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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) 

 

Umetnost je privilegirano mesto subjektifikacije v vzgoji. 

(prosto po Biesta, Letting Art Teach) 

 

Naloge sodobne vzgoje in izobraževanja 
 

• Gert Biesta v zadnjih monografijah* zagovarja tezo o treh sklopih ciljev sodobne vzgoje in 

izobraževanja: 

– Kvalifikaciji 

– Socializaciji 

– Subjektifikaciji  

• V današnjem predavanju bom govoril o subjektifikaciji in vlogi, ki jo ima umetnost pri 

vzpostavljanju posameznika kot subjekta, ki vstopa v dialog z drugimi in s svetom, ne da bi 

s svojimi željami in pričakovanji uničeval okolico niti potlačil lastne želje – torej na 

„odrasel“, odgovoren, inkluziven način 

• Biestin koncept subjektifikacije bom natančneje opredelil v majskem predavanju, danes pa 

bomo sledili argumentaciji Paula Ricoeurja, kako posameznik v stiku z zgodbo vzpostavlja 

odprto, narativno sebstvo kot podlago subjekt-nosti 

 

* (Good Education in an Age of Measurement (2010) , Jacques Ranciete – Education, Truth, 

Emancipation (2010), The Beautiful Risk of Education (2013) , The Rediscovery of Teaching 

(2017), How Art Teach (2017)) 

 

Narativna vednost – pot do nastajanja subjekta (Ricoeur) 
 

• Zgodbe so pripovedovane in ne živete – in vendar lahko z „branjem zgodb“ vplivamo na 

svoje življenje in doživljanje sebe. 

• Ko se potopimo v pripovedovanje ali poslušanje zgodbe, se moramo zavedati, da fabula ni 

statična struktura, ampak proces, ki je končan šele v bralcu/gledalcu, torej v živem 

sprejemniku pripovedovane zgodbe. 

• Sledenje zgodbi je zelo zapleten proces, ki ga vodijo naša pričakovanja zaključka, 

pričakovanja, ki jih spreminjamo ob poteku zgodbe, dokler ne sovpadejo z zaključkom. 



  

• Vzpostavljanje tradicije (kot medija učenja) je odvisno od interakcije dveh neodvisnih 

dejavnikov, od inovacije (ki se odvija v imaginaciji bralca/poslušalca) in sedimentacije 

(uskladiščene v ohranjeni zgodbi v obliki modela (ravnanja)). Zakaj? Ker so modeli, ki 

izhajajo iz preteklih inovacij, vodiči za kasnejše eksperimentiranje v narativni domeni. V 

imaginaciji namreč ne ustvarjamo „iz niča/od nikoder“, ampak uporabljamo modele iz 

tradicije (glej Peljhanov ciklus fotografij Metamorfoze). 

• Epistemološka posledica pripovedovanja/poslušanja zgodbe je ta, da čeprav zgodba 

razkriva posamično dogajanje, konfiguracija sklenjene in dobro povedane zgodbe razkriva 

univerzalne vidike življenja, saj razvije poseben vidik narativnega razumevanja,  ki je 

bližje Aristotelovi phronesis (in kasneje latinski prudentia) kot  teoretičnemu (etičnemu) 

mišljenju. 

 

  

• Občutek smiselnosti naracije izvira iz križanja sveta besedila in sveta bralca. Bralec namreč 

hkrati pripada horizontu imaginarne izkušnje, ki jo opisuje umetnina, in lastne dejanske 

akcije. Horizont pričakovanja in horizont izkušnje se nenehno spopadata in se združujeta 

(Gadamer). 

• Naracija in življenje se lahko združita drug z drugim, kajti branje je hkrati že način življenja 

v fiktivnem univerzumu umetnine; v tem smislu lahko že tukaj rečemo, da so zgodbe 

izpovedane, a so hkrati živete v imaginarnem svetu. 

 

  

• Življenje je lahko izpovedano (v obliki zgodbe), ker je že vnaprej artikulirano v znakih, 

pravilih in zahtevah, je torej mediirano s simbolnim, zato vsebuje nekakšno pred-narativno 

zmožnost. Dejanja/geste dobijo pomen šele znotraj danih simbolnih konvencij. 

• Če torej vse človeške izkušnje mediirajo simbolni sistemi, jih mediirajo in jim s tem 

dodeljujejo pomene tudi zgodbe, ki smo jih slišali. 

• Bistvo psihoanalitične senase je analizantu omogočiti, da iz posamičnih življenjskih epizod 

izpiše zgodbo, ki je lažje nosi in/ker je bolj inteligibilna. Narativna interpretacija 

psihoanalitične teorije predpostavlja, da zgodba življenja nastaja in zgodb, ki niso bile 

izpovedane, in/ker so bile zatrte zaradi aktualnih zgodb, za katere pa lahko postane subjekt 

odgovoren, kar je konstitutivno za njegovo identiteto. Zahteva po osebni identiteti namreč 

zagotovi kontinuiteto med potencialnim fiktivnih zgodb in eksplicitno (življenjsko) zgodbo.  

 

 

  

• Raziskano življenje Avguštinu pomeni poglabljanje v človeški čas kot neskladje med 

pričakovanji (sedanjost prihodnosti), spominom (sedanjost preteklosti) in pozornostjo 

(sedanjost sedanjosti). Od tod izhaja nestabilnost časa in s tem napetost duše (distantio 

animi). 

• Tudi za Aristotela ni tragedije brez dramskih zapletov (peripatije), udarcev usode, in 

harmatije, ki jo ustvarja prej nevednost in zavračanje kot zlohotnost. 

• Narativna identiteta ni niti nekoherentno zaporedje dogodkov niti nespremenljiva 

substancialnost, neobčutljiva za evolucijo. Je natančno vrsta identitete, ki jo lahko ustvarja 

narativna konstrukcija preko svojih dinamizmov. 

  



Da bi uvideli, kako specifični „anatomski odklon od povprečja“ v družbenem okolju, 

oblikovanem „po meri povprečnih“, ustvarja oviranost (Georges Cangulheim), si lahko 

pomagamo z dobro povedano zgodbo o naravi družbenega… 

 

Raziskano življenje je po Sokratu izpovedano življenje… 

 

Umetnina kot način prepoznavanja (odnosa do) hendikepa 
 

Izključevanje drugačnosti v Evropski likovni umetnosti  
 

• Zgodovina odnosa do norosti po Foucault ((1998) Zgodovina norosti v času klasicizma) in 

Kroflič ((2006) Kako udomačiti drugačnost?) 

 

Avtor poeme Ladja norcev (1497)  

 

  

 
 

Cervantesov Don Kihot - Verjetno najslavnejši drugačnež novega veka 
 

 

 



 

Hieronymus Bosch: 

Ladja norcev -  

naslikana med leti 1490 in 1500 

Sliko hrani Louvre, Paris 
 

 

  

Paul Gaughin: 

Vairaumati -  

Naslikana 1896 

Sliko hrani muzej D’Orsay, Paris 

Vairaumati naj bi  

bila Eva Tahitijske 

mitologije 

  

 

 

 

 

 



Današnja percepcija domorodca 
 

  

  

Raziskovanje inkluzivnega odnosa v Evropskem filmu  
 

• Jaz bi tudi (2009 - Antonio Naharro in Álvaro Pastor) 

• Prijatelja (2011 – Olivier Nakache, Eric Toledano) 

• Navihani Bram (2012 – Anna van der Heide) 

• Punk sindrom (2012 – JP Passi, Jukka Kärkäinen)  

• Bučko (2016 – Claude Barras) 

 

Umetniško ustvarjanje kot način preseganja hendikepa 
 

• terapije s pomočjo umetnosti 

• samoreprezentacije  

• nadomeščanja oviranosti v komunikaciji  

• katarzično preseganje hendikepa 

• družbeni angažma 

 

Samoreprezentacije 
 

   

© Jasmin Korbar 



  

© Miha Šoštar                        © Raingoose 

   

  

© Matej Peljhan 

Nadomeščanja oviranosti v komunikaciji 
 

  

© Nino Rakovič 



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 

  

Sklep 
 

Umetnino lahko razumemo kot način, kako je umetnik upodobil in prikazal svojo predstavo o 

(realnem ali želenem) svetu in izkušnjo svojega vstopanja vanj, kar nam omogoči imaginarno 

izkušnjo možnega lastnega bivanja (Aristotel, Kroflič). Pedagoški potencial umetniškega 

dogodka (stika z umetnino) pa je še večji, če razumemo umetnost samo kot način vključenosti, 

soudeleženosti v svetu (Gadamer; Merleau-Ponty) ali celo kot širitev meja sveta, v katerem 

živimo (Pallasmaa).  

 

Ob prikazanih umetniških delih smo se srečali z manj ogrožajočimi podobami hendikepa in 

nesprejemljivostjo njegovega izključevanja iz skupnega sveta; srečali smo se s povabilom 

drugega kot drugačnega k dialogu, ki je način bivanja narativnega sebstva, subjekta v svetu 

(Ricoeur, Biesta). 

 


