na rešeto. Večkrat me tudi posnemajo ter skušajo sami premozgavati druge. Pri 
tem nahajajo, mislim, veliko množino domišljavcev, ki menijo, da nekaj vedo, v resnici pa 
vedo le malo ali nič. Te njihove žrtve se seveda jezijo, a ne nanje, temveč name, in se 
pritožujejo, da se klati po mestu neki človek, po imenu Sokrates, ki je prava kuga za Atene, 
ker vceplja mladim ljudem pogubne ideje v glavo. A če jih vprašaš, kaj vendar počenja in 
česa jih uči, se ti izvijajo in nimajo kaj povedati. Da pa ne pokažejo preočitne zadrege, 
posegajo po zalogi obtožb, ki jih imajo pri roki zoper vse prijatelje znanosti, češ da uvaja 
učence v poznavanje stvari na nebu in pod zemljo, da jim spodkopava vero v bogove in jih uči 
krivico pretvarjati v pravico. Zakaj resnični vzrok njih sovraštva jim gre bržkone težko z 
jezika, da namreč Sokrates razkrinkava praznoglavce, ki se delajo, da bogve kaj znajo, pa so 
nevedneži. No, ti ljudje so častihlepni in energični, njih število je legijon, njih gorečnost 
vztrajna in zgovornost prepričljiva, zato ni čudno, da so vam kakor nekdaj tako zdaj napolnili 
ušesa z lažmi in natolcevanji. (…) 

»Prijatelj moj ljubi, Atenec si, meščan največjega, po znanosti in moči najslavnejšega 
mesta na svetu, pa te ni sram, da se pehaš samo za tem, kako bi si pridobil čim več denarja pa 
slave in časti, na sprevidevnost in resnico in spopolnitev duše pa niti v sanjah ne misliš?« In 
če bo kateri tajil in zatrjeval, da teh reči ne pozablja znemar, ga ne bom kar tako odslovil ne 
sam odšel, ne: na, rešeto ga bom del pa dodobra presejal pa do dna preizkusil. In če bom 
našel, da navzlic zatrjevanju ni dobrosti v njem, ga bom pokaral, ker zanemarja najvažnejše 
dobrine in se žene za ničevostmi. Tako bom ravnal z vsakomur, kogar bom srečal, z mladim 
in starim, s tujcem in domačinom, zlasti pa z vami, meščani, ker ste mi bližji po rodu. Zakaj 
to je, verjemite mi, naloga, ki mi jo predpisuje bog. Jaz mislim, da ni bila vam in našemu 
mestu nikoli naklonjena večja sreča nego ta moja služba Apolonu. Saj izrabljam ves svoj čas 
v to, da hodim okoli in vam neprestano prigovarjam, mladim in starim, da vam bodi prva in 
poglavitna skrb ne za telo ne za imetje, temveč za čim večjo blaginjo duše. Moja blagovest se 
glasi: »Bogastvo ne rodi kreposti, narobe, krepost prinaša bogastvo in vse druge dobrine v 
zasebnem in javnem življenju.«

18. Mir, gospoda! Upoštevajte mojo željo, da me poslušajte, ne da bi mi vpadali v 
besedo! Razen tega mislim, da vam bo v korist, ako boste poslušali. Povedati vam imam 
namreč še nekaj, kar bo zbudilo med vami vihar ugovarjanja: vendar vas prosim, da se 
brzdajte. Zagotovim vam, da, če sem to, za kar se izdajam, in če me obsodite na smrt, boste 
sebi huje škodovali kakor meni. Meni ne more prizadeti škode ne Meletos ne Anitos: te moči 
nimata; saj bi se, mislim, ne skladalo s svetovnim redom, da bi boljši mož trpel škodo po 
slabšem. Na morišče me moj tožnik lahko spravi, to že, tudi izžene me lahko ali oropa 
državljanskih pravic; toda to ima morebiti sam in z njim verjetno še kdo drug za ne vem 
kakšno nesrečo, jaz pa ne mislim tako. Meni se zdi, da je hujše zlo v tem, kar počenja mož 
danes, ko skuša nedolžnega človeka strmoglaviti v pogubo. Zategadelj sem daleč od tega, 
gospodje sodniki, da bi se zagovarjal sebi v prid, kakor utegne kdo misliti; v resnici se
zagovarjam le v vašo korist, da bi vas obvaroval pred zlorabo božjega daru, to je mene, če me 
obsodite. Zakaj ako me usmrtite, vam ne bo lahko najti drugega, ki bi me nadomestil. Mogoče 
zveni malce komično, vendar je od črke do črke res, da me je bog namenoma dodelil našemu 
mestu, ko da bi bilo velik polnokrven konj, ki je zbog velikosti nagnjen k lenivosti, pa mu je 
za spodbudo potreben kak (obad ali) brencelj. Meni se vse tako zdi, da me je bog prisodil 
Atenam zato, da opravljam službo takega brenclja, ki ves dan neutrudno poletava od enega do 
drugega ter slehernega od vas drami, spodbuja in kara, skratka, ki vam vsepovsod sedi za 
tilnikom.
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Takega, kakor sem jaz, kot rečeno, ne boste zlepa našli, gospodje. Zato mi boste 
prizanesli, če me hočete poslušati. A kolikor vas poznani, boste kakor človek, ki se prebuja iz 
dremavice, kot poslušni hlapci Anita v svoji nejevolji lopnili po meni in me končali z enim 
udarcem, nato pa boste dremali dalje do konca svojih dni, ako vam bog v skrbi za vas ne 
pošlje drugega buditelja.

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

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

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

Sokratova smrt 
(Iz Platonovega dialoga Faidon)

Ko se je Sokrates okopal, so 
privedli otroke k njemu – imel je 
dva majhna in enega odraslega 
sina – in tudi domače ženske so 
spet prišle. Pogovarjal se je z 
njimi vpričo Kritona ter jim 
sporočil svoje zadnje želje. Nato 
jih je z otroki vred odpravil, sam 
pa se je vrnil k nam. Sonce se je 
nagibalo k zatonu, kajti z 
obiskom se je bil zamotil precej 
časa. Prišel je torej in sedel –

kopel ga je vidno poživila – ter nadaljeval razgovor. A ne za dolgo: že po nekaj minutah se je 
prikazal jetničar na vratih, stopil k njemu in rekel: »Sokrates, od tebe se mi pač ni bati tega, za 
kar moram grajati druge, namreč, da izlivajo jezo name in me preklinjajo, kadar jim pridem 
na ukaz oblasti javljat, da je kupa pripravljena. V času, kar si tu, sem spoznal v tebi vzor 
plemenitega in mirnega moža, najboljšega med vsemi, ki so kdaj prišli sem. In tako sem tudi 
zdaj prepričan, da ne zameriš meni, temveč tistim, ki te imajo na vesti, in jih poznaš. Zdaj pa 
... saj veš, zakaj sem prišel ... zbogom ... poskusi, da vdano preneseš, kar mora biti!« Pri teh 
besedah so se mu ulile solze in obrnil se je proti vratom. Sokrates je pogledal za njim ter 
dejal: »Zdrav tudi ti! Storil bom po tvoji besedi.« »Kako sijajen človek!« se je okrenil k nam, 
ko je mož odšel. »Ves čas, kar sem v ječi, je prihajal k meni – včasi sva tudi diskutirala – in
zmeraj mi je izkazoval prisrčno ljubeznivost. In za slovo, kako iskreno me objokuje! Zdaj pa, 
Kriton, prijatelj moj stari, storimo, kakor je rekel! Stopi kdo in poglej, je li mož že namel 
trobelike! Naj jo namane, če je še ni!«
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»Ah Sokrates,« ga zadržuje Kriton, »še se svetijo vrhovi gora in sonce še ni zašlo. 
Poleg tega mi je znano, da si dajo drugi obsojenci prinesti še obilno večerjo in pijačo po 
sporočilu, da se bliža konec. Nekateri si celo povabijo družbo, kakršno si žele, ter se zabavajo 
do pozne noči; nato šele užijejo strup. Nikar torej ne hiti! Časa je še dovolj!«

»Ravnanje ljudi, o kakršnih govoriš, ljubi Kriton, je povsem naravno: delajo pač tako, 
ker mislijo, da imajo dobiček od tega. Prav tako naravno pa je, da jih jaz ne bom posnemal: 
zakaj preverjen sem, da bi mi ne prineslo nobene koristi, ko bi segel uro, dve kasneje po kupi. 
Nasprotno, osmešil bi se sam pred seboj, ko bi se oklepal življenja in varčeval z njim, če mi 
nima dati ničesar več. Zato stori, kakor pravim, in ne delaj težav!« 

66. Tako zavrnjen, je Kriton pokimal slugi, ki je stal v bližini. Fant je zapustil celico. 
Minilo je precej časa, ko se je vrnil in privedel moža, ki je imel nalog, da izroči napoj. V roki 
je držal kupo s strupom. Ko ga Sokrates ugleda, reče: »Dobro, prijatelj! Zdaj pa povej, kaj mi 
je storiti, ki se razumeš na te reči!« »Nič drugega,« odvrne sluga, »samo pij, potlej hodi gor in 
dol, dokler ti ne začno noge dreveneti! Nato lezi, in strup bo sam učinkoval!« Pri tem mu 
ponudi kupo. Jasnih lic seže Sokrates po njej: še zdrzne se ne in ne prebledi, niti žilica mu ne 
zatrepeta v obrazu. Strmo, kakor je bil vajen, pogleda moža izpod košatih obrvi in reče: »Kaj 
meniš, ali smem odliti od te pijače prvino bogovom?« »Navada je,« odvrne sluga, »da 
zmanemo samo toliko strupa, kolikor mislimo, da ga je dovolj za normalno dozo.« 
»Razumem,« de Sokrates. »Toliko pa menda smem in celo moram, namreč prositi bogove, da 
bi se mi preselitev s tega sveta na onega srečno iztekla. To je moja molitev zdaj in upam, da 
bo uslišana.«Po teh besedah je nastavil kupo, povsem mirno in hladnokrvno, ter jo na dušek 
izpraznil.

Večini med nami je bilo dotlej še koli mogoče zadrževati jok. Ko pa smo videli, kako 
je pil in izpil, se nismo mogli več krotiti. Tudi meni so z burno silo navrele solze, tako da sem 
si zagrnil obraz in jokal, jokal – ne zavoljo njega, zavoljo svoje nesreče, da sem izgubil takega 
prijatelja. Kritona je zgrabilo še pred menoj in zapustil je celico, ker ni mogel več dušiti 
ihtenja, Apolodoros pa, ki je že prej ves čas jokal, je udaril v tak krčevit plač, da je presunilo 
vse navzoče, razen Sokrata. Ta je marveč rekel:»Kaj le počenjate, čudni ljudje? Saj sem 
vendar ženske zato odpravil domov, da bi preprečil take prizore! Slišal sem, da je treba 
življenje skleniti med pobožnim molkom. Pomirite se, prosim, in bodite možje!«Ko smo to 
slišali, nas je bilo sram ter smo zatrli solze. Sokrates je stopal po celici. Kmalu je potožil, da 
čuti težo v nogah. Sluga mu reče, naj leže. Obenem dene roko nanj, podrži za kako minuto, 
nato' mu pogleda noge in stegna. Uščipne ga krepko v nart in 3 vpraša, ali čuti. Sokrates, da 
ne. Čez malo časa ga uščene v meča in tako postopoma više in više; pri tem nam razlaga, 
kako se telo ohlaja in dreveni. Potiplje ga še nekolikokrat in reče, češ ko pride do srca, bo po 
njem. Že mu je omrznil ves spodnji život, ko si odgrne glavo – ležal je namreč pokrit – in reče 
(bile so njegove zadnje besede): »Kriton,« reče, »Asklepiju smo dolžni petelina! Skrbi, da ga 
dobi, in nikar ne pozabi!« »Ne boj se!« odvrne Kriton. »Ne bom pozabil. Imaš še kako 
željo?«Na to Sokrates ni več odgovoril. Kratko zatem ga je spreletel krč – sluga mu je odgrnil 
obraz – in zenice so mu bile osteklele. Ko Kriton to vidi, mu sklene usta in zatisne oči. 

67. Takšen, moj Ehekrates, je bil konec našega prijatelja, moža, ki je bil – to smemo 
mirno reči – med vsemi, kar smo jih tedaj poznali, najboljši, najrazumnejši in najpravičnejši.
 

 
Nemški filozof Friedrich Nietzsche iz 19. stoletja pa je slavnega Sokrata obravnaval povsem 
drugače kot tradicija.  

Platonova ocena, da je bil Sokrat najboljši, najrazumnejši in najpravičnejši, se je ohranila 
skozi zgodovino. Tradicionalno sodi med velike filozofe, njegova misel Vem, da nič ne vem 
pa je postala splošno znana podobno kot Descartesova Mislim, torej sem.  
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Nietzsche: Sokrat je pošast navzven in pošast navznoter.

Friedrich Nietzsche (1844 – 1900) 

Friedrich Nietzsche po več kot 2400 letih ni več delil tradicionalne ocene o Sokratu kot o enem od 
najmodrejših Evropejcev, marveč je bil zanj le znanilec začetka propadanja zahodne kulture, ki je 
kulminirala v krizi modernega človeka. V delu Somrak malikov 

(somrak je del dneva _________________________________________ malik______________________ 

___________________________zlato tele___________________________________________________; 

podnaslov dela je Kako filozofiramo s kladivom ___________________________________________________)

Nietzsche Sokrata ocenjuje takole: 

»O življenju so najmodrejši v vseh časih sodili enako: da je zanič ... Zmeraj in povsod je bilo 
iz njihovih ust slišati isti glas – glas, poln dvomov, zamorjenosti, utrujenosti življenja, odpora 
do življenja. Še Sokrat je rekel, ko je umiral: 'Živeti se pravi biti dolgo bolan: odrešeniku 
Asklepiju sem dolžan petelina.' Še Sokrat ga je bil sit. – Kaj to dokazuje? Na kaj kaže? –
Nekoč bi bili rekli (– oh, govorili so, in zadosti na glas in naši pesimisti predvsem!):'Tu mora 
prav gotovo biti kaj res! Consensus sapientium dokazuje resnico.' – Bomo tudi danes še tako 
govorili? Smemo? 'Tu je prav gotovo kaj bolno' – odgovarjamo mi: ti najmodrejši vseh časov, 
treba si jih je najprej ogledati od blizu! Mogoče vsi skupaj niso več trdni v nogah? pozni? 
majavi? decadents? Se ne kaže modrost na zemlji kakor krokar, ki ga prevzame rahel zadah 
po mrhovini? 

Mala sova (Athene noctua) simbol modrosti in mrhovinarski krokar (Corvus corax) 
Meni samemu je nespoštljivost, da so veliki modrijani tipi propada, prišla na misel najprej 
nekoč, ko se ji je ravno najmočneje postavil nasproti učeni in neučeni predsodek: spoznal sem 
Sokrata in Platona kot simptoma propada, kot orodji grškega razkroja, kot psevdogrška, kot 
protigrška (…) Tisti consensus sapientium – to čedalje bolje razumem – dokazuje najmanj, da 
so imeli prav s tistim, o čemer so se strinjali: dokazuje marveč, da so se sami, ti najmodrejši, 
fiziološko v nečem ujemali, da namreč enako negativno gledajo na življenje – da morajo
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gledati. Sodbe, vrednotenja o življenju, za ali proti, navsezadnje nikoli ne morejo biti 
resnične: vrednost imajo le kot simptomi, samo kot simptomi prihajajo v poštev – same po 
sebi so take sodbe neumnosti. Treba je le stegniti prste po njih in poskusiti prijeti pre-
senetljivo fineso, da vrednosti življenja ni mogoče razvrednotiti. Živeči ne more, ker je sam 
stranka, ja, celo sporni objekt in ne sodnik; mrtvi ne, iz drugega razloga. – Da filozof vidi v 
vrednosti življenja problem, ostaja celo ugovor proti njemu, vprašanje o njegovi modrosti, 
nemodrost – Kako? In vsi ti veliki modrijani – naj ne bi bili le decadents, naj ne bi bili niti 
modri? – Ampak vračam se k problemu Sokrata.
 

Kaj je bilo po Nietzscheju skupno najmodrejšim? ____________________________________ 

Premislite, ali drži, da ni mogoče razvrednotiti življenja, če ga živimo?___________________ 

___________________________________________________________________________ 

Nietzsche nadaljuje: »Sokrat je po svojem rodu sodil med najnižje ljudstvo: bil je plebejec. 
Vemo, sami še zdaj vidimo, kako je bil grd. Ampak grdost, sama po sebi ugovor, je med Grki 
skoraj zavrnitev. Je bil Sokrat sploh Grk?«

Kip v Louvru                         Kip v Vatikanu                       Bog Apolon                  Učenec Alkibijad

Uničujoča obsodba Sokrata: »Grdota je zadosti pogosto izraz križanega, s križanjem zavrtega 
razvoja. Drugače se pokaže kot pešajoči razvoj. Antropologi med kriminalisti nam pravijo, da 
je značilni hudodelec grd: monstrum in fronte, monstrum in animo.« 

Nietzsche, F. (1989): Somrak malikov. "Sokratov problem." (Ljubljana, Slovenska matica), str. 16-17.

Slovarček neznanih besed 
 
CONSESUS SAPIENTIUM soglasje mislečih 
DEKADENTEN propadajoč, od življenja utrujen človek 
SIMPTOM (vnanji) znak  
PSEVDO- lažni, nepravi (v sestavljenkah) 
FIZIOLOŠKO telesno 
FINESA odlika, plemenitost 
MONSTRUM pošast; ANIMO duša; IN FRONTE spredaj, na zunaj, po obrazu 
FIZIOGNOMIJA izraz, poteze obraza; FIZIOGNOMIKA sklepanje po fiziognomiji na duševnost človeka 

Nietzsche v duhu 19. stoletja, ko so znanstveniki fiziognomiki poskušali na podlagi potez obraza sklepati na 
človekovo duševnost, zaradi videza zavrne Sokrata: kot tipičen hudodelec je grd, iz česar sledi, da je grd tudi 
navznoter. Grdota je simptom sovražnosti do življenja, izraz zavrtega življenja, ki se ne more več razcveteti. 
Primerjajte obraze Sokrata, Apolona (tudi bog lepote) in Alikibijada (učenec).    
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Nietzsche je modernega človeka videl kot človeka krize, ki je pozabil na svoje bistvo, in 
ustvaril vrednote, s pomočjo katerih človek beži stran od življenja bodisi v religijo, 
metafiziko, v množična gibanja, v katerih pozabi nase, bodisi v različne omame. Nietzsche je 
vendarle optimist, če so se stare vrednote razvrednotile, ustvarimo nove, ki bodo vrnile 
vrednost življenju, v katerem ne bosta pozabljena bolečina in trpljenje, ki bo preseglo samo 
sebe in združilo telo, zemljo, čustva, strasti, tostranost z globoko poduhovljenostjo, ki smo jo 
razvili skozi tisočletja. 

Pet minut za premislek

Napišite razmišljanje, v katerem predstavite svoje tri ključne vrednote in razložite kriterij, po katerem ste jih 
uvrstili med ključne. Prav tako premislite, ali je Nietzschejeva ocena o krizi modernega človeka ustrezna? Ali je 
(ne)ustrezna samo za 19. stoletje ali pa tudi za 20. in začetek 21. stoletja?
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HEDONIZEM: NAJVIŠJE DOBRO JE UŽITEK

Vprašanje po najvišjem dobrem je antična različica vprašanja smisla življenja. Najvišje dobro 
je tisto, kar si želimo kot tako in ni sredstvo za kaj drugega. Tako je po Platonu najvišje dobro 
ideja dobrega, po Aristotelu srečnost, po hedonistih pa užitek, čemur oba nasprotujeta, a 
tudi Sokrat in Nietzsche.

Hedonizem: etična smer, ki ugodje / užitek / zadovoljstvo / naslado / slast pojmuje kot motiv, cilj ali 
potrditev moralnega ravnanja; ugodje je najvišje dobro in poslednji (končni) cilj moralnega hotenja in 
delovanja. Samo ugodje je smisel in »dobro po sebi«. Vse drugo: delovanje, vedenje, kreposti – vrline 
... je pojmovano zgolj kot sredstvo za doseganje ugodja. Ločimo:

- individualni (egoistični) hedonizem (antični): posameznik ugodje dosega sam zase

- univerzalistični (družbeni) hedonizem: vsa človeška dejavnost naj bo usmerjena k čim 
večjem dobrem (ugodju) čim večjega števila ljudi (utilitarizemBenthama in Milla) 

PSIHOLOŠKA OPREDELITEV UGODJA

Sigmund Freud, Nelagodje v kulturi: »... ljudje stremijo k sreči, želijo 
postati srečni in taki ostati. To stremljenje ima dve plati, pozitiven in 
negativen cilj. Po eni strani si želi odsotnost bolečine in neugodja, po 
drugi strani pa si želi doživljati močne občutke ugodja. 'Sreča', v 
ožjem smislu te besede, se nanaša le na zadnje. Ustrezno tej dvojni 
razdelitvi ciljev se tudi človekova dejavnost razvija v dveh smereh, glede 
na to, ali poskuša – pretežno ali pa celo izključno – udejanjiti prvega ali 
drugega izmed obeh ciljev.«

(1856-1939)

 

Navedite oba cilja po Freudu.  

a)_________________________________________________________________________________ 
 

b)_________________________________________________________________________________ 

hedone – užitek; tudi hedus – sladko (tudi zadovoljstvo, ugodje, veselje, slast, naslada; kar 
se doživi kot dobrodošlo, ugodno)

Razlika med psihološkim in etičnim hedonizmom:  
 
Psihološki hedonizem je teorija motivacije: ugodje je edini motiv in cilj človeške prakse, delovanja; 
vse človekovo delovanje stremi k ugodju in je namenjeno ugodju (četudi si namenoma 
povzročamo bolečino kot mazohisti). Že v predstavi cilja je vsebovano pričakovano ugodje, zato je 
ta predstava motiv dejanja, že v njej je prisoten užitek.  
 

Etični hedonizem pa uči, kako bi morali živeti: ugodje postavlja za najvišje dobro, iz česar sledi, da 
naj vsakdo stremi k temu. 
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»Kot smo opazili, je enostavno program načela ugodja tisti, ki postavlja smisel življenja. To 
načelo obvladuje dejavnost duševnega aparata že od začetka. O njegovi smotrnosti ne gre 
dvomiti, in vendar je njegov program v sporu s celotnim svetom, tako z makrokozmosom kot 
z mikrokozmosom. Ta program sploh ni izvedljiv, nasprotuje mu celotno ustrojstvo
vesoljstva. Lahko bi rekli, da v načrtu 'stvarjenja' ni vsebovan namen, po katerem naj 
bi bil človek 'srečen'.« 

Zapišite s svojimi besedami svoje razumevanje Freudove teze. ________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Kaj menite, zakaj je dal besedi  »stvarjenje« in »srečen« v navednice?  _________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

FREUDOVA RAZLAGA UGODJA, UŽITKA, NASLADE

»Kar v najstrožjem smislu imenujemo sreča, prej izhaja iz nenadne zadovoljitve zvrhano 
nagrmadenih potreb in je po svoji naravi mogoče le kot epizodični fenomen. Sleherno 
nadaljnje trajanje situacije, po kateri stremi načelo ugodja, prinaša le občutek prazne 
lagodnosti. Narejeni smo tako, da lahko intenzivno uživamo le kontrast, stanje pa le v zelo 
majhni meri. S tem naše možnosti sreče omejuje že naša konstitucija.«

Kako Freud opredeli srečo v ožjem pomenu? _____________________________________________ 

Zakaj je epizodičen fenomen?__________________________________________________________ 

Navedite izkušnjo, ko se je vaše ugodje spremenilo v prazno lagodje? __________________________ 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

FREUDOVA RAZLAGA NESREČE: BOLEČINA, TRPLJENJE, STRAH

»Veliko manj težav imamo pri izkušanju nesreče. Trpljenje nam grozi s treh strani, od 
lastnega telesa, namenjenega propadu in razkroju, katerega nepogrešljiva signala sta 
bolečina in strah, od zunanjega sveta, ki lahko zoper nas besni s svojimi nadmočnimi, 
neizprosnimi, uničujočimi silami, in končno, od odnosov do drugih ljudi.«

Izpišite tri vire nesreče in navedite svoje primere zanje: 

1. _________________________________________________________________________

2._________________________________________________________________________

3_________________________________________________________________________

»Nič čudnega ni, če skušajo ljudje pod pritiskom teh možnosti trpljenja svoje zahteve po sreči 
zmanjšati, tako kot se je tudi načelo ugodja pod vplivom zunanjega sveta preobrazilo v 
skromnejše načelo realnosti, ko se blagrujemo, da smo srečni, že če smo se izognili nesreči, 
če smo prestali trpljenje, ko torej naloga preprečevanja trpljenja nalogo pridobivanja ugodja 
nasploh porine v ozadje. Premislek nas uči, da lahko to nalogo poskusimo reševati po zelo 
različnih poteh. Vse te poti priporočajo posamezne šole življenjske modrosti, po njih pa so 
stopali ljudje. Kot najmikavnejši način vodenja življenja se vsiljuje brezmejno 
zadovoljevanje vseh potreb, toda to pomeni, da užitek postavljamo pred previdnost, 
kazen za to pa pride kaj kmalu.«
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Skrajni etični hedonizem

Kalikles je sofist, ki nastopa samo v Platonovih dialogih, ni znano, ali je zares živel. Odlomek iz Platonovega 
dialoga Gorgias je vključen v izbor misli predsokratskih filozofov. (Anton Sovrè: Predsokratiki, SM, Lj. 1988. 
Naš največji prevajalec iz stare grščine je pripravil delo med 2. svetovno vojno.)

Kalikles (v razgovoru s Sokratom): Po naravi je 
grše zmeraj to, kar je hujše, krivico trpeti torej sramotneje 
ko krivico delati. Zakaj pasivnost ni dostojna 
moža,kvečjemu sužnja; pa še temu bi bilo bolje biti mrtev, 
ko da živi, ker ne more, če ga kdo oškoduje ali trpinči, ne 
samemu sebi pomagati ne drugemu, ki mu je pri srcu. Po 
mojem mnenju so šibki ljudje in množica tisti, ki delajo 
zakone. Ti imajo seveda sebe svojo korist pred očmi: tej na 
ljubo določujejo postave ter delijo hvalo in grajo. 
Zategadelj skušajo ostrašiti močnejše ljudi, ki so zmožni 
imeti več ko drugi, pa govoričijo, da je okoriščati se grdo in 
nepošteno in da je ravno v tem bistvo krivice, če želi leti 
več mimo drugih. Zakaj sami so, bi dejal, do komolca 
zadovoljni, če imajo enako veliko, ker so manj vredni. In 

tako kajpa zakon razglaša za krivično in sramotno to, če hoče kdo imeti več kakor množica, in temu 
pravijo delati krivico. Po mojem pa že narava sama razodeva, da je pravično, ako ima plemeniti in 
močnejši več ko manj močni. Da je res tako, potrjujejo mnogi zgledi kakor v živalskem svetu tako pri 
ljudeh v celih državah  in rodovih: povsod velja načelo, da močnejši vlada šibkejšemu in da ima več 
kakor ta. (…) Taka je torej resnica: to boš spoznal, ko boš obrnil pogled na večje reči in naposled 
vendarle opustil filozofijo. Zakaj filozofija, ljubi Sokrates, je čisto čedna zadeva, če se kdo zmerno bavi 
z njo, in to v mladih letih; če pa se mudi ob njej dlje, ko je treba, utegne biti človeku v pogubo. Bodi 
namreč kdo še tako nadarjen – če se ukvarja s filozofijo še v moških letih, ostane nujno neizveden v 
vseh rečeh, ki jih mora poznati, kdor hoče doseči nravno odličnost in ugled. Tudi o državnih zakonih 
ne vedo ljudje nič ne o načinu, kako občevati z ljudmi pri raznih kupčijah, bodisi zasebnih bodi v 
imenu države. A kar se tiče človeških slasti in strasti in poznavanja človeka sploh, v tem pa so filozofi 
naravnost pepčki. (…) 

 
Kalikles: Kako bi mogel biti kdo srečen, če je komu suženj! Zato pa: po naravi lepo in pravično 

je  to, kar ti jaz tule odkritosrčno povem: kdor hoče živeti pravo življenje, mora svojim strastem 
pustiti, da rastejo čim više mogoče, in jih ne sme brzdati; in biti mora zmožen, da jim, kakor so že 
velike, streže moško in razumno ter si v obilju privošči vsega, česar koli in kadar koli ga je želja. Toda 
množica, mislim, tega ne zmore: zato zabavlja na take može, iz občutja sramu prikrivaje svojo nemoč, 
pa razglaša kakopa razuzdanost za sramoto, da bi, kakor sem že prej rekel, v hlapce ponižala ljudi, ki 
so boljši po naravi. In ker jim samim ni moč pripravljati poželenjem uteho, pojejo v  svoji 
strahopetnosti hvalo samozatajevanju in pravičnosti! Kajti kaj bi bilo možem, ki so, recimo, po rodu 
kraljevski sinovi ali ki so sami po svoji naravi zmožni ustanoviti si oblast, bodisi tiranijo, bodi 
monarhijo –, kaj bi bilo, pravim, za take može v resnici sramotnejše in zaničljivejše ko 
samozatajevanje? Mar naj bi sami sebi postavljali za gospodarja zakon množice in godrnjanje in 
zabavljanje, ko bi jim bilo vendar na voljo dano uživati dobrine, ti da bi jim bil kdo na poti? Kaj bi ne 
bili do dna srca nesrečni ob ti lepi pravičnosti in samozatajevanju, ko bi svojim prijateljem ne  smeli  
dajati več kakor sovražnikom, in to kljub temu, da bi imeli vladno moč v svojem mestu? Ne, ljubi 
Sokrates! V resnici, ki praviš, da jo iščeš, je stvar tako, da je razkošnost, neobrzdanost  in svoboda – 
samo če ima oporo – krepost in blagovitost; vsa druga nališpana imena pa, dogovorjena gesla ljudi 
zoper  naravo, so prazne čenče in brez vrednosti.  

 
Sokrates: Res, kakor pravi vitez mahaš po meni s svojo svobodno besedo, ljubi Kalikles. Zakaj 

ti vsaj naravnost poveš, kar drugi sicer tudi mislijo, pa povedati nočejo. Zato te pa prosim, da na 
noben način ne popustiš v boju; naj se res dodobra pokaže, kako je treba živeti. Ti torej trdiš, kajne, 
da strasti ne sme krotiti, kdor hoče biti mož, kakor treba; nasprotno, da jim mora pustiti, naj rastejo 
čim više mogoče, ter jim od koder že koli dovajati utehe, in da je to krepost? 

 
Kalikles: Tako je. 
 
Sokrates: Potemtakem je napačno trditi, da so najsrečnejši tisti, ki nič ne potrebujejo? 
 
Kalikles: Tako bi bili vendar kamni in mrtvi najsrečnejši!   
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a. Kaj je glavno  Kaliklesovo stališče? Izpišite ga. Imenuje se skrajni hedonizem. 
 
b. Kateri dve vrsti ljudi loči Kalikles? Ali se tudi vi strinjate so to delitvijo?  
 
c. Ali vas to spominja na Nietzscheja? (Vprašanje za tiste, ki se pripravljajo na maturo) 
 
č) Ali je delitev ljudi na močne in šibke, na maloštevilno elito in povprečno množico šibkih razširjeno?  
 
č. Ali imajo zato po Kaliklesu ljudje različno moralo?  ______ Kaj je kriterij za dve morali? 

______________________________________________________________

6. Freud: »Kot najmikavnejši način vodenja življenja se vsiljuje brezmejno zadovoljevanje 
vseh potreb, toda to pomeni, da užitek postavljamo pred previdnost, kazen za to pa pride kaj 
kmalu.«

Katere »kazni« prepoznate na spodnjih ilustracijah? 

_________________  _______________________ _____________________ ____________

»… trajanje situacije, po kateri stremi načelo ugodja, 
prinaša le občutek prazne lagodnosti.« 

____________________

 
Napišite povzetek, v katerem opredelite etični hedonizem in predstavite njegovo skrajno različico ter 
ugovore (80 besed).  
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Preudarni hedonizem kirenaikov: uživa lahko le modrijan

Aristip (Aristippos, 435—355 pr. h. št.)

Je bil Sokratov učenec in ustanovitelj šole kirenaikov. Tudi oni so 
zagovarjali skrajni  hedonizem. Človek mora stremeti za ugodjem, 
znati mora čimbolj intenzivno uživati. Toda uživati zna vsak, a le 
izobražen modrijan zna prav uživati. To pomeni, da zna izbirati med 
užitki in najti tiste, ki jim je primešano čim manj neugodja. Zato 
kirenaik ne bo slepo sledil vsaki sprotni muhi. Prav tako ne bo postal 
suženj svojih želja, kajti suženjstvo (odvisnost) ne nudi užitka. 

Kiniki: zavrnitev hedonizma 

Antisten: »Raje bi izgubil pamet kot izkusil užitek.« (Reale I, 2002, str. 323)

Navedite razloge kinikov za zavrnitev hedonizma, na prejšnji strani so slikovno prikazani:  
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Kiniška zavrnitev užitka napade sam izvor potreb, ko poskuša zagospodovati nad njim in si za 
cilj postavi neodvisnost od njih in posledično tudi od užitka ob njihovi zadovoljitvi. Čemu se 
hoče izogniti kinik? Podreditvi, suženjstvu užitku, odvisnosti od stvari, ki prinašajo užitek. 
Zato si je treba prizadevati za brezpotrebnost, ki omogoča svobodo.

Aristip: »Kar zadeva mene, se uvrščam med ljudi, ki želijo svoje življenje preživeti najlažje
in najprijetneje.« (Reale I, 2002, str. 335)

Diogenes iz Sinope zavrne Aleksandra Velikega, ki mu ponudi izpolnitev katere koli želje, 
naj se mu le umakne z luči, želi antični klošar. In vojskovodja zavzdihne, če ne bi bil 
Aleksander, bi hotel biti Diogenes. 
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Zmerni hedonizem epikurejcev: užitek je v odsotnosti bolečine

Freud: »Nič čudnega ni, če skušajo ljudje pod pritiskom teh možnosti trpljenja svoje zahteve 
po sreči zmanjšati, tako kot se je tudi načelo ugodja pod vplivom zunanjega sveta preobrazilo 
v skromnejše načelo realnosti, ko se blagrujemo, da smo srečni, že če smo se izognili nesreči, 
če smo prestali trpljenje, ko torej naloga preprečevanja trpljenja nalogo pridobivanja 
ugodja nasploh porine v ozadje.«

Epikurejski vrt                                              Epikuros s Samosa (341-270 pr. n. št.)

Epikur: Ko torej rečemo, da je užitek dobro, nikakor ne namigujemo na užitke razvratnežev, 
ki so v nažiranju … namigujemo na odsotnost bolečine v telesu, na odsotnost vznemirjenosti 
v duši. Torej ne popivanje, ne neprenehno praznovanje, ne uživanje s fantiči ali ženskami, ne 
uživanje rib in vsega drugega, kar more ponuditi bogata miza, ni vir srečnega življenja; pač pa 
je to tisto trezno razmišljanje, ki do dna preiskuje vzroke vsakega dejanja izbire in zavrnitve 
in izganja lažna mnenja, s pomočjo katerih veliki nemir zagospoduje duši. (Cit. Po Reale III, 
2002, str. 197)

Epikurejstvo je v dobi krščanstva prišlo na slab glas, češ da priporoča grobo telesno uživanje 
in pospešuje nemoralnost. Kot je razvidno iz citata, je Epikur učil zelo zmeren nauk o 
uživanju, dovolj je, da se izognemo bolečini in nemiru. Epikur je želje in potrebe razdelil v tri 
skupine: naravne in nujne, naravne in nenujne, ter nenaravne (umetne) in nenujne. 

V spodnjo tabelo po svoji presoji vpišite naslednje pojme: imenitna hiša, svoboda, kruh,  riž, 
popularnost, meso, prijateljstvo, drag avtomobil, oblast, samostojno premišljevanje o svojem 
življenju, frizura po zadnji modi, seks, Adidas superge, navadna obleka, poroka.

Naravne in nujne Naravne in nenujne Umetne in nenujne 
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NEKAJ EPIKURJEVIH MISLI  

Navadi se na misel, da smrt nima za nas nikakega pomena: zakaj vse dobro in slabo leži v 
občutju, smrt pa je konec občutja. Zato je vsakdo bedak, kdor pravi, da se boji smrti, ne zato, 
ker mu bo povzročila muke, kadar pride, pač pa zato, ker mu jih že zdaj povzroča, s tem da je 
na dogledu. Tako torej smrt nima pomena ne za žive ne za umrle, zakaj živih ne prizadeva, 
umrlih pa več ni. Toda velika množica se je včasih ogiblje, ko da bi bila najhujše hudo, včasih 
ji spet daje prednost kot oddihu po vsem hudem v življenju. Modri ne zaničuje življenja, a ga 
tudi smrti ni strah: zakaj njemu se življenje ne upira, prav tako pa ne-življenja nima za zlo. In 
kakor mu pri izbiri jedi ni odločilen večji obrok, temveč boljši okus, tako se tudi okorišča – ne 
z daljšim časom, ampak s prijetnejšim. 
 

Namen vsemu, kar delamo in počnemo, je ta, da smo prosti fizičnih bolečin in vznemirljivega 
strahu. Kadar to dosežemo, se poleže sleherni dušni vihar, ker se človeku ni treba ozirati po 
ničemer več, kar bi mu še manjkalo, ker mu ni treba iskati ničesar več, kar bi bilo še potrebno 
za popolno ugodnost duše in telesa. Slast nam je potrebna samo tedaj, kadar čutimo 
neugodje zbog nje pomanjkanja; če pa neugodja ne čutimo, tudi slasti ne potrebujemo več. 
 

Tudi zmernost imamo za veliko dobrino, a ne zato, da bi bili v slehernem primeru zadovoljni z 
malim, temveč da bi nam zadostovalo malo, ako nimamo veliko, v poštenem prepričanju, da 
uživajo obilje z največjim ugodjem tisti, ki ga najmanj pogrešajo, in da si je vse, kar je 
naravno, lahko pridobiti, vse prazno in ničevno pa kaj težko. Preprosta zelenina ne daje nič 
manjšega užitka nego potratna gostija, kakor hitro preženeš iz sebe neugodni občutek 
pogrešanja. 

(Lukrecij Kar, O naravi sveta; dodatek Epikurova pisma, prevod A. Sovre, str. 523–527) 
 
 
 
Pet minut za premišljevanje. V čem se strinjate z Epikurjem in v čem mu nasprotujete?  
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Vaja: O najboljšem načinu življenja (Baruch de Spinoza) 

Med zasmehom in smehom vidim velik razloček, zakaj smeh in tudi šala sta čisto veselje; in 
zato je smeh sam po sebi dober, če le ni nezmeren. Le mračno in žalostno praznoverje 
prepoveduje veseliti se. Zakaj neki naj bi se bolj spodobilo utešiti si glad in pogasiti žejo kot 
preganjati otožnost? To je moja sodba in tega se trdno držim: nobeno boštvo, nikdo drug, 
razen morda nevoščljivec, se ne veseli moje nemoči in neprilik in ima za vrlino solze, vzdihe, 
strah in podobno, kar je znamenje nemočnega duha; nasprotno, čim večje veselje nas navdaja, 
tem bolj prehajamo k večji popolnosti, se pravi, tem nujneje smo deležni božanske narave. 
Uporabljati stvari in se jih veseliti, kolikor se da (seveda ne do naveličanja, zakaj to se ne 
pravi veseliti se) je načelo modrijana. Načelo modrijana je, pravim, da uživa in se krepi z 
zmerno in prijetno hrano in pijačo, uživa vonjave, prijetno zelenečo rast, nakit, godbo, 
telovadbo, gledališke predstave in podobno, ker je mogoče uživati, ne da bi kdo s tem komu 
škodoval. Zakaj človeško telo je sestavljeno iz veliko delov različne narave, ki potrebujejo 
neprestano nove in raznovrstne hrane, da je lahko telo enakomerno sposobno za vse, kar lahko 
sledi iz njega narave, in da je potemtakem tudi duh enakomerno sposoben umeti mnogo stvari 
hkrati. Če kak, ta način življenja je torej najboljši in v vsakem primeru priporočljiv; in o tem 
ni treba razpravljati še bolj jasno in bolj na široko. (Spinoza, Etika, IV, 45. pravilo, SM, Lj. 1988, 296.)

Katero etično pozicijo izraža dani odlomek?_______________________________________

Podčrtajte in izpišite zanjo ključne pojme ________________________________________

___________________________________________________________________________

Kaj mislite o avtorjevem stališču glede najboljšega načina življenja? 

Poiščite in izpišite nekaj informacij o Baruchu de Spinozi (1632-77).

Aktualno: Ali po vašem mnenju obstaja povezava potrošniške družbe in hedonizma. Kaj nam 
sporočajo reklame in nakupovalni centri? Zapišite razmišljanje s 100 besedami. 
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UTILITARIZEM 

Utilitarizem (utilitis – korist) je etični nauk, ki stavi na dobre posledice dejanj in zato sodi k 
teleološkim etikam (telos – cilj). Je oblika družbenega hedonizma: vsi ljudje po naravi težijo k 
ugodju in se izogibajo bolečini. 

Glavna predstavnika: Jeremy Bentham (1784-1832) in John Stuart Mill (1808-1873). 

Osnovna teza: cilj moralnega delovanja je največja sreča za največje možno število 
ljudi. 

Vprašanja k Palmerju, str. 308 – 321

Benthamu gre za količino sreče/ugodja/koristi (utilitaristi so ohlapno uporabljali naštete 
pojme, s str. 316 izpišite pojmi, ki jih še uporabljajo namesto ugodja___________________), 

Izračun srečnosti: 

Naštejete 7 kategorij ugodja: 1________________2________________3________________

4_______________5___________________6____________________7_________________

Po vzoru učbenika si izmislite svoj primer dileme in ga preračunajte po Benthamovem 
izračunu.  

V kateri od 7 kategorij se izrazi družbeni hedonizem? ______________________________

Kaj pomeni termin altruizem? __________________________________________________

Kaj pomeni termin egoizem? _________________________________________________
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Ali Bentham priznava enakost ugodja ne glede na povzročitelja? Ali je užitek ob poslušanju 
Mozarta enakovreden užitku ob turbofolka? 

Zakaj? _____________________________________________________________________

V čem ga Mill kritizira? Kaj je po Millu bolj pomembno, kolikost ali kakovost ugodja? 

Česa se Mill boji? ___________________________________________________________
.

Kaj pa vi mislite o tem? 

Povzemite in razložite citate na str. 313-4. Kdo je glede ugodja po vašem mnenju bolj 
prepričljiv, Bentham ali Mill?

Opišite dve težavi utilitarizma. Izmislite si svoja primera za ponazoritev težave. 

Posledica obeh težav je oblikovanje utilitarizma pravil, s katerimi bi se izognili podobnih 
težavam. Izpišite si njegovo formulacijo. 

Primerjajte primer glede laganja s Kantovim. 

Kaj pa posledice, ki naj bi bile merilo dobrosti dejanja? Dejanje samo po sebi torej ni nikoli 
dobro ali slabo, takšno ga naredijo šele posledice. Premislite to stališče skozi svoj primer. 
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Deontološke etike

Obravnavali smo etične nauke, ki moralnost dejanja sodijo po ciljih in posledicah dejanj (npr. 
ugodje, sreča, največja sreča za največje možnost število ljudi ipd.). Sodijo v skupino teleoloških oz 
posledičnih etik ____________________ Pogosto pa kaj naredimo v nasprotju z našim ugodjem 
preprosto zato, ker vemo, da je to naša dolžnost. Recimo pospravimo kopalnico, ker vemo, da je 
treba pomagati v družini, pa čeprav je to prav sitno in zoprno opravilo. Konkretni primeri moral 
dolžnosti so npr. krščanska morala, medicinska morala (medicinska deontologija), pa tudi  druge vrste
poklicnih moral, ki zapovedujejo, kaj se sme, in prepovedujejo, česa se ne sme početi. 

Glavni predstavnik je nemški razsvetljenski filozof Immanuel Kant 

(________________). 

Njegov nauk sodi k deontološkim etikam, ki trdijo, da moramo ravnati 
skladno z dolžnostmi. Edini motiv, ki ga ljudje kot svobodna in 
racionalna bitja moramo upoštevati pri svojem delovanju, je dolžnost
ravnati skladno z moralnim zakonom, ki ga najdemo v svojem umu. 

Dolžnost: je moralna obveza do drugega (deon gr. dolžnost, 
deontološke etike). 

Naštejte nekaj dolžnosti, ki jih po vašem mnenju imate: 

Kantu gre za univerzalno, obče veljavno in absolutno etiko, ki je neodvisna od zgodovinske dobe, 
kulture in raznih avtoritet. Človek je sam sebi moralni zakonodajalec: ne kultura, ne oblast, ne religija 
ne smejo biti izvor moralnih zakonov, temveč človek kot svobodno in razumno bitje. Človekova 
morala je avtonomna. Moralni zakon, ki ga najdemo v svojem razumu, poimenuje kategorični 
imperativ. 

Kategorično pomeni brezpogojno. Na naše upoštevanje zapovedi ne smejo vplivati ne trenutne 
okoliščine, ne bodoče posledice delovanja, prav tako ne naše želje in čustva, torej nič, kar je empirično. 

Naša edina dolžnost je ravnati tako, da bo načelo naše volje lahko postalo obči zakon. 

Kaj to pomeni? Poglejmo na primeru: ko se npr. znajdemo v konkretni situaciji pred neko odločitvijo, 
se razumno vprašamo, kaj bi se zgodilo, če bi vsi ravnali tako? Recimo, sposodimo si denar, 
obljubimo, da ga bomo vrnili, čeprav vemo, da ga ne bomo. Ali bi takšno ravnanje lahko bilo 
moralno? Kaj bi se zgodilo, če bi vsi ravnali tako? 

Kant je zapisal še drugo različico kategoričnega imperativa, ki pravi, 

da moramo človekovo osebo vselej vzeti kot cilj in ne zgolj kot sredstvo. 

Kar pomeni, da moramo priznati dostojanstvo vsakemu razumnemu in svobodnemu bitju. 
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KAJ OBSTAJA IN KAKO TO SPOZNAM?
Ali imam gnoseološka in ontološka stališča?
Ocenite, kako stvarne (realne, resnične) so naslednje stvari. Pripišite jim ocene od 1 do 10.
1 je najmanj realno, stvarno
10 je najbolj realno, stvarno
JAZ                                                                                               

tvoj sosed v klopi 
stol, na katerem sediš
Bog
planet Uran
Beethovnova glasba
tvoje telo
Einsteinovi možgani, ko je bil živ
geni
rdeča barva
tvoj um 
led
imaginarna števila
angeli
elektroni
oseba iz tvojih sanj 
število sedem 
ljubezen 
voda 
tvoja duša 
teorija relativnosti 
tvoj včerajšnji glavobol

Pisno odgovorite in utemeljite odgovore:

A) Ali verjamete, da je Zemlja negibna in ravna ploskev, okoli katere po pravilnih
tirih krožijo sonce, luna, planeti in zvezde?

B) Ali padajoče drevo povzroči zvok, če ni v gozdu nikogar, ki bi ga slišal?

C) Če nihče nikoli ne vidi, sliši in se ne dotakne drevesa, ali je smiselno reči, da je drevo 
realno?

D) Naštejte, kaj je za vas najbolj resnično (od 8-10 točk):______________________

Kaj je skupno naštetemu? ___________________________________________________

E) Naštejte, kaj je za vas najmanj resnično (od 1-4 točk): _________________________

Razložite svoje točkovanje.
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PLATONOV NAUK O REALNOSTI IN SPOZNANJU  
 
Druga tema našega uvoda v filozofijo je obenem ontološka in gnoseološka, zanima nas staro 
vprašanje, kaj zares obstaja in kako to spoznamo. Lotili smo se ga izkustveno. Na ocenjevalni 
lestvici ste ocenili resničnost (stvarnost, realnost) različnih postavk. Ugotovitev je bila, da so za 
nas (tj. tiste, ki smo pri pouku vstopajoči v filozofijo) najbolj resnične stvari, ki jih lahko 
zaznamo z več čutili, filozofsko rečeno: stvari, ki so konkretne, tj. nekaj posameznega kot ta 
stol, na katerem sedim, moje telo, moj sosed v klopi ali pa neka posamezna snov, voda ali led. 
Vendar zaznatnost po enem (rdeča barva) ali več čutih ni bil edini kriterij/merilo za dano oceno, 
drugi je bil znanost, domačnost (relativnostna teorija, elektroni, geni, planet Uran so dobili 
oceno skladno z vašim poznavanjem ali zanimanjem), celo besede so bile zavajajoče (števili 
sedem in imaginarno število ste večinoma ocenili različno), pa naša vera (Bog je lahko dobil 
oceno od 1 do 10 odvisno od vaše vere vanj), trenutno čustveno stanje (ljubezen) ... Rezultati so 
nam pokazali, da imamo v vsakdanjem življenju skrita filozofska prepričanja, ki se jih le 
redkokdaj zavemo. Naloga pouka filozofije je ozavestiti ta skrita prepričanja in jih premisliti. 

(Kakšen je smoter tega ozavedanja? Po naravi se ljudje med odraščanjem želimo 
osamosvojiti, biti sami svoji, misliti z lastno glavo (spomnite se ustreznega poglavja o 
odraščanju iz psihologije). Vendar je po eni strani vsebina našega spomina, vsa naša 
takoimenovana 'vednost' posledica socializacije, skozi katero ponotranjimo tisto, kar ima 
naša družba za pomembno, po drugi strani pa rezultat naše osebne izkušnje, našega življenja, 
ki poteka skozi določen (od kulture, socialnega statusa, spola, družine …) socializacijski 
vzorec. Kako si oboje, tj. nakopičeno vednost in svoje izkušnje sploh prisvojimo? Filozofski 
odgovor je skozi refleksijo, premislek. (Sokrat je nekoč dejal, da 'neraziskovanega življenja ni 
vredno živeti'. Preprosto povedano, če o življenju ne premišljujemo, če samo brzimo skozenj, 
se nam prav lahko zgodi, da ga 'zamudimo' Premišljevanje nam ne more biti tuje, saj smo po 
naravi misleča bitja (homo sapiens sapiens), nismo samo praktična, družbena, čustvena, 
voljna, estetska, verujoča itd. bitja, marveč tudi misleča bitja. Razsvetljenski moto (Kant) je 
bil sapere aude – upaj si misliti brez avtoritet, tj. ne oponaševalno, naj bo tvoja edina 
avtoriteta tvoj razum, ki zmore priti sam do resnice, le tako se boš lahko učlovečil in postal 
vreden naziva človek: homo sapiens sapiens ali animal rationale. Kant: »Pravi filozof mora 
kot samostojni mislec uporabljati svoj um svobodno in sebi lastno, ne pa suženjsko in 
oponaševalno.«)

Ugotovili smo tudi, da so lahko naša prepričanja o realnosti protislovna/kontradiktorna: če 
trdim, da so stvari, ki jih zaznamo z več čutili, najbolj resnične, potem je protislovno vztrajati, 
da drevo, ki ga nihče ne zazna, obstaja itd. Skozi ocenjevalno lestvico smo torej ozavestili 
nekatera svoja implicitna stališča, vse tisto, kar je skrita predpostavka naših zdravorazumskih 
sodb (zdravi razum nam pomeni nereflektiran razum, ki nekaj sprejme za samoumevno, še 
preden je to premislil, pri čemer so najmočnejše utemeljitve za njegove sodbe 'jaz tako 
mislim' ali 'vsi tako mislijo' ali 'tako je in pika'.) To je bila naša začetna pozicija. 

V drugem koraku se bomo srečali s Platonovim naukom o realnosti in spoznanju, s pomočjo 
katerega bomo obnovili in dopolnili njegovo prispodobo o votlini/jami.  
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Posamezne stvari po Platonu najdemo v vidnem oziroma čutnem svetu (razdeli ga na dve področji, 
področje senc in posameznih stvari – naravnih in umetnih, v prispodobi o votlini ga ponazori s 
podzemeljskim svetom v jami). O tem svetu ni mogoče doseči spoznanja, marveč le mnenje (ki se spet 
podvoji, če je predmet spoznanja senca, gre za domnevanje, če posamezna stvar pa za verjetje). Mnenja 
nam zadostujejo za vsakdanje praktično življenje. Npr. poljedelci tisočletja niso nič vedeli o agronomiji, 
a so uspešno obdelovali polja, gradbeniki nič o statiki, pa njihove zgradbe še danes kljubujejo času. Če 
pa težimo k spoznanju, tj. k resnici, če želimo vedeti, nam mnenja ne zadostujejo. Da bi prišli do pravega 
spoznanja resnice, se moramo iz čutnega sveta (podzemne votline) povzpeti v miselni/inteligibilni svet 
znanosti, kot so matematika, druge strokovne znanosti in filozofija. (površje v prispodobi). 

V miselnem svetu trčimo na dve vrsti predmetov spoznanja: matematične bitnosti oziroma 
stvari (krog, trikotnik, parabola, funkcija, integral …) in na ideje (stol, miza, belo, kratko, 
paramecij … del, celota, mnogo, eno, resnično, pravično, lepo, dobro). S prvimi se bavi 
razum (logično mišljenje: spomnite se, kaj se dogaja pri pouku matematike, kadar sklepate, 
dokazujete), z drugimi pa um (dialektično oz. filozofsko mišljenje).

Preberite in izpišite iz spodnjega Russellovega teksta, kaj so IDEJE  

iz logičnega zornega kota 

__________________________________________________________________________________

iz ontološkega/metafizičnega zornega kota

__________________________________________________________________________________

V vsakdanji govorici pa ideja pomeni 

__________________________________________________________________________________

Platonovega termina ideja ne smemo zamenjevati z običajnim pomenom (zamisel, misel, 
pojem, osnutek, vodilna misel ipd.). Najbližji prevod za grški ideos, idea je oblika, izgled.

Pomemben del Platonove filozofije je teorija »idej« Ta teorija je deloma logična in deloma 
ontološka. Logični del se ukvarja s pomenom splošnih besed. Obstaja veliko posameznih 
živali, o katerih lahko resnično trdimo: »To je mačka.« Kaj menimo z besedo »mačka«? 
Očitno ne neke posamezne mačke. Žival je mačka, se zdi, ker je deležna splošne narave, 
skupne vsem mačkam. Jezik ne more brez splošnih besed, kot je mačka, in takšne besede niso 
brez pomena. Toda če beseda »mačka« kar koli pomeni, pomeni nekaj, kar ni ta ali ona 
mačka, marveč neka vrsta univerzalne mačjosti, ki niti ne nastane, ko se skoti posamezna 
mačka, niti premine, ko mačka pogine. V resnici ni ne v času ne v prostoru; je »večna«. To je 
logični del doktrine.

V ontološkem delu nauka beseda »mačka« pomeni določeno idealno mačko, »mačko«, ki biva 
v miselnem svetu in je edina. Posamezne mačke so deležne narave »mačke«, a le bolj ali manj 
nepopolno, oziroma posnemajo to idealno mačko in posnetek ni nikoli tako popoln kot 
original. Prav zaradi te nepopolnosti jih je veliko. »Mačka« je resnična; posamezne mačke 
zgolj navidezne. (Povzeto po Bertrandu Russellu)
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SKLEP: Platon torej trdi, da je najbolj resničen svet idej in od idej najbolj resnična ideja 
dobrega. Njegov nauk o realnosti je nasproten našemu prepričanju, da je svet čutnih stvari, 
rečemo jim tudi materialne, snovne, najbolj resničen. 

STOPNJA RESNIČNOSTI OBSTOJEČEGA NARAŠČA

Vpišite vrste obstoječega

I___________I_______________II____________________I________________________II

Vpišite vrste spoznanja

STOPNJA RESNIČNOSTI SPOZNANJA NARAŠČA

LASTNOSTI VIDNEGA SVETA SO: ____________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

LASTNOSTI MISELNEGA SVETA SO: _________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

UTEMELJITEV NAUKA O IDEJAH

Poskusimo razumeti njegov nauk. Seveda se lahko zadovoljimo tudi z mislijo, heh, tale 
Platon, filozof pač, ni imel boljšega dela kot izmišljevati si čudne nauke, čuden sanjač pač, 
kakršni so vsi filozofi, nek nebodigatreba, ki nam zdaj greni življenje. Le od kod mu zamisel, 
da je pojem stola oz. ideja stola bolj resničen kot tale stol, na katerem zdajle sedim in se 
vsiljivo vriva v mojo zavest, da, prav vsiljivo čutim njegov resnični obstoj, saj mi sedenje na 
njem povzroča neudobje, ko se takole mučim, da bi kaj razumel-a  od te čudne filozofije. Ideja 
stola pa me nič ne boli. Ojoj! Kako je ta prisilna socializacija v šoli zoprna, joj, ko bi le lahko 
bila svoboden in delal, kar bi hotel.

A dajmo Platonu možnost, da vidimo, ali nas lahko sploh v kaj prepriča. Oglejmo si, na 
kakšne izzive se je trudil odgovoriti s svojim naukom.  Oziroma, katera glavna vprašanja si je 
zastavil in zakaj?  
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1. Filozofija in matematika kot znanost sta se 
rodili istočasno v 6. st. pr. št. Platon se je vpeljal v 
matematiko pri pitagorejcih. Menda je nad 
vhodom v Akademijo, prvo univerzo zahodne 
civilizacije, pisalo »kdor ne zna 
matematike/geometrije, naj ne vstopa«. V 
Akademiji so proučevali lastnosti nekaterih 
geometrijskih teles – platonski poliedri se 
imenujejo njemu v čast.

Platona je zanimalo, s čim se pravzaprav ukvarja ta znanost, kje najdemo njen predmet. 
Vzemimo Pitagorov izrek. Nič nam ne bi pomagalo, če bi narisali natančen diagram 
pravokotnega trikotnika s kvadrati ob stranicah in izmerili njihove površine. Najsi je risba še 
tako natančna, popolnoma natančna ni in seveda tudi ne more biti. Kaj mislite, zakaj ne? 
Z narisanimi diagrami ne bo mogoče dokazati veljavnosti izreka. Za ta namen bi potrebovali 
popoln diagram, kakršnega si lahko 
le zamislimo, a narisati ga ne 
moremo, kajti vsaka risba je samo 
bolj ali manj zvesta kopija duhovne 
podobe, (ki jih Platon poimenuje 
tudi čiste paslike). Matematične 
bitnosti so torej predmet 
matematične znanosti in jih 
najdemo v miselnem svetu. Narisan 
diagram sodi vidni svet in je zato 
nepopoln, mišljen diagram je v 
miselnem svetu in zato popoln, 
večen in nespremenljiv. 

2. Kako se lahko sploh razumemo?

Kaj pomenijo besede? Ali bi lahko komunicirali z 
njimi, če bi jih vsak človek razumel po svoje, 
drugače? Če bi recimo rekli, kakor Humpty Dumpty 
(iz Alica v čudežni deželi): »Besede pomenijo to, kar jaz 
hočem.«  Platon odgovori, da so pojmi, ki jih izražamo 
z besedami, le odslikava idej, ki so nespremenljive, 
nenastale, neminljive itd.   

3. Težave korespondenčne definicije resnice

Platon se je zavedal težav, na katere trčimo, ko se začnemo spraševati, kaj je resnica, kako sploh 
vemo, da je neko spoznanje resnično? Običajni odgovor je: naše spoznanje je resnično, kadar se 
spoznanje ujema z dejanskim stanjem stvari. 
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Resnica je v ujemanju misli s stvarjo. 

Naša trditev, s katero izrazimo misel oziroma spoznanje, je resnična, če se ujema s stvarjo ali 
drugače: če pojmi v njej korespondirajo s stvarmi, kakršne so v resnici. Pomanjkljivost te 
definicije se pokaže takoj, ko vprašamo, kaj pomeni "ujemanje" oz. "korespondenca" med 
pojmi in predmeti, sodbami in dejstvi, mislimi in realnostjo/stvarnostjo. Če hočemo ugotoviti 
resničnost naše misli, sodbe ali prepričanja, jo moramo primerjati z realnostjo. Da bi to lahko 
storili, moramo po eni strani že vedeti, kaj je misel, prepričanje, in po drugi, kaj je realnost,
kaj so stvari. Toda če realnost že poznamo, zakaj moramo narediti primerjavo, ko pa resnico 
že posedujemo. Če pa je ne poznamo, kako lahko primerjamo? Samo primerjanje je dejstvo, v 
katerega verjamemo. Lahko verjamemo, da se dano prepričanje ujema z dejstvom, na katerega 
se nanaša. Toda pojavi se vprašanje, kako vemo, da je naše prepričanje v tem ujemanju 
resnično? 

Če se misli in dejstva ujemajo oziroma korespondirajo, kaj to pomeni? Ali so njihova kopija 
ali pa jih zgolj posnemajo? Nemara težave v primeru ognja niso velike (ogenj je vroč)? Toda, 
kaj če rečem: Pesem je lepa. Pojasniti si torej moramo, na kaj se nanašajo pojmi, če govorimo 
o konkretnem, in na kaj, če o splošnem. Torej, korespondenčna (imenujemo jo tudi klasična) 
teorija resnice, čeprav se najbolj prilega našim vsakodnevnim prepričanjem, ni brez težav. 
Predpostavlja, kot je bilo pokazano zgoraj, da resnico nekako že poznamo, še preden 
pristopimo k spoznavanju. 

Korespondenčni teoriji resnice pogosto ugovarjajo, da sploh ni mogoče ugotoviti skladnosti izjave in 
dejstva: vedno lahko primerjamo samo izjave med seboj, ne pa izjav z dejanskim stanjem. Sveta 
namreč nikoli ne zaznavamo neposredno, temveč vedno filtriranega prek naših čutil, pri čemer bo svet 
pri zaznavanju strukturiran prek našega razuma. Kantovsko rečeno, nikoli ne vidimo “stvari na sebi”, 
temveč vedno le pojave. Da pa bi med sabo lahko primerjali oba elementa relacije resnice, bi morali 
imeti možnost zavzeti stališče zunaj sveta, s katerega bi nam bila dejstva neposredno dostopna. Ker pa 
sveta ne moremo opazovati z »božjim očesom« in z objektivnega stališča, temveč smo v njem, v svetu, 
zato lahko sprejmemo vedno le eno notranjo perspektivo ter primerjamo izjave in teorije med seboj, 
torej vedno istovrstne stvari. 
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Tudi znameniti filozof 20. stoletja Karl Popper se je poslovil od iluzije, 
da imamo resnico že v posesti: ”Iščemo resnico, toda nimamo je v 
lasti.” Če bi resnico že poznali, se ne bi več trudili iskati vedno boljše 
teorije, tudi nobenega znanstvenega napredka ne bi bilo. Lahko pa bi 
mislili, da je uspeh znanstvenih teorij najmanj znamenje njihove 
resničnosti ali pa vsaj njihova podobnost resnici: bolj ko je neka teorija 
uspešna, se pravi, več dejstev kot lahko razloži in napove, večja je njena 
resničnost oziroma bližina resnici. 

Karl R. Popper 
(1902-1994)

Zakaj potem ne izenačimo resnice z uspehom, kot to naredi  

pragmatična opredelitev resnice

Resnično je tisto, kar je koristno (pragmatično) in uspešno. William James: 
”Na kratko rečeno, resnično ni nič drugega kot to, kar nam omogoča
napredovanje v mišljenju, kot je pravilno to, zaradi česar napredujemo v 
svojem obnašanju.” Enačenje resnice in učinka zveni sicer sprejemljivo, še 
posebno recimo na tehnološkem področju, a prinaša tudi velike nevarnosti. Po 
tej teoriji so vse izjave resnične, če so se izkazale in bile spoznane kot koristne 
in uporabne – tudi lažne!? Ne samo, da mnoge teorije sprva niso koristne in se 
njihova koristnost pogosto rakrije šele kasneje, povsem odprto ostaja tudi 
vprašanje: kaj sploh je koristno, kako se da koristnost ugotoviti, kaj je kriterij 
koristnosti ...

William James 
(1842-1910)

Zgoraj je rečeno, da lahko sprejmemo vedno le eno notranjo perspektivo ter primerjamo izjave in 
teorije med seboj, torej vedno istovrstne stvari, kakor se trudi pokazati  

teorija koherence

ki popolnoma odreka resnico kot skladnost izjav z njenim predmetom in se zadovolji s tem, da izjave 
ne smejo priti v nasprotje z drugimi izjavami, ki se nanašajo na iste vsebine. Izjava ali teorija velja za 
resnično toliko časa, dokler ni v nasprotju sama s seboj ali z drugimi sprejetimi stavki. Če se pojavi 
protislovje, je neresničen bodisi obravnavani stavek ali pa celoten sistem stavkov, s katerimi 
primerjamo izjavo. Če se torej v neki znanstveni teoriji pojavljajo logična protislovja, mora biti v 
teoriji nekaj neresnično, torej je NEKOHERENTNA. Kar se na prvi pogled zdi čudno, ima vendar 
svoj smisel. Pomislimo na znani primer lažnivca: tudi če resnice ne poznam, domnevam, da gre za laž, 

ko se lažnivec zaplete v logično protislovje. Seveda ne more biti 
koherenca že dokončno zagotovilo resničnosti v znanosti, je pa 
eden pomembnih kriterijev. Za koherenčne teoretike  
(Hegel:”Resničnost je celota”) ne obstajajo nepopravljive, za 
večne čase veljavne resnice. Resnica tudi ni lastnost posameznih 
stavkov, ki bi jim bilo mogoče ločenim vsak zase, ugotavljati 
veljavnost. Resnica je vselej odvisna od konteksta (holizem –
nauk, po katerem je celota več kakor pa vsota posameznih delov) 
in je zato tudi družben in zgodovinski pojav. 

Georg W. F. Hegel (1770-1831)

Teorijo koherence lahko peljemo naprej in ne zahtevamo zgolj ujemanja teoretičnih sodb kot kriterija 
resnice, temveč izhajamo iz predpostavke, da so ljudje, ki nekaj spoznavajo oziroma raziskujejo, blizu
resnici takrat, ko dosežejo med sabo konsenz glede resnice. Predpostavka 
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teorije konsenza

je, da pripisujemo vsakemu posamezniku sposobnost komunikacije in razumnega dogovarjanja, kar 
preprečuje enostransko vplivanje, manipulacijo, pritiske itd. Gre za zahtevo po suverenem svobodnem 
diskurzu kot edini formi, v kateri se lahko odloča o vprašanjih resnice. Argumente je preprosto treba 
toliko časa “izmenjavati”, da pride do uskladitve. 

Če resnice ni mogoče
enopomensko definirati, mora 
biti vsakemu posamezniku, ki ga 
neka stvar zadeva, dopuščeno, da 
skozi intenziven diskurz najde, 
kar se po njegovem mišljenju zdi 
sprejemljivo kot resnica. Gre za 
to, da tudi po tej teoriji resnico 
iščemo, nimamo je v lasti, ne 
poznamo je. Če bi jo poznali, se 
ne bi trudili iskati vedno boljših 
teorij, celo znanstvenega 
napredka ne bi bilo. 

Nočni pogovor (srednjeveška ilustracija)

To teorijo zagovarja sodobni nemški filozof Jürgen Habermas.
Lahko pa bi seveda mislili, da je uspeh znanosti in znanstvenih 
teorij že znamenje njihove resničnosti, kakor mislijo pragmatisti. 

                                                                                                                 
                                                                                 Jürgen Habermas (1929)

Vprašanja za razumevanje in utrjevanje 

1. Izpišite vse štiri opredelitve resnice

a)_________________________________________________________________________

b)_________________________________________________________________________

c)__________________________________________________________________________

d)_________________________________________________________________________

2. Za vsako navedite vsaj eno težavo: 

a)_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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b)_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

c)__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

d)_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. Katera opredelitev je za vas najbolj sprejemljiva in zakaj? 

Sklep: Kdor želi spoznati, želi spoznati RESNICO. Vprašanje "kaj je resnica?" je eno 
od večnih filozofskih vprašanj. Filozofi se skozi vso zgodovino trudijo okoli
pojasnjevanja tega pojma. Razvili so več odgovorov na to bistveno vprašanje. 
Nekatera od teh smo na kratko spoznali. Še vedno pa nas bega, kateri je pravi. A 
morda bi lahko sklenili, da so filozofi pri razmišljanju o resnici vseeno dosegli nek 
napredek – predvsem ta, da je najti resnico komaj mogoče. Morda ni preveč smiselno 
misliti resnico kot nekaj abstraktnega, kar je nekje skrito in kar je mogoče iskati in tudi 
najti. Izkušnje in tudi vse teorije o resnici navsezadnje dokazujejo, da je resnica bolj 
nekaj, za čimer težimo, kakor tisto, kar kot gotovo in zanesljivo dosežemo. 

4. VPLIV PREDSOKRATIKOV NA PLATONOVO FILOZOFIJO

Izpišite Jaspersovo misel o zgodovini filozofije 

___________________________________________________________________________

VPRAŠANJE POČELA

Preberite še enkrat Platonovo interpretacijo prispodobe o votlini 

Najvišja ideja je ideja dobrega, njene lastnosti so __________________________________

Imenuje jo tudi POČELO (arché: vzrok, začetek, osnova, podstat, temelj …). 

Vprašanje o počelu je bilo zgodovinsko prvo filozofsko vprašanje, na katerega je bil dan 
filozofski odgovor, no, bolje rečeno znanstveno filozofski odgovor, saj je vprašanje počela
pravo znanstveno vprašanje, če mu le damo bolj sodobno obliko: 
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Iz česa je vse / naše vesolje? Kako je nastalo?

Znanost

Znanstveni odgovor na prvi del vprašanja ste začeli spoznavati pri kemiji in fiziki. Kaj pravita 
o sestavi vesolja ti dve znanosti? Ali ste že slišali za najnovejšo fizikalno hipotezo o 
energetskih strunah? Če ne, pa ste gotovo slišali za teorijo velikega poka.

Prápók ali vêliki pók (Big Bang) je znanstvena teorija nastanka vesolja. Osrednja zamisel je, 
da opazovani rdeči premik galaksij (Hubblov zakon) kaže na to, da se galaksije oddaljujejo 
druga od druge, kar pomeni, da so bile v preteklosti bolj skupaj. V mejnem primeru to vodi do 
tega, da so bili vsi sestavni deli vesolja v stanju, kjer sta bili gostota in temperatura izredno 
veliki ali pa celo v stanju gravitacijske singularnosti, to je v neskončno zbitem stanju. Od 
tedaj se je prostor širil v času in s seboj nosil galaksije. Izraz »prapok« se uporablja tako v 
ožjem smislu za opis dogodka v času, ko se je začelo opazljivo širjenje vesolja po Hubblovem 
zakonu, nekako pred 13,7 milijardami let (13,7 · 109 let), in v širšem smislu za prevladujočo 
kozmološko paradigmo, ki opisuje izvor in razvoj vesolja. Ena od posledic prapoka je, da se 
pogoji sedanjega Vesolja razlikujejo od pogojev v preteklosti ali v prihodnosti. Iz tega modela 
sta lahko Gamow in Alpher leta 1948 napovedala kozmično mikrovalovno prasevanje ozadja.
Prasevanje so odkrili v 60. letih 20. stoletja in je potrjevalo teorijo prapoka v nasprotju z 
njeno tekmico, teorijo mirujočega stanja iz leta 1948. (Iz wikipedije)
 
Kako prepričljiva se vam zdi teorija velikega poka?  
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Mit

Genezis (Iz 1. Mojzesove knjige)

V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo. Zemlja pa je bila pusta in prazna, tema se je 
razprostirala nad globinami in duh Božji je vel nad vodami. Bog je rekel: »Bodi svetloba!« In 
nastala je svetloba. Bog je videl, da je svetloba dobra. In Bog je ločil svetlobo od teme. ( … ) 
Bog je videl, da je dobro. Nato je Bog rekel: »Zemlja naj požene zelenje, rastlinje, ki daje seme, 
in drevje, ki na zemlji rodi sadje s semenom po svoji vrsti!« Zgodilo se je tako. ( … ) Bog je 
videl, da je dobro. ( … ) Bog je rekel: »Naj bodo luči na nebesnem oboku! Ločujejo naj dan od 
noči in naj bodo znamenja za čase, dneve in leta! ( … ) Bog je rekel: »Živa bitja naj mrgolijo v 
vodah in ptice naj letajo nad zemljo pod nebesnim obokom! ( … ) »Zemlja naj rodi živa bitja po 
njihovih vrstah: živino, laznino in zveri zemlje po njihovih vrstah!« Zgodilo se je tako. ( … ) 
Bog je videl, da je dobro. Bog je rekel: »Naredimo človeka po svoji podobi, kot svojo 
podobnost! Gospoduje naj ribam morja in pticam neba, živini in vsej zemlji ter vsej laznini, ki 
se plazi po zemlji!« Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, po Božji podobi ga je ustvaril, 
moškega in žensko je ustvaril. Bog ju je blagoslovil in Bog jima je rekel: »Bodita rodovitna in 
množita se, napolnita zemljo in si jo podvrzita; gospodujta ribam v morju in pticam na nebu ter 
vsem živalim, ki se gibljejo po zemlji!« Bog je rekel: »Glejta, dajem vama vse zelenje s 
semenom, ki raste po vsej zemlji, in vse sadno drevje, katerega sadje nosi seme. Naj vama bo v 
hrano. Vsem živalim na zemlji, vsem pticam na nebu, vsemu, kar se giblje po zemlji in ima v 
sebi življenje, dajem v živež vse zelene rastline.« Zgodilo se je tako. Bog je videl vse, kar je 
naredil, in glej, bilo je zelo dobro. In bil je večer in bilo je jutro, šesti dan. Tako sta bila narejena 
nebo in zemlja in vsa njuna vojska. ( … )

Pisno odgovorite:

1. Kdo je vse ustvaril po starojudovskem mitu z začetka Stare zaveze? __________________

2. Ali je bil Bog zadovoljen s svojo stvaritvijo? _____________________________________

3. Kako razumete vi njegovo zadovoljstvo? _____________________________________

_________________________________________________________________________

4. Kakšno funkcijo ima v božjem stvarstvu človek __________________________________

___________________________________________________________________________

5. Kakšne so posledice človekovega odnosa do sveta? So pozitivne ali negativne? Utemeljite 
svoj odgovor.
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Starogrški mit

Po starojudovskem mitu (Genezis) se vse začne_____________________________________

Po starogrškem mitu (Teogonija) je vse nastalo iz ___________________________________

Po čem se starojudovski mit razlikuje od starogrškega in od teorije velikega poka? Napišite 
primerjavo, dolgo 100 besed.

To mi opevajte, Muze, v olimpskih bogovih živeče, 
prav od začetka, in kaj od vsega je najprej nastalo!
V samem začetku je Kaos nastal, nato pa še Zemlja,
širno prsata, nesmrtnikov trajno obstojno domovje,
njih, ki prebivajo zgoraj, na snežnih vrhovih Olimpa,
Tartar temačni nastal v globočinah je Zemlje prostrane. 
Hkrati je Eros nastal, najlepši med vsemi bogovi, 
Eros, ki ude utruja, ki vsem, ljudem in bogovom,
v prsih načrte in misli preudarne kroti in obvlada. 
Erebos mračni nastal je iz Kaosa, hkrati nastala
Noč je temačna vsa, Noč, ki je z Erebom mračnim spočela, 
z njim zanosila v ljubezni in Eter in Dan mu rodila. 
Zemlja pa najprej rodila Nebo je, z zvezdami posuto, 
sebi enako po meri, da z njim bi lahko vse odela, 
kjer naj srečnim bogovom bo dom, neminljivi in večni.
Zemlja nato je rodila Gore, visoke in strme, 
polne tokav in Nimfam boginjam domovje prijetno.
Zemlja nato je rodila Morja valovje nemirno, 
vse brez ljubezenske sle. Nato je spočela v ljubezni,
združena z Nebom, najprej Okean globoko vrtinčast,
z Nebom še vrsto otrok: njih prva sta Kojos in Krios,
Japet, še prej Hiperion, pa Teja in Reja in Temis, 
z zlatom ovenčana Fojba, Tetija in pa Mnemosine.
Zadnji, najmlajši od vseh, se rodil je Kronion zvijačni,
strašni otrok: očeta je silnega smrtno sovražil.

Heziod, Teogonija – Dela in dnevi, MK, Lj. 1974, str. 8.
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Prvi filozofi

Jonski naravoslovci:               Tales               Anaksimander              Anaksimenes                        

Počelo je             VODA           NEDOLOČENO                  ZRAK 

4. Pitagorejci Počelo je ŠTEVILO in matematično spoznanje je najbolj resnično. 

Kako naj te trditve razumemo? Kaj se skriva za iskanjem počela vsega? Kaj je osnovna misel
obeh filozofskih smeri?

Po jonskih naravoslovcih je materialne (voda, apeiron, zrak), po pitagorejcih je miselne 
narave (števila). 

Zato so jonski naravoslovci ontološki _____________ in pitagorejci ____________

In kaj je zdaj res, se nadalje vprašata njihova naslednika Heraklit in Parmenid? Ali je 
vse eno, nespremenljivo, nenastalo, neminljivo ali pa je kozmos v nenehnem teku in 
spremembi? Ali obstaja mnoštvo ali eno? In ponudita nasprotna odgovora. 

((Kratek premor: ponovite, kaj vse sledi čudenju, in premislite, kako Jaspersov opis ustreza 
razvoju filozofije čisto na njenem začetku.)) 
 
Čudenje ____________________________________________________________________ 

Pri Heraklitu ni v ospredju počelo vsega, ampak proces - tj. gibanje kot spreminjanje. Vse je 
v večnem toku, večni spremembi. Izvor večnega gibanja je boj med nasprotji. “Boj je oče 
vsemu, vsemu kralj, ene naredi za bogove in druge za ljudi, in od teh ene za svobodne in 
druge za sužnje.” S to trditvijo je Heraklit postal oče dialektike (poiščite pomen termina 
dialektika 

Spreminjanje ni kaotično, podrejeno je vrhovnemu zakonu LOGOSU. (logos st. gr. beseda, 

zakon, zakonitost + več kot 20 drugih pomenov); logika je znanost o ____________________

___________________________________________________________________________

__________________________________ Dopišite nekaj imen znanosti _________ logija, 

_______logija, _______logija ________________________________________________

Za mnoštvom in raznolikostjo nenehno spreminjajočega se sveta se skriva enotno in 
nespremenljivo počelo.
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Kar pomeni, da je svet v osnovi razumen, logičen in da ga lahko spoznamo le s pomočjo 

razuma.

Pitagorejci so zaradi svojih matematičnih in glasbenih odkritij postavili za 
počelo število. (Kakšno stopnjo realnosti bi dali pitagorejci št. 7 na naši lestvici 
realnosti? ________) Za trenutek pozabite na matematične lastnosti števil, 
oglejmo si jih s pomočjo pojmov, na katere smo naleteli pri počelu. Ali je število 
spremenljivo? _____ Da bo bolj nazorno: ali lahko število 7 samo od sebe 
postane 6? ____Ali lahko rečemo, da so števila nastala, tako kot je nastalo 
vesolje ali kot nastane potres? ____ Koliko števil 7 obstaja? ____ Je število 7 
enako samo sebi ali se razlikuje od samega sebe? ____ Abstraktna vprašanja, 
kajne! Veliki filozof Hegel (18. stol.) je dejal, da se je človeški duh z
razmišljanjem o takšnih abstrakcijah prvič v zgodovini zares dvignil v miselni 
svet. Prav abstraktne lastnosti nenastalost, neminljivost, nespremenljivost, 
negibljivost, enost pa so bile osrednje za 

Parmenida iz Elee (540 ali 515).

Njegovo filozofijo običajno opisujemo kot nasprotje Heraklitovi. 

Osnovna teza je bila:                       BIT BIVA, NE-BIT NE BIVA.

1. Če vse, kar je, poimenujemo bit, kako bi se imenovalo tisto, kar ni bit. Nebit? __________

2. Če je bit vse, kar je, kaj pa je nebit? ________________

3. Torej bit je in nebiti ni. Pa poglejmo, zakaj Parmenid tiste, ki priznavajo nasprotja in 
gibanje, ozmerja z nerazsodnim krdelom. 

Parmenides iz Eleje (540 pr. n. št. - ?)  
 
Dobro, povem ti, a ti, da ohraniš moj nauk, ko ga slišiš,  
 
kateri dve poti iskanja je misliti moči:  
 
ena uči, da bivanje je, da ne more ne biti,  
 
to je Prepričanja pot (saj ta sledi le Resnico),  
 
druga, da bivanja ni, da nujno le-to je ne-bitje:  
 
ta pot - rečem ti koj - povsem je temačna in kriva,  
 
kajti kar ni, se spoznati ne da, ne z besedo izreči.  
 
(...) saj je misliti isto, kar biti.  
 
Sovré,Predsokratiki, SM, Lj. 1988, 84-85. 

Govoriti resnico pomeni izraziti notranjo zakonitost spoznanega.
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Poskusite odgovoriti na vprašanja in odgovore utemeljite: 

Koliko je biti? _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Ali se bit giblje? _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Ali se bit spreminja? __________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Ali je nastala? _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Ali bo minila? _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

V čem je Parmenidova zgodovinska veličina? Pozorno preberite njegovo pesnitev in jo 
primerjajte s Heraklitovimi fragmenti na isti strani. Kot ste lahko ugotovili, je Parmenid 
dokazoval svoje teze, bil je prvi, ki je to počel v zgodovini. Njegova misel bit biva in nebit ne 
biva ni nič drugega kakor logični zakon izključenega protislovja (______), po katerem ne 
smemo nekaj v istem smislu trditi in zanikati. Recimo: sedim na stolu in ne sedim. Dežuje in 
ne dežuje. Vse, kar je z njim v nasprotju, ne more biti resnično. Če rečemo, da nebit biva,
kršimo ta zakon in naša trditev je neresnična. Nam pa gre za resnično spoznanje.

Misliti je isto kot biti. Kako bi interpretirali ta stavek iz  pesnitve? Še najbolj se bomo 
približali njegovemu hotenju, če rečemo, da je postavil misel, spoznanje za merilo resničnosti.
Tisto, po čemer se realnost, resničnost ravna, torej merilo, je logični zakon izključenega 
protislovja. Parmenid je tako logični zakon povzdignil v načelo bivajočega – ontološko 
načelo. Smisel tega načela je v istovetenju racionalnega in realnega. Tisto, kar je realno, 
stvarno, je racionalno, in kar je racionalno, je tudi stvarno/realno/resnično. Gre za misel, ki je 
predpostavka našega kulturnega sveta, saj brez nje ne bi imeli ne znanosti ne filozofije.
Njegova zamisel o dokazovanju tez se je nadaljevala med njegovimi učenci. Najslavnejši od 
njih je bil 

ZENON iz Elee (pr. 490 – 430. n. št.)

Ker so se njegovemu učitelju someščani posmehovali, saj so bile njegove 
trditve v nasprotju z vsakodnevnim izkustvom, je izumil poseben postopek 
dokazovanja, ki ga s pridom uporabljamo še danes. Imenuje se apagogični 
način dokazovanja. Predpostavil je, da imajo Parmenidovi nasprotniki prav, 
in potem pokazal, da take teze vodijo še v večje abotnosti kot učiteljeve. 

Ohranili so se nam njegovi dokazi proti mnoštvu in gibanju, paradoksi. (paradoks: st. gr. trd 
oreh).

Dokaz proti mnoštvu: Ako je veliko stvari, jih mora biti natanko toliko, kot jih v resnici je, ne 
več ne manj. Če pa jih je toliko, kolikor jih v resnici je, potem so po številu omejene. Če je 
veliko stvari, so po številu neomejene. Zakaj vedno leže med stvarmi še druge in med temi 
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zopet druge. Potemtakem so stvari po številu neomejene. (Dokazovanje ni resnično, ker 
veliko ni istovetno z neskončnim in neomejenim.)

Dokazi proti gibanju (Ahil in želva, leteča puščica, stadion) 

Ta razmišljanja so vodila v razvoj logike (npr. dokazovanje) in matematike (pojem 
neskončnosti, matematične vrste). Gledano zgolj s stališča začetka, se nam prve filozofske 
spekulacije zdijo kaj nepomembne s stališča današnje znanosti. Pojmi gibanja kot 
spreminjanja, logosa, biti, večne spremembe so v znanosti danes neuporabni in ne opisujejo 
ničesar. Toda s stališča nadaljnjega razvoja so razmišljanja o njih privedla do prvih uporabnih 
pojmov, ki jih še danes najdemo v znanosti. Najpomembnješi je atom in skupaj z njim 
prazen prostor. Pa si oglejmo še to zgodbo. 

ATOMIZEM

Nasprotje med bitjo in nebitjo, enim in mnogim, gibljivim in negibljivim (tj problem, ki se je 
izkristaliziral v nasprotju med Parmenidovo in Heraklitovo filozofijo), je privedlo po eni 
strani do nastanka atomistične tradicije, po drugi se je tega na svoj način lotil Platon, o čemer 

nekoliko kasneje. Atomisti so sprejeli srednjo, kompromisno pot.

Empedokles s Sicilije (483 – 423 pr. n. št.) je omenjena nasprotja poskušal 
razrešiti s teorijo štirih elementov.

Ogenj, zemlja, voda in zrak imajo značilnosti Parmenidove biti.

Zapišite lastnosti biti 

___________________________________________________________________________

Vse kar nastane, nastane z mešanjem in razločevanjem teh elementov. Toda zakaj se elementi 
sploh mešajo? V gibanje sta jih spravila ljubezen (eros) in sovraštvo. Prvotno stanje sveta je 
čista ljubezenska harmonija, brez spora in razcepa med štirimi elementi, ni sicer brez 
nasprotij, a ta so pomirjena v harmoniji. Vendar pa počasi začne prevladovati spor, sovraštvo,
nastane notranja diferenciacija, dokler spor ne zmaga. A po sporu začne spet prevladovati 
ljubezen in elementi se vrnejo v stanje harmonije. Ta proces je neskončno kozmično 
utripanje, ki ga Empedokles primerja s političnimi preobrati.

Anaksagoras iz Klazomen (500 – 428 pr. n. št.) je bit razdeli v neskončno 
množico homeomerij - semen, ki se kvalitativno razlikujejo med seboj, vsaka 
stvar jih je deležna v različnih razmerjih. V gibanje jih je spravil um. Sama zase 
pa imajo ta semena spet lastnosti Parmenidove biti.

Ogenj, zemlja, voda in zrak
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Demokrit iz Abdere (460 - 370 pr. n. št.) Njegova teorija je že prava osnova 
modernega naravoslovja. Trdil je, da stvari ni moč deliti v neskončnost, 
ampak samo do osnovnih delcev atomov, ki so nenastali, neminljivi, 
nespremenljivi, polni, telesni. Razlikujejo se po legi, obliki in razvrstitvi. Da 
bi omogočil gibanje, spajanje in razdruževanje, spreminjanje, je Demokrit 
predpostavil bivanje nebiti kot praznega prostora. Atomi se gibljejo v
prostoru od vekomaj, zadevajo drug v drugega, se spajajo in razdružujejo. 
Vsak atom se giblje po točno določeni poti, tj.vse, kar se dogaja, se dogaja 

po nujnosti. Kar poimenujemo determinizem.

Z atomisti se končuje v naravo usmerjena filozofija. Razen mimogrede se predsokratski 
filozofi niso menili za človeka in družbo. Preobrat filozofije k človeku in družbi so narekovali 
notranje filozofski razlogi in širši družbeni. Naravoslovno usmerjeni filozofi so delovali v 
času po perzijskih vojnah, v času razcveta in propada atenske demokracije, ko je starogrška 
kultura dosegla višek. V tem obdobju so delovale velike osebnosti, znanstveniki, umetniki, 
politiki, filozofi, ki niso veliki le za stare Grke, ampak še dandanes spadajo med velikane 
človeškega duha. Pri zgodovini, književnosti itd. ste slišali zanje: Sofokles, Euripides, 
Aishilos, slavni kipar Fidia, politiki Solon, Perikles, govornik Demosten … 

Izvedeli ste, kaj so mislili stari o naravi sveta. Napišite sestavek, kako bi vi nekomu, ki 
ne več nič o dognanjih sodobnega naravoslovja, razložili, kar ste izvedeli pri fiziki, 
kemiji in drugod o materialnih lastnostih sveta. 
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Vaja: PREDSOKRATIKI 

1. Naštejete obdobja antične filozofije. ________________________________________

____________________________________________________________________

2. Kaj je bil glavni predmet prvih filozofskih naukov? ________________________________

___________________________________________________________________________

3. Pripišite ustrezna imena.

4. Predstavljajte si, da ste v 4. stoletju pr. n. št. na atenski agori in poslušate zgornje filozofe, 
kako predstavljajo svoje nauke in zatrjujejo, da je prav njihov najbolj resničen, pravi. Ali bi 
vas kateri prepričal? Poskusite odmisliti svoje poznavanje naravoslovja in se postavite na 
mesto 'tradicionalno izobraženega Atenca' (poznal je dela Hezioda, Homerja ipd.). Kako bi 
lahko reagiral? Naštejete čim več možnih reakcij na nauke naravoslovnih filozofov.

1.

2.

3.

4.
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Primer varljivega sklepanja (sofizem): 
 

Praviš, da imaš psa?
O, imam ga, mrcino, imam, pravi Klezip.
In ta ima mlade?
Ja, in še prav podobni so mu. 
In tvoj cucek je njihov oče?
Seveda, saj sem ga videl, ko je bil z materjo 
mladičev skupaj.
No, in praviš, da je tvoj?
Jasno, da je.
Potem je torej oče in še tvoj po vrhu in ti si 
njegov sin in cucki so tvoji bratje. 

Sofisti in Sokrat

Prvi naravoslovno usmerjeni filozofi svojih naukov niso mogli dokazati, zato so njihove 
genialne zamisli imele veljavo golih domnev in ugibanj. Prav to je opozorilo tudi na dvojni 
izvor človekovega spoznavanja: čutni in razumski. Vendar je razum na začetku slavil premoč 
nad čuti,  naposled pa je tudi spoznanje samo postalo predmet raziskovanja. 

V "zlati dobi" Aten je postalo geslo časa izobrazba. Ljudje, ki so poučevali (za denar) poleg 
pisanja in branja tudi osnove slovnice, govorništvo in dialektiko 
(današnjo logiko), so se imenovali sofisti. Bili so zelo ugledni možje, ob 
sloves in ugled pa sta jih spravila Platon in Aristotel. Kasneje je ime 
sofista pomenilo človeka, ki namenoma goljufa soljudi z različnimi 
varljivimi sklepanji. Vendar sta največjega med njimi, Protagoro iz 
Abdere (480-411) spoštovala oba. Protagora je prvi podvomil v 
objektivnost, tj. v splošno veljavnost človeškega spoznanja in učil, da je 
vsako spoznanje zgolj relativno, subjektivno: Vseh stvari merilo je 
človek, bivajočih, kako so, ne bivajočih, kako niso. Protagorov rek je 

pomenil, da ima vsak človek svojo resnico, kar bi utegnilo po etični in politični plati voditi k 
zagovarjanju samovolje tiranov, po spoznavnoteoretski plati pa je bil s tem izražen dvom v 
možnost občeveljavnosti razumskega spoznanja. Spoznanje je po sofističnem prepričanju 
bistveno odvisno od čutil (senzualizem), ker pa so čutila preverjeno zmotna, mora biti 
zmotno tudi spoznanje.
Temu splošnemu spoznavnoteoretskemu relativizmu, ki bi utegnil zamajati vse ustaljene
navade in hkrati tudi zaustaviti vsa znanstvena raziskovanja, se je prvi uprl 

Sokrat (469-399 pr. n. št.), ki je bil spočetka sam učenec nekega sofista. 
Vse življenje je poskušal je pobiti sofistično prepričanje, da je spoznanje 
zgolj subjektivno. Trdnost, občeveljavnost spoznanja je videl v pojmih, kot
bistvih množice pojavov. To misel je preizkušal ob pojmih dobrega (tj. 
poskušal je dognati tiste značilnosti, ki veljajo za vsa dobra dejanja), lepega, 
pravičnosti, poguma itd. 

Sokrat je verjel samo govorjeni besedi, zato ni pisal, na voljo so nam samo 
pričevanja iz druge roke. Za njegov nauk, posebno pa za njegovo metodo 

sokratsko dialektiko vemo od njegovih učencev, izmed katerih je bil najbolj ugleden in tudi 
verodostojen Platon. Sokratska dialektika 
je bila metoda dvogovora (dialoga), kjer s 
sistematičnim spraševanjem prvi 
sogovornik prisili drugega v protislovje z 
začetnimi izvajanji, potem pa mu pomaga 
premagati protislovje in ga privede do 
določitve splošnega pojma z indukcijo 
(navajanjem primerov) in definicijo. Način 
Sokratovega spraševanja je bil prvi pogoj 
za prodor v dialektiko pojmov (soigro 
pojmov na podlagi notranjih nasprotij), 
pomenil pa je tudi racionalistično metodo,
ki naj bi razumu povrnila tisto veljavo, ki 
so mu jo z varljivimi dokazovanji skušali 
vzeti sofisti. 
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Aristotel: Platon se moti, mi imamo prav!

RESNIČNO JE POSAMEZNO IN NE SPLOŠNO.

ARISTOTEL IZ STAGIRE (384-322 pr. n. št.), znameniti 
učenec znamenitega učitelja Platona in znameniti učitelj 
znamenitega Aleksandra Velikega, ki je grško kulturo razširil 
vse do Inda in Egipta. Bil je eden najvplivnejših mislecev 
naše zahodne tradicije, začetnik nekaterih znanosti, npr. 
logike, biologije, psihologije itd. Njegov učitelj Platon je 
ustanovil Akademijo, Aristotelova šola pa se je imenovala 
Likej. (Še dandanes se nekatere šole imenujejo akademije in 
liceji.) 

Kaj je posamezna stvar? 

Po Platonu je zgolj nepopolni posnetek, kopija ideje, po Aristotelu pa tisto, kar je prvo: »ta 
stol«, »Bonko«, »Sokrat«, »ta svinčnik« itd., torej nekaj posameznega. Pojmi, ki označujejo 
rodove in vrste (npr. »pes«, »človek«, »bitje« itd.), so nekaj posameznega samo jezikovno
(pojme običajno uporabljamo v ednini, npr pes, človek, dobro, lepo, sedem.
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Posamezne stvari Aristotel poimenuje prve substance, pojmi kot nekaj splošnega in trajnega 
pa so drugotne substance. Platonovo idejo – spomnite se, da izvorno pomeni tudi oblika 
(eidos) – je nadomestil z izrazom forma. Pri Platonu je ideja transcendentna posamezni 
stvari, pri Aristotelu pa ni več ločena od posameznega, ampak mu je imanentna (notranja).
Vsaka posamezna stvar je združitev materije in forme. Forma je načelo udejanjanja,
aktivnosti, bistva stvari. Materija, ki jo je imela vsa filozofija do Aristotela za nekaj čutno 
zaznavnega, je nekaj, »kar je spodaj«, je brezlična danost in le možnost ali potencialnost tega, 
kar oblikuje forma. Da nekaj je, da je dejansko, mora biti sestavljeno iz materije in 
forme. Ti obstajata sami zase samo na obeh skrajnostih, na eni strani je čista materija kot gola 
brezlična možnost, na drugi pa čista forma, čista dejanskost. Aristotel jo istoveti tudi z
bogom ali prvim gibalom.

Odnos med materijo in formo je relativen, nekaj je lahko z enega vidika materija, z 
drugega pa forma. Duša je na primer materija glede na um in forma glede na telo, lesena 
deska je glede na neobdelano deblo forma, glede na mizo, ki je izdelana iz desk, pa je 
materija. Materija je po svojem značaju načelo individuacije. Pravo (prvo) substanco pa 
sestavlja šele združitev materije in forme.

VAJA 

Koliko bi dal Aristotel na naši ocenjevalni lestvici stolu, na katerem sediš _____, tvojemu 

sosedu v klopi____, tvojemu telesu ______, tvojemu psu_____? 

Kaj je prva substanca? _________________________________________________________

NA LESTVICI ABSTRAKCIJ (str. 25) poišči in izpiši 

vse prve substance ____________________________________________ in dodaj še nekaj 

svojih ______________________________________________. Nato poišči druge substance 

in jih prepiši ________________________________________________________________

Kaj je druga substanca? _________________________________________Dodaj še nekaj 

svojih primerov drugih substanc:________________________________________________

Prva substanca je združitev materije (princip individuacije) in forme (princip splošnosti). Po 
Aristotelu torej posamezno in splošno nista ločena v dve vrsti realnosti kot pri Platonu, ampak 
splošno biva zgolj skozi posamezno. 

Če smo doslej skupaj s filozofi o posameznem razmišljali le kot nečem čutno zaznavnem, je z 
Aristotelom postalo posamezno veliko bolj zapleteno in vredno raziskovanja. To je nakazal 
tudi slikar Rafael, ki je Aristotela naslikal kažočega predse (str. 39).

Pri psihologiji ste spoznali njegovo misel, da je naša duša tabula rasa (nepopisana tablica oziroma 
sodobno nepopisan list papirja). Gre za empiristično tezo, da se naše spoznanje začne s čutnim 
izkustvom posameznih stvari, ki so gradivo, v katerem razum – v primeru znanosti z raziskovalnimi 
metodami – poišče splošnosti in zakonitosti. Tudi zaradi tega spoznavnega empirizma je Aristotel oče 
mnogih znanosti – biologije, psihologije, meteorologije itd. –, empiričnih znanosti, ki temeljijo na 
opazovanju. Po drugi strani pa tudi oče logike in metodologije znanosti. 
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Aristotelov nauk o gibanju kot spreminjanju, materiji in formi ter nauk o štirih vzrokih

Po Platonu najdemo gibanje, spreminjanje, nastajanje in minevanje v vidnem svetu. Ti pojavi 
kažejo na nepopolnost vidnega sveta in nam onemogočajo spoznati resnico. Platonov 
predhodnik Parmenid (poiščite ga v poglavju o zgodovini) je celo trdil, da je nenehno 
spreminjajoči se svet posameznih stvari zgolj laž in prevara. Po Platonu je ta svet navidezen, 
spoznanja o njem so zgolj relativna mnenja. Po Aristotelu pa najbolj resničen. Zato je moral 
razložiti, kako se gibanje dogaja. 

Udejanjanje, povezovanje med materijo in formo, je tesno povezano s pojmom gibanja, ki 
Aristotelu ne pomeni samo mehanskega gibanja, ampak predvsem spreminjanje. Vse, kar se 
giblje, kar se spreminja, mora imeti za svojo dejavnost vzrok. Če verigi vzrokov sledimo do 
njenega začetka, pridemo do prvega gibala, ki je zanj negibno, netelesno, vendar umno bitje:
čista forma ali bog. V Metafiziki pravi: »... in zares, božji um misli samega sebe, saj je 
najimenitnejša izmed vseh stvari, in njegova misel je mišljenje mišljenja. Bog sam s seboj 
misli samega sebe.« Bog je večen, je sam zase, ločen od vsega drugega. Je tudi vzrok vsemu 
drugemu, saj je zanihal v gibanje ves kozmos. (Več o njem bomo izvedeli pri poglavju o 
dokazovanju Boga.)

Po Platonu se moramo vzdigniti v miselni svet in odmisliti od vsega čutnega, če hočemo priti 
do pravega spoznanja. Po Aristotelu pa pravo spoznanje nečesa dosežemo šele, ko 
spoznamo vse njegove vzroke: 
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1. Materialni ali snovni vzrok: materija kot možnost je pogoj, da sploh kaj nastane.
2. Formalni ali oblikovni vzrok: to je dejavni vzrok, kot je npr. arhitektova zamisel templja.  
3. Učinkujoči vzrok je gibalni ali mehanski vzrok, npr. gradnja svetišča. 
4. Smotrni vzrok: vse, kar nastane, teži k svoji popolnosti, k svoji formi, k svoji ideji. Vsaka 
stvar vsebuje lastni smoter ali cilj. 

Smotrnost je bila za Aristotela najpomembnejša. Izpeljal jo je po podobnosti (analogiji) s 
človeško dejavnostjo, ki ima določen cilj ali smoter. Navedimo primer: Ko hočemo izdelati 
nož, si ga najprej zamislimo, zberemo material, iz katerega ga bomo izdelali, in ga nato s 
pomočjo orodja izdelamo. Izdelan nož, s katerim lahko režemo, je bil smoter naše dejavnosti. 
Aristotel je bil prepričan, da podobno deluje tudi narava, ki ustvarja v živalskih in rastlinskih 
vrstah smotrne idealne vrste, prilagojene na to ali ono obliko življenja. 

Z načelom smotrnosti je Aristotel pospešil predvsem razvoj biologije. Z njim je namreč lahko 
definiral organe in celoten organizem kot samosmotrno celoto. Recimo: kakšen je smoter 
srca? Pljuč? Epitelnih celic? V fiziki pojem smotrnosti ni bil koristen, kajti pri gibanju v 
neživi naravi nas zanimajo mehanski vzroki (gibalni po Aristotelovo) in ne smotri. 

Doslej smo spoznali celo množico pojmov, ki nam pomagajo premišljevati o tem, kar obstaja, 
o obstoječem. Naštejmo jih: ontologija, kaos, kozmos, realnost, stvarnost, dejanskost, 
bivajoče, bistvo, splošno, posamezno, konkretno, abstraktno, ideja, substanca, snov ali 
materija, oblika ali forma, možnost ali potencialnost, dejanskost ali aktualnost, vzrok, bog, 
mehansko gibanje, gibanje kot spreminjanje, smoter ali cilj (telos) … Kot se gotovo še 
spomnite, je antične mislece zanimalo obstoječe kot celota, kozmos, in človek v njem. Iz 
njihovih filozofskih premišljevanj so se rodile znanosti: matematika, astronomija, 
meteorologija, statika, biologija, psihologija in druge. Na ontološka vprašanja se vežejo tudi 
gnoseološka vprašanja. Kakšno mora biti spoznanje, da ga lahko imamo za znanstveno? 
Resnično, seveda. Ampak kaj vendar je resnica? Ali drži, da jo lahko mislimo samo v okviru 
korespondenčne teorije? Ali resnično spoznanje izvira iz razuma, kakor trdi racionalizem, ali 
iz čutnega izkustva, kakor trdi empirizem? Če želimo priti do resničnega spoznanja, moramo 
upoštevati pravilne metode, je bil prepričan Aristotel, oče logike in metodologije znanosti. 

Izdelal je tudi prvo klasifikacijo znanosti. Delil jih je na teoretične, praktične in poetične. 
(Glej prilogo __) Njegova delitev odmeva še danes, ločimo namreč temeljne in uporabne 
znanosti (teoretične in praktične ali poetične oziroma proizvodne.) Psihologijo ste že imeli v 
predmetniku, zato jo vzemimo za primer. Psihologija osebnosti in razvojna psihologija sta dve 
od njenih teoretičnih panog. Njun smoter je spoznanje duševnih zakonitosti. Šolska ali športna 
psihologija pa sta uporabni, praktični panogi. Športni psiholog teoretična spoznanja uporabi 
na področju športa, npr. ustvarja pozitivno motivacijo pri tekmovalcih. Šolskemu psihologu 
poznavanje teorije pomaga odkriti, zakaj dijaki izostajajo od pouka ali niso uspešni pri 
kakšnem predmetu ali zgladiti kakšen konflikt ali prepoznati duševne težave.  



KAJ OBSTAJA IN KAKO TO SPOZNAM?

84

Novoveška filozofija in nova znanost 
Iz antike bomo preskočili v novi vek. Ključno filozofsko vprašanje na začetku novega veka je 

bilo, od kod izvira spoznanje? Spada v panogo:___________________ 

Iz razuma ali čutov? Navedite poimenovanji za obe smeri

__________________________ ______________________________

Zastavljali so si ga zaradi neverjetne uspešnosti nove znanosti, ki so jo ustvarjali med drugimi 
znameniti znanstveniki 

Nikolaj Kopernik (1473-1543)   

Galileo Galilei (1564-1642)       

Tycho Brache (1546-1601)    
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Johannes Kepler (1771-1630) 

Isac Newton (1642-1727)

Nova znanost ni znala samo natančno opisovati, ampak tudi napovedovati. Od kod njen 
uspeh? Ali je posledica njene matematiziranosti ali vključitve načrtnega opazovanja in 
eksperimentiranja v znanstveno raziskovanje? To je bila velika dilema novoveških filozofov: 
Descartesa, Spinoze, Leibniza, Locka, Berkeleyja, Huma in naposled Kanta. 

Spomnite se Jaspersovega teksta o izvoru filozofije. (str.___) Filozofija, a ne samo filozofija, 
temveč tudi vsako drugo spoznavanje, raziskovanje, se začne v čudenju in radovednosti. V 
čudenju se zavemo svoje nevednosti, radi bi vedeli, odkrili odgovore na naša vprašanja, 
radovednost je torej motiv, ki da energijo raziskovanju, da privede do odgovorov (do 
spoznanj, vednosti, znanja). Ponovite, kaj sledi spoznanjem?

1 _____________   2 __________________ 3 __________________ 4 ______________

 
Prav dvom je postal kot metodični dvom vir kritičnega preizkusa vsakega spoznanja pri 
prvem novoveškem filozofu in prvem modernem matematiku Renéju Descartesu. Skozi 
njegovo filozofijo bomo poglobili stara spoznavna in ontološka vprašanja, ki smo jim sledili 
skozi antične mislece, in odprli nekaj novih. 
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René Descartes ali Renatus Cartesius (1596-1650)

1. Predhodni premislek

Izpišite svojo oceno z ocenjevalne lestvice o resničnosti stvari:

moje telo                    moj um                            duša                   Bog

Ljudje običajno mislimo, da smo iz dveh različnih stvari telesa in duše, večina ljudi poleg tega 
verjame še v obstoj nadnaravnih sil, tradicionalno v zahodni kulturi je to krščanski Bog. 
Antično razmišljanje smo zapustili z Aristotelovim pojmovanjem, da obstajajo samo 
posamezne stvari, ki jih je poimenoval PRVE SUBSTANCE (ta stol, ta konj, Luna, Sokrat 
…) in so združitev snovi in oblike (materije in forme). Poleg posameznih substanc pa obstaja 
tudi BOG (prvi negibni gibalec, čista forma, čista misel), ki je svet pognal v gibanje (ki ga 
pojmuje kot oblikovanje materije, spreminjanje). Njegov nauk o duši je bil poseben: duša je 
tisto, po čemer se živa bitja ločijo od neživih, je oblika, forma. Živa bitja so rastline, živali in 
ljudje, zato obstajajo tudi tri vrste duše:

1 vegetativna (rastlinska), ki je skupna vsem živim bitjem (prehranjevanje in razmnoževanje)

2 animalična (živalska), imajo jo živali in ljudje (občutenje, čustvovanje, gibanje) 

3 racionalna (razumska) imajo jo ljudje (abstrahiranje, logično mišljenje), (animal rationale)

KAKO VELIK SKEPTIK STE?

Nekateri ljudje imajo trdna prepričanja in ne morejo razumeti, kako se lahko kdorkoli 
razumen ne strinja z njimi. Drugi pa so bolj skeptični. Menijo, da je resnico, če sploh obstaja, 
težko spoznati. Za dogmatike skeptiki širijo nevarno negotovost, po skeptikih pa dogmatiki 
živijo v iluzornem svetu napačnih resnic. Bojijo se drug drugega. Dogmatična mnenja so 
pogosto konvencionalna, vendar ne vselej, včasih so dogmatična prepričanja tudi silno 
neobičajna, če pripadajo alternativnim sistemom prepričanj. Pogosto je mnenje, da so 
religiozni ljudje dogmatični, vendar so takšni lahko tudi nereligiozni. Večinoma se ljudje 
uvrščajo nekam vmes med ekstrema dogmatizem-skepticizem.
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Točkovanje:             točke
                             1 nimam mnenja; ne vem; mislim, da problem nima odgovora
                            2 deloma se strinjam; deloma se ne strinjam 
                             3 se strinjam; ne strinjam se

                    4    močno se strinjam; močno se ne strinjam

Pred trditev pripišite število točk

____a) Bog obstaja.

____b) Verjetje v nadnaravne stvari je popolnoma napačno.

____c) V takšni ali drugačni obliki preživimo smrt.

____d) Zdravniki zares poznajo vzroke bolezni.

____e) Znanost in medicina nimata nič skupnega z zares bistvenimi stvarmi v življenju.

____f) Če ste dobri z drugimi, bodo tudi drugi dobri do vas.

____g) Obstaja objektivna razlika med prav in narobe.

____h) Morala je stvaritev družbe, s katero se ljudi pripravi do ustreznega vedenja.

____i) Pogledi drugih kultur na odnos med moškimi in ženskami, ki se razlikujejo od našega, so 

preprosto napačni.

____j) Kozmološka teorija o velikem poku zares govori o nastanku vesolja.

____k) Če psihiater dokazuje pacientu, da nezavedno sovraži svojo mater, čeprav ni ta nikoli začutil 

nobenega sovražnega nagnjenja do nje, potem je verjetno odkril skrit občutek, ki ga je imel pacient že 

dolgo.

____l) Različne religije predpisujejo različne postopke za odrešitev in eni od njih so pravi, drugi pa ne.

Seštejte točke za 

religija: a+b+c+l =                         znanost: d+e+j+k =                   morala: f+g+h+i =

vsota točk        lastnost                                        religija               znanost    morala

4-6                   ekstremni skeptik                       
6-9 se nagiba k skeptičnosti
10-12               se nagiba k dogmatičnosti
12-16               ekstremni dogmatik

a) Ali ste ali niste presenečeni nad svojim rezultatom? Zapišite razlog. 

b) Primerjajte svoj rezultat s sosedovim in se pogovorite o morebitnem ujemanju ali neujemanju. 
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Pot do gotovega spoznanja

Iz Descartesovega znamenitega dela Razprava o metodi. Kako 
pravilno voditi razum ter v znanostih iskati resnico? (Pri Slovenski 
matici je izšla že davnega leta 1957) bomo prebrali avtobiografski zapis 
poti, ki ga je pripeljala do slavne trditve Mislim, torej sem. (Cogito, 
ergo sum). Takole se začne, podnaslovi so dodani za lažje razumevanje: 

Razum kot avtoriteta: »Zdrava pamet je od vseh reči na svetu 
porazdeljena najbolj enakomerno; vsakdo namreč meni, da je ima v 
tolikšnem obilju, da si je celo tisti, ki jih je v vsaki drugi stvari zelo 
težko zadovoljiti, navadno ne žele več, nego je premorejo. Da bi se v 

tem vsi hkrati motili, se zdi neverjetno; verjetneje je, da je zmožnost pravilne presoje in 
razlikovanje resnice od neresnice – in prav to imenujemo zdravo pamet ali razum – po naravi 
enaka v vseh ljudeh. Potemtakem različnost naših mnenj ne izvira od tod, da so eni 
razumnejši od drugih, marveč le iz tega, da ubirajo naše misli različna pota in torej nimamo 
na umu istih stvari. Ni namreč dovolj, da smo obdarjeni z umskimi zmožnostmi, glavno je, da 
jih pravilno uporabljamo.«

1. Srednjeveške avtoritete so bile 

1_______________2_________________3_________________ 4_____________________

2. Descartes v tem odstavku postavi novo avtoriteto _______________ali _____________, ki 

jo definira kot ______________________________________________________________.

Element treh gesel francoskerevolucije1____________2_______________3_____________

se v 1. odstavku Descartesove Razprave o metodi naznani kot enakost v ______________.

V srednjem veku so bili ljudje neenaki in razdeljeni v stanove. Zapišite jih  

1_______________2________________3_______________4_________________________

Srednjeveški ljudje so bili enaki le pred Bogom, kakor to prikazuje freska Mrtvaški ples 

v Hrastovljah. V čem se kaže enakost?

Na začetku novega veka se enakost kaže kot enakost _____________________________.
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Šolanje: »Iz mladega so me vzgajali v humanističnih vedah in, ker so mi zagotavljali, da si je 
moč pridobiti po njih jasno in zanesljivo znanje vsega, kar je koristno za življenje, je bila 
moja goreča želja, da bi se bil izučil v njih. A komaj sem končal celotni kurz študij, po 
katerem navadno sprejemajo človeka med učenjake, sem svoje mnenje popolnoma spremenil. 
Znašel sem se namreč zapletenega v toliko dvomov in zmot, da mi moje prizadevanje po 
pouku ni prineslo, kakor se mi je zdelo, nobene druge koristi mimo te, da se mi je bolj 
odkrivala moja nevednost. In vendar sem bil na eni najslavnejših šol v Evropi, kjer so po 
mojem prepričanju morali bivati učeni možje, če jih je sploh kaj pod soncem. Naučili so me tu 
vsega, kar druge. Pa še več: ker me niso zadovoljevale znanosti, v katerih so nas poučevali, 
sem prelistal vse knjige, ki so mi prišle v roke in obravnavale predmete, ki jih štejejo med 
najbolj skrivnostne in redke. (...) Zaradi tega sem menil, da smem presojati vse druge ljudi po 
sebi in priti do zaključka, da ga ni na svetu nauka, ki bi ustrezal obljubam učiteljev in mojemu 
pričakovanju.«

Kje se je Descartes izobraževal? ________________________ Kakšen je bil njegov cilj, 

njegova velika želja?______________________________________________ Ali jo je v šoli 

uresničil?____ Zakaj? ______________________________________________________

O šolskih predmetih: »Zaradi tega pa še nikakor nisem prenehal imeti v čislih pouk, s katerim 
se ukvarjajo v šolah. Zavedal sem se, da so jeziki, ki se jih tam uče, potrebni za razumevanje 
starih piscev; da čarobnost mitov spodbuja duha; da ga zgodbe znamenitih dejanj navdušujejo 
in pomagajo k oblikovanju presodljivosti, če jih kritično prebiramo; da je branje dobrih knjig 
podobno razgovoru z njih avtorji, najodličnejšimi duhovi preteklosti in celo skrbno grajenemu 
razgovoru, saj nam odkrivajo le svoje najbolj izbrane misli; da ima govorništvo brez primerno 
moč in lepoto; da je v poeziji mnogo čudovite dražesti in miline; da so v matematiki zelo 
tankoumna dognanja, kaj pripravna, da zadovoljujejo radoznalce pa tudi da pospešujejo vse 
veščine in lajšajo fizični napor človeka; da je v razpravah o morali mnogo zelo koristnih 
naukov in spodbud h kreposti; da nas teologija uči, kako si zaslužimo nebesa; da moremo s 
pomočjo filozofije govoriti primeroma o čemer koli in pustiti, da nas občudujejo manj učeni; 
da prinašajo pravo, medicina in druge znanosti časti in bogastvo tistim, ki jih goje in da je 
naposled dobro, če se seznanimo z vsemi nauki, tudi najbolj praznovernimi in najbolj 
zmotnimi, da presodimo njih pravo vrednost in se obvarujemo prevare.« 

Katere predmete se je učil? ____________________________________________________

Katere imate na urniku tudi vi? _________________________________________________

Katerih nimate? _____________________________________________________________ 

Izpišite eno od njegovih sodb o šolskih predmetih, ki se vam zdi zanimiva: 

Izpišite, kaj meni Descartes o branju knjig.

Pojasnite, kako prepričljiva se vam zdi njegova  misel o knjigah? 
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Teologija: »Spoštoval sem našo teologijo in podobno vsem drugim želel, da bi si zaslužil 
nebesa. Ko pa sem iz zanesljivega vira zvedel, da je pot tjakaj odprta največjim bedakom prav 
tako kakor največjim učenjakom in da razodete resnice, ki vodijo v zveličanje, presegajo naš 
razum, se nisem drznil podvreči jih preizkušnji svojega šibkega uma ...«

Kaj je ironija? _______________________________________________________________

Kje v odstavku pride na plan? ___________________________________________________

Matematika: »Prav posebno sem užival v matematiki, zaradi 
gotovosti in razvidnosti njenih dokazov. Toda njene prave koristi še 
nisem spoznal in sem menil, da služi le tehničnim veščinam. Zaradi 
tega sem se čudil, da se na tako trdnih in čvrstih temeljih ni zgradilo 
nič imenitnejšega.«

Zakaj je užival v njej? ____________________________________

Kakšno korist je videl v njej? ______________________________

Kaj pa menite vi, ali je matematika koristna? Utemeljite odgovor. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Filozofija: »O filozofiji le nekaj besed. Prepričal sem se, da so jo dolgo gojili najodličnejši 
duhovi, ki so kdaj živeli. Temu navkljub pa je ni reči, o kateri bi ljudje še vedno ne 
razpravljali in ki bi potemtakem ne bila dvomljiva. Zato nisem mogel biti tako domišljav in 
nisem mogel pričakovati, da bi bil uspel, kjer je drugim spodletelo. Če pa sem še pomislil, 
kako različna so mnenja, ki jih zagovarja učena gospoda glede ene in iste stvari, in da more 
samo eno teh mnenj ustrezati resnici, sem imel domala za napačno vse, kar je bilo zgolj 
verjetno (…) Kar zadeva druge znanosti in kolikor si te izposojajo svoje principe od filozofije, 
sem sodil, da se na tako slabih temeljih ni dalo zgraditi nič trdnega. Niti časti niti bogastva, ki 
jih obetajo, me niso mogla pripraviti do tega, da bi se ukvarjal z njimi.« 

Ali je tudi do filozofije ironičen? ________________________________________________

Zakaj se ni menil za časti in bogastvo, ki bi jih pridobil s pravom ali medicino? Kaj si je 
goreče želel? 

_________________________________________________________________________

Učenje iz velike knjige sveta: »Zategadelj sem klasične študije popolnoma opustil, ko mi je 
starost dovoljevala, da sem se otresel nadzorstva učiteljev. Odločil sem se, da ne bom več 
iskal druge znanosti mimo tiste, ki bi jo mogel najti v sebi samem ali pa v veliki knjigi sveta. 
Zato sem porabil ostanek svoje mladosti za potovanja, si ogledal življenje na dvorih in 
armadah, občeval z ljudmi različnih značajev in stanov, nabiral razne izkušnje, sam sebe 
preizkušal v prigodah, ki mi jih je namenila usoda, zmeraj razmišljajoč o svojih doživetjih 
tako, da sem od tega imel neko korist. Zdelo se mi je namreč, da mi bo dano odkriti več 
resnice v tistih razmišljanjih, po katerih vodijo ljudje svoja lastna opravila in kjer jih mora 
zmotna presoja kaj kmalu kaznovati, kakor v umovanjih, katerim se vdaja učenjak v svojem 
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kabinetu, špekulacijam, ki nimajo nobenega praktičnega učinka in nima od njih ničesar 
pričakovati, razen da morda tem bolj laskajo njegovi nečimrnosti, čim bolj so oddaljene od 
resnice, in splošno veljavnih naziranj, kjer je moral porabiti toliko več duhovičenja in 
umetničenja, da bi jim ovesil videz resnice. Jaz pa sem si zmeraj goreče želel, da bi se bil 
naučil razlikovati resnico od neresnice in da bi si tako pridobil jasen pogled v svoja dejanja ter 
varno hodil po poti tega življenja.

Kaj pomeni metafora velika knjiga sveta? ______________________________________

Izpišite predpostavko, zaradi katere je opustil šolanje in se podal na potovanja: 

___________________________________________________________________________

Ali so jo popotniške izkušnje potrdile to predpostavko? _____ Razložite: ______________

___________________________________________________________________________

Do koga je ironičen v tem odstavku? ___________________ Kako jih opiše? ___________

___________________________________________________________________________

Ali bi vi hoteli imeti v programu šolanja 2 meseca obveznega potovanja po svetu? ___ Kako 

bi se razširila vaša izobrazba, če bi imeli potovanje kot poseben predmet? ________________

___________________________________________________________________________

Rezultat opazovanja običajev: »Toda dokler nisem delal drugega, 
kakor opazoval običaje ljudi, nisem našel ničesar, kar bi mi moglo biti v 
trdno oporo, in opazil sem v njih skoraj prav toliko raznolikosti kakor 
med mnenji filozofov. Tako je bila glavna korist, ki sem jo imel od 
proučevanja ljudskih običajev, naslednja: dejstvo, da so mnoge stvari, ki 
se nam zdijo močno čudaške in smešne, pri drugih velikih narodih 
splošno sprejete in priznane, me je prepričalo, da ne smem pretrdno 
verovati v nič, kar ste me učila le zgled in navada. Tako sem se po 
malem znebil mnogih zmot, ki morejo zamračiti naravno luč, to je 
zmanjšati naše spoznavne zmožnosti.«

V čem so navade in običaji ljudi, ki jih je spoznaval, podobne mnenjem 

filozofov? __________________________________________________________________

Navedite mnenje kakšnega filozofa, ki se vam zdi čudaško. ___________________________

___________________________________________________________________________

Navedite kakšen običaj drugega ljudstva, ki se vam zdi čudaški. 
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Sklep: »Ko pa sem se tako učil nekaj let iz knjige sveta in si prizadeval, da razširim krog 
svojih izkustev, sem se nekega dne odločil, da proučim tudi sebe samega in zastavim vse sile 
svojega duha v to, da izberem pota, ki naj bi me vodila do spoznanja resnice. In to mi je 
uspelo, kot se mi dozdeva, mnogo bolje, kakor če bi se ne bil nikoli ločil od svoje dežele ali 
od svojih knjig.«

Kam se je napotil zatem, ko je odkril, da ne najde resnice niti v učenostih v knjigah, niti v 

običajih in navadah ljudstev. _________________________________________________

Metodični dvom in cogito: Nerad pripovedujem o svojih prvih 
meditacijah v tej deželi. Tako abstraktne so in tako nenavadne, da 
ne bodo vsakomur po okusu. Vendar pa sem v nekem pogledu 
primoran o njih govoriti, da se lahko presodi, ali so osnove moje 
filozofije dovolj trdne ali ne. Že zdavnaj sem zapazil, da se 
moramo v praktičnem življenju včasih držati mnogih, čeprav zelo 
dvomljivih in negotovih mnenj, nič manj vztrajno in pogumno, 
kakor če bi bila gotova in dognana. O tem sem govoril že zgoraj. 
Toda v tisti dobi sem se želel posvetiti edinole iskanju resnice, ne 
pa praktičnemu delovanju, in zato sem menil, da moram ubrati 
prav nasprotno smer in zavreči kot absolutno napačno vse, kar bi 
moglo biti izpostavljeno tudi najmanjšemu dvomu. Tako sem se 
hotel prepričati, ali ne bo, ko bom vsa ta mnenja zavrgel, ostalo še 
kaj, o čemer bi sploh ne mogel dvomiti. 

Izpišite formulacijo metodičnega dvoma:

»O čem je mogoče dvomiti« je naslov prvega poglavja slovite drobne knjižice Meditacije, ki 
predstavlja vrh Descartesovega filozofiranja in v kateri je strnil svoja znanstvena, 
matematična in fizikalna dognanja, zelo sporna za začetek 16. stoletja, ter jih utemeljil s 
filozofijo. V tem poglavju uporabi rušilno metodo dvoma: » … (S)em danes osvobodil svoje 
misli vseh skrbi, poskrbel za nemoten mir, se umaknil v samoto in tako se bom naposled 
resno in sproščeno posvetil podiranju svojih mnenj (Descartes 1988, str. 49)

Pojem mnenje smo srečali že pri Platonu. To je vrsta spoznanja, ki ima za predmet vidni svet 
posameznih stvari in njihovih senc. Po Platonu zadostuje za vsakdanje življenje (prim. z 
Descartesovo mislijo na str.       , »da se moramo v praktičnem življenju včasih držati mnogih, 
čeprav zelo dvomljivih in negotovih mnenj, nič manj vztrajno in pogumno, kakor če bi bila 
gotova in dognana.«) Mnenja so negotova in dvomljiva, če pa hočemo iskati resnico, se 
moramo od njih dvigniti v miselni svet matematike in filozofija, kakor pravi Platon, po 
Descartesu pa jih moramo zavreči kot neresnična. A zato ne bo treba preiskati vsakega 
mnenja posebej, nadaljuje, ampak moram le poiskati kakšen razlog za dvom o obeh velikih 
skupinah mnenj. V prvi skupini so očitno lažna mnenja, v drugi pa ne povsem gotova in 
nedvomna, npr. v znanostih. Kako se loti te naloge?
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Čutno izkustvo

»Vse, kar sem namreč doslej dopuščal kot najbolj resnično, sem dobil od čutov … so sem ter 
tja varljivi, in preudarnost veleva, da nikdar docela ne verjemimo tistim, ki so nas kdaj 
ogoljufali.« (Isto, str. 50) 

Prvi razlog za dvom: čutne prevare 

Drugi razlog za dvom: realistične sanje 

Matematika 

»Iz tega bi smeli torej bržkone po pravici sklepati, da so fizika, astronomija, medicina in vse 
druge vede, odvisne od opazovanja sestavljenih stvari, sicer dvomljive, da pa aritmetika, 
geometrija in druge vede te vrste, ki obravnavajo samo najbolj enostavne in najbolj obče 
stvari, ter puščajo vnemar vprašanje, ali te stvari v naravi so ali jih ni, vsebujejo nekaj 
gotovega in nedvomnega. Zakaj če bedim ali spim, dva in tri je pet, kvadrat nima več stranic 
kakor štiri in nemogoče se zdi, da bi se porodil sum o lažnosti tako očitnih resnic.« (Isto, str. 
52)

Pitagorejci bi Descartesu odvrnili, da je matematično spoznanje najbolj resnično, celo sama 
narava ima za počelo število. Zares je matematika od antike naprej vzor vsem drugim 
znanostim. Še enkrat preberite, kaj pravi o njej v svojem biografskem zapisu iz Razprave o 
metodi (str.   ) Ali se čudi? 

Zakaj? 

Ali je matematika res tako gotova in trdna? Kaj Descartesu zadostuje za ovržbo matematične 
gotovosti? 

________________________________________________________________________

Ali mora biti dvom utemeljen? _________ Zadostuje ________________ dvom. Torej tudi 

matematika ni gotova, če pomislim na varljivega duha, ki me sistematično vara glede 

matematičnih resnic. V Razpravi ne najdemo hudobnega varljivca, marveč logične zmote. 

Ponovimo z Descartesom: »Ker nas na primer naši čuti včasih varajo, sem bil pripravljen 
domnevati, da  ni nobena stvar takšna, kakor si jo predstavljamo po njih. A ker sem 
videl, da se nekateri ljudje včasih motijo celo v najbolj preprostih geometrijskih vprašanjih ter 
zagrešijo logične napake in da se ne more meni primeriti prav to, kar drugim, sem zavrgel 
kot napačne vse razloge, katerim sem prej prisojal moč dokazov. In ko sem na koncu 
pomislil, da se morejo vse stvari, ki jih imamo v budnem stanju za resnične, pojaviti tudi v 
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spanju, ko nikoli ali domala nikoli ne ustrezajo resnici, sem se odločil za naslednje: delal se 
bom, da ne bom nobeni stvari, ki je za bedenje postala predmet mojih misli, prisojal več 
resničnosti kakor slepilom mojih sanj.

Ali koj nato mi je prišlo do zavesti, da jaz sam, ki zametujem vse kot lažno, očitno ne morem 
dvomiti o sebi, da sem nekaj vsaj tisti čas, ko to delam. In ker sem videl, da je resničnost 
stavka Mislim, torej sem, tako gotova in razvidna, da je niti najbolj nore  domneve skeptikov 
ne morejo omajati, sem jo brez pomislekov sprejel za prvo osnovo filozofije, ki sem jo 
iskal.« 

PRVA OSNOVA DESCARTESOVE FILOZOFIJE JE »COGITO«, 
»MISLIM, TOREJ SEM.«

Poskusite najti kakšen razlog za dvom v cogito. V mislih si npr. ponavljate, dvomim, da sem; 
dvomim, da dvomim, da sem; dvomim, da dvomim, da dvomim, da sem … Kaj se zgodi? 

___________________________________________________________________________

Prvo osnovo filozofije poimenuje tudi Arhimedova točka. (Arhimed je odkril zakonitost 
vzvoda. Menda je dejal, naj mu dajo zadosti dolg vzvod in dovolj trdno točko, pa bo 
premaknil Zemljo iz tečajev.) 

Kaj sem, nadaljuje Descartes? »Potem sem skrbno razglabljal, kaj sem. Prepričal sem se sicer 
o možnosti fikcije, da sem brez telesa, prav tako, da ni ne sveta in sploh ne kraja, v katerem bi 
jaz lahko bil, da pa se ne morem pod nobenim pogojem delati, da me ni. Prav nasprotno! 
Že samo iz tega, da je moja misel dvomila v resnico drugih stvari ali da sem mislil kar koli 
drugega, je z vso razvidnostjo in popolno gotovostjo sledilo, da sem. Če pa bi  nasprotno le 
za trenutek prenehal misliti, vtem ko bi moje telo, svet in vse drugo, kar sem si kdaj 
predstavljal kot resnično bivajoče, še dalje resnično bivalo, bi ne imel prav nobenega razloga
verjeti, da sem tudi jaz resnično eksistiral tisti čas, ko sem prenehal misliti.« 

Če ste bili kdaj v nezavesti ali če ponoči trdno spite, razumete, kaj hoče povedati. Ko smo v 
nezavesti ali spimo, sami zase ne bivamo. Descartesov subjekt je samozavedajoči se subjekt, 
tj. subjekt, ki lahko opazuje, kar se dogaja v njegovem mišljenju. Psihologi to poimenujejo 
introspekcija. Descartes uporablja pojem mišljenje široko, veliko širše kot danes psihologi 
(zanje je mišljenje samo eden od duševnih procesov), zanj katera koli vsebina ali proces, ki se 
ga zvemo. 

»Iz tega  sem spoznal, da sem neka stvar ali substanca, katere celotna narava ali esenca je 
samo v tem, da misli, in ki za svojo eksistenco ne potrebuje nobenega prostora in ni 
odvisna od nobene telesne ali materialne reči. Potemtakem je ta Jaz, to se pravi um, po 
katerem edinem sem, kar sem, reč, ki je popolnoma različna od telesa in tudi mnogo laže 
dostopna spoznavanju kakor telo. Povsem jasno je, da bi um sam ne prenehal biti vse, kar je, 
čeprav bi telesa ne bilo.«

Jaz, ki misli, ki se zaveda samega sebe, je po Descartesu um, duh, duša, razum. 
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DOMAČA NALOGA

Resnica: Descartes z metodo dvoma odkrije gotovo spoznanje, nič ga ne more omajati, še 
tako neznaten in za lase privlečen dvom mu ne more do živega. A kako ve, da je ta gotovost 
tudi resnična? Poskusite cogito (»Mislim, torej sem«) preveriti z že poznanimi opredelitvami 
resnice (prepišite opredelitve, jih uporabite na cogitu in zapišite, ali je katera primerna za 
potrditev resničnosti cogita): 

korespodenčna 
__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

koherenčna 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

pragmatična  
__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

konsenzualna 
__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

»Zatem sem pričel raziskovati, kaj je sploh potrebno, da spoznamo resnico in gotovost kakega 
stavka. Ker sem namreč pravkar odkril stavek, za katerega sem vedel, da je tak, sem mislil, 
da bi moral tudi vedeti, v čem obstaja ta gotovost. In ko sem spoznal, da v stavku »Mislim 
torej sem«, ni prav ničesar, kar bi mi jamčilo za njegovo resnico, razen tega, da je povsem 
jasno, da more misliti samo tisti,  ki eksistira, sem prišel do zaključka, da lahko postavim 
naslednje splošno pravilo: Res je vse, kar dojemamo zelo jasno in zelo razločno. Pripomniti 
pa je treba, da je nekaj težav v pravilnem določanju, kaj različno dojemamo.

Evidenčna opredelitev resnice: Res je vse, kar dojemamo zelo jasno in zelo razločno.

Jasno je spoznanje, ki je pazljivemu umu navzočno in očitno, tako da ni moč dvomiti o 
njegovi realnosti. 

Razločno je spoznanje, ki je tako natančno in različno od vseh drugih, da vsebuje zgolj to, kar 
je pazljivemu umu jasno.

Jasnost in razločnost skupaj sta isto kot razvidnost (evidentnost).

Primer jasnosti 
___________________________________________________________________________

Primer razločnosti 
________________________________________________________________________
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Po Descartesu duh (duša, um, razum, jaz) obstaja neodvisno od telesa. Njegova bistvena 
lastnost je mišljenje. Mišljenje pojmuje zelo široko: vsako dogajanje in vsaka vsebina v duhu, 
ki se je zavedamo. Naštejte jih 10: 

___________________________________________________________________________

Descartesova trdna točka spoznanja, temelj, na katerem bo zgradil novo stavbo vednosti, je 
torej cogito, v katerem se vsak razmišljujoči subjekt zave svoje eksistence. Razmišljujoči jaz 
je, kot pravi neka stvar, substanca (tisto, kar obstaja neodvisno od drugega). To je edina 
gotovost, aksiom, bi rekli matematično. A kako naprej, kaj je mogoče izpeljati iz te gotovosti? 
Jaz sicer sem, bivam, pravi, a nimam nobenega dokaza, da zunanji svet in moje telo, katerih 
zaznave najdem v svojem duhu, nista zgolj moje sanje, še v tako eksaktno znanost, kot je 
matematika, nisem gotov.  

Descartes je v pasti, ki jo strokovno poimenujemo solipsizem (solus ipse – jaz sam): Bivam 
jaz sam in vsebine moje zavesti. 

Miselni eksperiment: Predstavljajte si hišo, ki je ne morete nikoli zapustiti. Ima pa ta hiša 
okna, neprebojne zaslone, na katerih neprekinjeno teče tv program: na enem oknu se kaže 
ulica, drugem vrt, tretjem travnik in bližnji gozd. Ali bi stanovalec lahko odkril, da gre samo 
za tv program, ki mu zunaj nič ne ustreza, če pa ne more ven? 

Utemeljite odgovor.

Kako se Descartes izvije iz solipsistične zagate? Če mu je pomagal zrušiti matematiko zlobni 
duh, mu iz zagate lahko pomaga samo dobri Bog. Takole premišljuje: Dvomim, se sprašujem, 
nisem gotov v nič drugega razen v sebe kot mislečega duha, ne vem, ali obstaja zunanji svet, 
ali ni matematika zgolj velika prevara. Potem mi pride na misel, da vse to kaže na mojo 
nepopolnost. A od kod ta misel o popolnosti, ob kateri se zavem svoje nepopolnosti? Od 
nikogar drugega kot od Boga, ki je po definiciji popolno bitje. Takšno popolno bitje pa ne 
more biti zgolj vsebina moje zavesti, ne more biti le moja izmišljija, ampak mora z vso 
nujnostjo bivati neodvisno od mene. Če imam idejo popolnega bitja, sledi, da to bitje tudi 
biva.

Pa imamo drugo gotovost, ki jo je deduktivno izpeljal iz prve. S tem se nam odpira obsežno 
področje problemov, na katere trčimo, ko začnemo premišljati o bogu oziroma Bogu: odnos 
med vero in razumom  oziroma religijo in filozofijo ter znanostjo, dokazovanje Božjega 
bivanja, pojem Boga. 

Najprej zapišite, kaj vam pomeni pojem bog _______________________________________

in Bog ___________________________________________________________________
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VPRAŠANJA ZA UTRDITEV, DOPOLNITEV IN PONAVLJANJE 

Kakšno stališče je solipsizem? _________________________________________________

Zakaj se Descartes ujame vanj? ______________________________________Nismo ga 

omenjali pri antičnih mislecih. Zakaj ne? _________________________________________

Descartes si pomaga iz zagate z bogom kot popolnim bitjem, ki ga odkrije v svojem razumu. 
Ali gre za njegov individualni razum ali za univerzalni, zaradi česar najdemo idejo popolnega 
bitja v sebi vsi, če jo le poiščemo. Kakšen bi bil njegov odgovor? Kakšen vaš? 

Descartes: »Ko sem imel to za dognano, sem začel razmišljati o dejstvu, da dvomim in da potemtakem 
moja bit ni v vsem popolna. Jasno mi je namreč bilo, da je več popolnosti v spoznanju, kakor 
dvomljenju. Tako sem pričel iskati, od kod meni to, da razmišljujem o biti, ki je popolnejša od mene. 
In ker je enako protislovno, da bi popolnejše izviralo in bilo odvisno od manj popolnega. kakor da bi 
nekaj nastalo iz niča, je tudi nemogoče, da bi ideja popolnosti imela izvor v meni. Tako je preostajala 
le še možnost, da jo je postavila vame bitnost, ki je v resnici popolnejša od mene in ki dejansko 
združuje v sebi vse popolnosti, o katerih imam v sebi neko idejo. To je v eni besedi Bog.« (Meditacije,
str. 61-62) 

Pa argument formalizirajmo (po Palmerju): 

1. Bitje, ki dvomi, je nepopolno (popolno bi namreč imelo vso vednost, zato za dvom ne bi bilo 
prostora). 
2. Dvomim, torej sem nepopolno bitje. 
3. Vendar pa lahko vem za svojo nepopolnost samo zato, ker imam pojem popolnosti; zatorej imam 
pojem popolnosti. 
4. Sprejeti ga ne bi mogel od česa nepopolnega, zato ga nisem izpeljal iz sebe. 
5. Torej je bil moj pojem popolnosti izpeljan iz nečesa, kar je dejansko popolno. 
6. Samo Bog je dejansko popoln in pojem popolnosti sem dobil od njega, torej Bog biva neodvisno od 
mene. 

Kantova kritika ontološkega dokaza za božje bivanje

Kant se z Descartesovim dokazom ne strinja. Poglejmo si pot njegovega ugovora. Stavek »Bog je 
popoln« ima zgradbo »S je P«, pri čemer je S subjekt (tisti, ki mu pripišemo neko lastnost), P pa je 
predikat (lastnost, ki je pripisana subjektu). Subjekt v našem stavku je »bog«, predikat pa »popoln«. 
Descartes je iz tega sklepal, da Bog biva, saj mu v nasprotnem primeru ne bi mogli pripisati 
popolnosti, ker bi mu nekaj manjkalo.  
Kant ugovarja in pravi, da bivanje ali eksistenca ne more biti predikat. Če rečemo »Bog je«, potem 
»je« ne more biti predikat. »Bog je« namreč pomeni isto kot »Bog je bivajoč«. Ontološki dokaz pa 
predpostavlja, da je »bivajočnost« nujna lastnost pojma boga.
Zakaj eksistenca ne more biti predikat? Kant odgovor ponazori s primerom. Razlika med stotimi 
tolarji, ki jih imam v žepu in stotimi tolarji, ki si jih zamislim, ni razlika v pojmu stotih tolarjev. Pojem 
je v obeh primerih isti, medtem ko moje dejansko finančno stanje vsekakor ni. Če torej rečemo, da 
neka stvar biva, potem tej stvari – tudi v primeru boga – nismo pripisali nobene lastnosti, ki bi 
njenemu pojmu manjkala, če ta stvar ne bi bivala. Pojem boga je torej lahko popoln v obeh primerih: 
če bog biva ali pa ne. 

Kaj je dokaz v znanosti? Ali lahko navedete dve vrsti dokazov? V matematiki dokazujemo

_______________________________________________________________________

V naravoslovju in družboslovju pa ___________________________________________
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Dokazi za božje bivanje 

ONTOLOŠKI DOKAZ
Po definiciji je Bog najbolj popolno bitje, ki si ga lahko 
zamislimo. Popolno bitje poseduje vse lastnosti vključno z 
eksistenco. Zato ideja Boga vsebuje tudi njegovo eksistenco; 
protislovno je reči, da Bog ne biva.

DOKAZ IZ TRADICIJE
Ker so v Boga verjeli moji predniki, verujem vanj še sam.

DOKAZ IZ DRUŽBENE AVTORITETE
Večina se ne more motiti, večina ljudi pa je verjela in še vedno 
verjame v Boga.

KOZMOLOŠKI DOKAZ
Vse, kar opazujemo, ima svoje vzroke in pogoje in ti spet svoje. 
Vrsta vzrokov ne more iti v neskončnost. Nujno zadenemo na 
prvi vzrok, ki je Bog.

MORALNI ARGUMENT 
Vera v Boga pozitivno vpliva na moralno vedenje ljudi. Zaradi 
tega pragmatičnega razloga jo moramo sprejeti, četudi Boga ne 
moremo razumsko ali empirično dokazati.  »Če Boga ni, je vse 
dovoljeno.« (Dostojevski)

DOKAZ S ČUDEŽI 
Čudeži dokazujejo božje bivanje.

TELEOLOŠKI (SMOTRNOSTNI) DOKAZ
Pogosto ga štejejo za najmočnejšega, ker ponuja racionalno 
razlago univerzuma. Izhaja iz izkustva, ki priča o urejenosti 
vesolja. Kot pogled v mehanizem ure priča o urarju, tako 
urejenost v vesolju priča o Urejevalcu.
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Vera in razum

opredelite pojma 

vera 
___________________________________________________________________________

razum 
__________________________________________________________________________

Ozadje razprave o dokazovanju božjega bivanja je filozofsko vprašanje o razmerju med vero 
in razumom, ki je zelo pomembno, saj je od odgovora odvisen naš odnos do religije, znanosti
in filozofije. Od odgovora je odvisno tudi, kaj se učenci učijo pri biologiji. Npr. v ZDA je v 
nekaterih šolah prepovedan pouk evolucijske teorije. Danes poteka v svetu strastna razprava 
med darvinisti in kreacionisti (do naslednjič naj vsak od vas poišče na svetovnem spletu ali 
kje drugje osnovno informacijo o obeh pozicijah). Tema je aktualna tudi zato, ker smo 
pravkar praznovali 200 let od Darwinovega rojstva. Na vikipediji poiščite obe stališči, 
uporabite pametni telefon ali računalnik. 

darvinizem:

kreacionizem:
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V zgodovini so se glede odnosa med vero in razumom oblikovali različni odgovori (podčrtajte vam 
najbližji odgovor):

1. vera in razum sta povsem ločena
- vera je nad razumom 
- razum je nad vero 

2. vera in razum se dopolnjujeta 

1. Vera in razum (religija in znanost oz. filozofija) nimata nič skupnega. Vera je nad razumom.

Krščanstvo, podobno kot druge religije, ne potrebuje filozofske (razumske) utemeljitve, vera zadostuje 
za odrešitev od trpljenja in za pripravo na onostranstvo. Zato so prvi kristjani zavračali filozofijo. 
Tertulian (160-222 n. št.), ki spada med t.i. cerkvene očete (postavljali so miselne temelje 
krščanskemu nauku), je začrtal ostro mejo med vero in razum. »Kaj naj počnejo Atene z Jeruzalemom, 
kaj Akademija s Cerkvijo, kaj heretiki s kristjani? Naš nauk izvira iz hrama Salomona, ki je učil, da je 
treba Gospoda iskati v preprostosti našega srca. Če jim je všeč, naj zaradi mene vzpostavijo stoiško, 
platonistično ali dialektično krščanstvo. Toda mi po Jezusu Kristusu ne potrebujemo radovednih del, 
ne raziskovanja po evangelijih. Ko verujemo, ne želimo ničesar nad verovanjem. Kajti prvo, v kar 
verujemo, je: Ni ničesar nad verovanjem, v kar naj bi verjeli.« »Sin božji je umrl – popolnoma 
verjetno, ker je nerazumno, pokopan je vstal od mrtvih – točno, ker je nemogoče.« Te misli so bile 
pozneje oblikovane v stavek: Verujem, ker je absurdno. (Credo, qia absurdum.) Anselm 
Canterburyjski (1033-1109), prvi avtor ontološkega dokaza, je prav tako menil, da je vera nad 
razumom: Verujem, da bi razumel.

2. Vera in razum se dopolnjujeta.

Največji krščanski filozof Tomaž Akvinski (1225-1274), ki je Aristotelovo filozofijo prilagodil 
krščanstvu, je trdil, da vera nima prednosti pred razumom, kar spozna razum, je obvezno tudi za vero. 
Vendar sta znanost in filozofija le služabnici vere, kajti verske resnice (dogme) so razodete v Bibliji in 
drugih svetih spisih, od koder se spuščamo od Boga navzdol, dokazi za božje bivanje pa so le poti, ki 
vodijo navzgor k Bogu. Vera in razum se torej dopolnjujeta, obstajata pa dve različni poti do resnice. 

 DOMAČA NALOGA 
NASLOV ESEJA                          Jaz o Bogu                                    

ŠTEVILO BESED:                            MIN. 350                                    

ROK ZA ODDAJO:                                                               

Učna tema: Ontološki problem telesa in duha: absolutna bit (bog)  
 
Smoter domače naloge je samostojni premislek teme, ki smo jo obravnavali vzporedno z Descartesovim 
iskanjem Arhimedove točke gotovega spoznanja. To točko je našel v mislečem, samozavedajočem se subjektu, 
kar ga je pripeljalo do solipsistične zagate, ki jo je rešil z ontološkim dokazom za božje bivanje. Spoznali smo še 
druge dokaze (več o dokazih za in proti božjemu bivanju v Palmer, Ali središče drži?, DZS, LJ. 1995, str. 176-235) 
in nekaj drugih podtem filozofije religije, ene od filozofskih panog.  

ANALIZA POJMA BOGA 

Vprašanja vam bodo pomagala nekoliko pojasniti, na kaj mislite z besedo BOG.  
 
1. ALI VERJAMETE V BOGA?    DA              NE                NE VEM  
 
a. Če je vaš odgovor da, ste TEIST (ne glede na to, v katerega/kakšnega boga verjamete). 
b. Če ste odgovorili z ne, ste ATEIST. 
c. Če pa ne veste, ste AGNOSTIK. 
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2. KATERE SO NAJBOLJ POMEMBNE ZNAČILNOSTI BOGA? (To vprašanje je umestno, četudi ste ateist ali 
agnostik - dobro je namreč vedeti, v kaj ne verjamete ali česa ne veste. Morda ne verjamete v očetovskega 
Boga, ki pazi na nas, menite pa, da obstaja nekakšna sila, ki je spravila v gibanje univerzum ipd.) 
 
3. ALI JE BOG VSEMOGOČEN (OMNIPOTENTEN)?                                  _________ 
  ALI JE BOG VSEVEDEN (OMNISCENTEN)?                                             _________ 
  ALI JE BOG VSEPRIČUJOČ (OMNIPREZENTEN)?                                   _________ 
  ALI JE BOG STVARNIK SVETA?                                                                _________ 
  ALI JE BOGU MAR ZA LJUDI                                                                     _________ 
  ALI IMA BOG ČUSTVA?                                                                              _________ 
  ČE DA, KATERA? (Obkrožite!) LJUBEZEN, LJUBOSUMNOST, JEZO, 
  SOVRAŠTVO, USMILJENJE, (Dodajte!)_____________________________________ 

  ALI SE BOG RAZLIKUJE OD SVETA, KATEREGA JE USTVARIL?     __________  

  ALI JE BOGA MOGOČE SPOZNATI?                                                         __________ 
  ALI SE JE BOG KDAJ UČLOVEČIL?                                                          __________ 
 
Bog je ljubezen, pravi Janezov evangelij. Tomaž Akvinski ga pojmuje kot aktivnega stvarnika, Voltaire kot prvi 
fizikalni princip. Nekateri menijo, da je neskončna skrivnost, ki je naš razum ne more dojeti, ideal, h kateremu 
težimo, a ne vemo, kaj je to. Drugi spet menijo, da ga lahko osebno izkusijo skozi skrivnostna doživetja (Pascal, 
mistiki) in tretji skozi nekoga tretjega (Jezusa, preroke ipd.). Lahko pa je bog le neosebna kozmična sila, morda 
identična z univerzumom ali energijo. Zato ni dovolj reči, da nekdo veruje v boga, ampak mora sam ugotoviti, 
kaj je to, v kar veruje. Še nekaj dodatnih vprašanj za razjasnitev:  
 
Ali je bog nadnaravno bitje – ali je onstran fizikalnega sveta, kakor ga izkušamo vsakodnevno. Če je bog 
transcendenten, kako sploh vemo zanj. V starem testamentu se pokaže, dela čudeže ipd. Ali je bog imanenten? 
Npr. se utelesi v človeku Jezusu, ali kot sveti duh prežema vse, ali pa je sploh narava - kot trdi Spinoza. A potem 
gre verjetno samo za poimenovanje. Ali je bog duh – kakor ga je pojmoval Hegel (tudi Sv. pismo). Ali je bog 
kreator univerzuma. Če je, potem mora biti transcendenten. Ali je bog nepoznani objekt naše vere? 
(Kierkegaard.)  
 
VERA: Običajno ljudje pravijo, verjamejo, da bog biva, ker so verni. Kaj pa pomeni beseda veren? Popolnoma 
predan, v tem pomenu je vera mnogokrat zoperstavljena razumu, saj ljudje ne pojasnjujejo svoje vere, 
mnogokrat niti ne potrebujejo pojasnil in utemeljitev zanjo. In vendar, če naj bo vera popolna predanost, 
zahteva torej celotno osebnost, tudi razum, saj smo ljudje razumna bitja. Vera je mnogokrat povezana z 
razodetjem, kakor je opisano v Bibliji, katero danes mnogi razlagajo simbolično in govorijo o razodetju v 
osebnem smislu. 
 
FILOZOFIJA RELIGIJE: Velika pomembnost religije jo dela za zelo kontroverzen in občutljiv del našega življenja. 
Zaradi tega je tudi zelo občutljivo področje filozofije. Najprej se zdi, da je so njene teme del ontologije – 
raziskovanja o resnični naravi sveta – bog kot absolutna, popolna bit. Toda religija je veliko več kot le iskanje 
vednosti; je prav tako iskanje smisla, moralnosti, pravičnosti in izkustva, kakršnega na drugih področjih ni. 
Filozofija religije se torej začne kot ontološka disciplina, ki poskuša definirati najvišjo bitnost (Boga) in dokazati 
njegovo bivanje z racionalnimi argumenti (dokazi). Če nekateri filozofi to vero razlagajo v smislu racionalnosti, 
drugi trdijo, da gre za čustveno zavezanost, ki je onstran razuma. Vsi ti pristopi k filozofiji religije so zastopani 
tudi v sodobni misli, prav tako pa dvomi, ki jih spremljajo. Tisti, ki menijo, da je Bog spoznaten, so navzkriž s 
tistimi, ki imajo nasprotno prepričanje. Tisti, ki vztrajajo pri veri, se med sabo ne strinjajo, ali jo je mogoče in 
treba upravičevati. Obstajajo tudi tisti, ki bi radi verjeli v Boga, pa jim dela težave prisotnost zla in trpljenja na 
svetu. Nekateri pa menijo, da je vera zastarelo prepričanje, preostanek neustrezne znanosti in metafizike 
minulih stoletij. Potem pa imamo še tiste, ki religije ne napadajo le zaradi zastarelosti, ampak jo vidijo kot 
zahrbtnost, kot simptom dekadence, slabosti ali nedoraslosti (Nietzsche). A navkljub različnim dvomom in 
napadom ostaja religija pomemben del našega življenja. 
 
Pri pisanju si pomagajte tudi s Svetim pismom in drugimi gradivi. Pomembno je, da dodatno gradivo pravilno 
navedete na koncu eseja. Primer: Donald Palmer, Ali središče drži?, DZS, Ljubljana, 1995, str. 176-235.  
Prav tako je nujno, da pravilno citirate, ne smete prepisovati. Najboljše eseje, ki bodo pokazali poznavanje 
problematike, imeli uvod, jedro, sklep, rdečo nit, oseben pristop (zato naslov Jaz o …), bomo ocenili. Veliko 
užitka pri pisanju 
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Vprašanje telesa in duha

Še enkrat vpišite svoje ocene za postavke na lestvici realnosti: moje telo (   ) sosed v klopi (   ) stol, na 
katerem sedim (    ) duša (   ) um (    )

Duša v SSKJ (nekaj uporab besede)

- nematerialno, neumrljivo bistvo človeka (pokoj duše, skrbeti za dušo) 
- čustveno moralna plat človeka (bolečina mu trga dušo) 
- duševnost (motivacijske, čustvene in kognitivne lastnosti človeka) 
-    ekspresivno (za to sem z dušo in telesom; še dušo bi prodal; privezati si dušo; dušo bi dal 

zanjo; izpustiti dušo;) 

1. Po Platonu obstajata umrljivo telo in nesmrtna duša, ki ima tri plasti: poželjivo, razvnemalno in 
razumsko. (Psihologija ostaja pri njegovi delitvi duševnosti, le drugače jo poimenuje, prva plast je 
motivacijska, druga čustvena in tretja so spoznavni procesi). Po Platonu se ljudje delimo na tri sloje 
glede na to, katera plast duše je dominantna pri posamezniku: pri večini prevladuje poželjiva plast, 
zato je večinoma usmerjena v pridobitništvo, zadovoljuje se s preprostimi čutnimi užitki. Manjšini 
vlada razvnemalna oziroma čustvena plast, ljudi te vrste najdemo med vojaki, oblastniki, gre jim za 
slavo, čast, zmago. Še manj ljudi ima prevladujočo razumsko plast. Mednje sodijo filozofi, ki se 
vzpnejo iz votline v miselni svet, danes bi k njim sodili tudi znanstveniki, v Platonovem času pa so bili 
filozofi oboje, znanstveniki in filozofi v današnjem pomenu besede. (Za radovednejše: Platon je avtor 
prve utopije – kraj, ki ga ni – v pravični državi, kjer bi bili vsi srečni, ker bi pač vsak opravljal tisto 
delo, za katerega je sposoben, ne bi mogel vladati ne pripadnik pridobitniške večine, ker bi oblast 
izkoristil za bogatenje, ne častihlepne manjšine, ampak filozof, ki mu ne gre ne za bogastvo ne za 
slavo, ampak bi znal voditi državo, ker je zaradi poznavanje idej dobrega, pravičnega, resničnega 
razumen v javnem in zasebnem življenju, predvsem pa si ne želi vladati.)   

2. Aristotel loči vegetativno (rastlinsko), animalno (živalsko) in razumsko dušo. V grobem še danes
delimo živa bitja na rastline, živali in ljudi. Duša je od telesa neločljiva forma.

3. Nekaj ontološke terminologije: Po monistu je vse iz enega. To eno je lahko materialno, 
snovno ali mentalno, inteligibilno, duševno, miselno. Po dualistu je vse iz dvojega. In kaj si 
ti? 

materialist                                   idealist
(tudi duševni pojavi so                     (materija je duševne narave)

materialni)

dualist
obstajajo materialna telesa in

od njih različni mentalni, duševni pojavi oz
telesa in duše

Nazaj k Descartesu: Lahko bi ga uvrstili med pluraliste, ker loči tri substance. Vendar se ga običajno 
šteje za glavnega predstavnika dualizma, ker Bog nima materialnih lastnosti: »Potem sem skrbno
razglabljal, kaj sem. Prepričal sem se sicer o možnosti fikcije, da sem brez telesa, prav tako, da ni ne 
sveta in sploh ne kraja, v katerem bi jaz lahko bil, da pa se ne morem pod nobenim pogojem delati, da 
me ni. Prav nasprotno! Že samo iz tega, da je moja misel dvomila v resnico drugih stvari, ali da sem 
mislil kar koli drugega, je z vso razvidnostjo in popolno gotovostjo sledilo, da sem. (…) Iz tega sem 
spoznal, da sem neka stvar ali substanca, katere celotna narava ali esenca je samo v tem, da misli, in ki 
za svojo eksistenco ne potrebuje nobenega prostora in ni odvisna od nobene telesne ali materialne reči. 
Potemtakem je ta Jaz, to se pravi um, po katerem edinem sem, kar sem, reč, ki je popolnoma različna 
od telesa (…) Povsem jasno je, da bi um sam ne prenehal biti vse, kar je, čeprav bi telesa ne bilo.«                                    
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Še en ontološki pojem: SUBSTANCA (def.: Je vse, kar za svoje obstoj ne potrebuje nobene druge 
stvari, kar lahko obstaja zase ločeno od vseh drugih stvari.)

Descartesova ontološka pozicija ni prav nič drugačna od običajnega prepričanja, da smo ljudje iz dveh 
različnih stvari, iz telesa in duše, poleg njiju pa obstaja še Bog (bog oziroma bogovi), kakor misli (in 
je mislila) večina. Za takšen zdravorazumski dualizem pričata dve različni izkustvi. Telesa, tudi lastno, 
so čutno zaznavna, se spreminjajo, gibajo, imajo obliko, maso, velikost, so v prostoru in času …, živa 
telesa so poleg tega tudi smrtna. Duševnih procesov in stanj pa se zgolj zavedamo, niso čutno 
zaznavni, ne najdemo jih v prostoru … 

TEŽAVE

Kakor hitro začnemo sistematično razmišljati o naši zdravorazumski ontologiji, se nam zgodi to, kar se 
je zgodilo Descartesu:

1. Substanca je v resnici lahko samo Bog, ker samo on za obstoj ne potrebuje nobene druge stvari;
duše in telesa, ki so neodvisna druga od drugih, pa za svoj obstoj potrebujejo Boga, ki jih je ustvaril. 

2. Substance se povsem razlikujejo med sabo. A kako pojasniti, da lahko nekaj miselnega, 
nerazsežnega obstaja v telesu? 

3. Če sta telo in duša neodvisna drug od drugega, kako to, da npr. čutimo bolečino (duševni pojav), če 
se zbodemo (fizični dogodek), ali dvignemo roko (fizični dogodek), če to hočemo (duševni proces). 

Baruch de Spinoza (1632-1677) je uvidel, da Descartes ni mogel pojasniti povezave med substan-
cami, ker jih je definiral različno. Spinoza zato telesa in duha ni obravnaval kot ločeni substanci, 
ampak kot različna vidika – atributa – ene in iste substance, ki je Bog. Začetek argumenta je naslednji: 
če so substance popolnoma neodvisne druga od druge in ker ne morejo vplivati druga na drugo, 
imamo lahko le eno samo – in ta je Bog. Torej je Spinoza monist. A Spinoza je tudi panteist, ker mu 
narava in Bog pomenita isto. 

Gottfried W. LEIBNIZ (1646-1716) soglaša z Descartesom, da obstaja več substanc, hkrati pa tudi s 
Spinozo, da ne morejo vplivati druga na drugo. Bog je po Leibnizu ustvaril množico med sabo 
različnih substanc, ki pa so vse duhovne narave, imenuje jih monade (sam Bog je najvišja monada), in 
so seveda neodvisne, med njimi ni nobenega vzajemnega sodelovanja. Kako se torej zdi, da obstaja 
povezava med njimi? Po Leibnizu jih je Bog ustvaril tako, da delujejo vzporedno – prestabilirana 
harmonija, čeprav med njimi ni nobene povezave ('nimajo oken'). 

IDEALIZEM Kot je razvidno iz povedanega, je bil Leibniz idealist. Materialne stvari niso nič 
drugega kot predstave v duhovnih monadah. Idealisti trdijo, da ne biva nič drugega kot duše in od njih 
odvisne stvari (tudi Bog). Tako je irski škof George Berkeley (1685-1753) zagovarjal ekstremno 
pozicijo empirističnega subjektivnega idealizma. Izrazil ga je v misli »Esse est percipi« ali »Biti je biti 
zaznan«. Po Berkeleyju je nesmiselno verjeti v obstoj nečesa, kar ne izkusimo. Izkusimo lahko le naše 
zaznave in predstave. Vemo, da kamen biva, ker imamo o njem čutno izkušnjo (zaznavo teže, oblike, 
površine ipd.) Vemo tudi, da eksistira naša duša, kajti mi smo tisti, ki zaznavamo, občutimo, mislimo, 
se zavedamo. Prav tako vemo, da obstaja Bog … (Slavnejši idealisti so bili še: Fichte, Schelling, 
Georg W. Hegel /1770-1831/)

vrsta substance                MISLEČA                             POPOLNA                    RAZSEŽNA 
(res cogitans; jaz, duša,            (Bog)                               (res extensa; živa 
razum, duh, um)                                                               in neživa telesa)

bistvena lastnost mišljenje                            popolnost                    razsežnost 
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SODOBNE ZASTAVITVE PROBLEMA TELESA IN DUHA

Metafizične spekulacije o duhovni in telesni substanci se nam danes zdijo precej čudne, a 
znanost 20. stoletja je spet naletela na ta problem. Za prejšnje stoletje so predvsem značilne 
materialistične rešitve problema, ki se opirajo na znanstvena spoznanja s področja biologije 
(biofizika, biokemija), medicine (nevrologija), psihologije in računalništva ter umetne 
inteligence. V zadnjih dvajsetih letih se poleg nevroznanosti pospešeno razvija celo nova 
multidisciplinarna kognitivna znanost, v kateri sodelujejo znanstveniki z omenjenih 
empiričnih področij in tudi, presenetljivo, filozofi. 

BEHAVIORIZEM je bil psihološka šola, ki je hotela psihologijo oznanstveniti, zato je 
zanikala obstoj kakršnekoli metafizične duševnosti, ki je ne moremo znanstveno raziskovati, 
saj subjektivna in nepreverljiva introspekcija ni znanstvena metoda. Moderni behavioristi so 
bolj subtilni, duševni dogodki so le vzorci ali dispozicije za določena ravnanja (obnašanja). 
Če rečemo, da smo žejni, napovemo neko svoje dejanje, popili bomo kozarec vode takoj, ko 
bo mogoče, dejanje pa ni duševne narave, marveč gibanje telesa, izpitje kozarca vode. 
Nekatere duševne pojave je res mogoče obravnavati tako (npr. inteligence ne občutimo, je 
dispozicija, ki napove rezultate pri reševanju IQ testov.), a ne vseh. Kajti nekatere duševne 
procese resnično občutimo (npr. bolečino, rdečo barvo – kako bi npr. barvo opisali z
dejanjem), in problem duha se znova zastavi. (Glej Palmer 1995, str. 137)

IDENTITETNA TEORIJA je nastala kot odgovor na odkritja o delovanju možganov. 
Trdi, da so duševni procesi  v resnici možganski procesi – zelo zapleteni biokemični in 
električni procesi. Tako občutek rdeče barve ni nič drugega kot zapletena nevrološka 
aktivnost. (Več o njej v Palmer 1995, str. 153.)

FUNKCIONALIZEM je odgovor na razvoj računalniške tehnologije in umetne 
inteligence prav tako pa tudi na nerešena vprašanja preteklih in sodobnih teorij o odnosu med 
duhom in telesom. Behaviorizem se osredotoča na obnašanje in pušča vnemar možgane in 
občutke, identitetna teorija ne pojasni, zakaj imajo možgani posebne lastnosti, kot so zavest, 
občutenje, mišljenje itd. Ali jo ima snov, iz katere so možgani, ali morda  procesi, ki se 
odvijajo v njih? Funkcionalisti pa odgovarjajo, da snov ni pomembna, da procesi pojasnjujejo 
duševne dogodke ne glede na to, kje se dogajajo – v možganih ali pa v strojih – v
računalnikih. Duševna aktivnost sestoji iz določenih funkcij možganov, ki jih lahko 
posnemamo tudi v kakšnem drugem materialu. (Katere vrste operacij lahko izvajajo 
računalniki in možgani?) Torej ni nič posebnega v možganih. 
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POJASNILO O PREDMETU 

IZ ZGODOVINE POUKA FILOZOFIJE V GIMNAZIJI 
Nekoč se je filozofija v gimnaziji poučevala zgodovinsko, začelo se je s prvim filozofom, starogrškim Talesom 
iz Mileta, in končalo z modernimi filozofskimi nauki. Dijaki so si morali zapomniti nauke, pomembna dela in 
življenja  velikih  filozofov.  Po  izgonu  filozofije  iz  usmerjenega  izobraževanja,  da  ne  bi  kvarila mladine  s 
pluralnostjo idej, se je na koncu 80. let vrnila v gimnazije. Takrat se je spremenil tudi njen cilj, zdaj predmet 
filozofija uvaja v filozofsko mišljenje in pomeni spodbudo k samostojnemu, kritičnemu razmisleku in presoji 
temeljnih vprašanj človeka  in sveta. Ker kritičnost omogoča zavedanje subjektivnosti in pristranosti, vodi 
pouk tudi k strpnejšemu dialogu na podlagi racionalnih argumentov. Pouk filozofije ima še širši izobraževalni 
cilj, saj prispeva k večji razgledanosti, namreč omogoča razumeti, kako so filozofski pojmi (resnično, dobro, 
pravično, lepo, svoboda, bit, zakonitost, nujnost, slučajnost …) vgrajeni v temelje humanistike, naravoslovja, 
matematike, družboslovja, religije in umetnosti.  
 

Torej s pomočjo filozofije dijaki premislijo svoje v šoli in drugod pridobljeno znanje in življenjske izkušnje. 
 

Pouk ni zasnovan kot predavanje in razlaga, katerih vsebino se je treba preprosto naučiti iz zapiskov / 
učbenikov in ponoviti pri preverjanju/ocenjevanju znanja, marveč poteka kot: 
 

 

Vse naštete učne metode imajo za cilj usposobiti dijake za pisanje daljšega argumentativnega sestavka 
(lahko tudi eseja) proti koncu šolskega leta, skozi katerega se pokaže realizacija začrtanih ciljev.  
 
 

Takšen pouk zahteva maksimalno aktivnost in sodelovanje  
dijakov in učitelja. 

 

TEME 
 

 
1. Kaj je filozofija? 
 

Njene značilnosti, odnos do znanosti, umetnosti in religije, nastanek, razvoj, panoge itd.   
 
 
2. Kaj je dobro in kako naj ravnam? 
 

Platon pravi, da je najvišje dobro ideja dobrega. Kaj pa mi? Kaj je za nas dobro? Kaj je dobro življenje, 
sreča, užitek, kdaj  smo moralni, kako  je morala utemeljena.  (Temo bomo obravnavali na  resničnih 
primerih iz življenja, skozi literaturo, film.)   
 
 
3. Kaj resnično obstaja in kako lahko to spoznamo? 
 

Naše  vsakodnevno  stališče  je  spet  zoperstavljeno  Platonu  in  predhodnikom,  primerjamo  ga  z 
Aristotelovim pojmovanjem. Kaj  je  resnica,  kako  jo  spoznamo  (razum,  čuti  itd.), nekateri problemi 
sodobne znanosti. Vprašanje duše in telesa, najvišje biti, Boga ob Descartesu.  Izvor, gotovost in meje  
spoznanja. 

- branje in analiza filozofskih in drugih besedil,  
- diskusija o filozofskih problemih,  
- pisanje krajših in daljših sestavkov za domačo nalogo ali pri uri.  
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LITERATURA 
 
1. Palmer, Donald (2007): Ali središče drži? Uvod v zahodno filozofijo. 
(Ljubljana: DZS.) Palmerjev učbenik je za dijake zelo primeren uvod v različne filozofske probleme, 
ideje  in  nauke  pomembnih  filozofov  zahodne  tradicije  tudi  zato,  ker  resen  razmislek  opremi  z 
duhovitimi karikaturami. 
 

2. Gaarder, Jostein (1997): Zofijin svet: roman o zgodovini filozofije.  
(Maribor: Obzorja.) Pred leti knjižna uspešnica, ki pregled zgodovine filozofije kombinira z napeto 
zgodbo o Zofiji. 
 

3. Bryan, Magee (2002): Poti filozofije.  
(Ljubljana: Mladinska knjiga.) Bogato opremljena in dobro napisana zgodovina filozofije. 
 

4. Savater, Fernando (1998): Etika za Amadorja.  
(Ljubljana: Cankarjeva založba.) Avtor na preprost način vpelje svojega sina v etiko. 
 

5. Law, Stepehen (2003): Modrijanovi zapiski.  
(Domžale: Miš.) Domiselen in neobičajen uvod v filozofijo. 
 

6. Cathcart, T., Klein, D. (2008): Ste že slišali tistega o Platonu … Kako razumeti 
filozofijo s pomočjo šal.  
(Ljubljana: Vale ‐ Novak.) Zanimiva in duhovita združba filozofije in šal. 
 

7. Piquemal, Michel, Lagautrière, Philippe (2007): Modrosti srca. Zgodbe 5 minut.  
(Ljubljana: Mladinska knjiga.) Naslov pove vse: zgodbice, ki spodbujajo razmišljanje. 
 

8. Eagelton, Terry (2009): Smisel življenja. Zelo kratek uvod.  
Ljubljana: Krtina. (Odlično napisana kratka knjigica na temo, ki zanima vsakega človeka.) 

 

9. Miller, David (2007): Politična filozofija. Zelo kratek uvod.  
Ljubljana: Krtina. (Razsvetlitev velikih vprašanj, ki nas mučijo kot državljane v kriznih časih.)   

 
10. Craig, Edward (2011): Filozofija. Zelo kratek uvod.  

Ljubljana: Krtina. (Na kratko skozi glavne filozofske teme.) 
 

11. Okasha, Samir (2012): Filozofija znanosti. Zelo kratek uvod.  
Ljubljana: Krtina. (V času eksplozije znanosti dobrodošel uvod v poglavitna vprašanja.) 

 
12. Warburton, Nigel (2009): Filozofija. Temeljna spoznanja.  

Ljubljana: Sofija.  (Je uvod v filozofijo za neposvečene, za vse tiste, ki se šele seznanjajo z 
zahodnoevropsko tradicijo filozofije.)   

 

13. Warburton, Nigel (2012): Vprašanje umetnosti..  
Ljubljana: Sofija. (Je namenjena vsakomur, ki ga zanima vprašanje umetnosti. Ne predpostavlja 
poznavanja filozofije, le kanček poznavanja umetnosti.) 
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MERILA OCENJEVANJA ZNANJA PRI FILOZOFIJI 
 
so  konkretizacija meril,  ki  jih  22  8.  2014  sprejel  in  potrdil  strokovni  aktiv  za  družboslovje  in 
humanistiko za šolsko leto 2014 – 2015 in so skladna s Šolski pravili ocenjevanja znanja na GSŠRM.  
 
Ocenjevanje znanja 
11..   ŠŠtteevviilloo   ppiissnniihh   oocceennjjeevvaannjj::   Najmanj  eno  pisno  ocenjevanje  v  redovalnem  obdobju.  V 

šolskem letu vsak dijak pridobi najmanj eno oceno iz eseja.  
22..   ŠŠtteevviilloo   uussttnniihh   oocceennjjeevvaannjj::  Najmanj  1  v  š.  l., ustna ocena  se pridobi  s  sodelovanjem pri 

pouku ali klasičnim spraševanjem. 
33..   DDrruuggee   oobblliikkee   pprriiddoobbiivvaannjjaa   oocceenn::   Referat,  kompleksnejša  domača  naloga,  dober  uvid, 

izvirna rešitev, dobra razlaga problema, logična izpeljava pri pouku, uspeh na tekmovanju, 
na koncu šolskega leta je lahko ocenjena tudi filozofska mapa (portfolio).  
Pri  pripravah  za maturo  se  ocenjevanje  izvaja  skladno  s Maturitetnim  katalogom    za 
filozofijo.   

44..  MMeerriillaa  oocceennjjeevvaannjjaa::  Osnova za ocene so cilji predmeta (UN)  
 

Splošni cilji: pouk filozofije uvaja dijake v filozofsko mišljenje: 
 

‐ Usmerja jih v samostojno, ustvarjalno mišljenje in presojanje. 
‐ Spodbuja razmislek o temeljnih vprašanjih človeka in sveta, družbe in narave. 
‐ Spodbuja kritično refleksijo osnov izkustva, vednosti, vrednot in delovanja. 
‐ Omogoča zavedanje subjektivnosti in ideoloških pristranosti. 
‐ Vodi k strpnemu dialogu na podlagi racionalnih argumentov. 
‐  Omogoča  razumeti,  kako  so  temeljni  filozofski  pojmi  vključeni  v  osnove  humanistike, 
družboslovja, naravoslovja, religije in umetnosti. 
‐ Pomaga jim pri orientaciji v življenju. 
 
Operativni cilji: Pri pouku filozofije se dijaki učijo:  
 

‐ odkrivati in raziskovati filozofske probleme,  
‐ filozofsko preučevati pojme,  
‐ povezovati raziskovanje pojmov in problemov z ustreznimi avtorji in besedili  
‐ oblikovati racionalne argumente, 
‐ uporabljati jezik jasno, konsistentno in ustrezno obravnavanim problemom. 
 
Odlično 
Zna  razložiti  obravnavane  filozofske  probleme,  jih  povezati  z  ustreznimi  avtorji  in  s  svojim 
predhodnim znanjem in izkušnjami.  
Zna  analizirati  filozofske  pojme  (npr.  bivajoče,  konkretno,  svoboda)  in  argumentirati  različne 
filozofske pozicije.  
V novih vsebinah pogosto odkrije filozofske probleme, jih naveže na že poznane. Včasih odkrije tudi 
izvirne rešitve.  
Dobro obvlada tudi strokovno filozofsko terminologijo (npr. dialektika,  materializem, gnoseologija).   
Pri pouku aktivno sodeluje: piše zapiske, bere besedila, odgovarja na vprašanja, samostojno postavlja 
vprašanja, pogosto sodeluje v diskusijah, se trudi prepričljivo utemeljiti svoje zamisli, teze, mnenja, 
ocene;  strpno  posluša,  premisli  in  upošteva  prispevke  drugih.  Njeni/njegovi  govorni  prispevki  so 
relevantni (nanašajo se na obravnavani problem).  
Jezikovno je korekten(a), odlika je tudi bogat besedni zaklad in lahkotnost izražanja.  
Filozofska mapa,  ki  je osnova  za učenje,  je urejena, poleg besedil vsebuje  zapiske,  izpiske,  skrbno 
izdelane domače naloge, tudi ustrezno gradivo iz drugih medijev.  
Končna ocena: Pisne, ustne ocene znanja in druge ocene so praviloma 5 ali 4. 
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Prav dobro  
Zna  razložiti  obravnavane  filozofske  probleme,  jih  povezati  z  obravnavanimi  avtorji  in  s  svojim 
predhodnim znanjem  in  izkušnjami. V novih vsebinah včasih odkrije filozofske probleme,  jih naveže 
na že poznane. Z učiteljevo pomočjo analizira filozofske pojme (npr. bivajoče, konkretno, svoboda) in 
utemeljuje svoje teze.  
Solidno obvlada filozofsko terminologijo (npr. dialektika, materializem, gnoseologija) 
Sodelovanje:  piše  zapiske,  bere  besedila,  odgovarja  na  vprašanja,  včasih  postavlja  vprašanja  in 
sodeluje v diskusijah, poskuša utemeljiti svoje zamisli, teze, mnenja, ocene; strpno posluša, premisli 
in upošteva prispevke drugih. Njeni/njegovi govorni prispevki so večinoma relevantni. 
Njegovo/njeno jezikovno izražanje je korektno.  
Filozofska mapa,  ki  je osnova  za učenje,  je urejena, poleg besedil vsebuje  zapiske,  izpiske,  skrbno 
izdelane domače naloge, nekaj je tudi ustreznega gradiva iz drugih medijev.  
Končna ocena: Pisne, ustne ocene znanja in druge ocene so praviloma 4 ali 3.  
 
Dobro  
Merilo  za oceno: Zna okvino  razložiti obravnavane  filozofske probleme,  čeprav  gre bolj  za obnovo 
obravnavane  snovi, ki  je  tudi ne  razume vselej  (kar  se kaže v pomanjkljivih  izpeljavah, nelogičnosti 
odgovorov ipd.) Skorajda ne povezuje snovi s svojim predhodnim znanjem in izkušnjami.  
Pozna osnovno filozofsko terminologijo (npr. dialektika, materializem, gnoseologija) in včasih poskuša 
analizirati  filozofske pojme  in argumentirati stališča, vendar oboje običajno spodleti brez učiteljeve 
pomoči.   
Sodelovanje: piše zapiske, bere besedila, včasih odgovori na kakšno vprašanje, praviloma ne postavlja 
svojih, zelo redko sodeluje v diskusijah, se ne trudi preveč utemeljiti svojih prispevkov, jih kar navrže. 
Vendar  strpno posluša prispevke drugih. Njeni/njegovi  govorni prispevki  se  včasih ne nanašajo na 
obravnavani problem.  
Filozofska mapa, ki  je osnova  za učenje,  je  solidno urejena, poleg besedil vsebuje  zapiske,  izpiske, 
domače naloge.  
Se trudi biti jezikovno korekten(a). 
Končna ocena: Pisne, ustne ocene znanja in druge ocene so praviloma 3 ali 2.  
 
Zadostno ‐ minimalni standard 
Zna le okvirno, približno in pomanjkljivo obnoviti obravnavano snov in komaj kdaj kaj razume. 
Ne povezuje snovi s svojim predhodnim znanjem in izkušnjami. Pozna nekaj filozofske terminologije, 
nikoli  ne  analizira  pojmov  in  argumentira,  zna  obnoviti  obravnavana  besedila,  avtorje  in  njihove 
nauke/ideje.  
Sodelovanje: piše zapiske in bere besedila, največkrat šele po učiteljevi vzpodbudi, včasih odgovori na 
kakšno vprašanje, praviloma ne postavlja svojih, komaj kdaj sodeluje v diskusijah, ne utemelji svojih 
prispevkov,  a  strpno  posluša  in  sledi  prispevkom  drugih.  Njegovi/njeni  prispevki  so  večinoma 
nerelevantni, a z njimi ne moti poteka ure.  
Uporablja jezik nekorektno (pogovorni jezik, v pisnih izdelkih veliko jezikovnih napak) 
Filozofska mapa, ki  je osnova za učenje,  je urejena, poleg pri pouku dobljenih besedil vsebuje nekaj 
zapiskov in domačih nalog.  
Končna ocena: Pisne, ustne ocene znanja in druge ocene so praviloma 2.  
 
Nezadostno  
Ne zna niti obnoviti obravnavane snovi, ne razume  filozofskih problemov  in avtorjev,  čeprav včasih 
lahko navrže kakšen pravilen podatek ali dejstvo. Ne pozna filozofsko terminologijo. 
Pri pouku ne sodeluje in/ali ga moti. Ne sledi učni uri, praviloma ne piše zapiskov in ne bere besedil, 
če da,  piše  in bere  zgolj na učiteljevo  zahtevo. Ne  sodeluje  v diskusijah, ne posluša, ni  strpen do 
drugih. Če se oglasi, je njegov/njen prispevek praviloma nerelevanten in z njim moti potek pouka.  
Filozofska mapa  ni  urejena,  poleg  pri  pouku  dobljenih  besedil  vsebuje  nekaj  zapiskov  in  domačih 
nalog, ki so bile izdelane izrecno na učiteljevo zahtevo. Zato mapa ne more biti osnova za učenje.  
Končna ocena: Pisne, ustne ocene znanja in druge ocene so praviloma 1.  
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55..  MMeejjee  mmeedd  oocceennaammii  
    Pisno ocenjevanje znanja, eseji:    
                 11 točk (50 %) od 22: meja med nez in zd, 
                 14 točk (63 %) meja med zd in db, 
                 17 točk (77 %) meja med db in pdb, 
                 20 točk (90 %) meja med pdb in odl.     
  
66..   PPrriiddoobbiivvaannjjee   oocceenn   zzaa   ddiijjaakkaa,,   kkii   nnii   ddoosseeggeell  mmiinniimmaallnneeggaa   ssttaannddaarrddaa::   Dijak,  ki  pri  ocenjevanju  ni 

dosegel minimalnih standardov glede na kriterije ocenjevanja (tč. 4), pridobiva nadaljnje ocene v 
rokih  in na načine,  ki  jih določi  z učiteljem.  Specifika pouka  filozofije omogoča, da učitelj učne 
vsebine,  pri  katerih  dijak  ni  dosegel  standardov  znanja,  vključi  v  nadaljnja  preverjanja  in 
ocenjevanja znanja. 

  
77..   NNaaččiinn   oobblliikkoovvaannjjaa   kkoonnččnnee   oocceennee::   Pisne  in  ustne  ocene  so  enakovredne.  Za  pozitivno  oceno  ob 

koncu  šolskega  leta mora dijak doseči ustrezne  standarde  znanja  (glej  t. 4)  iz vseh ocenjevanih 
sklopov.  

 
88..  PPrreevveerrjjaannjjaa  zznnaannjjaa  

Sprotno  preverjanje  je  redni  del  pouka  in  sodi  v  kategorijo  sodelovanje  pri  pouku.  Celovito 
preverjanje  je  sestavni  del  priprave  pred  pisnimi  ocenjevanji  znanja. Način  preverjanja  izbere 
učitelj.
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FILOZOFSKI SLOVARČEK 

 
  
absolut, poslednja stvarnost, bit, ki ni odvisna od 
ničesar; je substanca vsega ter je zato neomejena, 
samozadostna, popolna in je vzrok vsega 
bivajočega.  
 
abstrakcija, odmišljanje, miselni postopek pri 
procesu tvorjenja pojmov, v katerem ločimo v 
stvari bistvene lastnosti od nebistvenih.  
 
agnosticizem, spoznavnoteoretsko stališče, po 
katerem je človekovo spoznanje načelno omejeno 
na golo izkušnjo, in zanika možnost, da bi človek 
spoznal »stvar na sebi«, tj. stvarnost, kakršna je 
sama na sebi zunaj človekovega spoznanjskega 
odnosa.  
 
akcidenca, nebistvena, naključna in zanemarljiva 
lastnost kake stvari.  
 
aksiom, trditev ali stavek v aksiomatsko grajeni 
teoriji (matematika, logika), ki ga imamo za 
izhodiščnega, v dani teoriji nedokazljivega in s 
katerim lahko (ob pomoči drugih a.) izpeljemo vse 
trditve dane teorije.  
 
altruizem, neegoistična skrb za dobrobit drugih 
ljudi in celo žrtvovanje lastnih interesov v korist 
drugih; pojem a. je vpeljal Comte. 
 
analiza, razčlenjevanje; v metodologiji miselni 
postopek, pri katerem razdelimo neko stvar (misel, 
nazor, teorijo, sistem itd.) na njene temeljne prvine. 
Z logično a. tvorimo pojme; a. pa je hkrati tudi 
temelj procesa abstrakcije in sinteze. 
 
analogija, podobnost; verjetnostno sklepanje na 
podlagi podobnosti med lastnostmi ali odnosi med 
pojavi.  
 
antiteza, stavek, ki nasprotuje dani trditvi.  
 
antropocentrizem, nazor, po katerem je človek 
središče sveta; človek je najvišja stvarnost in 
vrednota; religiozni a. je štel človeka za vrh božjega 
ustvarjanja; v renesansi ima človek središčni 
položaj v univerzumu zaradi samega sebe, zaradi 
svoje dejavnosti. 

antropologija, posebna filozofska disciplina, ki 
razlaga človeka nasploh, se pravi njegovo bistvo, 
eksistenco, smisel in njegove perspektive. 
 
antropomorfizem, prenašanje človeških lastnosti 
na zunanje naravne sile, pojmovane kot mitična 
bitja, demone, bogove itd.; prvi je religijo, vero v 
osebne bogove označil kot a. Ksenofan Kolofonski 
(5. st. pr. n. š.);  
 
aporija, zadrega, težava; oznaka za nekatere težke 
ali celo nerešljive logične probleme. Prve a. so bili 
Zenonovi dokazi o protislovnosti in zato tudi 
nemožnosti gibanja (a. o Ahilu in želvi, puščica, 
kup itd.), ki naj bi dokazovali upravičenost 
filozofije njegovega učitelja Parmenida.  
 
aposteriorizem, spoznavnoteoretsko stališče, po 
katerem je izvor vsega spoznanja izkustven, 
empiričen. 
 
apriorizem, spoznavnoteoretsko stališče, po 
katerem je spoznanje neizkustveno, neodvisno od 
izkušnje. 
  
asketizem je način življenja, ki se zavestno odreka 
uživanju, običajno se veže na religijo.  
 
ateizem, brezboštvo, zavračanje vere v obstoj boga 
(bogov).  
 
avtentičnost, pristnost, s tem terminom razlagajo 
nekatere smeri filozofije eksistence (Heidegger, 
Sartre) razliko med odtujenim in pravim življenjem. 
  
biologizem, smer v filozofiji 19. in 20. stoletja, ki 
mehanično prenaša biološke zakone (boj za 
življenje, naravni izbor itd.) na življenje človeške 
družbe.  
 
bistvo, esenca (iz lat.), tisti znak predmeta, brez 
katerega ta ne bi bil to, kar je. Bistvene znake 
delimo na nujne in nezadostne (npr. krvni obtok pri 
človeku) ter nujne in zadostne (npr. zavest pri 
človeku). 
 

Spodnje opredelitve pojmov so zgolj orientacija, minimalni začetek razmisleka. 
Navedeni so v glavnem tisti pojmi, s katerimi opisujemo filozofska stališča, smeri, 
nazore in šole ali pa spadajo v železni repertoar filozofske govorice (absolut, 
substanca, bistvo, bit, subjekt, objekt itd.) Nekatere od njih pogosto uporabljamo 
tudi v vsakdanji govorici ali v matematiki, naravoslovju, družboslovju in humanistiki 
(objektivno – subjektivno; relativno – absolutno; determinirano – nedeterminirano: 
racionalno - iracionalno itd.) 
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bit, najsplošnejša lastnost vsega, kar obstaja.   
 
čustvo, duševni proces, s katerim doživljamo 
vrednost nečesa (veselje, žalost, začudenje, 
ljubezen. 
 
dedukcija, izpeljevanje neke teze iz drugih trditev 
ali tez s pomočjo logičnih pravil; deduktivno 
sklepanje je nujno: da iz resničnih trditev nujno 
sledi tudi resničen sklep.  
 
definicija, opredelitev; logični postopek, s katerim 
razvijamo vsebino pojma.  
 
deizem, nauk, po katerem bog po stvarjenju sveta 
nanj ne vpliva več.  
 
dejstvo, to, kar je ali se dogaja v stvarnosti; danost, 
na katero se opira mišljenje.  
 
determinizem, nauk, da se vse, kar se zgodi, zgodi 
nujno. Naključje in svoboda ne obstajata.  
 
dogma, verska resnica, ki je zunaj dvoma, četudi ni 
racionalno razumljiva; trditev, ki temelji na mnenju 
avtoritete in ne na dokazih empirične ali logične 
narave. 
 
dokaz, logični postopek, s katerim ugotavljamo 
resničnost ali neresničnost danih trditev. 
 
dolžnost, obveznost moralnega dejanja.  
 
dualizem, nauk, po katerem temelji celota vsega 
bivajočega na dveh med seboj neodvisnih načelih, 
ki ju ni mogoče zamenjevati med seboj ali 
reducirati enega na drugega. Običajno sta to duša in 
telo oziroma duh in materija.  
 
dvom, izraz prepričanja v nezanesljivo resničnost 
katerega koli stavka ali trditve.  
 
egoizem, načelo delovanja posameznika, ki išče 
zgolj lastno korist in s tega vidika tudi zavzema 
svoj odnos do družbe; nasprotje je altruizem. 
 
eksperiment, (poskus), način znanstvenega 
opazovanja, pri katerem raziskovalec aktivno 
sodeluje, povzroči pojav, da bi opazoval posledice.  
 
ekstaza, zamaknjenost, poseben psihični pojav, ko 
se mistično naravnan človek čuti vržen iz samega 
sebe, se odreče lastni individualnosti ter je s tem 
pripravljen na neposredno doživljanje boga ali 
božanstva. 
 
empirizem, naziv za različne spoznavno teoretske 
ali gnoseološke teorije, ki pojasnjujejo izvor, 
značaj, metodo in veljavnost spoznanja na podlagi 
čutne izkušnje.  
 

evdajmonizem, etiško stališče, ki vidi smisel vseh 
moralnih načel in vrednot v blaženosti in sreči; 
teoretsko je e. utemeljil Aristotel.  
 
fantazija, domišljija, sposobnost, da si človek 
prikliče v spomin preteklo izkušnjo, predstave in 
občutke ter jih poljubno kombinira med seboj.  
 
fatalizem, vera v usodo, ki jo določa neka 
nadnaravna sila.  
 
gnoseologija, spoznavna teorija, epistemologija; 
filozofska disciplina, ki raziskuje značaj in 
strukturo spoznanja kot takega, poskuša določiti 
pogoje in možnosti spoznanja ter njegov odnos do 
predmeta spoznanja. 
 
greh, prekršitev tabuja (prepovedi), v krščanstvu 
kršitev božje zapovedi. 
 
harmonija, ubranost; takšna zveza različnih delov, 
ki sestavljajo enoto celote: enotnost različnosti in 
skladnost v okolju in med pojavi; v klasični estetiki 
je h. temeljni znak lepote. 
 
hedonizem, etiški nazor, po katerem je užitek, 
ugodje temelj morale in človekovega ravnanja. 
 
helenizem, obdobje v grški zgodovini po smrti 
Aleksandra Makedonskega do Avgusta, tj. od leta 
336 do 30 pr. n. š. 
 
hermenevtika, poseben znanstveni postopek pri 
interpretaciji tekstov; filozofska smer 19. in 20 stol. 
 
hipoteza, predpostavka, ki pomeni prvi pogoj 
znanstvene teorije in na temelju vrste ugotovljenih 
dejstev omogoča sklep o obstoju ali lastnosti te ali 
one vrste pojavov.  
 
holizem, nauk, po katerem je celota več kot vsota 
delov.  
 
humanizem, stališče, po katerem je osrednje mesto 
v svetu namenjeno človeštvu, človeku, njegovemu 
dostojanstvu, potrebam in interesom; oznaka za 
začetek renesančnega mišljenja. 
 
ideal, vzor popolnosti, najvišji cilj; termin izhaja iz 
Platonovega pojmovanja ideje kot najvišje 
popolnosti in cilja vsega čutnega sveta. 
 
idealizem, vse, kar obstaja, je miselne, idejne, 
duhovne, duševne narave. 
 
imperativ, ukaz, zakon, zapoved; kategorični i. 
splošni moralni zakon (Kant). 
 
indeterminizem, nazor, po katerem na svetu ni 
nobene zakonitosti in nujnosti.  
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individualizem, miselnost, ki ima posebno bit 
posameznika za pomembnejšo od družbe in 
človeške skupnosti.  
 
indukcija, sklepanje in raziskovalna metoda, ki na 
podlagi ugotovljenih dejstev omogoča prehod od 
posameznih trditev k splošnejšim sklepom; v 
nasprotju z dedukcijo ima verjetnostni značaj. 
 
iracionalizem, filozofska usmeritev, ki zanika 
racionalnost sveta in dokazuje nesposobnost 
razuma, da bi »razumel«, »dojel« njegovo »bistvo«, 
»bit« itd.  
 
izkušnja, tudi izkustvo; odsev zunanje stvarnosti v 
človekovih čutilih; ločimo notranjo i., ki zajema 
zaznavanje notranjih reakcij na zunanje dražljaje ali 
zaznavanje lastnih psihičnih aktivnosti, in zunanjo 
i., ki je omejena na vtise, ki jih posredujejo zunanja 
čutila (vid, tip, okus itd.). 
 
jezik, kateri koli znakovni sistem, ki služi za 
sporazumevanje med člani določene človeške ali 
živalske skupnosti; poleg standardnega ali 
univerzalnega j. poznamo vrsto umetnih j., ki jih 
uporabljamo v različnih znanostih.  
 
katarza, očiščenje, največji pomen je k. dal 
Aristotel v Poetiki, ker po njegovem tragedija in 
glasba vzbujata v človeku močna čustva, ki imajo 
moralno očiščujoč učinek; tako ima umetnost poleg 
estetske tudi moralno vrednost. 
 
kategorija, temeljni in najsplošnejši pojmi, ki jih ni 
mogoče več posplošiti; temeljni pojmi kake 
posamezne znanstvene discipline.  
 
klasifikacija, posebna delitev pojmov po njihovem 
obsegu; razlikujemo znanstveno k., ki temelji na 
ugotovljenih bistvenih sovisnostih med vrstami 
(npr. periodni sistem elementov Mendelejeva) 
 
kontemplacija, opazovanje, zrenje, pogreznjenost 
v lastno notranjost; pasivno spoznavanje v 
nasprotju z aktivnim delovanjem. 
 
konvencija, sporazum, dogovor, način obnašanja, 
ki ima praktične funkcije in koristi, npr. ravnanje v 
prometu, na smučišču, zahteve glede oblačenja, 
šolski red, olika ... Če imajo konvencije daljšo 
tradicijo, postanejo običaji ali navade. 
 
krepost, vrlina, odlika, označuje človekov pozitivni 
odnos do soljudi, družbe in sveta; v antiki so bile 
glavne k. modrost, pravičnost, razsodnost in 
pogum, v krščanstvu pa vera, upanje in ljubezen. 
 
kritika, veščina razsojanja; izrekanje vrednostnih 
sodb; v filozofiji se izraz k. nanaša na raziskovanje 
veljavnosti temeljnih filozofskih izhodišč.   
 

krivda, v etiki pojem o občutku, ki nastane ob 
kršenju veljavnih moralnih norm; subjektivna 
zavest o lastnem grehu. 
 
logos, beseda, zakon; pri Heraklitu splošni zakon 
sveta, nujnost zakonitega spreminjanja sveta; v 
krščanski filozofiji pomeni 1. božjo besedo. 
 
materializem, filozofsko stališče, da ima vse, kar 
je, snovni značaj in da je duhovno ter duševno samo 
funkcija materialnega dogajanja;  
 
mehanicizem, nazor, ki pojasnjuje razvoj narave in 
družbe z mehanskimi zakoni. 
 
metafizika, je sinonim za ontologijo ali kar 
filozofijo.  
 
metoda, načrtno delovanje za doseganje nekega 
cilja.  
 
misticizem, religiozni nazor o svetu, ki vidi njegov 
temelj v nadnaravnem. 
 
mit, bajka, predzgodovinska zgodba o nadnaravnih 
bitjih, o nastanku sveta, ljudi ipd.  
 
mitologija, zbirka mitov; m. kot znanost raziskuje 
mite, njihov izvor in išče v njih nekdanjo stvarnost. 
 
monizem, filozofski nazor, da obstaja samo ena 
bitnost; da je vse, kar je iz enega samega načela. 
(materializem, idealizem). 
 
morala, nravnost; posameznikova sposobnost, da 
ravna dobro; sistem sprejetih pravil (predpisov, 
norm, zapovedi), ki določajo, kaj je v družbi 
zaželeno in iz katerih izhajajo dobra dejanja. 
 
možnost, nekaj, česar še ni, lahko pa nastane; iz m. 
ni mogoče sklepati na dejanskost, iz dejanskosti pa 
lahko sklepamo na možnost. 
 
načelo, princip, vodilna misel, ideja, zamisel ali 
pravilo; zakoni znanosti in filozofije.  
 
naključnost, možnost, da nekaj nastane, pa tudi ne 
nastane. 
 
nadčutnost, področje, ki ga ni mogoče čutno 
zaznavati; pojmovni, abstraktni, racionalni svet.  
 
narava, celota zaznavnih dejstev tistega sveta, 
kozmosa itd., ki so neodvisna od človekove 
dejavnosti, n. je predmet naravoslovnih znanosti.  
 
naravoslovje, zbir znanosti o naravi, ki raziskujejo 
naravne pojave in njihove zakonitosti; med 
naravoslovjem, družboslovjem ter humanistiko ni 
vedno ostre meje.  
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nasprotje, odnos med izključujočimi se pojmi; 
vrste n. so protislovno n. (črno – nečrno), kontrarno 
n. (črno – zeleno) ter diametralno n. (črno – belo). 
 
naturalizem, filozofska smer, ki meni, da je svet 
mogoče pojasniti zgolj iz njega samega, brez 
privzemanja svetu tujih, nadnaravnih sil.nesmisel, 
absurd; to, kar je v nasprotju ali celo v protislovju z 
logičnimi zakoni.  
 
nebit, nasprotje biti, nič, prazen prostor, ki so ga 
eleati zanikali kot nekaj, česar ni in tudi biti ne 
more. 
 
nihilizem, (lat. nihil nič) v etiki zavračanje 
moralnih norm in vrednot.   
 
nirvana, izginotje človekovih življenjskih potreb, 
brezvoljno stanje, najvišja blaženost duše, ki 
premaga vse potrebe; je najvišji cilj budizma. 
 
nujnost, v logiki to, česar zanikanje ni mogoče ali 
pa vodi neposredno v protislovnost; v ontologiji je 
n. to, kar izhaja iz notranjosti pojavov, je njihov 
zakon in red.  
 
občutek, rezultat vpliva zunanjih dražljajev na 
čutne organe. 
 
objekt, predmet, to, kar čutno zaznavamo; kar je 
nasproti subjektu. 
 
objektivizem, spoznavnoteoretska smer, po kateri 
obstajajo objektivne resnice in vrednote, ki niso 
odvisne od subjekta.  
 
opazovanje, znanstvena metoda, pri kateri 
opazovalec ne vpliva na opazovan pojav.  
 
opis, urejeno navajanje znakov neke stvari, 
predmeta, vsebine itd.  
 
panteizem, nazor, ki istoveti boga s svetom; bog je 
svetu imanenten. 
 
paradoks, logično protislovje, ki nastaja pri 
razvoju nekaterih znanosti, npr. v logiki ali 
matematiki (v teoriji množic); Russellov p.: Ali 
razred vseh razredov vsebuje samega sebe ali ne? 
Če je odgovor pritrdilen, potem je element samega 
sebe, kar vodi v protislovje, če pa je odgovor 
nikalen, potem ni razred vseh razredov. 
 
pluralizem, nazor, da je svet sestavljen iz mnoštva 
stvari.  
 
pojav, fenomen; Kant je prvi uporabil termin p. za 
oznako tiste stvarnosti, ki se kaže človekovi 
izkušnji, v nasprotju s »stvarjo na sebi«, ki je 
izkušnji nedostopna.  
 

posploševanje, generalizacija; logični postopek, s 
katerim na temelju analize bistvenih znakov 
določenega pojava ali predmeta izpeljujemo 
splošnejši pojem. 
 
predstava, podoba, ki nastane v človekovem duhu 
na podlagi povezav različnih zaznav in spominske 
reprodukcije občutkov. 
 
preverljivost, možnost dokaza, da je dana trditev 
resnična. 
 
problem, naloga, ki zahteva rešitev; še ne 
razjasnjeno znanstveno vprašanje. 
 
protislovje, kontradikcija, konjunkcija dveh 
stavkov, od katerih eden zanika to, kar drugi trdi.  
 
racionalizem, priznavanje suverenosti nadvlade 
razuma nad drugimi izvori spoznanja;  
 
razsvetljenstvo, filozofsko gibanje 18. stol., za 
katerega je značilna vera v moč razuma, da odpravi 
predsodke, praznoverje, nevednost. Višek je r. 
doseglo v Franciji z izdajo Enciklopedije. 
 
relativizem, spoznanje je pogojeno z odnosom med 
subjektom in objektom, kar onemogoča objektivno, 
za vse veljavno spoznanje.  
 
religija, sistem prepričanj in dejanj, s katerimi 
človek izraža svoj odnos do nadnaravnega, sveta in 
samega sebe; vključuje tradicijo (zgodovinski 
zapisi, mitologija) in osebno vero; vanjo sodijo 
nauk (dogme), ki predpisuje, v kaj verjeti in kako 
živeti, obredja (molitev …) in institucije (npr. 
katoliška cerkev s središčem v Rimu). 
 
samozavedanje, »zavest o samem sebi« za razliko 
od zavesti o zunanjem svetu.  
 
scientizem, zahteva po znanstvenosti, ki je 
istovetna z naravoslovno, matematično podprto 
znanstvenostjo. 
 
senzualizem, spoznavnoteoretska smer, ki izpeljuje 
vse spoznanje izključno iz čutnega zaznavanja in 
zanika aktivno vlogo človeškega razuma.  
 
skepticizem, filozofsko stališče, po katerem 
zanikamo možnost spoznanja nasploh ali le na 
nekaterih področjih.  
 
sofizem, namenoma neresničen, zavajajoč sklep; 
širše: zavestno kršenje logičnih pravil sklepanja. 
 
solipsizem, nauk, po katerem je edina prava 
realnost individualni »jaz« in njegova zavest; svet 
je samo v »moji« predstavi.  
 
spekulacija, metoda gradnje filozofskih sistemov, 
ki izhajajo zgolj iz nepreverjenih in tudi 
nepreverljivih načel, ne oziraje se na izkušnjo; 
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umetno grajena teorija sveta; tudi teoretsko 
mišljenje nasproti praktičnemu vedenju. 
 
subjekt, nosilec lastnosti, stanj in dejanj; v 
racionalizmu pomeni individualno zavest 
(Descartes).  
 
subjektivizem, nauk, po katerem je zavest nekaj, 
kar je dano primarno, vse drugo pa je zgolj njena 
vsebina, oblika ali stvaritev; splošni pomen s. je 
ocenjevanje, vrednotenje stvari, pojavov, dogajanj 
itd. zgolj z osebnega vidika. 
 
substanca, podstat, bitnost; to, kar je »spodaj«; kar 
je nosilec lastnosti in spreminjajočih se stanj, a se 
samo ne spreminja ter za svoj obstoj ne potrebuje 
ničesar drugega kot sebe. 
 
svetovni nazor, zbir posameznikovih mnenj, 
pojmov in predstav o svetu; jedro vsakega s. n. so 
nekatere filozofske predpostavke oz. neka 
ideologija. 
 
tabu, (polinezijsko) je zapoved izogibanja mest, 
predmetov, dejanj; neupoštevanje tabujev je 
družbeno sankcionirano.  
 
teizem, filozofski in teološki nazor, ki razlaga boga 
kot absolutno, nadnaravno, umno bitje, ki je zunaj 
(torej nasprotno od panteizma) sveta in ga s svojo 
voljo neomejeno obvladuje in upravlja. 
 
teleologija, nauk o smotrnosti vseh naravnih in 
družbenih pojavov, vse, kar biva, naj bi imelo 
vnaprej določen cilj; t. je v filozofijo uvedel 
Aristotel. 
 
teocentrizem, stališče, po katerem je vse odvisno 
od boga, središče vsega je bog. 
 
teologija, bogoslovje; nauk o bogu, njegovih 
lastnostih in odnosih do sveta in človeka. 
 
teorija, v znanosti sistem potrjenih hipotez, ki 
razlagajo določeno področje pojavov ter omogočajo 
predvidevanje naravnih pojavov; t. kot miselna 
dejavnost v nasprotju s praktično dejavnostjo. 

 
termin, besedna oznaka za pojem.  
 
utilitarizem, etično stališče, ki skuša izpeljati 
celotno človekovo delovanje in vse moralne norme 
iz koristnosti, ki jo imajo za človekovo življenje. 
 
voluntarizem, filozofska usmeritev, ki razlaga 
voljo kot temeljno načelo biti ali kot osnovno 
prvino v duševnem in moralnem življenju 
(Schopenhauer). 
 
vrednota, cilj, za katerim težimo, ali norma, ki jo 
želimo upoštevati. Po Platonu so najvišje vrednote 
dobro, lepo, resnično, pravično.  
 
vsebina, skupnost vseh znakov, ki določajo pojem 
za razliko od njegovega obsega. 
 
vzročnost, kavzalnost, zveza med dvema pojavoma 
ali kompleksi pojavov, od katerih je prvi vzrok, 
drugi pa učinek; v znanosti velja, da ima vsak pojav 
vzrok za svoj obstoj. 
 
zakon, notranja bistvena sovisnost pojavov, ki je 
pogoj njihovega razvoja in obstoja; nespremenljiva 
zveza med pojavi; družbeni zakoni so pisna 
določila, katerih kršitev skupnost sankcionira. 
Zapisani so v ustavi, zakonikih ipd. 
 
zavest, sposobnost človekovega doživljanja 
nasploh; spoznavnoteoretski subjekt. 
 
zdrava pamet, nereflektiran, nekritičen način 
mišljenja. 
 
znanost, duhovna dejavnost, ki se osredotoča na 
teoretsko spoznavanje stvarnosti z najrazličnejših 
vidikov; njena temeljna zahteva je preverljivost 
trditev in sistematičnost razloženega znanja; 
razlikujemo med uporabnimi in teoretskimi z. 
 
življenje, način obstoja organizmov, s katerimi se 
ukvarja biologija; osrednji pojem v fllozofiji ž. v 19. 
in 20. stoletju (Nietzsche, Bergson) 

 
SLOVARČEK LAHKO TUDI DOPOLNITE.  
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Bertrand Russell (1872 – 1970)  
 
matematik, filozof, pacifist, Nobelov 
nagrajenec, aktivist … 
 
Na koncu našega kratkega in nepopolnega 
pregleda filozofskih problemov, bi bilo za sklep 
dobro premisliti, kakšna je vrednost filozofije in 
zakaj bi jo morali študirati. Vprašanji moramo 
nujno premisliti tudi zato, ker veliko ljudi 
zaradi vpliva znanosti ali praktičnih zadev 
rado dvomi, ali je filozofija sploh kaj več kot 
nedolžno, a tudi nekoristno igračkanje, 
dlakocepljenje in prepiranje o stvareh, o 
katerih vednost ni mogoča.             

 
Zdi se, da ta pogled izhaja deloma iz napačnega pojmovanja ciljev našega življenja in deloma 
iz napačnega pojmovanja tistega, kar si prizadeva doseči filozofija. Fizika s svojimi izumi 
koristi neštetim ljudem, ki je sploh ne poznajo; zato naj ne bi priporočali učenja fizike zgolj 
oziroma najpoprej zaradi njenega vpliva na posameznega študenta, ampak na celotno 
človeštvo. Filozofija nima take koristnosti. Če naj sploh ima kakršno koli vrednost tudi za 
druge in ne samo za študente filozofije, se more kazati le posredno – z vplivom na življenje 
tistih, ki se z njo ukvarjajo. Torej moramo, če sploh kje, iskati njen pomen prav v teh vplivih.  
     
Toda da nam ne bi spodletelo v prizadevanju določiti vrednost filozofije, se moramo najprej 
osvoboditi duha predsodkov "praktičnih" ljudi, kot se jih napačno imenuje. Naziv se pogosto 
uporablja za tiste, ki priznavajo le materialne potrebe in ugotavljajo, da človek mora imeti 
telesno hrano, spregledajo pa nujnost duhovne hrane. Če bi bili vsi premožni, če bi bilo 
revščine in bolezni kar najmanj, bi morali še vedno precej narediti za dobro družbo; a celo v 
obstoječem svetu so duhovne dobrine vsaj toliko pomembne kot telesne. Vrednost filozofije 
pa najdemo edino med duhovnimi dobrinami in samo ljudi, ki do njih niso ravnodušni, 
lahko prepričamo, da študij filozofije ni izguba časa.  
 
Kakor druge vede tudi filozofija stremi predvsem k vednosti. A ta je tiste vrste, ki 
poenoti ter sistematizira znanosti in izhaja iz kritične preiskave temeljev naših 
prepričanj, predsodkov in verovanj. Vendar ni mogoče trditi, da je zelo uspešna pri odkri-
vanju dokončnih odgovorov na svoja vprašanja. Če povprašate matematika, mineraloga, 
zgodovinarja ali katerega koli drugega učenjaka po resnicah njegove znanosti, vam jih bo 
našteval tako dolgo, kolikor ga boste hoteli poslušati. Toda če boste isto vprašanje zastavili 
filozofu, vam bo moral priznati – če bo odkritosrčen – da njegovo proučevanje ni obrodilo 
pozitivnih rezultatov, kakršne so dosegle druge znanosti. Deloma to pojasnjuje dejstvo, da 
takoj, ko je mogoča dokončna vednost o kakem predmetu, se ta neha imenovati filozofija in 
postane posebna znanost. Celotno proučevanje neba, ki je danes predmet astronomije, je bilo 
nekoč vključeno v filozofijo; Newtonovo veliko delo se je imenovalo "matematična načela 
naravne filozofije". Podobno je z raziskovanjem človekovega duha: nekoč je bilo del filozofije, 
danes pa je posebna znanost – psihologija. Potemtakem je negotovost filozofije bolj navidezna 
kot resnična: vprašanja, na katera je mogoče dokončno odgovoriti, so vključena v znanost, 
medtem ko druga, na katerih še ni odgovorov, tvorijo ostanek, ki se imenuje filozofija. 
 
Vendar je to le del resnice o negotovosti filozofije. Veliko vprašanj – in med njimi tista, ki 
najgloblje zadevajo naše duhovno življenje – mora ostati nerešljivih za človeški intelekt, razen 



Bertrand Russell 

ii 

če se naše zmožnosti ne bi povsem spremenile. Ali je univerzum enotno urejen oziroma 
smotrn ali pa je morda le naključna združba atomov? Ali je zavest stalnica v univerzumu 
in lahko upamo v neskončno rast modrosti ali pa je prehoden pripetljaj na majhnem 
planetu, na katerem bo življenje naposled nemogoče? Ali imata dobro in zlo pomen za 
univerzum ali le za človeka? Takšna vprašanja zastavlja filozofija in filozofi nanje 
odgovarjajo različno. Toda zdi se – če se da odkriti odgovore ali pa ne – da ni mogoče 
dokazati resničnosti tistih, ki jih predlaga filozofija. Najsi bo upanje odkriti odgovor še tako 
majhno, je del njene naloge še naprej premišljevati o takšnih vprašanjih, raziskati vse 
pristope k njim, pokazati njihovo pomembnost in ohranjati živo spekulativno zanimanje 
za univerzum, ki bi ga zatrli, če bi se zaprli v dokončno določljivo vednost. (…) 
 
Vrednost moramo torej iskati predvsem v njeni negotovosti. Človek brez smisla za filozofijo 
gre skozi življenje ujet v predsodke, izhajajoče iz zdravega razuma, iz običajnih verovanj 
svoje dobe ali naroda in iz prepričanj, ki so zrasla v njegovem duhu brez so-delovanja 
oziroma privolitve preudarnega razuma. Za takšnega človeka je svet določen, končen in 
očiten; običajne stvari mu ne porajajo vprašanj in neobičajne možnosti prezirljivo 
zavrača. Nasprotno pa, kakor hitro začnemo filozofirati, odkrijemo (…), da tudi najbolj 
vsakdanje zadeve postanejo problemi, na katere je mogoče le nepopolno odgovoriti. A 
filozofija, čeprav nam ne more zagotovo povedati, kateri je pravi odgovor na dvome, ki 
jih poraja, lahko ponudi veliko možnosti, ki razširjajo naše misli in nas osvobajajo 
tiranije navade. In ko tako zmanjšuje našo gotovost o tem, kaj stvari so, zelo povečuje 
našo vednost o tem, kaj bi lahko bile. Odpravlja nekoliko aroganten dogmatizem tistih, 
ki niso nikoli zašli na pot osvobajajočega dvoma, in oživlja občutek za čudenje, tako da 
kaže običajne reči na neobičajen način. 
 
Filozofija je torej koristna, ker nam kaže nepričakovane možnosti, poleg tega pa ima nemara 
največjo vrednost zaradi veličastnosti predmetov, o katerih razmišlja, in tudi zato ker nas 
takšno razmišljanje osvobaja od ozkih in osebnih ciljev. Življenje instinktivnega človeka 
je zaprto v krog njegovih zasebnih interesov: družino in prijatelje morda še šteje zraven, 
toda zunanji svet upošteva le, če ta onemogoča oziroma je v prid njegovim instinktivnim 
željam. V takšnem življenju je, če ga primerjamo z mirnim in svobodnim filozofskim, 
nekaj vročičnega in omejujočega. Kajti mali svet zasebnih ciljev mora veliki in močni 
svet, v sredo katerega je prvi postavljen, prej ali slej uničiti. In dokler ne zmoremo tako 
razširiti naših interesov, da zajamejo ves zunanji svet, vemo kakor posadka v oblegani 
trdnjavi, da je vdaja neizogibna. V takšnem življenju ni miru, je le stalen konflikt med 
vztrajnostjo želje in slabostjo volje. Če želimo narediti naše življenje veliko in svobodno, 
moramo tako ali drugače pobegniti iz ječe in se izogniti temu konfliktu. 
(…) 
Če povzamemo našo razpravo o vrednosti filozofije: s filozofijo se je treba ukvarjati, pa ne 
zaradi katerega koli določenega odgovora na njena vprašanja, saj praviloma ne moremo vedeti 
za njihovo resničnost, ampak zaradi vprašanj samih, ker razširjajo naše pojmovanje o tistem, 
kar je možno, bogatijo našo intelektualno domišljijo in zmanjšujejo dogmatsko gotovost, 
ki zapira duhu pot pred spekulacijo; predvsem pa, ker veličina univerzuma v filozofski 
kontemplaciji povečuje tudi duha in ga naredi sposobnega za poenotenje z univerzumom, 
ki je njegovo največje dobro.  
 
 
Bertrand Russell: The Problems of Philosophy. Oxford University Press, Oxford 1989, str. 89-94. 
Prevedla in poudarila A. H.  
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Vprašanja k besedilu VREDNOST FILOZOFIJE Betranda Russlla  
 
Predlagam, da berete vprašanja skupaj z besedilom, so analitična in pomagajo poiskati 
ključne točke. Pomagajte si z znaki za aktivno branje.  
 
a) Zakaj ljudje radi dvomijo o vrednosti filozofije? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
b) Na kakšne ljudi misli Russell, ko govori o domnevno praktičnih ljudeh? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
c) Po čem se znanosti razlikujejo od filozofije? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
d) Kaj bi se zgodilo, če bi znali odgovoriti na vsa vprašanja? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
e) Zakaj se je še treba spraševati, čeprav ne moremo upati na trdne odgovore? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
f) V čem je torej po Russllu vrednost filozofije? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
g) Kakšen je človek brez smisla za filozofijo? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
h) Naštejte funkcije filozofije iz zadnjega odstavka:  
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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Iztok Osojnik 

K O N Č N O   S V O B O D E N  
Zakaj plezam? Pravzaprav se nikoli nisem spraševal, zakaj. Pač pa so me o tem velikokrat spraševali drugi. Zanimivo je, 

da tudi  ljudje, ki so po tradiciji in prostoru navezani na gore, pri plezanju v gorah najprej  pomislijo na izzivanje smrti. 

Plezanje poskušajo razumeti kot boj za preživetje. Kot 

samodokazovanje, kot skorajda bolestno premagovanje 

samega sebe in "nekoristne" divjine, ki jo enačijo z eno samo 

veliko nevarnostjo. Toda, kako zgrešeno je to! 

Mislim, da ni plezalca, ki odhaja v gore, da bi izzival smrt. 

Ravno obratno. Seveda se zavedam nevarnosti, na katere je 

treba bili pozoren. Toda v gore odhajam zaradi nečesa 

drugega. Ko se bližam steni, meje običajno strah. Pritiskajoč 

strah, ki me očisti in duševno pripravi na plezarijo. Zaradi 

njega postanejo stvari resne, gore oživijo, zadihajo. Pozabim 

na vsakdanjost, pustim jo nekje v dolini daleč za sabo. Gore 

me sprejmejo, postanem del velikanske celote, znotraj katere 

veljajo drugačne zakonitosti kot v svetu. To seveda ne 

pomeni, da ni dobro imeti najboljše opreme. Ta še kako 

pomaga, daje plezanje lažje in bolj varno. Toda smisel 

plezanja ni samo v zmagi nad steno, ampak predvsem v 

tem, da sem v njej. Ko plezam, se, kot pravi francoski alpinist 

Pierre Mazeaud, uresničujem. To vključuje marsikaj. Je 

celovit in dolgotrajen doživljaj, ki mi omogoči sprostili in 

razvili skrile potenciale. ki jih drugače v vsakdanjem svetu ne 

rabimo več. Telesna moč in gibčnost, dolgotrajen napor, ki 

ga moje telo premaguje, vse je del mojega zdravja. Če se 

nekaj časa ne gibljem, se počutim, kot da sem se zaležal v 

postelji. Vse me začne boleti, tako telesno kot duševno. Tako 

je. kot če že nekaj časa nisem pil in postanem žejen. Plezanja 

v gorah me odžeja, kakor da pijem pri samem izviru vesolja. 

V vsakem človeku obstaja globoka potreba po svobodi. 

Toda svoboda ni samo cilj, proti kateremu stremim in ki se 

mi neprestano izmika v prihodnost, ampak tudi izkušnja, ki 

obstaja. To, mislim, je osrednje. Na prvi pogled se to zdi 

nasprotujoče. Kako se lahko človek, ki se vzpenja v najbolj 

nemogočih razmerah, ki bedi na bivakih, šklepeta v mrazu, 

beži pred plazovi in se dneve, ali celo tedne dolgo muči z 

"osvajanjem nekoristnega sveta", počuti svobodnega? Saj ga 

vse to pritiska in določa ter mu ne pusti, da bi odnehal. Sredi 

stene ni mogoče reči: jaz se ne grem več in izstopiti na prvi 

postaji, kakor iz avtobusa. Treba je iti do konca, četudi nazaj 

navzdol. Kakšna svoboda je to? 

Rad jo imam, to svojo svobodo. Ko vstopim v steno, ko se 

zares začne, se prerodim. Vsi pomisleki, vse tiste misli, ki sem 

jih prinesel s sabo iz doline, padejo z mene kot oklep. Na vse 

pozabim. Velja le še gibčno visenje, ki išče neposredne 

prehode v višino, ki se vse bolj odpira. Osredotočen, 

zamaknjen v svojo budnost, kot zapiše v svoji pesmi 

nobelovec Saint- John Perse, se zlijem s škrtanjem derez v 

ledu in skalah. Mraz se me zdravo oprijema, neposrednost 

stene je neznosna. Rad imam to svojo prepihano ničnost 

sredi surove divjine gora, sredi vesolja razkritega v vsej 

geološki goloti. Čeprav se to čudno sliši, imam šele tu 

občutek, da sem na svojem, da sem doma. Tudi kadar 

plezam sam, kadar se sam potepam po gorah, me spremlja 

ta občutek. Zdaj sem tu. Vse, kar sem si želel in kar sem iskal, 

je pred mano. Ne izmika se mi v obetih prihodnosti, ampak 

se dogaja, je. Vesolje je odprto na vse strani, jaz pa sem 

neopisljivo zlit z njim, viseč sredi te neskončnosti in dejaven. 

Z vsakim gibom se znova uresničujem, zamaknjen in 

prazen kristal, čista esenca življenja. Ima pa to mnoge obraze, 

ki niso vedno zadovoljni. Včasih gre za goli. živalski strah, ali 

za neskončno potrpežljivost, sredi katere se izlušči nek moj 

prvi jaz in prevzame stvari v svoje roke. Brez besed, 

enostavno počnem samo tisto, kar je potrebno. 

In četudi se gibljem po skrajnem robu svojih moči ali čez 

skrajno kočljiva mesta, ta notranji jaz niti za hip ne zatrepeta. 

Kakor jeklo je, popolnoma neobčutljiv za vse moje panične 

misli in sentimentalno spogledovanje s smrtjo. Dotaknjeni 

človek je. V religioznem ali celo v mističnem smislu. Daleč 

onstran svobode in ujetosti, v popolnem zdaj, ki traja na vse 

strani, ne da bi se za sekundo spraševal o stvareh, ki jih ni tu. 

Ta doživetja največje bližine so seveda redka. Tudi v gorah 

obstajajo razna stanja svobode. Toda, ko se človek enkrat 

sreča s samim seboj, si to želi znova in znova. Veter, sonce, 

mraz, neskončna belina in negibna tišina gora, ki naju s 

prijateljem v navezi opazujejo, kot da so živi (saj so!), vse to 

drugače nagovori človeka. V njegovi primarni naravi in 

zbujenega. 

In ko se vrnem nazaj v dolino – drugače ne gre – je to 

doživetje vraščeno v moje utrujene mišice. Čeprav sem 

lahko po vzponu izčrpan in prazen, me po vrnitvi v dolino 

še dolgo preveva globoko duševno zadovoljstvo in občutek, 

da je moje življenje polno. Vsaj nekaj časa. Potem grem spet 

nazaj. Ker, kot pravi japonski nobelovec Kawabata: gore 

kličejo. Še posebno tistega, ki jih gleda s svojega okna. 
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