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  Človek je nagnjen k drugačenju (othering) vsega, kar odstopa 
od normativnih pogledov na normalno podobo človeka in 
človečnosti, in družbenim praksam udomačevanja 
drugačnosti, pa naj gre za izgon, azile in hospitale ali za 
asimilacijske vzgojne pristope. To še posebej velja za podobo 
strašljivega drugega, ki danes reprezentira begunca in/oziroma 
muslimana.  
 
Klasičen koncept multikulturalizma, inspiriran s filozofijo 
razsvetljenstva in z liberalnimi političnimi vrednotami strpnosti 
in pravičnosti, stavi na tezo, da se bomo z razumevanjem 
kulturnih razlik in podobnosti, ki omogočajo sobivanje kultur, 
znebili strahov.  
A doba populizmov in postresnice dokazuje impotentnost 
liberalnih vrednot in racionalističnih razlag, saj je ljudi lažje 
prestrašiti z medijskimi podobami katastrof, vojn in 
terorističnih napadov, kot jih z razumevanjem pojava 
preseljevanja opremiti za bolj sprejemajoč in spoštljiv odnos 
do tujcev. 
 



  
• Racionalni znanstveni diskurzi, s katerimi želimo 

promovirati človekove pravice in liberalne politične 
vrednote (demokratičnost, strpnost, zastopanost v 
javnem dialogu) in jih z interkulturno vzgojo in 
izobraževanjem prenesti na učence/dijake/študente, 
pokažejo na še eno pomanjkljivost:  

»…kako težko je gledati oddaljenega Drugega 
(pripadnika druge kulture, časa in/ali prostora), ne 
da bi postali njegovi antropologi, ali našega soseda 

kot Drugega (iz drugega okoliša, vere, urada ali 
šole), ne da bi postali njegov psiholog.« (Gonçalves 

2012, str. 35) 

 



  • S predavanjem želim: 

–Pojasniti osnovne motive in postopke 
drugačenja 

–Predstaviti tezo o umetnini kot glasu drugega-
kot-drugačnega 

–Orisati tezo, da lahko poleg poznavanja 
mehanizmov delovanja sovražnih diskurzov 
(izobraževalni vidik) spodbudimo spoštljiv 
odnos do drugosti z umetniškimi pričevanji o 
sebi-kot-drugem (vzgojni vidik) 



Politična smrt multikulturalizma in 
liberalnih političnih vrednot v dobi 

populizmov in postresnice 

• Spomnimo se besed nemške kanclerke A. Merkel, 
ki jih je izrekla oktobra 2010, in sicer, da je 
'multikulti' spodletel, popolnoma spodletel.  

• Podobno se danes dogaja z liberalnimi političnimi 
vrednotami v EU, kjer se s spornim uveljavljanjem 
azilnih zakonodaj in njihovimi napovedanimi 
spremembami omejuje temeljna pravica 
begunca, da zaprosi za azil v zaželeni državi.  



   
• Populizem in doba postresnice v medijskih 

predstavitvah begunske problematike uspešno 
napihuje strah pred grozljivim tujcem. 

• Težava izhaja tudi iz ideje »interkulturnosti same, 
saj ta na področju politike, družbe in izobraževanja 
ni razvila jasne teoretske osnove, na katero bi se 
oprla, onkraj njene humanistične tradicije.« 
(Mikulec 2015, Izobraževanje – čudežna tabletka 
sodobne družbe?,  str. 100) 

• Kako se zoperstaviti temu strahu? 



Strah pred drugim – fenomenološki in 
psihoanalitični vidik 

• Ko gre za šolo, politična neenakost seveda izvira iz 
neenake družbene moči (Young 1990, Lynch in Lodge 
2002), a avtorici Kathleen Lynch in Anne Lodge 
izpostavita še eno pomembno dimenzijo vzrokov 
neenakosti v šolskem sistemu: “…odnosi v šoli so 
odnosi odvisnosti in soodvisnosti, ki so v svojem bistvu 
globoko afektivne narave. “  (Lynch in Lodge 2002, 
Equality and Power in Schools. Redistribution, 
recognition and representation, str 172).  

• Podoben sklep zagovarja tudi Richard Kearney, ki v 
študiji Tujci, bogovi in pošasti: interpretirati drugačnost 
fenomen izključevanja ljudi, ki so drugačni od nas, 
poveže z nezavednimi strahovi:  



  
“…pogosto v druge projiciramo tiste notranje 
nezavedne strahove, ki se jim poskušamo izmakniti. 
Namesto da bi si priznali, da smo globoko v sebi 
odgovorni za drugost, ki nas spravlja v zadrego, 
razvijemo številne strategije izigravanja. Osnovna 
med njimi je poskus lastno eksistenco poenostaviti 
tako, da naredimo druge za grešne kozle kot 'tujce'. S 
tem si prizadevamo spremeniti žrtvenega drugega v 
pošast ali v fetišiziranega boga. A v obeh primerih 
zavrnemo pripoznanje tujca pred sabo kot 
posameznika, ki odgovarja na posamično drugačnost 
v vsakem izmed nas. Zavrnemo torej priznanje sebe-
kot-drugih.«  (Kearney 2003, str. 5) 
 



  • Namesto da bi torej s komunikacijo z drugim kot 
drugačnim širili meje svojega sebstva in posledično 
lastne kulture, v nas prevlada anihilacijski strah pred 
razpadom sebstva (Vladimir Nemet), ki ga s pridom 
zlorabljajo medijski razpihovalci sovražnosti do tujcev 
(Zorana Baković): 
»Ta strah – da jaz ne bom več jaz, da mi ne bomo več mi – je 
večji od smrtnega strahu... To je strah pred tem, da se 
spreminjamo v neživo stvar, da izgubljamo človeškost, da 
bomo prenehali obstajati kot celota… Medtem ko posameznik 
čuti, da je njegova celovitost tik pred tem, da razpade, saj se 
lahko v vsakem trenutku zgodi travma, ki nas bo za vedno 
razdrobila, družba, tako kot je to počela od nekdaj, uporablja 
močne obrambne mehanizme, katerih namen je ohraniti 
celovitost človeškega bitja, njegov obstoj v času in prostoru. 
To so … različni obredi, običaji, praznoverje, mistika, religija, 
parapsihologija in vse, kar običajno imenujemo tradicija.  
V postmoderni družbi … ni več tradicije… Človek se nima česa 
oprijeti.« (Baković 2016, Strah barve medu) 

 



  

V takem stanju je razpihovanje strahu pred 
'begunskim valom', ki bo preplavil našo domovino, 
in »zakritimi obrazi« beguncev brez dokazil o lastni 
identiteti kot potencialnimi teroristi in posledično 

'varnostni grožnji‚ zlahka krepiti… 

 



Na kratko o dekonstrukciji postopkov 
drugačenja in udomačevanja 

• Kritično upodabljanje družbenih praks 
udomačevanja (oziroma normalizacije) 
drugačnosti ima dolgo zgodovino: od 
plemenitih dejanj barbarke Medeje in 
samouničevalnega poguma Antigone (ko ima 
drugačnost še pridih pozitivnih etičnih in 
političnih vrednot) do dvornega norca, 
gobavca, plemenitega divjaka (Kroflič 2006, 
Kako udomačiti drugačnost) in nazaj k gobavcu 
(ki naj ostane tam v Turčiji)… 

 



  

Dvorni norec 

Gobavec  

Plemeniti divjak 



  
• A kako poteka proces drugačenja v simbolnih 

reprezentacija realnosti (povzeto po Muršič 2012, O 
simbolnem drugačenju – „Turek“ kot grozeči Drugi): 
– Posameznikova identifikacija sloni na simbolni izmenjavi, 

simboli pa so znaki, ki reprezentirajo realnost 
– Ko gre za reprezentacije, znak sočasno diferencira (loči med 

dobrim in zlom) in identificira (oceni pojav kot dober oziroma 
slab) 

– S tem, ko določeni pomen prilepimo na izbrano reč, 
samodejno izključimo druge reči kot nosilce istega pomena 

– Enaki procesi simboljenja realnosti potekajo v posamezniku in 
v kulturi, ki jo preko habitusov družba posreduje 
posameznikom 

– A poleg tega, da smo narojeni v simbolne sisteme, ki jih 
ustvarja kultura, smo ljudje tudi tvorci pomenov in s tem 
zmožni izstopiti iz krivičnih reprezentacij drugačnosti kot 
grožnje naši identiteti – to nam omogoča razumevanje 
procesov drugačenja in dekonstrukcija pomenov simbolov 



  
• O tem, kako globoka je človekova potreba po 

binarnem opredeljevanju stvarnosti (pravično-
krivično, dobro-zlo, domače-tuje itn.), kaže 
simbolna igra predšolskega otroka v obdobju t.i. 
mitskega mišljenja, ki je polna ekstremnih podob 
dobrega in zla, močnega in šibkega. Z vključevanjem 
odraslega v otrokovo mitsko igro pa imamo seveda 
možnost, da rahljamo otrokove stereotipne 
predstave o princeskah, kraljevičih in zmajih, o 
Barbikah in supermenih… (Edmiston 2008, Forming 
Ethical Identities in Early Childhood Play) 



Primeri binarne simbolizacije današnjih 
družboslovnih in humanističnih pojavov 
• Eksodus ljudi iz okolij z nemogočimi bivanjskimi pogoji 

ali begunski val? 



  

  



  • Rezilna žica ali zaščitna ograja? 



  

  



  • Niqab - simbol verske pripadnosti, zatirane ženske ali 
teroristke? 



  

Poznavanje simbolizacijskih postopkov 
drugačenja in/ali udomačevanja bi moralo 
postati ena od ključnih tem razvoja kritične 

(medijske) pismenosti… 



Umetnina kot (potencialni) glas 
drugega-kot-drugačnega 

• Umetnost, ki jo običajno uporabljamo v vzgojne 
namene, je pogosto medij klasičnih stereotipov o 
neprimerni drugosti (Juri Muri v Afriki, O dečku, ki se je 
bal vode itn.). Hkrati pa se v zadnjem stoletju množi 
nabor umetnin, ki izpostavljajo pomen spoštljivega 
odnosa do drugačnih in etično nedopustnost vseh oblik 
izključevanja ljudi zaradi drugačne kulturne in 
identitetne podobe (prakse seksizma, rasizma itn.).  

• Zagovorniki spoštljivega odnosa do drugosti pogosto 
posegajo po umetninah, ki izpostavljajo vrednost 
drugačnosti in heterogenosti. Razlogi za to: 



  • Martha Nussbaum – spodbujanje sočutne 
imaginacije 

  

»Sočutje vključuje pripoznanje, da je druga oseba 
(literarni junak, op. R. K.), na neki način podobna 
nam samim (bralcem, op. R. K.), pretrpela 
pomembno bolečino ali nesrečo, zaradi katere je ne 
moremo, vsaj ne v celoti, kriviti.« (Nussbaum 1997, 
Cultivating Humanity, str. 90–91) 



  • Hannah Arendt – razširjanje pogleda z 
obiskovanjem drugih gledišč na obravnavani 
pojav 

 
»Razširjeno mišljenje dosežemo z urjenjem ‚naše 
imaginacije kot zmožnosti za obiskovanje‘ (Arendt 
1992, Lectures on Kant's Political Philosophy, str. 43), 
ki vključuje pripovedovanje/priklic različnih zgodb o 
dogodku z množice konfliktnih perspektiv. Na ta 
način se iz gole izkušnje premaknemo h kritičnemu 
razumevanju (Disch 1993, More truth than fact. 
Storytelling as Critical Understanding in the Writings 
of Hannah Arendt, str. 868)«. (Kroflič 2017 – pred 
objavo, Pedagoški pomen zgodbe in narativne 
vednosti) 

 



  
• Paul Ricoeur in Richard Kearney - oblikovanje odprte 

identitete kot zgodbe, ki vključuje številna srečevanja in 
dialog z drugim kot drugačnim 

 
»…kar imenujemo subjekt, ni nikoli dano na začetku. Oziroma če 
je, obstaja nevarnost, da smo reducirani na narcisitičen, 
egoističen, skopuški ego, natanko od katerega nas lahko osvobaja 
literatura. Kar torej zgubimo na strani narcisizma, dobimo nazaj na 
stani naracije. Na mestu ega, zaljubljenega vase, vznika sebstvo, 
podučeno s kulturnimi simboli, med katerimi so na prvem mestu 
zgodbe, zapisane v naši literarni tradiciji. In te zgodbe nam dajejo 
enotnost, ki ni substancialna, ampak narativna.« (Ricoeur 1991, 
Life in Quest of Narrative, str. 33) 
 
»Ne obstaja ne ljubezen ne sovraštvo, ne skrb ne prizadetost brez 
imaginacijskega transfera mojega ‘tukaj’ v tvoj ‘tam’.« (Ricoeur, 
Imagination and Discourse in Action; povzeto po Kearneyu 1999, 
str. 104) 
 

 



    
»Etična imaginacija razvije zgodbo, da bi osmislila naše žive 
izkušnje in zagotovila motive in modele našega delovanja. 
Mobilizira nas, da bi aktualizirali dobro na način, da angažira 
naše želje. To ni razvidno nikjer bolj kot v sposobnosti zgodbe, 
da … jezik postave prevaja v občuteni jezik mesa in krvi. 
Univerzalne ideje vodi navzdol proti prizemljenosti 
posamičnosti. Odstotnega Drugega mi naredi prisotnega s 
pomočjo empatičnih in pričevalskih moči zgodbe, ter s tem 
povečuje moje točke pogleda s čim več možnimi drugimi 
pogledi. Formalizem brezčasnega transcendentalnega ega je 
presežen s pripoznanjem naše dolžnosti do zgodovinske 
preteklosti in do naših obljub za prihodnost. Na kratko, 
hermenevtična imaginacija je etična v tem, da spreminja 
sebstvo v sebstvo-za-drugega.« (Kearney 1999, Poetics of 
Modernity: Toward a Hermeneutic Imagination, str. 203-204) 



  • Jacques Ranciere – spodbujanje gledalca, da iz 
elementov umetnine, ki je pred njim, sestavlja 
lastne pomene 

 
»Emancipacija pa se začne, … ko razumemo, da je tudi 
gledanje akcija… Tudi gledalec deluje, tako kot učenec ali 
učenjak. Opazuje, selekcionira, primerja, interpretira. Kar 
vidi, povezuje z mnogimi drugimi stvarmi, ki jih je videl na 
drugih prizoriščih, na drugačnih krajih. 
Iz elementov pesmi, ki je pred njim, sestavlja lastno 
pesem… …to čisto podobo povezuje s prebrano ali 
sanjano, doživeto ali izmišljeno zgodbo… To je bistvena 
točka: gledalci nekaj vidijo, čutijo in razumejo, če le 
sestavljajo lastno pesem, kot to po svoje počno igralci ali 
dramatiki, režiserji, plesalci ali preformerji.« (Ranciere 
2010, Emancipirani gledalec, str. 13–14) 



  • Iris Marrion Young – pripovedovanje zgodbe kot 
dejanje politične emancipacije 

 

»V zadnjih letih se je povečalo število pravnih teoretikov, 
ki obravnavajo zgodbo kot sredstvo, s katerim damo glas 
takšnim izkušnjam, ki so v pravnih razpravah in na 
sodiščih pogosto spregledane, ter kot sredstvo za 
spopadanje s spoznanjem, da pravo izraža  nepristranska 
in nevtralna stališča o vseh posebnih perspektivah… 
Pripovedovanje zgodbe deluje v pravnih okvirih kot izziv 
hegemonskemu pogledu in izraža partikularnost izkušenj, 
na katere bi se pravo moralo odzivati, pa se pogosto ne.«  
(Young 2000, Inclusion and Democracy, str. 71) 

 



  

Ker je umetnina (upodobitev eksistencialne 
dileme) glas drugega kot drugačnega, nam 

omogoči doživetje nepravičnih posledic drugačenja 
in udomačevanja, to pa bi moralo postati temelj 

vzgoje za strpnost kot obliko pravičnega 
pripoznanje drugega kot drugačnega in sebe-kot-

drugega. 

 



Vzgoja z umetniškimi pričevanji o 
sebi-kot-drugem kot sredstvo 

interkulturne vzgoje 
Susana Gonçalves (Seen at a Distance (How Images, Spaces and 
Memories Shape Cultural Encounters) 2012) v članku o 
upodabljanju in razumevanju Drugega opozarja, kako težko je 
gledati oddaljenega Drugega (pripadnika druge kulture, časa in/ali 
prostora), ne da bi postali njegovi antropologi, ali našega soseda 
kot Drugega (iz drugega okoliša, vere, urada ali šole), ne da bi 
postali njegov psiholog.  
Ko damo glas Drugemu, da v obliki pričevanja predstavi svojo 
zgodbo, se vsaj delno obranimo intelektualne distance, ki jo 
ustvarjajo naše reprezentacije Drugega. Dati možnost Drugemu, 
da upodobi sebe v umetniškem jeziku, je orodje, ki lahko stopi 
čustveno distanco, ki jo sicer ohranja naše »nepristransko« 
opazovanje, pripovedovalcu pa omogoči »posttravmatsko rast«… 



Primer (avto)katarzične umetniške 
refleksije drugosti in grajenja odprte 

identitete 

Umetniški postopki, ki reprezentirajo koncept 
sebe-kot-drugega, lahko lažje kot zapleteni 
znanstveni koncepti sprožajo kritično refleksijo o 
sebi in celo (avto)katarzične učinke soočanja s 
strahovi. 

 



  • Frida Kahlo ali kako se spopasti z anihilacijsko 
tesnobo… 



  • »Človek se rodi zlomljen, v kosih, a empatija 
drugega človeka je njegovo lepilo.« (Eugene 
O'Neill) 

• »Človek je močno bitje, neranljivo in nesmrtno, a 
šele ko Drugemu dopusti, da ga naredi takšnega. 
Šele ko postane pravi umetnik, kot je Frida, ko 
sname masko in v pričakovanju empatije Drugemu 
ponudi svojo razbito notranjost. In glej, v tem 
trenutku strah izgine.« (Vladimir Nemet) 

• Pogum izpostavljenosti Drugemu je predvsem 
priložnost, da se v empatičnem odnosu do 
njegovega obličja vzpostavimo kot etični subjekti 
(Levinas). 



   

Digitalna zgodba Yulije Moline: Ne-kdo 
https://www.youtube.com/watch?v=aUOMOk_fziM  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aUOMOk_fziM

