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  »Subjektifikacija je dis-identifikacija, premik iz naravnega 
kraja, odpiranje subjektnega prostora, kjer lahko vsak šteje, 
kajti gre za prostor, kjer štejejo tisti, ki sicer ne štejejo…« 
(Ranciere, J. (1999). Dis-agreement (Politics and Philosophy), 
Minneapolis, London: Univeristiy of Minessota Press, str. 35) 

  

Subjektivitete ne moremo privzgojiti, lahko pa zagotovimo 
prostor, v katerem vznikne subjektiviteta kot možnost biti 
naslovljen, oziroma biti postavljen pod vprašaj (Levinas). 
Zato je vsaka vzgoja tvegano početje, brez tveganja pa ni 
prave vzgoje.  
(Comming into the world, Uniqueness, and Beautiful Risk of 
Education: An Interview with Gert Biesta. V: Biesta, G. (ur.) (2012). 
Making Sense of Education (Fifteen Contemporary Educational 
Theorists in their own Words). Dordrecht, Heidelberg, New York, 
London: Springer, str. 112) 



  
Predavanje Umetnost kot pot za razkrivanje hendikepa in 
preseganje oviranosti (Kamnik, gostilna Korobač, 22. 3. 2018) 
sem začel z dvema tezama: 
 
• Da se kot subjekti ne rodimo, ampak to šele postanemo s 

pomočjo vzgoje kot potopitve v kulturno tradicijo 
 

Kar imenujemo subjekt, (nam) ni nikoli dano na začetku. Ali, če nam 
je, je v nevarnosti, da je reducirano na narcisistični, egoistični in skop 
ego, natančno od katerega nas lahko odreši literatura… 
Na mestu ega, zaljubljenega vase, zraste sebstvo, poučeno od 
kulturnih simbolov, med katerimi so prve zgodbe, ukoreninjene v 
naši literarni tradiciji. In te zgodbe nam dodelijo enotnost, ki ni 
substancialna, ampak narativna. 
(Paul Ricoeur, Life in Quest of Narrative) 

  
• Da je umetnost privilegirano mesto subjektifikacije v vzgoji. 

(prosto po Biesta, Letting Art Teach) 



  V današnjem predavanju bom podrobneje pojasnil: 

 

• koncept subjektifikacije kot načina nastajanja 
subjekta s pomočjo vzgoje 

• presežek koncepta subjektifikacije glede na 
državljansko opismenjevanje v liberalnem konceptu 
»civic education« s pomočjo »opolnomočenja« 

• pomen komunitarne perspektive za 
subjektifikacijske procese vzgoje 

• odgovoril na vprašanje, kaj koncept subjektifikacije 
prinaša hendikepiranim osebam? 

 



Trije sklopi ciljev v sodobnem izobraževanju 
po G. Biesti 

Gert Biesta v zadnjih monografijah* zagovarja tezo o treh sklopih ciljev 
sodobne vzgoje in izobraževanja: 
• kvalifikaciji oziroma pridobivanju znanja ter razvijanju veščin, vrednot 

in dispozicij za potrebe poklica, za katerega se pripravljamo 
• socializaciji oziroma načinu, kako postajamo del obstoječih tradicij, s 

tem da sprejmemo družbene norme in navade ter oblikujemo okolju 
primerne samo-podobe oziroma identitete 

• subjektifikaciji oziroma vzpostavljanju posameznika kot subjekta, kar 
je povezano z emancipacijo, svobodo in odgovornostjo 

• vsi trije sklopi vzgojno-izobraževalnih ciljev so legitimni, a če vzgoja 
ne zagotavlja subjektifikacije, to ni več prava vzgoja, ampak 
'nevzgojno okolje' 

 

* (Good Education in an Age of Measurement (2010) , Jacques Ranciete – 
Education, Truth, Emancipation (2010), Making Sense of Education (Fifteen 
Contemporary Educational Theorists in their own Words) (2012), The Beautiful Risk 
of Education (2013), The Rediscovery of Teaching (2017), How Art Teach (2017)) 



Kaj je subjektifikacija? 

• proces vzpostavljanja posameznika kot 
subjekta 

• subjekti se niti ne rodimo niti se subjektivitete 
ne naučimo, ampak subjekti postanemo, ko 
aktivno vstopimo v svet na etično in politično 
odgovoren način 

• biti subjekt ni vprašanje identitete (kdo sem?), 
ampak vprašanje načina bivanja v svetu (kako 
bivam v svetu?) 



Trije ključni avtorji subjektifikacije 

• Jacques Ranciere 

• Hanah Arendt 

• Emanuel Levinas 



Jacques Ranciere 
• »Subjektifikacija je dis-identifikacija, premik iz naravnega 

kraja, odpiranje subjektnega prostora, kjer lahko vsak šteje, 
kajti gre za prostor, kjer štejejo tisti, ki sicer ne štejejo…«  

• osnovni pogoj za subjektifikacijske prakse v sferah politike, 
vzgoje in izobraževanja in umetnosti je aksiom o enakosti 
inteligenc 

• pogoj za subjektifikacijski dialog je torej pripoznanje 
učenca/gledalca/državljana kot inteligentnega bitja, 
zmožnega kritične komunikacije 

• medij subjektifikacije je motenje „policijskega režima“ 
obstoječe politike bivanja v družbi 

• cilj subjektifikacijske vzgoje, umetniškega dogodka ali 
politike ni „habermasovski“ konsenz, ampak vztrajanje v 
argumentacijskem disenzu oziroma soočanju mnenj in 
interpretacij (povzeto po Ranciere, Dis-agreement (Politics 
and Philosophy), Nevedni učitelj, Emancipirani gledalec) 



Hanah Arendt 
• subjekt je oseba, ki nekaj ustvarja, kajti z besedami in 

dejanji proizvajamo nove začetke v svetu 
• vsaka oseba je edinstvena, ne le glede natalnosti, 

ampak tudi zaradi govora oziroma zmožnosti 
pripovedovanja zgodb; zgodbe so produkt delovanja in 
govora ter razkrivajo subjekta – to je hkrati kreatorja 
pripovedi in trpečo osebo v svetu 

• naša subjektnost ni samo v naših rokah – živimo in 
delujemo v svetu kot človeška bitja in hkrati kot 
edinstvene osebe, zmožne ustvarjati nekaj novega - 
zato je pluralnost sobivanja v svetu pogoj človekove 
dejavnosti (povzeto po Arendt, Vita activa) 
 



Emanuel Levinas 
• Levinas odgovarja na vprašanje, zakaj je pomembno, da 

bivamo kot edinstveni subjekti 
• subjekt je vedno že vključen v odnos, ki je 'starejši od ega in 

predhodi etičnim načelom' (Levinas, Otherwise than being or 
beyond essence, str. 117). 

• da sem jaz (edinstveni) jaz, postane pomembno, ko me nekdo 
pokliče na način, da sem naslovljen samo jaz in nihče drug; 
takrat se soočim z odgovornostjo  

• edinstvenost tu ni vprašanje različnosti, ampak 
nenadomestljivosti; edinstvenost govori o tem, da naredim, 
česar ne more narediti nihče namesto mene (Revelation in 
the Jewish Tradition, The Levinas Reader 1989, 202) 

• v to odgovorno dejanje me ne more nihče prisiliti; moja 
subjektnost vedno nastane kot motnja (interruption) moje 
'imanence', motnja mojega bivanja s sabo in zase, kot 
trenutek, kot je 'isti – omotičen v svoji identiteti', prebujen s 
pomočjo drugega. (Revelation in the Jewish Tradition, The 
Levinas Reader 1989, 209)  
 



Načela in metode subjektifikacijskega 
poučevanja 

• Prihajati v prisotnost pomeni tudi prihajati v svet pluralnosti in razlik 
– v polis oziroma v javni prostor. Zato je odgovornost pedagoga 
dvojna – za posameznega otroka, ki prihaja v svet, in za 
zagotavljanje pedagoškega prostora, v katerem lahko vznikne 
svoboda; torej odgovornost za otroka in odgovornost za svet, za 
svetno kakovost sveta. (An Interview with Gert Biesta, 111) 

• Ko se soočimo z odporom ob vstopanju v svet, se lahko odzovemo 
tako, da smo razdraženi in frustrirani zaradi blokade naših iniciativ, 
in uporabimo moč volje tako močno, da uničimo entiteto, ki se nam 
upira; ali z umikom, ki lahko v skrajnem primeru pomeni tveganje 
samodestrukcije. Delovanje v vmesnem prostoru (middle ground) 
pomeni prostor, kjer je eksistenca možna in ki ga naše bivanje 
zasede.  



  
• Vmesni prostor lahko razumemo kot dialog, ne kot obliko 

konverzacije, ampak kot eksistencialno formo, kot bivanje z 
drugim, ki išče pravičen položaj za vse vpletene. Dialog ni 
spopad, je brez zmagovalca in je trajen modus bivanja. (The 
Rediscovery of Teaching (2017), 14-15) 

• Osnovno pedagoško načelo je načelo motnje (interruption), 
ki sledi ideji Arendt, da subjekt-nost ni v naših rokah, in 
Levinasa, da dogodek subjekt-nosti vedno nastopi kot 
motnja moji imanenci, bivanju zase in s sabo, kot 
prebujenje naših zaspanih želja. 

• Motnje se lahko izvajajo na različne načine: 
– ne-vzgojni način je neposredna moralna vzgoja, kjer se 

motnja izvaja v obliki učiteljevega ocenjevanja otrokovega 
vedenja kot napačnega ali pravilnega, kar otroku preprečuje, 
da vznikne kot subjekt v odnosu do take sodbe; ključen 
vzgojni izziv namreč ni otroku povedati, katere želje so 
zaželene, ampak ga izzvati k lastnemu prespraševanju o 
zaželenosti lastnih želja 

 



  
– prvi vzgojni način je odpreti resnične/realne in metaforične 

prostore za motnjo (interruption), v katerih otrok vzpostavlja odnos 
do svojih želja – torej realne konfliktne situacije dialoga z Drugim 
in/ali prostore umetniške naracije, ki zahtevajo potopitev v 
umetniško imaginacijo in komunikacijo z vrednotami 

– takšna drža zahteva ustvarjanje vrzeli med željo in dejanjem, ki ji 
sledi, kar omogoča načelo suspenza (suspension) časa in prostora, 
ki zagotavlja možnosti za vzpostavitev odnosov s svojimi željami, 
želje narediti vidne in delati na njih (drugo pedagoško načelo)  

– tretji pedagoški imperativ  je podpora (sustenance) otroku, da 
vztraja na zahtevnem vmesnem prostoru, elementi te podpore pa 
so: omogočiti soočenje z željami, ustvariti formo izkušnje odpora z 
ustreznimi pedagoškimi pristopi in kurikularnimi vsebinami  in 
zagotoviti čas za soočenje z odporom in delo na lastnih željah 

– vzgoje torej ne smemo razumeti kot sledenje otrokovim 
individualnim potrebam (biti v flowu), ampak tudi kot nudenje 
odpora, ki bo preprečil tako destrukcijo sveta kot destrukcijo 
sebstva; otroka ne držimo stran od destrukcije, ampak ga 
podpiramo pri vztrajanju v vmesnem prostoru motenj in odporov 

– motnja, suspenz in podpora so načini, kako spremenimo golo moč 
v avtoriteto, ki se vzpostavi preko dialoga z Drugim, ki mu 
dopustimo moč nad nami – ga pripoznamo kot avtoriteto 

     (povzeto po Biesta (2017), The Discovery of Teaching) 



Razlika med subjektifikacijo in 
opolnomočenjem kot načinoma emancipacije 

• Tri osnovne paradigme emancipatorične vzgoje: 
– kantovski ideal Sapere aude, ki ga dosežemo preko procesov 

discipliniranja (omejitve svojih želja in interesov s sprejetjem z 
vzgojo posredovanih družbenih norm, kar omogoči po Kantu vznik 
volje, po Lacanu pa nastanek želje po presežnem) in kultiviranja 
(človekovega uma, ki edini lahko zagotovi posameznikov izstop iz 
vladavine obstoječih (ne)legitimnih družbenih zahtev); 

– freirejevski koncept opolnomočenja, ki podobno kot kantovski 
Sapere aude temelji na razumevanju realnosti lastne eksistence in 
možnosti za spremembe, ki ga vzgajani osebi priskrbi razsvetljeni 
učitelj; 

– Rancierov poziv k sprejetju aksioma o enakosti inteligenc, ki sam 
vzgojni proces (odnos med učencem, učiteljem in vednostjo) 
radikalizira na način, da odpravi idejo kritične pedagogike o 
emancipatorični avtoriteti učitelja, ki naj bi imel moč »osvetliti 
podjarmljene zgodovine, izkušnje, zgodbe tistih, ki trpijo in se 
borijo« 
 



  • Enakosti se torej ne moremo učiti, z vzgojo in izobraževanjem ne 
moremo emancipirati učenca, kar je podstat Freirejeve ideje 
opolnomočenja. Vednost o vzrokih družbene neenakosti je pomemben 
del učenja (kvalifikacija), emancipacija pa lahko poteka le v ustreznem 
odnosu učitelj – učenec, torej v (po)govorni dejavnosti vzgoje 
(subjektifikacija).  

• Stanje emancipiranosti ni v iskanju demokratičnega, participatornega 
in konsenzualnega dialoga, ampak v sprejetju različnosti in parcialnosti 
diskurzov oseb v spoštljivem dialogu kot pogoju za vzpostavljanje 
nujnih interesnih polaritet, ki omogočijo vznik kreativnosti.  

• Zapustiti moramo možnost oblikovanja dialoga, ki teži k istosti, 
sinhronosti, domačijskosti ter poskrbeti za zavzetje javnega prostora 
vsakodnevnih dejavnosti za akcije, ki vsaj začasno prekinejo obstoječe 
odnose moči (E. Ellsworth (1989). Why Doesn’t This Feel Empowering? 
Working Through the Repressive Myths of Critical Pedagogy) 

• Subjektifikacija je politično dejanje, katerega bistvo je ‘konflikt med 
eksistenco obstoječega stanja in eksistenco subjekta’, torej disenz. Je 
pa tudi estetsko dejanje, ‘v kolikor naredi vidno, kar je bilo izključeno iz 
percepcije’. (Bingham, Biesta in Ranciere (2010 ). Jacques Rancière: 
Education, Truth, Emancipation)  
 
 
 
  
 
 



Pomen skupnosti za subjektifikacijo 

• če subjekti postanemo, ko aktivno vstopimo v 
svet, je kakovost človeškega sveta, v katerega 
vstopamo, ključna za subjektifikacijo 

• kakovostna določila človeškega sveta – inkluzivne 
skupnosti 
– pluralnost oziroma možnost srečevanja z Drugimi kot 

drugačnimi (Arendt, Lingis, Biesta) 
– komunitarizem in solidarnost v ustvarjanju pravične 

družbe skupnega dobrega (Medveš) 
– kombinacija okleščenega nabora trdnih skupnih 

vrednot (državljanski pidgin) in hermenevtičnega 
razumevanja drugačnosti (Strike) 
 



Kaj koncept subjektifikacije prinaša 
hendikepiranim osebam? 

• Glavne ovire subjektifikaciji hendikepa: 
– povezovanje anomalije in oviranosti v specialističnih 

diskurzih (Cangulheim, Normalno in patološko; Fulcher, 
Disabling Policies? A comparative approach to education 
policy and disability) 

– ponujanje specialistične pomoči (kot pogoja dostojnega 
življenja) brez zavedanja „senčne strani“ po-moči – to je, 
da s tem soustvarjamo nemoč hendikepirane osebe 
(Guggenbühl-Craig, Pomoc ̌ ali premoč : psihologija in 
patologija medčloveških odnosov pri delu z ljudmi) 

– negativno pripoznanje hendikepa kot nezmožnosti 
samostojnega in ustvarjalnega življenja (Kroflič, 
Pripoznanje drugega kot drugačnega – element pravične 
obravnave marginaliziranih oseb in otrokovih pravic ) 



Pedagoški projekti, ki izpostavljajo 
subjektifikacijsko dimenzijo vzgoje 

• medsebojna pomoč 

• delovanje v lokalni in v širših družbenih 
skupnostih 

• vzgoja s pomočjo umetniške izkušnje 



Primeri subjektifikacijskih dejavnosti s 
pomočjo umetnosti - fotografije 

• kritične samo-reprezentacije hendikepa 

• nadomeščanja oviranosti v komunikaciji 

• katarzično preseganje hendikepa 

• zavzemanje za pravice do osebne asistence 



Samoreprezentacije  

© Jasmin Korbar 
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Nadomeščanja oviranosti v 
komunikaciji 



Katarzično preseganje hendikepa 

© Evgen Bavčar 



  
  

© Matej Peljhan 



Družbeni angažma 

•   

© Klaudija Poropat – iz 
razstave Osebna asistenca 
je naša eksistenca 



  

  

© Klaudija Poropat – iz 
razstave Osebna asistenca 
je naša eksistenca 



Sklepna misel  

Subjektifikacija henikepa je torej motnja 
obstoječega režima bivanja, prilagojenega 

»elitam« oseb z značilnim razvojem, oziroma 
prelom s tezo, da je hendikep naravno 

anomalično stanje invalida. Ne, hendikep je 
stanje družbene oviranosti (Cangulheim) in edina 
po-moč, ki ni pre-moč (Guggenbühl-Craig), je ta, 

ki omogoča subjektifikacijo henikepa; 
subketifikacija je zato pogoj inkluzije… 

 


