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V

Uvod

Jaz pa klečim opoldne
sredi puščave in pišem
v pesek narek tišine,
proti večeru zaškrtam
v nevarni razpoklini
babilonskega stolpa,
opolnoči pa vdano ležem
med zlate meče
na Hamletovi terasi.
In šele proti jutru
se zavihtim na sedlo daljav
izza sedem krat sedem mesečin
in pojezdim nasproti
darežljivi vrtnici,
pripravljeni na izbruh,
nekoč bo pogledala
ošabnemu stoletju v obraz
in stoletje bo zardelo.
(Edvard Kocbek)
Ošabnih stoletij v zgodovini človeštva ni bilo malo. Velika dejanja domnevno
nesmrtnih civilizacij, kot so zmage po dolgoletnih vojnah; odkrivanje novih orodij,
postopkov, tehnologij; odkrivanje skrivnosti zemlje in vesolja …, so se s pomočjo
zgodovinopisja in ustnega izročila ohranila ter v številnih kulturnih obzorjih pridobila
pomen korakov, ki naj bi vodili v smer neustavljivega napredka človeštva. V 20.
stoletju pa so se na evropski celini, kjer je hiter razvoj znanosti, industrije in tehnologije
v predhodnih stoletjih človeka vedno bolj navdajal z občutkom vsemogočnosti, razvile
in politično uveljavile ideologije, ki so trdile, da bodo omogočile popolno obvladovanje
narave, zgodovine in človeka ter tako privedle do stopnje v razvoju človeštva, ki bo
sovpadala z zemeljskim rajem. Vendar totalitarne ideologije 20. stoletja niso prinesle
odrešenja, temveč uničenje v ogromnih razsežnostih, drugo svetovno vojno, na milijone
mrtvih ljudi, ponižanje ter nezaceljive rane ljudem, ki so skrajno nasilje doživeli in
preživeli. V 21. stoletju, ko nas izzivajo nove skušnjave ošabnih podvigov, nam morda
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kritično soočenje z izkušnjami 20. stoletja lahko pomaga, da kakšno skušnjavo
v prihodnosti obidemo ali jo zavržemo, še preden postane skrajno uničujoča. Morda nas
lahko ob tem opogumlja dejstvo, da skrivnostnost in nepredvidljivost človeške osebe, ki
potuje v mesečini in ki jo navdihuje krhkost cveta, v 21. stoletju še vedno obstaja in
kljubuje, medtem ko je večina totalitarnih sistemov propadla še pred začetkom tega
stoletja. Ko se razumna človeška oseba ozre v preteklo stoletje, stoletju ne preostane
drugega kot zardevanje, kot je na nek način napovedal že slovenski pisatelj in pesnik, ki
je bil tudi sam tako žrtev kot akter totalitarnega sistema.

Osnovni namen doktorske disertacije je poglobljena obravnava totalitarnih sistemov
z vidika personalizma oziroma z vidika krhkosti, skrivnostnosti, presežnosti in
dostojanstva človeške osebe. Sama teza, da je totalitarizem skrajna oblika kršenja
personalistične etike, sicer ni presenetljivo nova, niti ni težko dokazljiva, vendar smo jo
v disertaciji predstavili na sistematičen in pregleden način in tako ponudili nekoliko
drugačen vidik in obravnavo totalitarizma, kot je običajno. Čeprav je sicer področje
totalitarnih režimov dobro poznano in tako na Slovenskem kot v svetovnem merilu
dobro znanstveno pokrito in raziskano, pričujoča raziskava prispeva k boljšemu in
globljemu razumevanju totalitarizma, odpiranju novih perspektiv ter utemeljuje nujnost
upoštevanja in uresničevanja temeljnih personalističnih dejavnikov v sodobni politiki,
družbi in religiji.

V prvem delu doktorske disertacije so predstavljeni filozofski okviri personalizma,
njegove oblike in nekateri ključni avtorji, iz česar so nato povzete najpomembnejše
prvine personalistične etike (vrednote, kreposti in načela) ter osrednji personalistični
pojmi. Poleg prepoznavnih personalističnih avtorjev v tem delu obravnavamo tudi
politično teoretičarko Hannah Arendt, ki sicer ne velja za personalistko, vendar so v
njeni misli prisotni pomembni poudarki, ki niso le skladni s personalističnim
zadržanjem, temveč ga tudi dopolnjujejo in bogatijo. Obenem je politična teorija
Hannah Arendt osnova za raziskavo in obravnavo totalitarnih režimov, ki jih
obravnavamo v tretjem delu. Drugi del doktorske disertacije je posvečen analizi, kako
so na področju moderne družbe, politike in religije na splošno upoštevani ali kršeni
personalistična načela, vrednote in usmeritve. Ta del je za celoto pomemben predvsem
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kot podlaga za primerjavo s kršenjem personalističnih osnov s strani totalitarnih
režimov.
V tretjem delu disertacije kritično obravnavamo pojem totalitarizem, podamo jasno
opredelitev tega, nato pa ga analiziramo na podlagi osnovnih personalističnih pojmov in
personalistične etike; na koncu tretjega dela pa je vključena še obravnava totalitarizma
z vidika religioznih prvin in struktur, ki se v njem pojavljajo. Religiozni vidik
totalitarnih režimov

je

v disertaciji posebej izpostavljen zaradi srečevanja

s problematičnim prepričanjem, prisotnim na Slovenskem, pa tudi širše, da med religijo
in totalitarizmom ali religijo in politično religijo ni bistvenih razlik. Z obravnavo, ki se
na totalitarizem osredotoča z vidika personalizma, si prizadevamo pokazati
pomembnost personalističnega zadržanja za sprejemljivost, človečnost in dostojnost
politike, družbe in religije. Namen doktorske disertacije je pokazati, da se s (pretiranim)
kršenjem personalistične etike s strani politike, družbe ali religije začne proces
vzpostavljanja nedemokratičnosti in razvijanje potencialnih možnosti za razvoj
totalitarnih gibanj, ki so najskrajnejša oblika kršenja personalističnih prizadevanj. V tem
smislu disertacija poglablja in osvetljuje razumevanje personalistične etike kot
negativnega dejavnika totalitarizma.
Področje, ki se mu v doktorski disertaciji posvečamo, je izredno široko in je zahtevalo
pregledovanje in analizo obsežne literature ter omejevanje in selekcijo pri njeni uporabi,
pa tudi določeno omejitev same tematike. Kot smo večkrat opozorili tudi v jedru
besedila, se v vseh treh delih disertacije osredotočamo na obravnavo evropskega (in
delno ameriškega) prostora; personalizem, ki je izredno široka in raznovrstna smer,
obravnavamo preko nekaterih najbolj prepoznavnih avtorjev; družbo, politiko in religijo
obravnavamo zelo na splošno; pri religiji se omejujemo na krščanstvo, predvsem
katolištvo. Ko obravnavamo totalitarizem, se ne osredotočamo na zgodovinske
podrobnosti glede totalitarnih sistemov v posameznih državah, temveč bolj na splošne
značilnosti totalitarnih sistemov ter na pojmovno raven. Z vsemi omejitvami žal
doktorska disertacija izgubi nekaj svojega potenciala, vendar bi bila v nasprotnem
primeru veliko preobsežna in preveč razdrobljena. Ravno tako se v disertaciji posebej
ne posvečamo problematiki totalitarizma na Slovenskem, saj bi ta zahtevala podrobno
in poglobljeno obravnavo, obsega namreč dovolj snovi za ločeno doktorsko disertacijo.
3

Na tem mestu pa lahko opozorimo na nekaj relevantne literature, ki se s tematiko
totalitarizma na Slovenskem ukvarja z zgodovinskega, pravnega, filozofskega in
teološkega vidika: Čoh Kladnik 2014; Dežman 2014 (ravno tako razvija personalistični
pristop); Hančič 2010; Hančič 2013; Jančar 1998; Juhant 1997 in Juhant 2010b.
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I. DEL: PERSONALIZEM

Ker personalizem ni neka enotna filozofska smer ali šola, temveč zelo razgibana in
raznorodna filozofska naravnanost, ki bi jo lahko poimenovali tudi svetovni nazor ali pa
filozofsko zadržanje, z določenih vidikov nima veliko skupnih imenovalcev. Če je
v zgodovini filozofije sicer več ali manj običajno, da filozofska smer vznikne in se
ohranja v tesni povezanosti z nekim velikim in izvirnim mislecem ali z nekaj osrednjimi
filozofskimi deli, bi lahko v primeru personalizma govorili o številnih personalizmih.
Že leta 1947 je Jacques Maritain (1882–1973) zapisal, da obstaja vsaj ducat
personalizmov, ki nimajo razen besede »oseba« ničesar skupnega (Stanford University
2009). Ker predpostavljamo, da je personalizem vsaj v nekaterih pomembnih pogledih
tudi enoten, sami raje pišemo o različnih personalističnih smereh ali različicah kot o
različnih personalizmih. Raznorodnost personalizma se kaže, če personalizem
obravnavamo z ontološkega, epistemološkega, metodološkega vidika ali z vidika
pripadnosti določenim filozofskim smerem. Sicer načeloma vse različice personalizma
pojmujejo osebo kot pojasnjevalno, epistemološko, ontološko in aksiološko načelo
resničnosti, vendar se raznovrstni tipi personalizma razlikujejo prav po različnih
poudarkih omenjenih vidikov (prav tam).
Sama beseda persona-lizem nam razkriva dve osnovni značilnosti te filozofske
naravnanosti. Njena najosnovnejša značilnost je osredotočanje na osebo (latinsko
persona), postavljanje te v središče filozofske misli in pojmovanje osebe kot
najvrednejše ter najpomembnejše entitete, nosilke neodtujljivega dostojanstva ter kot
presežnega bitja, ki ga ni mogoče popolnoma dojeti in popredmetiti, ne s pomočjo
znanosti ne filozofije in ne teologije. Za osebo je bistveno, da je bitje odnosa in ne
izoliran posameznik, tako da je potrebno razlikovati med individuumom in osebo.
Personalistično zadržanje odnosom pripisuje izjemen pomen in trdi, da oseba brez
pristne povezanosti z drugo osebo ne more preživeti.

Iz drugega dela besede persona-lizem, ki ga sestavlja dandanes negativno zaznamovani
-izem, pa se razodeva, v kakšnih razmerah je personalistična misel nastajala in se
razvijala. Kot filozofska šola se je personalizem oblikoval šele v prvi polovici
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dvajsetega stoletja, ko so različni skrajni politično-ideološki sistemi, kot so fašizem,
komunizem, nacionalsocializem, poskušali osebo popolnoma podrediti. Korenine pa
segajo globlje – v devetnajsto stoletje, ko so se že krepili imperializem, kapitalizem,
racionalizem, (Heglov absolutni) idealizem, (Marxov absolutni) materializem, različne
oblike determinizma, na eni strani kolektivizem in na drugi skrajni individualizem ter
uničevali možnosti za človeka kot osebo, z drugimi besedami, povzročali razosebljanje.
Personalizem je v iskanju prostora za osebo svojo pot utiral med individualizmom in
kolektivizmom in kot tak postajal odgovor na mnogovrstne -izme, vendar sam nikoli ni
postal pristni -izem. Ostal je izven ideologije in absolutizacije, ker je ostal odprt, pustil
prostor skrivnostnemu ter dopustil obstoj področja, kamor spoznanje nima dostopa.
Včasih sta lahko nedokonč(a)nost in nedoločnost tudi prednost: »Seveda Mounierjev
personalizem in filozofija njegovih sopotnikov kljub vsej svoji raznolikosti ni razvila
tako iskrivih in močnih pojmov kakor njene sogovornice. Toda če se nam je zdel sprva
personalizem v soočenju z njemu sodobnimi ideologijami krhek in neizrazit, pa se sedaj
ta njegova neizdelanost in nedokončanost kaže prej kot prednost, in ne kot
pomanjkljivost. Ker se personalizem ni učvrstil v (nobenih) neomajnih pojmih, ampak
je ostal zvest le svoji veliki ideji osebe, se danes veliko lažje znova osmisli in udejanji v
novi konstalaciji pojmov in kritičnih misli« (Kovač 1998b, 140). Personalizem torej
ohranja aktualnost, čeprav je večina ideologij, proti katerim je nastopil, že preživeta. V
sodobnosti se personalizem sooča z drugačnimi oblikami razosebljanja, saj se slednje ni
prenehalo s propadom skrajnih ideologij dvajsetega stoletja. Nadaljuje se v drugačnih
okoliščinah, vendar zato ni nič manj nehumano.
Razvoju personalistične filozofije lahko sledimo tako v Evropi kot v Ameriki, nekatere
personalistične prvine pa je mogoče najti tudi v azijskih religijah in filozofiji. Kljub
temu da islam ne pozna pojma, podobnega krščanskemu pojmu osebe, ki se je razvijal
vzporedno s trinitarno teologijo in vprašanjem Kristusove narave, je mogoče tudi
v islamu najti posamezne značilnosti personalistične naravnanosti. Podoben pogled
na sebstvo in naravo Boga, kot ga je mogoče zaslediti pri zahodnih personalistih,
izražajo nekateri muslimanski misleci, kot je na primer Muhammad Iqbal (1877–1938),
pod vplivom Emmanuela Mounierja (1905–1950) pa je Mohammed Aziz Lahbabi
(1922–1993) poskušal oblikovati muslimansko različico personalizma (Stanford
University 2009). V filozofskih izročilih drugih azijskih religij, ki s krščanstvom in
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judovstvom nimajo skupnih bibličnih in grško-filozofskih korenin, pa je težje iskati
vzporednice s personalistično mislijo, saj gre za povsem druge pojme kot tudi za
drugačno kulturno ozadje. Kljub temu spletna Enciklopedija filozofije stanfordske
univerze navaja določene značilnosti nekaterih različic budizma, hinduizma in
konfucionizma, ki jih je s personalizmom mogoče povezovati bolj posredno.
Ameriški personalizem se v primerjavi z evropskim ni oblikoval v tolikšnem
nasprotovanju idealizmu, temveč je sam (večinoma) ena izmed oblik idealizma, saj bit
definira kot osebno zavest. Kljub temu tudi personalizem severnoameriške celine
predstavlja nasprotovanje razosebljanju in različnim neosebnim miselnim sistemom.
Ameriška središča personalistične usmeritve so bostonska univerza – Borden Parker
Bowne (1847–1910), Edgar Sheffield Brightman (1884–1953); kalifornijska univerza
Berkley – George H. Howison (1834–1916); in južnokalifornijska univerza – Ralph
T. Flewelling (1871–1960). Prav bostonska personalistična šola pa je imela velik vpliv
na razvoj in delovanje znanega borca za pravice temnopoltih – Martina Luthra Kinga
(1929–1968) (prav tam).
Zaradi velikega obsega in raznorodnosti personalističnih nazorov se posvečamo
izključno evropskemu personalizmom, ki je za tematiko relacije totalitarizma in
personalizma najbolj relevanten.
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1. Personalizem kot izraz judovsko-krščanskega izročila

1.1 Judovstvo
Pri judovskem izročilu ne gre za neposredno razvojno prepletenost s pojmom oseba kot
pri krščanstvu (glej naslednje podpoglavje), temveč za izoblikovanje določenih
značilnosti glede pojmovanja človeka, njegovega odnosa do Boga in do sveta, ki
predstavljajo temelje razvoja pojma osebe, kot ga poznamo danes.
Ustvarjenost človeka po Božji podobi je ena izmed najpomembnejših vsebin judovske
religije. Bogopodobnost človeka je jasno zapisana že na začetku Tore1 (Postava – pet
Mojzesovih knjig), ki Judom predstavlja najpomembnejše sveto besedilo. Kasnejše
izročilo ta vidik še poglablja, saj uči, da je vsakemu človeku Bog iz enega samega
odtisa naredil enkratno obličje, in na ta način potrjuje: »temeljno edinost človeštva in
hkrati utemeljuje nenadomestljivo enkratnost vsakega bitja, ustvarjenega po podobi
(tselem) in sličnosti (demout) božjega Obličja. Vsako obličje hrani skrivnost te podobe
in te sličnosti kot dragocenost, nad katero je treba bedeti« (Chalier 1998c, 367). Ideja
človekove bogopodobnosti je preko večtisočletnega prebiranja, komentiranja in
razlaganja Tore globoko vtisnjena v judovsko misel in preko nje tudi v krščanstvo.
O tem, kako naj človek živi, torej udejanja svojo podobnost z Bogom, pa govori
besedilo v Levitiku (3. Mojzesova knjiga), ki pravi, da morajo biti Izraelci sveti, kot je
svet Bog.2 Ker je človek ustvarjen po Božji podobi, mora Božjo svetost spoštovati in
ohranjati, tako da ji sledi, ter jo preko posnemanja odkrivati (Robinson 2001,195).
Kakšno je judovsko razumevanje odnosov med posameznikom in Bogom ter med
ljudmi (tako na osebni kot na družbeni ravni), je mogoče razbrati tudi iz judovske
molitve. Dober primer so blagoslovi (b'rakhot), ki so del judovske liturgije in molitve
ter vedno vsebujejo določeno formulo (Blagoslovljen si Ti, Gospod …). Jutranja molitev

1

»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« (1Mz 1, 26–27).
2
»GOSPOD je spregovoril Mojzesu in rekel: ›Govôri vsej skupnosti Izraelovih sinov in jim reci: 'Bodite
sveti, kajti jaz, GOSPOD, vaš Bog, sem svet'‹« (3 Mz 19, 1–2).
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na primer vsebuje naslednji blagoslov: »Blagoslovljen si Ti, Gospod, naš Bog, Vladar
vesolja, ki me je naredil po Tvoji podobi.« Blagoslovi pred določenimi opravili
vsebujejo podobno, razširjeno formulo; navajam primer blagoslova pred prižiganjem
sobotnih sveč: »Blagoslovljen si Ti, Gospod, naš Bog, Vladar vesolja, ki nas posvečuje
s Tvojimi zapovedmi in nam zapoveduje prižiganje sobotnih luči« (Robinson 2001, 11).
V vseh takšnih blagoslovih sta opazna dva preobrata, v katerih se zrcalijo ključne
značilnosti odnosa med Bogom in posameznikom v judovski religiji. Prvi preobrat je
od osebnega, intimnega nagovora Boga: »Blagoslovljen si Ti, Gospod naš Bog,«; k
univerzalnemu, splošnemu nagovoru Stvarnika sveta: »Vladar vesolja«. Drugi preobrat,
ki je bil s prevodom iz hebrejščine mnogokrat zakrit, čeprav se pojavlja prav v vseh
blagoslovih, je sprememba v naslavljanju Boga – sprva je nagovorjen v drugi, nato pa
v tretji osebi. V prevodu ima ta preobrat lahko videz slovnične napake: »Blagoslovljen
si Ti, Gospod, naš Bog, Vladar vesolja, ki me je naredil po Tvoji podobi; ki nas
posvečuje s Tvojimi zapovedmi in nam zapoveduje«. Slovnično primernejša bi bila
uporaba druge osebe, vendar je v vseh blagoslovih prisotna formula, ki preide iz druge
v tretjo osebo. Večina komentatorjev te premene v osebi predvideva, da je, podobno kot
pri prvem preobratu, s tem poudarjen dvojen odnos med posameznikom in Bogom. Ta
odnos je po eni strani intimen, odnos popolne bližine in pripadnosti, po drugi strani pa
odnos velike, nepremostljive razdalje in strahospoštovanja. Kljub ambivalenci osebnega
odnosa do Boga ima za judovstvo ta veliko vrednost in pomen (prav tam, 11–12).
Pomemben pa je tudi skupnostni vidik molitve, kar se izraža v uporabi prve osebe
množine v obravnavanih blagoslovih: »naš Bog; nas posvečuje; nam zapoveduje«.
Čeprav imata osebna izkušnja molitve in oseben odnos do Boga v Judovstvu posebno
mesto, je molitev v skupnosti prav tako izrednega pomena. Judovsko obredje in molitve
krepijo občutek za skupnost in omogočajo vključenost in sodelovanje. Sodelovanje
v skupni molitvi naj bi poleg tega po rabinu Lawrencu Hoffmanu omogočala
osmišljanje sicer kaotičnega in arbitrarnega vesoljstva (prav tam, 12).
Osrednji pomen za judovsko pojmovanje odnosa med človekom in Bogom ter za samo
razumevanje človeka ima zaveza, ki jo je Bog sklenil z izvoljenim ljudstvom. 3 Biblična
3

Pojem izvoljenosti v judovstvu ne pomeni privilegija ali superiornosti, temveč odgovornost, včasih celo
breme; izvoljenost je ponižno zavedanje izbranosti za poslušnost Bogu in služenje bližnjim. O tem, kako
naj bi Bog izbral Jude, govorita tudi dve pripovedi. V prvi zgodbi Izraelci edini izmed več narodov, ki jim
Bog predlaga oziroma ponuja Toro, to sprejmejo. Druga zgodba pa pripoveduje, da je Bog dvignil goro
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zgodovina judovstva vsebuje mnogo pripovedi, kako sta Bog in človek sklenila zavezo,
vendar je človek svoj del obljube vedno znova kršil, kar je izzvalo Božjo jezo,
prekinitev zaveze in izgon človeka, vendar je človek kljub svoji nepopravljivi grešnosti
ponovno dosegel Božje odpuščanje, odrešenje in novo zavezo. Primeri tovrstnih
pripovedi so zgodbe o Adamu, Noetu, Abrahamu, Jakobu, Mojzesu, Davidu in številne
druge. Judovska podoba človeka je torej podoba človeka, ki je po eni strani podoben
Bogu, po drugi strani pa nepopoln, omejen, minljiv in poln slabosti (Juhant 2003, 86–
88).
Iz Tore izhajajo številne (kar 613) zapovedi in opravila (mitzvot), ki jih Bog nalaga
Judom, osredotočena pa so tako na odnose med človekom in Bogom kot na odnose med
ljudmi. Predvsem za ortodoksne Jude te zapovedi pomenijo natančno ureditev molitve,
obredja, poteka dneva in celotnega življenja. Ob tem je potrebno izpostaviti, da vsi
predpisi nimajo enake teže; ne samo da je uveljavljeno razločevanje med bolj in manj
pomembnimi, temveč obstaja tudi zapoved, ki ima največjo težo; to je tako imenovano
načelo pikuakh nefesh : načelo rešitve človeškega življenja. Pomembnejše od vseh
ostalih judovskih predpisov je, da se reši človeško življenje oziroma da se ga ne
ogroža.4 Človek je podoba Boga, zato je ohranitev njegovega življenja najvišji
imperativ. V talmudskem izročilu (traktat Sanhedrin) pa poleg tega očitnega argumenta
obstaja še ena razlaga pikuakh nefesha: »Adam je bil ustvarjen sam zato, da se naučite,
da kdorkoli uniči eno samo človeško bitje, je s strani Tore obravnavan, kot da bi uničil
ves svet; in kdorkoli ohrani eno samo človeško življenje, ga Tora obravnava, kot da bi
pri življenju ohranil ves svet« (Robinson 2001, 200). Za judovsko izročilo je torej
človeško življenje največja vrednota, ki jo je potrebno ohranjati in varovati.

Talmudski komentarji Tore uvajajo pojem odgovornosti, ki ni stvar svobodne izbire ali
pristanka, temveč nujnosti; vsak človek je neizogibno odgovoren zase, za svoje bližnje
in za ves svet, saj moramo vsi nositi posledice za dejanja svojih bližnjih, prav tako pa
smo dolžni preprečevati zlo in greh. Možnost odrešenja je človeku dana le, če sprejme

Sinaj nad izraelsko ljudstvo in jim dal na izbiro, da sprejmejo Toro ali pa vrže goro nanje (primerjaj
Chalier 1998b, 364 in Robinson 2001, 73–74).
4
Pri tem pravilu je potrebno omeniti tri izjeme: prešuštvo, malikovanje in umor. Pričakovano je, da Jud
raje umre, kot da bi storil katero od teh treh dejanj (Robinson 2001, 200).
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odgovornost do bližnjega in se ne zapira sam vase. Človek se v osami ne more odrešiti
(Chalier 1998b, 363–364).

Judovstvo je edino med velikimi svetovnimi verstvi, ki daje dejanju prednost pred
namenom in celo vero (Robinson 2001, 222, 239). Z judovskega vidika je za človeka
najpomembnejša naloga, da dela svet lepši in boljši, zato so dobra dela v tej religiji tako
visoko cenjena; dobro delo je za svet koristno celo, če je narejeno z napačnim
namenom. Seveda dejanje in namen v judovstvu nista popolnoma ločena in (dober)
namen je ovrednoten kot pomemben sestavni del dobrega dejanja, vendar ima samo
dejanje kljub vsemu prednost. Tudi do razumevanja mitzvot je mogoče priti le preko
njihovega izvajanja, preko samega posnemanja Boga. Dolžnost vsakega Juda je iskanje
pravice in izboljševanje sveta. Svet je poškodovan, neodrešen in ker je človek ustvarjen
po Božji podobi in njegov stvarjenjski sodelavec, je obenem edini, ki poleg Boga svet
lahko izboljšuje. To lahko počne le preko moralnega družbenega delovanja –
pravičnega delovanja v svetu – v konkretnih družbenih razmerah (prav tam, 243–244).
Človek mora v svojem življenju dovršiti nalogo, ki mu jo je zadal Bog. V judovstvu cilj
posameznikovega življenja na zemlji ni rešitev lastne duše za posmrtno življenje,
temveč mora misliti na svet in ga izboljševati ter s tem služiti Bogu (Cotič 1998, 186–
187).
Človek je za judovstvo entiteta, v kateri so razum, telo in duša enotni, zato ta religija
strogo nasprotuje kartezijanskemu ločevanju razuma in telesa. Človeško bitje je celota,
ki je ni mogoče razstaviti; spoštovati je potrebno tako človekov razum kot njegovo dušo
in telo. Prepovedana je zloraba telesa, ki se najpogosteje pojavlja prav ob zagovarjanju
ločenosti telesa in razuma (Robinson 2001, 223), prav tako sta potrebna celostno
razumevanje duše in razuma ter izogibanje pretiranemu ločevanju njunih posameznih
značilnosti.
Judovsko izročilo daje velik pomen zapisom imen 5 prednikov – rodovnikom. V Tori je
veliko takšnih zapisov imen posameznikov, saj se judovski pojem zgodovine nekoliko

5

V hebrejski tradiciji je pomen imena tesno povezan z Bogom. Ime namreč pomeni, da se človek –
imetnik imena – podarja božjemu imenu, da se mu daje na razpolago.
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razlikuje od zahodnega pojma zgodovine 6 – slednja ni povezana predvsem z nekimi
dogodki v preteklosti, temveč z rodovi oziroma generacijami, ki so v preteklosti živele.
Osebna imena vsakega moškega in vsake ženske imajo za judovsko zgodovino velik
pomen – zgodovino lahko razumemo tudi kot pripoved o izjemnih ljudeh, v kontekstu
judovskih rodovnikov pa je izjemen vsak posameznik, saj ima vsak človek enkratno,
edinstveno ime in je tudi sam edinstven. Prebiranje imen in spominjanje nanje izraža
spoštovanje njihovih nosilcev in njihove osebne zgodovine ter je povezano
s prepričanjem, da ima vsak človek pravico do osebne zgodovine. O posebnem pomenu
imen za judovstvo priča tudi naslov Druge Mojzesove knjige, ki se v hebrejščini in
judovskem izročilu ne imenuje »Exodus«, temveč »Ime« (Shemot). Spominjanje imen
ima še eno pomembno vlogo – zavedanje, da bralec ni začetnik zgodovine, ni
popolnoma avtonomen in neodvisen od drugih, temveč je z drugimi tesno povezan.
Tudi Bog se razodeva in daje Postavo samo preko tega spoznanja – preko zavedanja, da
nismo začetek, ter preko spominjanja in spoštovanja prednikov in njihovih imen
(Chalier 1998a, 357–358).

1.2 Krščanstvo
Z razvojem krščanstva se je postopoma oblikoval tudi pojem osebe, kot ga poznamo
danes. Sam izraz persona, kar latinsko pomeni oseba, je podlaga za besedo oseba
v mnogih sodobnih evropskih, predvsem romanskih in nekaterih germanskih jezikih.
Persona je v preteklosti pomenila gledališko masko in vlogo igralca, ki masko nosi.
Glede točnega izvora persone si etimologi niso enotni, pripisujejo ga tako grški besedi
prosopon, ki označuje obličje in masko, kot etruščanski phersu, ki pomeni obredno
masko (primerjaj Nosbüsch 1998, 89, in Petkovšek 2004, 35). Izraz persona se je
sčasoma s same maske prenesel na igralca, ki to masko nosi, oziroma vlogo, ki jo
upodablja in ki ima v gledališki igri tudi določen družbeni značaj. Persona se je tako

6

Zgodovina je bila na zahodu večinoma pojmovana kot niz dogodkov in kot sosledje časa, zaznamovano
predvsem s strani pomembnih vladarjev, zmagovalcev in politikov. Označili bi jo lahko tudi za politično
zgodovino. Pomembno vlogo za razumevanje zgodovine na zahodu je imel Hegel, ki je zgodovino
pojmoval kot realizacijo duha in kot vrhovno razsodnico. Potrebno pa je omeniti, da se predvsem v 20. in
21. stoletju tudi v evropskem zgodovinopisju pojavlja težnja po razširitvi zgodovinopisja na celotno
družbo, vse sloje, poklice, ženske in vse ostale, ki so bili v politični zgodovini zapostavljeni.
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postopoma začela uporabljati v pomenu družbene vloge; oseba s pomembno družbeno
vlogo je bila označena za persono (primerjaj Žalec 2010a, 94, in Petkovšek 2004, 35).
Slovanski jeziki imajo popolnoma drugačen koren, iz katerega tvorijo izraz oseba, ki pa
je pomensko mnogo bolj soroden pomenu pojma posameznik, individuum, ki ga sicer
personalistični filozofi razlikujejo od pojma oseba. V Etimološkem slovarju slovenskega
jezika pod geslom osêba lahko preberemo, da je ta beseda izpeljanka prislova osêbe, kar
pomeni posebej, ločeno, posamezno, zase; ta pa je tvorjen iz predložne zveze o sebi, se
pravi pri sebi, ob sebi, za sebe. Približen prvotni pomen osebe je torej posameznik, kdor
je sam zase. Podobno je s hrvaško in srbsko besedo òsoba, rusko besedo osóba, češko
besedo osoba, ki so izpeljane iz prislova, ki je soroden s starocerkveno slovansko
besedo osobb, kar pomeni posebej, za sebe (Etimološki slovar slovenskega jezika, s.v.
oseba).
Krščanski nauk je jasnejšo pojmovno podobo pridobival v času prvih koncilov 7, kjer so
potekale razprave o osebi in naravi Troedinega Boga in Jezusa Kristusa ter
o neumrljivosti človeške duše in osebni odgovornosti. V teku teh razprav se je
postopoma izkristaliziral tudi pojem oseba. Kot najboljša opredelitev božje troedinosti
je obveljala enost, enotnost božje narave, božjega bistva, biti (ousia) v treh osebah
(hypostasis), v Očetu, Sinu in Svetemu duhu. Že Tertulijan (ok. 160–225) je prvič
namesto grškega izraza hypostasis uporabil besedo persona (Nosbüsch 1998, 9).
Antično razumevanje osebe je bilo ustrezno za izražanje božje troedinosti prav zaradi
svoje povezanosti z dramskim ustvarjanjem. Dramske vloge ali osebe (prosopon) so se
izražale preko dialogov, ki so jih pisali grški pisci, z njihovo razlago pa se je ukvarjala
prosopografska eksegeza (Žalec 2010a, 94). Ob ugotovitvi, da Bog človeku v Svetem
pismu govori preko različnih vlog, so kristjani z uveljavljenim izrazom najlažje
oblikovali svoj nauk. Kot ugotavlja Michael Theunissen, daje dramski izvor pojmu
oseba možnost eno(tno)sti v mnogovrstnosti; fenomen igralca ima namreč več plasti,
katere so različni filozofi obravnavali z različnimi poudarki. Prvi vidik igralca je
istovetnost z njegovo vlogo, kot vloga pa je igralec bistveno v odnosu z drugimi
(vlogami). Igralca lahko po drugi strani obravnavamo ločeno od njegove vloge, torej kot
nosilca vloge. V tem pogledu igralec v prvi vrsti obstaja sam zase, kot posameznik,
7

Mišljena sta predvsem prva dva ekumenska koncila, Prvi nicejski (325) in Prvi carigrajski koncil (381).
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ločen od odnosov, in se v trenutku ločitve od vloge pojavi kot prazna osnova, kot tabula
rasa. »Če je to točno, potem reflektira napetost, ki vlada v pojmu oseba med duhovno in
naravno individualnostjo, dialektični odnos med individualnostjo vloge in nosilcem.
Predstavljena individualnost je duhovna, kajti igralec si jo mora pridobiti. Nasprotno
srečujemo predstavljajočo individualnost v gledališki situaciji kot nekaj naravnega, saj
je igralcu dana vnaprej. […] Če zahteva pridobitev duhovne individualnosti žrtvovanje
naravne, se oseba, ki se po eni strani pojavlja kot naravni in po drugi kot duhovni
individuum, z naravno individualnostjo dejansko hkrati tudi bojuje« (Theunissen 1998,
96). Tretji vidik igralca je njegova avtarkija, igralčeva nadrejenost vlogi. V tem pogledu
se igralec z vlogo sicer identificira, vendar je hkrati sposoben nanjo gledati z zunanje
perspektive, jo obvladovati. Avtarkija je samozavedanje igralca, ki ve, da ni niti zgolj
vloga niti le nosilec vloge, temveč preplet teh dveh vidikov. Če je predkrščanska antika
poznala opredelitvi osebe, ki sta opisani v prvi in drugi perspektivi igralca, je tretji vidik
igralca za pojem osebe razvilo in uporabilo šele krščanstvo. Gledališče je simbol
za svet, krščanstvo pa človeško osebo razume po eni strani kot bitje, vpeto v svet, ki ga
po drugi strani obenem presega, je nad njim. Krščansko pojmovanje osebe, povezano
z vidikom samozadostnosti igralca, hkrati izpostavlja absolutnost osebe (glede na svet,
je nad svetom) in njeno končnost. Za krščanstvo je obenem pomembno, da absolutnost
osebe glede na svet ne pomeni njene razvezanosti od sveta (kot nadrejenost igralca vlogi
ne pomeni, da lahko sredi predstave prekine igro), temveč se mora oseba dejavno
udejstvovati v svetu (Theunissen 1998, 97–100).
Že v času prvih koncilov so Kapadočani8 božjim osebam pripisovali večji pomen, kot
jih ima sama maska ali vloga, saj so osebo povezali s pojmom svobode; vsaka od božjih
oseb Trojice je svobodna, to pa jo razlikuje od drugih dveh, kljub temu da imajo vse tri
božje osebe isto bit in tvorijo občestvo (Petkovšek 2004, 37). Razprava o medsebojnem
razmerju osebe in narave se je nato nadaljevala na kristološkem področju. Kristus je ena
oseba, ki ima dve naravi, božjo in človeško. Ker je Kristus ohranil svojo enotnost, svojo
identiteto, je mogoče sklepati, da identiteta temelji v osebi in ne v naravi. Pojem oseba
se je tako z ravni opisovanja Boga premaknil na raven opisovanja človeka in njegovih
značilnosti. Latinska patristika je izpostavljala edinstvenost posameznika in se s tem
8

Cerkveni očetje Bazilij Veliki (ok. 330–379), Gregor iz Nise (ok. 335–394) in Gregor Nazianški (ok.
329–390).
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nekoliko oddaljila od skupnostnega vidika človeka, vendar je pomembnost odnosov
za človeka močno izpostavil Avguštin, ki je osebo pojmoval kot odnos jaz-ti (Žalec
2010a, 95).
Na obdobje sholastike je imela največji vpliv Boetijeva (480–524) opredelitev osebe:
oseba je nedeljiva podstat razumne narave (naturae rationabilis individua substantia).
V nasprotju z antičnim pojmovanjem človeka, ki tega ni izpostavljalo kot nekoga
posebnega v naravi, človeka ni ločevalo od splošnosti, celote, Boetij in kasneje
sholastiki človeka opredelijo kot individualno substanco, podstat. Kot nedeljiva
substanca je človeška oseba nekaj izvornega, edinstvenega. Pomeni tako razločenost od
drugih stvari kot notranjo enotnost in posebnost (Nosbüsch 1998, 10). Mnenja
sholastikov so se razlikovala predvsem glede tega, kaj osebi omogoča edinstvenost.
Duns Škot (1266–1308) počelo individuacije pripisuje individualni formi (Aristotel
pripisuje formo, lik le občemu), medtem ko Tomaž Akvinski (1225–1274) individuacijo
pojmuje kot posledico samega združenja telesa (forma osebe) in duše (materija osebe)
v eno, saj je duša podstat telesa, slednje pa duši podeljuje pečat individualnosti
(Petkovšek 200, 40). Sodobnik Tomaža Akvinskega, sv. Bonaventura (1217–1274),
človeka obravnava kot bitje s posebnim dostojanstvom, ki ga nima nobeno drugo bitje
in na podlagi katerega moremo človeka imenovati oseba. Osebi poleg dostojanstva
pripisuje še svobodo in razum. Človekova individualnost po Bonaventuri temelji
v človekovi telesnosti, dostojanstvo pa v razumu, ki je izvor njegove svobode, sicer pa
telo in duša nista ločena, temveč se v človeku dinamično prepletata v celoto (Žalec
2010a, 96, in Petkovšek 2004, 40).
Krščanstvo torej pojem osebe prevzame iz antičnega sveta, vendar sčasoma razvije
bistveno drugačno opredelitev tega pojma. Osebe ne obravnava predvsem v okviru
njene družbene vloge, niti ji ne odreja mesta znotraj splošnosti, narave. Človek je kot
oseba edinstven posameznik, ustvarjen in izvoljen od Boga in obenem nosilec
posebnega dostojanstva. Sicer sholastika na podlagi Boetijeve opredelitve osebe
zanemari pomen skupnosti za osebo, vendar je srednjeveško pojmovanje človeka kljub
temu zelo daleč od novoveškega pojmovanja, ki posameznika postopoma popolnoma
osami, zapre samega vase, po drugi strani pa ga absolutizira. Na prelomu iz srednjega
v novi vek se razvije protestantizem, ki kot edini vir človekovega opravičenja postavi
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vero. Reformatorska spodbuda k bolj osebni in poglobljeni veri popolnoma zaobide
občestveni vidik osebe in s tem postane eden izmed najpomembnejših izvorov
novoveške individualizacije. Temu se pridruži Descartesova filozofija, ki po eni strani
ponovno razdeli človeka na um in telo, po drugi pa kot vir človekove zavesti uveljavi
samogotovost, vezano neposredno na človekov odnos z Bogom. Odnosi med ljudmi,
torej vodoravna vez človek-človek, so pri Descartesu drugotnega pomena. Skrajna
individualizacija ali atomizacija novoveškega subjekta imata poleg omenjenih izvorov
tudi številne druge, tako filozofske kot družbene vzroke (na primer industrializacija),
vendar se jim ne bomo podrobneje posvečali.
Sicer se v krščanstvu na podlagi nauka o osebah Svete trojice, ki je vsekakor središčen,
ohrani zavedanje o pomenu odnosa za osebe. Krščansko izročilo izpostavlja pomen
odnosov in skupnosti za človeka; že v drugi zgodbi Geneze lahko preberemo: »Ni dobro
za človeka, da je sam« (1Mz 2, 18). Tako kot v judovstvu je tudi v krščanstvu mogoče
slediti svetopisemskemu izročilu, ki izpostavlja posebno dostojanstvo človeka nasproti
stvarstvu. To dostojanstvo ima osnovo v bogopodobnosti in enako kot v judovstvu
izhaja iz prve zgodbe o stvarjenju. Obenem ima v krščanstvu za priznavanje
edinstvenega položaja človeku kot posamezniku in ne le kot pripadniku nekega rodu
velik pomen ideja o osebnem odrešenju 9 – o nesmrtnosti posameznikove duše in telesa.
Krščanstvo je namreč delno sprejelo Platonovo filozofijo, ki je duši pripisovala
nesmrtnost, vendar je nesmrtnost duše povezovala z njenim ponovnim utelešenjem,
slednje pa je večina cerkvenih očetov zavrnila (Pannenberg 1998, 57). Krščanstvo osebo
pojmuje kot neločljivo celoto duše in telesa, ki je na skrivnosten način deležna večnega
življenja. V Jezusovih prilikah, zapisanih v Evangelijih, sta večkrat izrecno poudarjena
božja ljubezen do vsakega človeka in veselje do vsakega posameznika, ki opusti svoje
grehe in najde pot, ki vodi k Bogu (Lk 15: Prilika o izgubljeni ovci, Prilika o izgubljeni
drahmi in Prilika o izgubljenem sinu). Iz Evangelijev je mogoče razbrati zavzemanje za
človeka, ne glede na njegov spol ali družbeno vlogo, saj je Jezusovo delovanje in učenje
usmerjeno na vse: na ženske, Samarijane, uboge, grešnike, cestninarje (ki so bili v
tedanjih razmerah bogati, vendar zelo nepriljubljeni) in tako dalje. Najpomembnejši
zapovedi v krščanstvu sta ljubezen do Boga ter ljubezen do bližnjega in do samega sebe
9

Nikolaj Berdjajev je izredno oster kritik prav te krščanske ideje, ki je po njegovem mnenju tudi izvor
posameznikove sebičnosti. Podrobnejša obravnava tega problema je podana v poglavju 7.6.
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(Mr 12, 28–34; Lk 10, 25–28). V Lukovem evangeliju je neposredno po navedbi
najpomembnejše zapovedi tudi razlaga, kdo pravzaprav je človekov bližnji (Lk 10, 29–
37: Prilika o usmiljenem Samarijanu 10); človekov bližnji je vsak človek, posebno če je
potreben pomoči.
Pod vplivom svetopisemskega nauka oziroma judovsko-krščanskega izročila in
s pomočjo pojmovnega sistema grške filozofije se je torej izoblikoval krščanski pojem
osebe, ki velja za vsakega človeka kot celoto duha, duše in telesa, ne glede na njegovo
poreklo, družbeni položaj, spol ali starost; izraža posebno človekovo dostojanstvo,
njegovo svobodo, razum in občestvenost. Oseba je v krščanskem kontekstu pridobila
tudi določeno moralno vsebino, postala je nosilka moralnih dolžnosti in pravic, vendar
te v srednjem veku niso bile pravno uveljavljene, temveč so ostale na idejni ravni – kot
predmet pravične Božje sodbe ob eshatonu (primerjaj Svetlič 2009, 51–64). Šele
novoveška vrenja francoske revolucije so bila povod za pravno uveljavitev človekovih
pravic (Deklaracijo o pravicah človeka in državljana, 1789), vendar slednje tudi tedaj
niso imele posebne teže ali moči. Človeška oseba je v novem veku postopoma
izgubljala svoj občestveni značaj in se povsem atomizirala. Skrajna individualizacija je
upravičeno postala predmet kritike (kot najvplivnejšega kritika bomo izpostavili Karla
Marxa), vendar je marksistična kritika zopet vodila v skrajnosti, in sicer v
kolektivistične. V takšnih okoliščinah so pojem osebe prenovili in aktualizirali sodobni
personalistični misleci.

1.3 Sodobni11 judovski filozofi
Nekateri sodobni judovski filozofi so pripadniki različnih judovskih verskih ločin,
nekateri pa niso religiozni, vendar se kljub temu opredeljujejo kot Judje. Razvoj
identitete nereligioznih Judov v 20. stoletju je v veliki meri povzročila tragedija
holokavsta, ki je tudi sekularizirane Jude prisilila v oblikovanje določenega nazora
glede lastne identitete. Izmed filozofov, ki imajo judovski izvor, vendar je njihova misel
10

V času Jezusovega delovanja so imeli Judje predsodke glede Samarijanov (ki so posebna etnična
skupina). Jezus pa Samarijana v priliki postavi v izrazito pozitivno vlogo.
11
Izraz sodobnost uporabljamo za obdobje po prvi svetovni vojni. Med sodobne filozofe torej uvrščamo
pisce, ki so ustvarjali v tem času.
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nereligiozna, bomo na tem mestu obravnavali Hannah Arendt, ki sicer svojega
judovskega izvora ni posebej izpostavljala zaradi nekaterih kritičnih tez glede
judovskega vodstva v obdobju 2. svetovne vojne, v holokavstu pa se je soočala celo
z ostrim nasprotovanjem številnih judovskih krogov. Poleg tega se sama ni
opredeljevala kot filozofinja, temveč kot politična teoretičarka, saj je trdila, da je
področje filozofije zapustila s svojo usmeritvijo v politično teorijo.

Izmed judovskih religioznih filozofov, ki so pomembno prispevali k razvoju
personalistične misli, bomo izpostavili Martina Bubra. Povzeli bomo njegovo misel ter
njegovo pojmovanje človeka, pri čemer se bomo osredotočili predvsem na tiste
filozofske prvine, v katerih se kaže njegova personalistična naravnanost. Za
personalizem je sicer izjemnega pomena tudi filozof Emmanuel Levinas (1906–1995),
ki je, tako kot Martin Buber, filozof odnosa, s tem da medsebojnost odnosov ali odnos
jaz-ti, ki je značilen za Bubra, radikalizira in poudarek prestavi na ti oziroma na
drugega/Drugega (Autrui), vendar ga zaradi kompleksnosti njegove filozofske misli in
pojmov, ki bi zahtevali podrobno in poglobljeno obravnavo, ter zaradi prostorske
omejenosti doktorske naloge ne bomo obravnavali.

1.3.1 Martin Buber (1878–1965)

Judovski filozof, ki se je rodil na Dunaju, je zaradi ločitve staršev otroštvo preživel
v Lembergu v Galiciji (danes del Ukrajine) in se tam srečal s hasidizmom, ortodoksnim
judovskim verskim gibanjem, ki poudarja tradicionalne oblike judovskega življenja,
prisotnost Boga v vsakdanjiku in pomen skupnosti. Hasidsko gibanje je bilo pomembno
za Bubrov razvoj, nekaj časa pa so nanj močno vplivale tudi sionistične 12 ideje, vendar
se je kasneje od tega gibanja oddaljil. Študiral je v Avstriji in Nemčiji, po doktoratu je
tam tudi ustvarjal in delal kot honorarni profesor na frankfurtski univerzi. V tridesetih
letih je zaradi zaostrovanja nacistične ideologije emigriral v Jeruzalem.
Buber se ukvarja predvsem s filozofsko antropologijo in poskuša čim bolj celostno
odgovoriti na vprašanje, kdo je človek. Tekom razvoja lastne misli in po pregledu ter

12

Politično judovsko gibanje, ki se je zavzemalo za ustanovitev države Izrael.
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kritiki različnih antropoloških sistemov Buber odgovarja, da je človek bitje, ki je
sposobno pristnega razmerja in ki v naravnanosti na drugega ustvarja prostor
medsebojnosti (das Zwischen) (primerjaj Buber 1999a in Buber 1999b). Z uvajanjem
pojma medsebojnosti Buber poudarja pomen prostora, ki nastane med dvema osebama,
ki sta pristno naravnani druga na drugo. V medsebojnosti se oblikuje in udejanja odnos
med osebama. Za Bubra je značilno zavračanje omejujočega postavljanja odnosa
v človekovo notranjost ali zunanji svet, ki odnose določa. Odnos je vzpostavljen in
postavljen na področju medsebojnosti, ki je kratkotrajen, pa vendar dejanski prostor.
Poetično povedano je ta prostor: »nekje, kjer se duše nehajo in se svet še ni začel«
(Buber 1999b, 126). Sicer je bil prostor medsebojnosti spregledan zaradi svoje hipnosti
v nasprotju s stalnostjo okolja in stalnostjo notranjosti posameznika. Medsebojnost pa
nastaja v medsebojni naravnanosti oseb kot nekaj, kar presega udeleženi osebi oziroma
bivanje udeleženih oseb in biva med njima (prav tam, 127). S pojmom medsebojnosti
Buber presega tako individualistično kot kolektivistično antropologijo, ki vsaka po
svoje pačita podobo in resnico človeške osebe. Odnos ima torej konkreten prostorski
vidik in ne obstaja zgolj kot del psihološke ali družbene ravni. Preko pojma
medsebojnosti in preko celotnega pojmovnega sistema Bubrova filozofija izpostavlja
izjemni pomen tistega pristnega medčloveškega srečevanja, ki je pravzaprav tako krhko,
tako bežno, tako redko, pa vendar tisto, brez česar človek ne bi bil več človek, ali kakor
zapiše avtor: »In pri vsej tej resnobi resnice pomni: brez onega 13 človek ne more živeti.
A kdor živi samo z njim, ni več človek« (Buber 1999a, 32).
Po Bubru v svetu obstajata dve temeljni besedi oziroma zadržanji do sveta okoli sebe.
Prva beseda je jaz-ti, druga pa jaz-ono. V temeljni besedi jaz-ono gre za svet izkustva in
opravil, v katerem so on/ona/ono razumljeni kot objekt oziroma predmet. Človek brez
sveta izkustva in popredmetenja ne more, saj se ta oblika temeljne besede pojavlja
v opravilih, razvrščanju, razumevanju, znanstveni dejavnosti, razmišljanju … Druga
temeljna beseda je beseda jaz-ti, ki je beseda odnosa in prisotnosti; slednja sicer ni
trajna, vendar je najbolj živo, pristno in osvobajajoče človekovo stanje. Svet odnosa se
lahko vzpostavlja znotraj treh območij; pri življenju človeka z naravo (ki je negovorna),
pri življenju človeka z ljudmi (v območju govora) in pri življenju človeka z duhovnimi
bitnostmi (pravzaprav nad območjem govora, vendar poraja govor) (prav tam, 10).
13

Predmetnosti, popredmetenja.
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Buber ob tem opozarja, da jaz v teh dveh različnih temeljnih besedah ni isti, ampak
drug, ter da jaz sam na sebi ne obstaja, ampak je vedno del ene izmed temeljnih besed.
Človek se lahko razume kot del odnosa jaz-ti ali pa del predmetnega sveta jaz-ono. Tisti
ti, ki je del neposrednega odnosa jaz-ti, Buber poimenuje das Gegenüber; sonavzoči,
enako pa poimenuje tudi sam odnos med jazom in ti-jem (das Gegenüber), kar je
v slovenščino prevedeno kot sonavzočenje (prav tam, 13).
Če je medsebojnost pojem, ki izraža prostorsko raven odnosa, je sonavzočenje
udejanjenje medsebojne naravnanosti, vsebina odnosa jaz-ti. Sonavzočenje je prisotno
samo v temeljnem odnosu ali besedi jaz-ti, saj se v besedi jaz-ono, ki zaradi odsotnosti
pristne medsebojne naravnanosti ne ustvarja nobenega medsebojnega prostora, ne more
udejanjiti. Lahko bi zapisali, da je medsebojnost (das Zwischen) pravzaprav pogoj
javljanja sonavzočnosti (das Gegenüber), pogoj odnosa jaz-ti.
Za območje besede jaz-ono je značilno življenje v preteklosti, saj se človek, ki le izkuša
in porablja stvari, ukvarja le s predmeti, predmeti pa obstajajo zgolj v preteklosti.
Sedanjost obstaja le v območju srečanja, navzočnosti in odnosa. Sedanjost, ki je ni
mogoče uvrstiti v čas, se dogaja in zgodi le ob navzočnosti ti-ja (prav tam, 15).
Medtem ko je svet onega ali svet predmetnosti vezan na prostor in čas, svet odnosa
ostaja izven časa. Ljudje nenehno prehajamo iz enega sveta v drugega, saj mora
posamezni ti postati ono, ko se odnos prekine, posamezno ono pa more postati ti, če se
odnos spet vzpostavi. Da so odnosi za človeka tako pomembni, je razvidno iz iskanja
odnosa, ki se pojavlja že v samem začetku človeškega življenja, ko se dojenček steza
k nekomu ali nečemu in s tem išče odnos. Odnos je za človeka pred predmetom, je
aprioren, človek ima ti vrojen (prav tam, 27). Verjetno prav zato Buber pravi, da je jaz
v besedi jaz-ti drug kot v besedi jaz-ono. V sonavzočenju jaz živi iz odnosa in
v sedanjosti, s tem dejavno in neposredno uresničuje polnost osebnega življenja.
V predmetnih odnosih pa jaz odstopa od pristnega odnosa in s tem od polnosti življenja.
Tako v zgodovini človeštva kot v zgodovini posameznika se veča in raste svet onega,
predmetni svet, katerega človek izkustveno spoznava in ga uporablja. Vzporedno
z večanjem človekove zmožnosti za izkušanje in uporabljanje pa se manjša njegova
zmožnost za odnos, vendar človek prav v odnosu in le v odnosu lahko živi v duhu (prav
tam, 34). Duh je med jazom in ti-jem, torej v medsebojnosti; človek pa v duhu živi
takrat, ko je zmožen odgovoriti svojemu ti-ju, oziroma ko z vsem svojim bitjem
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vzpostavi odnos s ti-jem. Ob tem pa ima odgovor ti-ju še eno značilnost, in sicer da ti
obenem že popredmeti (močnejši je odgovor, bolj popredmeti ti). Edini odgovor, ki ti-ju
pusti svobodo, je molk (prav tam, 35). Kljub nenehnemu spreminjanju odnosa jaz-ti v
»neodnos« jaz-ono, se ljudje nikakor ne smemo sprijazniti s svetom predmetnosti,
ampak se moramo nenehno truditi, da svet odpiramo in spreminjamo v svet odnosov.
Življenje s soljudmi v okviru temeljne besede jaz-ono je razdeljeno na dve področji, na
opravila in občutja, pri čemer so opravila zunanjost, svet onega; občutja pa notranjost,
področje jaza, vendar področje sebičnega in le vase obrnjenega jaza, ki se ne ozira za tijem. Ono opravil in jaz občutij ne poznata osebe ali občestva, pa tudi ne sedanjosti, saj
področje opravil merijo le na dokončanost, na preteklost, čustva pa na trenutek; tako da
opravila ne morejo ustvarjati javnega življenja, čustva pa ne osebnega (prav tam, 39).
Osebno življenje nastaja iz živega medsebojnega odnosa, javno življenje pa iz živega
medsebojnega odnosa vseh do žive sredine in iz živega medsebojnega odnosa.
Vsi medsebojni odnosi, oziroma temeljne besede jaz-ti, odmevajo do večnega Ti in
v vsakem odnosu, ki ga ima jaz s ti-jem, je v odnosu tudi z večnim Ti. Buber z večnim
Ti označuje Boga, ki ga različne religije različno imenujejo, vendar s temi različnimi
imeni ljudje kličejo isti večni Ti. Bog po svojem bistvu ne more postati ono, ni ga
mogoče popredmetiti, pa čeprav ljudje o njem mnogokrat govorijo kot o predmetu (prav
tam, 62). Boga nič ne more omejevati; odnos človeka (jaza) do Boga (večnega Ti) pa
vključuje tudi vse ostale človekove odnose. Človekov odnos do soljudi in do Boga so
podarjeni milost, izvoljenost in hkrati človekova volja. S tem, ko Buber za
vzpostavljanje odnosa kot potrebni pogoj postavi tako milost kot človekovo voljo, v
odnosu poveže trpnost in dejavnost. Del vzpostavljenega odnosa ni v človeški moči
(milost, ki se človeku približa neodvisno od njegove volje), na del pa človek vpliva sam
z močjo svoje volje (volja, prek katere jaz vzpostavi odnos s ti-jem).
Pomembno je tudi Bubrovo razumevanje temeljnosti odnosa z Bogom, ki pa ne
predpostavlja izgube jaza ali odvrnitve od sveta, temveč izpolnitev jaza v odnosu in
objetje sveta v odnosu do Boga. Le pristni odnos je tisti, ki nas povezuje z Bogom in
obenem ne zanemarja sveta, ne povzroča ločenosti od sveta.14 Življenje v dejanskosti in
14

Ta Bubrova trditev vsebuje kritiko Kierkegaardovega stališča, ki odnos sicer pojmuje kot bistven
za človeka, saj človek ni avtonomen in absoluten posameznik, temveč posamičnik, za katerega je nujen
pristen odnos z Bogom; vendar naj bi obenem neupravičeno zanemaril bistvenost človekovega odnosa do
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delovanje sta mogoča le v vzajemnosti, v odnosu; najgloblja dejanskost je vseobsegajoč
odnos človeka z Bogom. Za odnos med človekom in Bogom je pomemben poenoteni
jaz oziroma enotenje duše, ki pa ni odmišljanje jaza ali potopitev v sebstvo, ampak le
zbiranje moči duše v jedro (prav tam, 73). To zbiranje ne zavrača čustev, nagonov,
čutnosti, ampak zbira vse, kar je človekovega, v eno.
Religiozno bivanje človeka v svetu je protislovno, saj je človek obenem pogojen
z nujnostjo in svoboden. Obenem je odvisen od Boga ter samostojen in odgovoren; tega
protislovja pa ne more zanikati, se mu izmakniti, ampak ga lahko le živi. Le v enem
odnosu se živa prisotnost neprestano ohranja; ti se v tem odnosu ne spreminja v ono kot
pri vseh ostalih primerih. To je odnos z Bogom, saj Bog kot Ti nikoli, tudi v navidezni
odsotnosti ne neha biti naš Ti. V tem odnosu sta brezpogojna izključnost in vključenost
eno.
Tudi razodetje Buber razlaga kot prejemanje prisotnosti (in ne vsebine) oz. prejemanje
moči, ki vsebuje tri prvine: celovito polnost dejanske medsebojnosti, sprejetosti in
povezanosti; potrditev smisla (vendar še vedno zakritega smisla); ter zavedanje o tem,
da je to smisel našega življenja in sveta, ne nekega drugega, in da lahko ta smisel
sprejmemo ter udejanjimo, ne moremo pa ga raziskati ali izkustveno spoznati (prav tam,
90). Ker razodetje prejmemo kot naš osebni smisel, naše navzoče razodetje, ga soljudem
ne moremo posredovati v obliki navodila, recepta ali pa ga celo vsiliti (prav tam, 90–
91). Kdor ve za svoje poslanstvo in ga opravlja, je v Božji bližini, je v odnosu z Bogom.
Religije so pot k odnosu z Bogom tedaj, ko v njih živita resnična molitev in gibanje
k spreobrnjenju, kadar pa v religijah prevlada popredmetenost in molitev razvodeni,
tedaj začnejo zavirati sposobnost za odnose, tudi odnose z Bogom (prav tam, 96).
Pristen dvogovor med dvema osebama ni nujno besedne narave, celo ni nujno, da se
dvogovor dogaja s pomočjo telesne govorice ali pogleda, čeprav prav s telesno govorico
sveta in do sočloveka (glej Buber 1999b, predvsem 61–95). Sicer je mogoče Bubrovo kritiko
Kierkegaarda ovreči z argumenti, ki kažejo, da za Kierkegaarda ljubezen do bližnjega nikakor ni nekaj
postranskega. Za Kierkegaarda je odnos do Boga – ljubezen do Boga – podstat vsakega pravega odnosa
do sveta in sočloveka, vendar to ne pomeni, da so prednostne ljubezni do sočloveka nezdružljive
z ljubeznijo do Boga, prav tako pa ne pomeni, da je ljubezen do sočloveka za Kierkegaarda nepomembna.
Kierkegaard pravzaprav poudarja prav nasprotno – osrednji pomen zapovedi, da je treba svojega
bližnjega ljubiti kakor samega sebe (glej Žalec 2014b). Poleg tega so za Kierkegaardovo filozofijo
osrednji pojmi, kot so jezik, komunikacija, odprtost, izražanje, in zato pripisovanje individualističnih
teženj Kierkegaardu ni upravičeno (Žalec 2013c, 351, op. 5).
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ali pogledi po navadi človek vzpostavi najpristnejše vezi s soljudmi. Temu je po Bubru
tako, ker je za dvogovor bistvena naravnanost oseb druge na drugo, je pa res, da se ta
naravnanost običajno oblikuje v medsebojnem občevanju. Dvogovor je lahko tudi
v znamenju sporočilnega molka, ko je človek intenzivno osredotočen na sočloveka in se
mu posveča in razkriva, obenem pa se tisti drugi človek razkriva prvemu in se mu
posveča. Buber to dogajanje poimenuje zakramentalen dogodek dialoške besede (prav
tam, 115).
Buber razlikuje tri načine, na katere lahko človek zaznava sočloveka (ali kakšno drugo
bitje ali stvar, pri čemer vzajemnost odnosa ne igra vloge). Človek lahko opazuje
sočloveka, pri čemer je zelo intenziven in natančen, pozoren pa je na zunanje
značilnosti in značilne poteze opazovanca. Druga kategorija je ogledovanje, pri katerem
je ogledovalec sproščen, ogleduje spontano, ni pozoren na poteze, značilnosti, izraz.
Tretja vrsta zaznavanja pa je ozaveščanje, pri čemer mi človek, ki ga srečam (ni nujno,
da je to človek, lahko je tudi žival ali stvar), nekaj pove, ob tem pa to bitje ni več moj
predmet, ampak moram na to srečanje odgovoriti (prav tam, 121).
Tudi pojem dialoga Buber razčleni na tri ravni: pravi dialog (lahko je govorjen ali
prisoten v molčanju, tudi v molku je možnost prisotnosti prave medsebojne
naravnanosti – žive medsebojnosti), tehnični dialog (pragmatičen, nastaja zaradi potrebe
po stvarnem sporazumu) in dialoško preoblečen monolog (udeleženci »dialoga«
pravzaprav govorijo sami s seboj). Najredkejši in najpomembnejši je pravi dialog,
v tehničnem se še vedno kdaj skrivajo prvine pravega dialoga, dialoško preoblečeni
monolog, v katerem si udeleženci zgolj utrjujejo samozavest, pa je egoističen, je le
privid dialoga (prav tam, 132). Pravo dialoško življenje je tisto, v katerem oseba doseže
pristen stik z drugimi osebami. Za dialog ni pogoj ljubezen, saj noben človek ni
sposoben ljubiti vseh soljudi, ampak je za pravo in pristno ljubezen pogoj dialog, torej
odprtost za drugega, naravnanost na drugega. Ljubezen, ki ne vsebuje dialoškosti, ni
prava ljubezen. Tudi mišljenje, ki se mu večinoma pripisuje monološki značaj, je na nek
način dialoškega izvora, saj v procesu nastajanja misli mislec ogovarja temeljni odnos,
tudi v mišljenju človek hrepeni po ti-ju, ki bi se skladal z njegovim mišljenjem (prav
tam, 141).
Na ravni skupnosti Buber razlikuje med občestvom in kolektivnostjo. V kolektivnosti so
posamezniki drug poleg drugega, vendar se ne srečajo; vsi delajo za isti cilj, za isto
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stvar, vendar so v tej kolektivnosti zvezani, saj se med seboj ne srečujejo, nimajo stikov,
odnosov. Občestvo ljudi pa nastane tedaj, ko so ljudje v medsebojnem stiku, drug
z drugim, in čeprav imajo lahko isti cilj, uresničevanje tega cilja odnosov med njimi
ne popredmeti. Občestvo se udejanja med ljudmi, ki imajo med seboj pristne stike (prav
tam, 146). Ob tem Buber opozori, da človekove pristne medsebojnosti ne postavlja
v neke idealne, neuresničljive pogoje, temveč piše o vsakdanjem življenju, o tem, da
lahko pristen odnos (pa čeprav ta ne traja dolgo, lahko je le bežno srečanje, pomembna
pa je pristnost v tem srečanju) vzpostavimo na delovnem mestu s sodelavcem,
nadrejenimi, podrejenimi, v trgovini s trgovcem, s človekom, ki gre na ulici mimo nas,
in tako naprej. Bubru gre torej predvsem za poudarek pomena vzpostavljanja pristnih
medčloveških vezi v povsem vsakdanjih okoliščinah, saj je to pravzaprav tisto, kar
človeka dela človeka: »Tudi gorila je individuum, tudi termitska država je kolektiv, jaz
in ti pa obstajata v svetu samo zato, ker obstaja človek, in sicer jaz šele na podlagi
odnosa s ti-jem« (Buber 1999b, 128).

1.3.2 Hannah Arendt (1906–1975)
Rodila se je v nemškem mestu Hannover, v družini sekularnih Judov. Tri leta po njenem
rojstvu so se Arendtovi preselili v Königsberg, nekaj let zatem pa ji je zaradi bolezni
umrl oče. Med študijem filozofije na Univerzi v Marburgu je spoznala Martina
Heideggerja (1889–1976), s katerim se je zapletla v razmerje, ki ga je približno leto
kasneje sicer prekinila in se prepisala na Univerzo v Heidelbergu, kjer je tudi
doktorirala (na temo pojma ljubezni pri svetem Avguštinu), vendar je bila z njim
v občasnih stikih še celo življenje. Poleg Heideggerja je bil njen najpomembnejši učitelj
še Karl Jaspers (1883–1969). V času vzpona nacistične oblasti je prebegnila v Francijo,
po začetku 2. svetovne vojne in zmagi Nemčije nad Francijo pa je s svojim drugim
možem Heinrichom Blücherjem (1899–1970) emigrirala v ZDA. Osemnajst let
(z začetkom v letu 1933) je preživela kot oseba brez državljanstva, kar je ob ostalih
dogodkih v burnih časih pred in med drugo svetovno vojno pomembno vplivalo na
razvoj njene misli in na izbiro tem, katerim se je posvečala.
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Njeno področje je predvsem politična filozofija, znotraj katere obravnava tematike, kot
so: totalitarizem, razmerje politične dejavnosti do drugih oblik človeških dejavnosti,
pomen mišljenja, razumevanja, volje in razsojanja, narava in izvor zla, problemi oblasti,
nasilja, laži, svobode in revolucije. Misel Hannah Arendt ni sistematična in ne povsem
dosledna. K problemom pristopa z različnih vidikov in izvirno zastavlja pojmovna
razločevanja, s katerimi neredko nasprotuje zahodnemu filozofskemu izročilu. Primeri
takih ločevanj so razlikovanje med delom, ustvarjanjem in delovanjem; oblastjo, močjo,
avtoriteto in nasiljem; totalitarizmom in tiranijo; revolucijo in osvoboditvijo. S pomočjo
ločevanja med pojmi, ki jih zahodni politični filozofi in drugi družbeni teoretiki
večinoma obravnavajo kot samoumevno prepletene, Arendtova prispeva k ponovni
preverbi, dopolnitvi in tudi poglobitvi uveljavljenih vidikov. Slabost njene metode
pojmovnega razločevanja pa je razdrobljenost argumentov, včasih celo njihovo
medsebojno nasprotovanje, kar vodi v nejasnosti. Obenem nejasnosti povzročata tudi
njen značilni pripovedni slog in oblikovanje dvoumnih zaključkov, ki puščajo precej
odprtega prostora za različne interpretacije njene misli. Toda, kljub nekaterim
nejasnostim in nedoslednostim, je Hannah Arendt oblikovala poglobljen, inovativen in
vpliven pogled na politično področje (primerjaj Villa 2002, 1–2), za katerega je
značilno tudi specifično pojmovanje človeške osebe. V tem podpoglavju bomo
predstavili nekaj osnovnih problemov, ki se jim je ta avtorica posvečala, pri čemer
bomo le bežno omenili njeno pojmovanje totalitarizma, saj ga bomo podrobno
obravnavali v III. delu disertacije. Tekom naslednjih poglavij pričujočega dela bodo
podrobneje predstavljena tudi nekatera druga pomembna pojmovanja in razločevanja
Arendtove, ki se navezujejo na osebo, družbo in politiko.
Politično področje Arendtova pojmuje kot pomembno, celo bistveno področje
za človeka kot celoto. Zato si prizadeva to področje ločiti od gospodarskega,
družbenega, zasebnega, religioznega in drugih področij človeškega življenja.15 Vendar
je ob njenem izpostavljanju političnega potrebno poudariti, da se njena zamejitev tega
področja in razmišljanja o njem močno in namerno razlikujejo od tradicionalne
15

Vendar to ne pomeni, da ga pojmuje kot edino pomembno področje za človeško izkustvo. Ravno
nasprotno, za človeka so pomembna vsa področja človeškega izkustva, tako celotna vita activa kot
celotna vita contemplativa, vendar pa Arendtova opozarja, da je v odsotnosti pristne politične dejavnosti
(ki je temeljno povezana z delovanjem in razsojanjem, katera sta oba pogojena s človeško pluralnostjo)
ogrožen sam obstoj pristno človeškega izkustva (Kohn 2002, 113).
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evropsko-ameriške obravnave, ki se večinoma osredotoča na delitev oblasti in sredstev
znotraj države, zakonodajo, sodstvo, izvršilno oblast, na problem pravičnosti, vojne …
Sicer Hannah Arendt ni edina avtorica, ki oblikuje lasten pojem avtentično političnega
področja, ga postavi nasproti dotlej uveljavljenemu pojmovanju političnega in s tem
poskusi političnemu povrniti dostojanstvo, vrednost in privlačnost. Podobna
prizadevanja so značilna za Maxa Webra (1864–1920) in Carla Schmitta (1888–1985),
vendar v drugačnem kontekstu. Weber in Schmitt želita političnemu povrniti veljavo
predvsem v okviru nemškega poraza v prvi svetovni vojni ter posledičnega soočanja
z gospodarsko, družbeno in moralno krizo v Nemčiji; Hannah Arendt pa poskuša
političnemu povrniti ugled na širši, svetovni ravni, ko se je moral ves svet, ne glede na
zmago ali poraz v vojni in celo ne glede na stopnjo tako imenovane »civiliziranosti«
soočiti z dejstvi, da je človek zmožen organizirane skrajne samouničevalnosti, totalnega
terorja, z drugimi besedami radikalnega zla 16 (primerjaj Kateb 2002, 130).
Za Arendtovo je politično področje prostor medsebojnega srečevanja mnogovrstnih
ljudi, kjer ti ljudje, prosti nujnosti, vzajemno delujejo in razpravljajo ter tako skupaj
oblikujejo politično področje. Preden se natančneje posvetimo pojmu političnega pri
Hannah Arendt, moramo razjasniti njeno razločevanje treh vrst človeškega dejavnega
življenja, preko katerega utemelji svoje specifično pojmovanje političnega področja.
Hannah Arendt človeško dejavnost ali vito activo deli na tri različne dejavnosti; delo
(nem. Arbeiten/gr. pónos), ustvarjanje (nem. Herstellen/gr. poíesis) in delovanje (nem.
Handeln/gr. práxis). Delo, ali kot pravi Hannah Arendt – delo človeškega telesa (Arbeit
unseres Körpers) –, je vezano na človeške naravne (biološke) potrebe, na nujnost, ki
izhaja iz človeškega telesa kot biološkega organizma, ki se le malo razlikuje od ostalih
višje razvitih bioloških organizmov. Če bi poskusili človeka skrčiti zgolj na ta vidik, bi
zaobšli najpomembnejše značilnosti, ki človeka delajo za človeka: »Seveda drži, da je
v pojmu animal laborans – za razliko od skrajno vprašljivih definicij človeka kot animal
rationale – živalska plat v ospredju. Če človeka določimo, da je animal laborans, potem
16

Arendtova totalitarne sisteme, predvsem pa totalitarna koncentracijska taborišča razume kot radikalno
zlo (Arendt 2003a, 553), zlo, ki ga, v nasprotju s celotnim zahodnim izročilom in tudi izbruhi zla, ki so se
v preteklosti dogajali, ni mogoče razumeti. Kasneje, po tem, ko je prisostvovala sojenju Eichmannu, je
uvedla pojem banalnega zla (glej Arendt, 2007). Za podrobnejšo pojasnitev pojma razumevanja
v kontekstu totalitarnih režimov glej poglavje disertacije 8.1, str. 218–220.
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v resnici ne more biti nič drugega kot žival, v najboljšem primeru najvišja od živalskih
vrst, ki domujejo na zemlji« (Arendt 1996b, 86). S pojmom animal laborans, ki ga
Arendtova na več mestih uporablja kot izraz za vidik (in ne tip) človeka, ki opravlja
biološko pogojeno delo z namenom ohranjanja posameznika in vrste, avtorica
pravzaprav ne izenačuje človeškega in živalskega dela ali utemeljuje kakšnega spornega
razvrednotenja ljudi, ki se morajo (zaradi lastnega preživetja ali preživetja svojih
bližnjih) ukvarjati predvsem s to dejavnostjo; temveč opozarja na dejstvo, da človek, ki
bi si prizadeval edinole za svojo biološko ohranitev (in biološko ohranitev vrste), ne bi
bil več človek. Po Arendtovi se človek od živali razlikuje ravno po tem, da se njegovo
življenje ne pokriva z nujnostjo bivanja kot pri živali: »pri vseh živalskih vrstah je
življenje identično z bitjo samo, pri človeku pa se življenje zaradi njegovega notranjega
›upiranja praznini in minljivosti‹ ne pokriva z njegovo eksistenco – ta se mu zdi lahko
breme, ki ga pri njegovi človeškosti ovira. To breme pa je še težje, ker mu nič od
tistega, kar pomeni tako imenovano ›višje‹, ne lajša neposredne nuje zadovoljevanja
osnovnih življenjski potreb, nuje, ki zahteva, da je vse ›nižje‹ zadovoljeno, preden se
›višje‹ sploh lahko pojavi« (prav tam, 120).
Nekateri avtorji, kot je na primer Shiraz Dossa, 17 ločevanje človeške dejavnosti, kot ga
zastavi Arendtova, enačijo z ločevanjem človeških tipov (na »višje« delovalce in
ustvarjalce ter »nižje« delavce) in njeno teorijo kritizirajo na podlagi njenega
domnevnega spornega zadržanja do ljudi, ki se ukvarjajo predvsem z nujnostjo in
preživetjem, torej z delom. Arendtova s svojim nejasnim slogom in svojo veliko
privrženostjo antičnemu svetu sama veliko prispeva k takšnemu (ne)razumevanju
lastnih prizadevanj. Njena obravnava ureditve grških polis (iz katere v največji meri
izpelje delitev človeške dejavnosti na delo, ustvarjanje in delovanje) na trenutke daje
17

V članku »Human status and Politics: Hannah Arendt on the Holocaust« Dossa izpostavlja
etnocentrizem Hannah Arendt, ki je po njegovem povezan z njenim dojemanjem holokavsta kot dogodka
brez precedensa in posledičnim izpostavljanju totalitarnih režimov (predvsem nacizma) kot bistveno
novih političnih sistemov. Dossa opaža, da se etnocentrizem Arendtove kaže predvsem kot pomanjkanje
sočutja in zaskrbljenosti ob opisovanju imperialističnih zločinov nad temnopoltimi prebivalci v Afriki
(sploh če to primerjamo z njenim dojemanjem holokavsta), glede česar se z Dosso strinjamo (glej
Martinjak 2009, 78–77), ne strinjamo pa se z njegovo oceno, da bi lahko iskali vzporednice med pojmom
animal laborans in avtoričinim dojemanjem temnopoltih prebivalcev Afrike, saj animal laborans ni tip
človeka, paradigmo katerega bi lahko iskali v kakšnem dejanskem ljudstvu ali plemenu (primerjaj Dossa
1980), temveč le eden izmed vidikov človeka. Kljub temu da imperialističnih zločinov ne povezuje
s skrajnim zlom in da ne pokaže posebnega sočutja do žrtev zahodnega imperializma, je Hannah Arendt
obenem edina belopolta evropska politična teoretičarka, ki je imperializem sploh obravnavala v povezavi
s pojavom totalitarizma (King in Stone 2007, 4).
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vtis, kot da se Arendtova strinja z vsemi vidiki te ureditve (sužnjelastništvo, izredno
omejene pravice do državljanstva, brezpravnost žensk … Glej na primer Arendt 1996b,
začetek strani 86). Vendar Arendtova grške ureditve ne izpostavlja in ceni, ker bi se
z njo popolnoma strinjala ali jo želela ponovno uvesti, temveč jo ceni zaradi njene
(domnevno) jasne ločitve med javnim in zasebnim, med političnim, umetnim in
naravnim (primerjaj Kohn 2002, 128–129, opomba 28). Da je za Arendtovo animal
laborans le vidik človeka in da zanjo človek kot čista animal laborans ne obstaja, kaže
tudi njena kritika Marxa. Problem Marxa je, če poenostavimo, da je delo postavil kot vir
produktivnosti ter kot vir človeškosti človeka in tako človeka določil kot animal
laborans. Da ima v Marxovi teoriji delo kot vpetost človeka v naravne procese tako
središčen položaj, je po Arendtovi tudi vzrok pojavljanja protislovij v njegovi teoriji:
»Celo Marx, ki je človeka dejansko določil kot animal laborans, kot delovno bitje, je
moral popustiti pred očitnostjo pojava, da se produktivnost dela natančno vzeto začenja
šele s ›popredmetenjem‹, namreč s ›proizvodnjo predmetnega sveta‹ in da, narobe,
delovnega bitja noben delovni rezultat ne more rešiti pred tem, da mora takoj spet začeti
delati od začetka« (Arendt 1996b, 104) in: »Vse to ne reši eklatantnega protislovja, da
Marx v vseh stopnjah svojega razvoja izhaja iz tega, da je človek animal laborans, in
nato to delovno bitje popelje v idealni družbeni red, v katerem bi opustilo ravno to
največjo in najbolj človeško sposobnost. Ne glede na svojo veličino se Marxovo delo
konča z nevzdržno alternativo med produktivnim suženjstvom in neproduktivno
svobodo« (prav tam, 106). Po Arendtovi pa človeško bitje, ki z rojstvom in smrtjo
vstopa v svet18 in izstopa iz njega, ravno s svojo pripadnostjo svetu prekinja naravni
proces. Življenje človeka prinaša drugačno časovnost, prekinja krožnost »večnega
vračanja« s svojo linearnostjo, s »kategorijo« zgodbe (prav tam, 99), ta, za človeka
značilna linearna časovnost, pa je predpolitična (prav tam, 192).
Dejavnost dela torej Hannah Arendt pojmuje kot nujno, človeštvo se tej dejavnosti ne
more izogniti, kljub mnogim poskusom, da bi to storilo (grška polis je bila en primer
izogibanja dejavnosti dela, ki je potekala preko sužnjelastniške ureditve (prav tam, 86),
drug primer je Marxova teorija, ki v končni fazi predvideva izginotje dela (prav tam,
106), tretji primer je razrast sodobne tehnologije, ki je poskus olajšanja dela (prav tam,
18

Svet ustvarja človeka in človek ustvarja svet. Svet nastaja preko človeške dejavnosti ustvarjanja, o
kateri bo več napisano v nadaljevanju poglavja.
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122)), vendar v dejavnosti dela ni mogoče najti specifično človeškega, ni mogoče
določiti prave vrednosti človeka. Argument glede vrednosti in pomembnosti človeka je
pri Arendtovi obrnjen v drugo smer, saj avtorica izrecno izpostavlja pomen dejavnosti
delovanja, ki je izključno človeška sposobnost in je vrojena v vsakega človeka, ker je
vsak človek rojen kot nekaj novega in izjemnega (primerjaj Kateb 2002, 147).
V zadnjem delu knjige Vita activa Hannah Arendt izrazi skrb za prihodnost človeka, ki
se v sodobnosti ukvarja predvsem s svojim preživetjem in svoje življenje vedno bolj
usmerja na področje zasebnega; naslov zadnjega podpoglavja omenjenega dela se glasi
celo Animal laborans zmaga. Procesi sekularizacije, industrializacije, individualizacije
in nato podružbljanja (marksizem), v sodobnosti pa še razrast tehnologije, so ljudi
prikrajšali za široko paleto različnih izkustev in možnosti dejavnega življenja: »Kar
preostane, je dejansko ›naravna sila‹ oziroma življenjska sila, ki, tako kot vse naravne
sile, v obliki procesa za sabo neizogibno potegne ljudi in vse tisto, kar počno, dokler
miselni proces sam ne postane ›naravni proces‹. Če hoče imeti ta življenjski proces
človeškega rodu v celoti še kakšen cilj in smisel, potem je ta lahko samo v njem samem,
v samoohranjanju človeškega življenja na Zemlji. […] Tisto pa, kar ne služi nujnim
potrebam življenja, kar ne izhaja neposredno iz žive izmenjave snovi, je bodisi presežno
ali pa se proglasi za neko specifično funkcijo človeške vrste: skratka, človeška
zgodovina je ›dejanski del zgodovine narave‹ […] Če primerjamo moderni svet
s svetovi, ki jih poznamo iz preteklosti, opazimo predvsem neverjetno izgubo izkustva
v tem razvoju. Ne gre samo za to, da zazrta kontemplacija nima več prostora v spektru
specifično človeških, smiselnih izkušenj, celo mišljenje, povezano s sklepanjem, je
degradirano zgolj v možgansko funkcijo, ki jo elektronski računalniki opravljajo znatno
bolje, hitreje in bolj tekoče kot človeški možgani« (Arendt 1996b, 335). V okviru
razglabljanja o zmagi animal laborans Hannah Arendt ne trdi, da je človeku že uspelo
degradirati na raven živali, temveč da s tem, ko z uveljavljanjem ekonomskih in drugih
avtomatiziranih procesov ter s poskusi razvrednotenja samega sebe na raven člena ali
vzdrževalca procesov, človek krči svoje sposobnosti delovanja in ustvarjanja in tako
izgublja zavedanje o lastnem smislu. To je pot razvrednotenja človeka, vendar na cilj te
poti, tudi po teoriji Hannah Arendt, še nismo prispeli (prav tam, 136).
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Dejavnost ustvarjanja je po drugi strani upor krožnemu toku življenja in je povezana
s protinaravnim, z umetnim. Človek je bitje, ki je odvisno od narave, vendar se
z ustvarjanjem umetnega sveta oddaljuje od narave in se uveljavlja kot homo faber ter
s tem pomembno dopolnjuje svojo biološko pogojenost. Pogoj za dejavnost ustvarjanja
je svetnost (Weltlichkeit), odvisnost človeka od predmetnosti in objektivnosti, torej
od sveta, ki ga je ustvaril sam. Svet, ki ga ustvarjajo ljudje, je v določeni meri neodvisen
in trajnejši od življenja ljudi, ki v njem prebivajo, zato zagotavlja človeku trajnost in
obstojnost, pa tudi občutek domačnosti in varnosti (prav tam, 10–11). Svetnost
pri H. Arendt označuje človekovo umeščenost v svet in odvisnost od sveta, ki s svojo
sicer relativno trajnostjo še bolj minljivemu posamezniku nudi domovanje, tako da stoji
nasproti nenehnemu krožnemu toku naravnih procesov: »Človeško okolje je stvarni
svet, ki si ga je uredil homo faber, in nalogo, nuditi domovino umrljivim ljudem, lahko
izpolni le, če njegova obstojnost vzdrži in preživi nenehno spreminjajoče se gibljivosti
človeške eksistence, to pomeni, če ni le gola funkcionalnost konzumnih dobrin, temveč
transcendira tudi golo koristnost uporabnih predmetov« (prav tam, 179). Ustvarjanje je
dejavnost, povezana s stvaritvijo človeških rok19 (Werk unserer Hände), in v nasprotju
z delom »človeškega telesa« ni namenjena golemu preživetju, temveč ustvarjalnim
namenom vseh vrst. Z ustvarjanjem človek izdeluje stvari, ki se v svet umestijo trajno
oziroma veliko trajneje kot ustvarjanje samo. Razliko med delom in ustvarjanjem vidi
Hannah Arendt tudi v tem, da so izdelki dela potrošni (imajo zelo kratek rok trajanja,
ker se porabijo za nujne življenjske procese), izdelki ustvarjanja pa se ne trošijo, ampak
se uporabljajo – rabijo – ter so relativno trajni (lahko bi primerjali na primer trajnost
rabe stola in potrošnje kruha). Razlika med delom in ustvarjanjem je sicer precej
problematična, saj potrošnja prehaja v rabo ali obratno, pa tudi v različnih okoliščinah je
ista dejavnost lahko razumljena kot delo ali kot ustvarjanje. Hannah Arendt se tega

19

To je ena izmed nedoslednosti, ki se pojavi pri Hannah Arendt, saj so tudi roke del človeškega telesa in
tudi roke lahko služijo delu, kot ga razume Hannah Arendt. Predvidevam, da Hannah Arendt tu meri
na vizualno predstavo bralca, ko si na primer pri stvaritvi človeških rok, se pravi ustvarjanju, predstavlja
npr. kovača, kako s svojimi rokami izdeluje meč, ali kiparja, ki ustvarja kip. Razlaga Arendtove, da je
ustvarjanje povezano s stvaritvijo človeških rok, je problematična predvsem zato, ker kasneje razlaga, da
gre za delo, oz. animal laborans, tudi takrat, ko dandanašnji človek dela v kakršnikoli »službi«, če dela to
zgolj zaradi preživetja, se pravi, da dobi za to denar in si za ta denar kupi hrano in plača položnice.
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problema sicer zaveda (prav tam, 140), vendar vseeno zagovarja pomen razlikovanja
med delom in ustvarjanjem, ki ga izročilo zanemarja. 20
Delovanje je področje človeške dejavnosti, ki se dogaja neposredno med ljudmi, v
odsotnosti snovi in je značilno izključno za človeka. Pogoj delovanja je pluralnost 21 ali
mnogovrstnost ljudi, ki pa hkrati pomeni dvoje: prvič določeno enakost, enakovrstnost
ljudi, kar pomeni možnost medsebojnega (spo)razumevanja (če bi bili ljudje samo
različni in ne hkrati tudi enaki, se ne bi mogli sporazumevati), in drugič različnost ljudi,
ki se kaže kot absolutna edinstvenost vsake osebe. Različnost človeških oseb ni na isti
ravni kot posebnost ali raznovrstnost narave, organskega življenja. Biološka različnost
ali posebnost izhaja iz samega obstoja raznovrstnih bioloških organizmov. Pri človeku
pa različnost izhaja iz njegove sposobnosti lastne pobude in dejavnosti, ko se preko
delovanja in govorjenja udejanja kot človek, pa čeprav tega ne počne vedno zavestno.
Človek se že s svojim rojstvom udejanji kot pobuda, iniciativa, nov začetek.
Pri osvetlitvi človeške edinstvene sposobnosti pobude in začenjanja si Hannah Arendt
pomaga z Avguštinovimi besedami: »da bi bil začetek, je bil ustvarjen človek, pred
katerim ni bilo nikogar. Ta začetek, ki je človek, kolikor je nekdo, nikakor ne sovpade
s stvarjenjem sveta. Kar je bilo pred človekom, ni nič, temveč Nihče. Stvaritev človeka
ni začetek nečesa, kar postane njegovo bistvo, potem ko je ustvarjen, temveč je
začenjanje nekega bitja, ki ima samo sposobnost začenjanja: je začetek začetka ali
začenjanja samega. S stvaritvijo človeka se je načelo začetka, ki je pri stvaritvi sveta
ostalo tako rekoč v božjih rokah in zato izven sveta, pojavilo v svetu samem in bo
v njem ostalo, dokler bodo obstajali ljudje. In to ne pomeni nič drugega, kakor da je
stvaritev človeka kot Nekoga obenem stvaritev svobode« (prav tam, 183–184).
Za človeka je torej značilna sposobnost pobude, začenjanja, z drugimi besedami
svobode kot spontanosti. Ta človekova lastnost je tudi tista prvina, ki področju
človekovega delovanja daje značaj nepredvidljivosti.

20

Pač pa zahodno izročilo različnih obdobij razlikuje na primer med zasebnim in javnim delom (grška
polis), izučenim in neizučenim delom, produktivnim in neproduktivnim delom (npr. Marx), med telesnim
in duhovnim delom (moderna) (glej Arendt 1996b, 81–95).
21
Poleg tega pa sta pogoja celotne vite active nataliteta in mortaliteta. To je po eni strani samoumevno,
po drugi strani pa Arendtova z izpostavljanjem rojstva in smrti kot pogojev človeške dejavnosti poudarja
izjemnost človeškega bivanja, ki ga ni mogoče uvrstiti v cikličnost narave in njenih procesov, temveč ima
človek njemu lastno, linearno bivanje.
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Da bi poudarila edinstvenost človeške osebe ter spontanost in nepredvidljivost področja
delovanja, ki je »najvišje« in najbolj značilno področje dejavnosti človeške osebe,
Hannah Arendt uporabi religiozno govorico, pa čeprav sicer, vsaj glede političnega in
posledično javnega področja, zagovarja sekularizacijo (Moyn 2008). Nov začetek je kot
čudež, ki se pojavi povsem nepričakovano, možnost novega začetka kljubuje vsakemu
statističnemu preračunavanju verjetnosti. Sposobnost spontanosti, novega začetka, je
vrojena v vsakega edinstvenega posameznika: »Zaradi te enkratnosti, ki je posledica
rojstva, se zdi, kakor da bi se v vsakem človeku še enkrat ponovil in potrdil božji akt
stvaritve; če hočemo določiti nekoga, ki pride enkrat na svet kot nov človek, potem
lahko rečemo le, da pred njegovim rojstvom ni bilo ›Nikogar‹« (Arendt 1996b, 184).
Dejavnost delovanja je bolj kot drugi dve dejavnosti povezana z govorico. Delovanje je
brez spremljajoče govorice, ki delovanje razkriva in pojasnjuje, nerazumljivo. Nemo
delovanje je ravno tako nemogoče, kot je delovanje brez storilca. Pri delovanju in
govorjenju gre namreč za dejavnost, ki se lahko dogaja samo med več ljudmi, ki
delujejo skupaj; ne drug za drugega ali drug proti drugemu; 22 in obenem za dejavnost,
v kateri se razkriva človeška oseba. Ker se v delovanju razkrivajo človeške osebe, ki pa
se ne morejo nikoli popolnoma razkriti, osebe je nemogoče ustrezno in dokončno
opredeliti, je delovanje, je dejavnost, ki je krhka, nepredvidljiva in kratkotrajna. Tudi
Hannah Arendt, podobno kot Buber, opazi prostor, ki se pojavlja med osebami, ki
vzpostavljajo odnose.23 Ta prostor, ki se vzpostavlja preko delovanja in govorjenja,
največkrat tvorijo skupni interesi (inter-est; lat. pomen: je med), ki se med ljudmi
pojavljajo kot skupni objekti, kot stvari, ki povezujejo in ločujejo ljudi. Med ljudmi pa
se vzpostavlja tudi nek povsem drugačen prostor, Vmes (Zwischen) ali splet odnosov
(Das Bezugsgewebe): »Tako se zdi, da je objektivni vmesni prostor v vsakem sožitju,
tako rekoč inherenten lastnim interesom, porasel in prerasel s popolnoma različnim
Vmes, namreč s sistemom odnosov, ki nastaja iz dejanj in besed samih, iz živega
delovanja in govorjenja, ko se ljudje obračajo drug na drugega in se nagovarjajo
neposredno preko stvari, ki so njihov predmet. Ta drugi Vmes, ki nastaja v vmesnem
prostoru sveta, je neoprijemljiv, ker ni sestavljen iz stvarnega in ga ni mogoče na noben
22

Niti zločin niti nesebična dobrota ne moreta tvegati razkritja subjekta, ki deluje in govori. Za delovanje
pa je bistveno razkrivanje osebe (Arendt 1996b, 186).
23
Sicer gre pri Hannah Arendt in pri Bubru za povsem različno pojmovanje dinamike medsebojnih
odnosov; Arendtova se osredotoča predvsem na dejavni in praktični vidik medsebojnosti, na skupno
delovanje in na posledice, ki jih ima to na političnem področju; Buber pa skoraj kontemplativno opazuje
lastnosti odnosa Jaz-ti ali pristne naravnanosti ene osebe na drugo in obratno.
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način postvariti in objektivirati; delovanje in govorjenje sta postopka, ki ne zapuščata
nobenih oprijemljivih rezultatov in končnih produktov. Toda ta vmesnost v svoji
neoprijemljivosti ni nič manj dejanska kot svet stvari iz naše vidne okolice. Imenujemo
jo splet odnosov človeških zadev« (prav tam, 190). Čeprav tega spleta odnosov ni
mogoče popredmetiti, saj se v njem razkrivajo edinstvene človeške osebe, pa je vseeno
del skupnega človeškega sveta. V svet se splet odnosov in enkratnost človeških oseb
vpisuje kot življenjska zgodba, ki v svoji »čisti« obliki prav tako ni stvar, vendar
v predmetno sestavo sveta lahko vstopa preko popredmetenja (prav tam, 191–192).

Splet odnosov, ki nastaja v skupnem delovanju in govorjenju, pa je tudi osnova
avtentičnemu političnemu področju in pristni oblasti. V nasprotju z Webrom, ki
politično pojmuje v kontekstu vladanja (politika je področje, na katerem določeni ljudje
vladajo, usmerjajo ali vodijo druge ljudi; glej Weber 1994), Hannah Arendt politično
področje pojmuje kot tisto področje, na katerem ljudje delujejo skupaj. Po njenem
vladanje ne sodi v okvir pristno političnega področja, še manj na to področje sodi nasilje
(Kateb 2002, 132–133). Pristno politično področje je področje skupnega človeškega
delovanja in govorjenja, politično je paradigma delovanja. Delovanje (prâxis) in
govorjenje (léxis) sta medsebojno povezani dejavnosti, govorjenje je po eni strani
sredstvo delovanja, po drugi strani pa govorjenje v določenih primerih je delovanje, in
to edina možna oblika delovanja, ki izključuje nasilje (Arendt 1996b, 28).
Pojem političnega, vezan na utečeno politično delovanje in govorjenje, Hannah Arendt
oblikuje predvsem z mislijo na grški (atenski) polis, ki ga jemlje kot vzor ločitve
političnega in družbenega, javnega in zasebnega. V grškem polis so se namreč
v politično skupnost lahko vključevali le državljani, 24 ki so bili odvezani skrbi
za življenjske nujnosti, lastnih interesov in drugih zasebnih pogojenosti ter so se
posledično lahko ustrezno vključevali v razpravo o javnem dobrem in ureditvi tega.

24

Jasno je, da je bil kriterij državljanstva izredno izključevalen, tako zelo izključevalen, da je
v sodobnosti problematično govoriti o tako imenovani atenski demokraciji. Hannah Arendt se temu
problemu ne posveča, ker ji je pomembnejša paradigma grškega političnega življenja, osvobojenega
nujnosti. Sicer je iz širšega konteksta njenega pisanja mogoče razbrati, da ne zagovarja poskusa ponovne
vzpostavitve političnega sistema, ki bi bil podoben antičnemu, že iz povsem pragmatičnega razloga, ker je
to preprosto nemogoče. Hannah Arendt tako ostaja nejasna glede vprašanja, na kakšen način bi lahko
v sodobnosti, ko je diskriminacija tako širokih skupin državljanov nemogoča, vzpostavili pogoje,
v katerih bi bili lahko ljudje, pa čeprav recimo samo v določenem življenjskem obdobju, prosti vezi
nujnosti in bi bili zato sposobni ustreznega političnega delovanja.
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Poleg časovno oddaljene antike Hannah Arendt v svojo politično teorijo vključuje tudi
bližje dogodke, kot so ameriška in francoska revolucija ter nacionalne revolucije (leta
1848), dogodke dvajsetega stoletja in pojav totalitarnih režimov. Predvsem v povezavi
z revolucionarnimi gibanji (ki se jim podrobneje posveti v delu On Revolution)
pomemben izvor pristnosti političnega področja pripiše tudi spontanim vznikom
novega, nepričakovanim dogodkom, ki prekinjajo utečeno dejavnost razpravljanja in
argumentiranja (ki je značilna na primer za polis) (Kateb 2002, 134–135).
Dvojnost izvora pristnosti političnega področja v pojmovanju Arendtove je mogoče
povezati tudi z zanjo značilnim dvojnim pojmovanjem svobode, saj je svoboda zanjo
bistvena prvina političnega. Svoboda je, tako kot sama sposobnost političnega
delovanja, izključno človeško področje. Človekova sposobnost za svobodno delovanje
je tisto, kar daje čar in vrednost človeškemu življenju, kar dela človeško življenje
nepredvidljivo (in nasprotno raznovrstnim predvidljivim naravnim procesom), in ker je
pojavni prostor človekove svobode prav politično področje, je to področje znotraj vite
active tudi najbolj pomembno in plemenito (primerjaj Kohn 2002, 119). Prvo, elitistično
zaznamovano različico pojma svobode avtorica oblikuje na podlagi že omenjenega
raziskovanja antične politične prakse, ki je dovoljevala politično udejstvovanje le
ljudem, ki so bili prosti skrbi za nujne življenjske potrebe. V javnem – političnem
prostoru so lahko enakovredno sodelovali tisti, ki so lahko kadarkoli zapustili
gospodinjstvo (Das Haushalt/oikía) – področje zasebnosti – in imeli nadzor nad samimi
sabo; to pa so bili le gospodarji gospodinjstva. Hannah Arendt resnično svobodo razume
kot prvino javnega področja in predvideva, da je bila v grških polis svoboda stvar
izključno javnega prostora. Ta elitistična svoboda ima zelo ekskluzivni značaj in je
neskladna z drugim, egalitarnim pojmom svobode, ki pa je za teorijo Hannah Arendt
prav tako zelo pomemben (Brunkhorst 2002, 184–190). Svoboda se v tem kontekstu
poraja iz natalitete,25 ki označuje sposobnost novega začetka, vsebovanega v človeškem
življenju in delovanju. Sposobnost spontanosti, začenjanja nečesa povsem novega,
nepredvidljivega, je lastna vsakemu človeku, pri čemer civiliziranost ali neciviliziranost
ne igra nobene vloge. Poudarek na sposobnosti začenjanja nečesa novega ima temelje
v Avguštinovi filozofiji in krščanstvu, čeprav sicer Arendtova krščanstvu očita
25

Pri čemer Arendtova cilja predvsem na tako imenovano človekovo drugo rojstvo, to je trenutek, ko je
človek prvič v življenju soočen z odločitvijo med pristankom in zavrnitvijo določenega stanja stvari, ter
na ostala ponovna rojstva, ki sovpadajo s človekovimi odločitvami (Brunkhorst 2002, 188–189).
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nepolitičnost in osredotočenost na transcendenco, na tisto, kar »ni od tega sveta«. Da
svoboda kot nov začetek za Arendtovo nima le postranskega pomena v primerjavi
z antično politično svobodo, pa se kaže v tem, da jo vzpostavi kot ključ za boj proti
totalitarnim sistemom. Če totalitarni sistemi težijo po popolni indoktrinaciji in
poskušajo oblikovati človeka, ki bo ustrezal njihovi ideologiji, je prav nov začetek tista
človeška sposobnost, ki omogoča izstop iz uničevalne ideologije totalitarnih režimov.
Za pristno politično področje, kot ga razume Hannah Arendt, so poleg omenjenega
značilni še sovpadanje z javnim (povezava politike in gospodarstva ter zlorabe, ki se
dogajajo v tem kontekstu, so po Arendtovi tudi rezultat neustreznega prepletanja
političnega in družbenega, zasebnega in javnega, glej Arendt 1996b, 25–80); pogoj
odsotnosti zasebnih interesov; pogoj odsotnosti intenzivnih čustev, vključno
s pretiranim poudarjanjem morale. Po Arendtovi moralna načela ne morejo ustrezno
regulirati političnega področja, saj je kriterij za presojanje pristne politike njena
veličina, njeno preseganje običajnega in doseganje izjemnega (Kateb 2002, 139), poleg
tega ima vmešavanje močnih moralnih občutkov na politično področje običajno
uničevalne učinke. Problem izrazito moralnega zavzemanja je, da na politično področje
vnaša nujnost, ki hitro preplavi svobodo in poruši ustaljene meje političnega. Področju
političnega tako Hannah Arendt pripiše inherentna načela in moralo, ki izhajajo
predvsem iz krhkosti in nepredvidljivosti tega področja; kot pomembni sposobnosti
omenja predvsem sposobnost odpuščanja in sposobnost obljubljanja. 26 Politična morala
je v teoriji Arendtove pojmovana kot kompromis med delovanjem in omejenostjo
delovanja, ki izhaja iz njegove krhkosti (Kateb 2002, 142). Svoboda delovanja je
namreč omejena z več vidikov: časovno (je kratkotrajna), z ostalimi sodelujočimi (ne
smemo pozabiti, da je delovanje vedno dejavnost, ki se dogaja v pluralnosti, delovalci
so vedno medsebojno povezani in odvisni drug od drugega) in glede možnosti
predvidevanja učinkov. Svobode zato ni mogoče enačiti s suverenostjo; Arendtova prav
absolutno suverenost kritizira kot eno izmed pomembnih prvin, povezanih s tragedijami
sodobne politike. Sicer izvor suverenosti sprva pripisuje antičnemu grškemu oikosu,
kasneje pa judovsko-krščanski tradiciji, 27 vendar v obeh primerih suverenost ostane
26

Glede sposobnosti odpuščanja se Arendtova sicer zaveda, da ni najbolj ustrezno moralno načelo za
politično področje, vendar ne uvede nobenega načela, ki bi bilo bolj ustrezno in ki bi ga nadomestilo
(Kateb 2002, 138).
27
V delu Vita activa izvor suverenosti Arendtova išče v antičnem grškem oikosu, v kasnejših delih pa ga
postavlja v judovsko-krščanske začetke zahodne civilizacije (Kalyvas 2004, 326–327).
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predmet kritike. Suverenost vzpostavlja prakso ukaza in prisile, ločuje vladajoče
od vladanih, vsiljuje neenakopravnost, teži k homogenosti in uničenju pluralnosti
javnega področja ter razlik.
Ena izmed pomembnih značilnosti politične teorije Hannah Arendt je ločevanje pojma
oblasti (Macht/power) od nasilja (Gewalt/violence). V tem zopet nasprotuje večinskemu
in iz tradicije izhajajočemu prepričanju političnih teoretikov, ki nasilje pojmujejo kot
skrajno obliko izraza oblasti. Oblast je v tem kontekstu razumljena kot orodje vladanja;
vladanje človeka nad človekom; vladanje pa na bi izviralo v »instinktu dominacije«
(Arendt 2013, 31–34). Avtorica pa opozori na razlike in nasprotja, ki jih je mogoče
opaziti v pojavljanju nasilja in oblasti, in trdi, da je potrebno nasilje in oblast tudi
pojmovno ločiti. Medtem ko je oblast bistvo državnih skupnosti in organiziranih skupin,
je nasilje instrumentalno in že kot tako ne more biti bistvo ničesar. Oblast je vezana na
skupino ljudi, nikoli na posameznika, 28 na neko skupno človeško delovanje in
posvetovanje: »Ko o nekomu govorimo, da je ›na oblasti [in power]‹, dejansko merimo
na njegovo pooblaščenost s strani določenega števila ljudi, da deluje v njihovem imenu.
V trenutku, ko skupina, od katere oblast izvira (potestas in populo, brez ljudi ali skupine
ni oblasti), izgine, z njo izpuhti tudi ›njegova oblast‹ (prav tam, 38). Temeljna
značilnost nasilja je njegova instrumentalnost, poslužujeta se ga lahko posameznik ali
skupnost (za nasilje število ni tako odločujoče kot za oblast ravno zaradi nasilnih
sredstev, ki lahko učinkovito nadomestijo število); kot sredstvo je nasilje zelo
neposredno, mnogokrat je povezano z besom, vendar to ne pomeni, da je nasilje
nerazumno (v večini primerov je nasilje povsem razumno) ali celo nečloveško. Nasilje
je človeško (ne živalsko ali bestialno) sredstvo in v določenih primerih ga je mogoče
verodostojno upravičiti (na primer samoobramba), ni pa primerno, da se ga razlaga in
utemeljuje na podlagi bioloških ali zooloških raziskav: »Po mojem mnenju ni nič
nevarnejšega od tradicije organicističnega mišljenja v političnih zadevah, po katerem sta
oblast in nasilje interpretirana v bioloških pojmih. Tako kot sta razumljena danes, sta
njun skupni imenovalec življenje in domnevna kreativnost življenja, tako da je nasilje
upravičeno na osnovi kreativnosti« (prav tam, 62). Na političnem področju se oblast in
nasilje največkrat prepletata, s tem da razrast enega pomeni upad drugega. Skrajnih
28

Moč (strength) je tisto, kar je vezano na posamezno osebo ali stvar, sila (force) pa tisto, kar bi bilo po
mnenju Hannah Arendt primerno uporabljati le za naravne sile ali družbena gibanja (Arendt 2013, 38–
39).
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primerov, v katerih bi šlo za čisto oblast ali čisto nasilje, pravzaprav ni, saj je celo v
primeru tiranije in totalitarizma vsaj sprva, za vzpostavitev režima, potrebna določena
mera oblasti (na primer za vzpostavitev tajne policije). Vladavine, ki temeljijo na nasilju
namesto na oblasti, so samouničevalne, saj nasilje obrne razmerje med sredstvi in
ciljem. Namesto da bi cilj določal sredstva (oblast kot delovanje je cilj sama sebi in je
potrebni pogoj za razmišljanje v kategorijah sredstva-cilj), uničevalna sredstva določajo
cilj in s tem uničijo oblast. V popolni odsotnosti oblasti pa ni mogoče ohranjati nobene
vrste vladavine, niti totalitarne (prav tam, 46–47). Z razločevanjem med pojmi oblasti,
nasilja, moči, sile in avtoritete29 si torej Hannah Arendt prizadeva področje političnega
in javnega osvoboditi nujne in neposredne povezave s prevlado, dominacijo človeka
nad človekom, ki naj bi imela po številnih uveljavljenih interpretacijah celo biološki
izvor (v človeku kot živalski vrsti) (za podrobnejšo obravnavo razlikovanja med
oblastjo in nasiljem glej podpoglavje 6.1).
Za zaključek podpoglavja o Hannah Arendt bomo kratko obravnavali (ne)ustreznost
obravnave te avtorice v povezavi s personalistično filozofijo. Vsekakor je tovrstna
povezava neobičajna; čeprav je Arendtova živela in ustvarjala v istem obdobju kot
Mounier, Buber, Levinas, Marcel in drugi priznani personalistični avtorji, je v povezavi
s personalizmom večinoma ne omenjajo. 30 Za to je, vsaj na prvi pogled, več tehtnih
razlogov in nekaj jih bomo našteli:

29

Avtoriteta (authority) je pojem, ki ga je težko ustrezno definirati, tudi zato, ker pripada tako osebam kot
uradnim položajem; najbolj izstopajoča značilnost avtoritete je, da zahteva brezpogojno priznanje in
spoštovanje (ne da bi bila potrebna prisila ali prepričevanje) (Arendt 2013, 39).
30
Tudi sicer misli Hannah Arendt ni mogoče neproblematično uvrstiti v noben filozofski tok. Izhajala je
iz številnih mislecev, izjemen pomen so imele zanjo izkušnje antike in atenske polis, ki jih razodevata
misli Platona in Aristotela; v določenih vidikih ji je blizu Avguštin, v drugih Machiavelli in Tocqueville;
po drugi strani pa Kant, Nietzsche in še bi lahko naštevali. Najbolj neposredno izhaja iz fenomenološke
šole (Husserl, Heidegger, Jaspers), vendar oblikuje lasten, narativni pristop k obravnavi pojavov (glej
Jalušič 1996, XII–XVII, tudi opombe). Sama ne zavrača le uvrščanja v okvire določene filozofske smeri,
temveč na filozofsko področje nasploh, saj naj bi se od njega oddaljila in se posvetila predvsem obravnavi
političnega področja, področja vite active, s katerim pa so filozofi že tradicionalno v sporu: »Ko govorim
o teh rečeh, akademsko ali neakademsko, vedno omenim, da obstaja med politiko in filozofijo nekakšna
napetost. Namreč med človekom, kolikor je filozofirajoče, in človekom, kolikor je delujoče bitje.
Napetost, ki je pri filozofiji narave ni. Filozof stoji nasproti naravi tako kot tudi vsi drugi ljudje. Ko o tem
razmišlja, govori v imenu vsega človeštva. Ni pa nevtralen do politike. […] Tako obstaja pri večini
filozofov, z maloštevilnimi izjemami, neke vrste sovražnost do politike« (Arendt 1996a, 11–12). Na
konferenci v Torontu leta 1972 je Arendtova priznala, da je glavna pomanjkljivost njene obravnave vite
active prav v tem, da je pravzaprav še vedno vpeta v vito contemplativo, saj dejavnost samo še vedno
opazuje »od zunaj«, s stališča razmišljujočega in ne delujočega človeka (Arendt 2006b, 99–100). Za
obravnavo pojmovanja razmerij med filozofijo in politiko pri H. Arendt glej tudi Dolan 2002.
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1.)

Ukvarjala se je predvsem s politično filozofijo in ne neposredno z vprašanjem
človeka.

2.)

Rodila se je v družini sekulariziranih Judov in kasneje se ni približala nobeni
religiji. V svoji teoriji je do religije zavzemala različna stališča; kadar je pisala
o religiji, je obravnavala predvsem katoliško vero. Protestantizmu in njegovemu
poudarku na osebni veri se je izogibala, saj je religijo obravnavala predvsem
s političnega vidika in ne z vidika vere, ki je sami religiji inherenten (Moyn
2008, 93). Ne samo da se ni posebej posvečala pojavu človeškega verovanja,
temveč je obšla tudi vprašanje človeške presežnosti svetu, vprašanje večnega
življenja. 31 Sicer je religiji pripisovala tako nekatere pozitivne (na primer
sposobnost osmišljanja človeškega življenja ter v širšem kontekstu utemeljena
regulativna funkcija, 32 ki je skoraj tisočletje dovolj učinkovito urejala politično
področje) kot negativne lastnosti (na primer apolitičnost krščanskega nauka,
neprimernost religijskega poseganja na politično področje, zavzemala se je za
sekularizacijo političnega; Moyn 2008).

3.)

V določenih stališčih in izvajanjih je njena obravnava človeka, njegovih odnosov
in sposobnosti sporna. Pojmi, kot sta animal laborans in banalnost zla;
obravnavanje politike kot najvišjega in najbolj eminentnega človeškega
področja, iz katerega izključi tako moralo kot religijo; njen etnocentrizem ob
obravnavi imperialističnih zločinov; vse to napeljuje na misel, da Hannah Arendt
pravzaprav ni avtorica, ki bi se pretirano zavzemala za človeško dostojanstvo.

K tem razlogom pa lahko dodamo odgovore kot ugovore, ki so prav tako, če ne še
tehtnejši. S tem bomo poskusili upravičiti našo obravnavo, ki se bo vzporedno s filozofi,
ki so splošno uveljavljeni kot pripadniki personalistične filozofije, ukvarjala tudi
z mislijo Hannah Arendt.

31

V Viti activi sicer loči pojem človeške nesmrtnosti – kot so ga razumeli v antiki in se povezuje z
izrazito usmerjenostjo v sposobnost delovanja, ki povzroči ohranjanje trajnega spomina na določena
človeška dejanja v obliki zgodbe – od pojma večnosti, ki pa je izrazito nepolitičen in ne ustreza nobeni
človeški dejavnosti, niti mišljenju. Večnosti se človek lahko »dotika« le preko izkustva kontemplacije,
Hannah Arendt pa tovrstnih izkustev ne obravnava (Arendt 1996b, 20–24).
32
Ki jo vsebuje nauk o poslednji sodbi (glej Moyn 2008, 74).
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1.)

Ravno zaradi njenega prizadevanja za uveljavljanje različice pojma političnega,
ki se razhaja s tradicionalnim razumevanjem tega pojma, se Hannah Arendt
veliko posveča raziskovanju človeka, njegovega dejavnega življenja, pa tudi
njegovih sposobnosti mišljenja, razsojanja in volje (vite contemplative). Svojo
politično teorijo Hannah Arendt zgradi na podlagi specifične antropologije.
Vsekakor je pomembno, da je ravno delovanje kot izrazito politična dejavnost
po Hannah Arendt tista, ki je v viti activi edina specifično človeška.33 Njena
politična teorija temelji na pojmovanju človeka kot celostnega bitja številnih
sposobnosti, izmed katerih najbolj izstopa skupno delovanje in razpravljanje, ki
pa je tudi najbolj krhko in neobstojno, nepredvidljivo. Obenem je zanjo
značilno pojmovanje, da je človeku spoznanje o njegovem lastnem bistvu
nedosegljivo; zato si ne prizadeva določiti človekovega bistva: »Če pa bi zares
obstajalo kakšno bistvo človeka, potem ni nobenega dvoma o tem, da bi nas
lahko spoznal in definiral le bog, kajti le bog je najbrž sposoben dajati izjave o
›kdo‹ v istem smislu, kot da gre za ›kaj‹. Forme človeškega spoznavanja so
uporabne za vse, kar ima ›naravne‹ lastnosti, torej tudi za nas same, kolikor smo
ljudje primerki najvišje razvite vrste organskega življenja; toda te iste spoznavne
forme odpovedo, kakor hitro se ne vprašamo več, kaj smo, temveč kdo smo. […]
Po drugi strani pa pogoji človeške eksistence – življenje samo in Zemlja,
nataliteta in mortaliteta, svetnost in pluralnost – nikdar ne morejo pojasniti
›človeka‹ ali dati odgovor na vprašanje, kaj ali kdo smo, in sicer iz preprostega
razloga, ker nas noben od njih ne pogojuje absolutno« (Arendt 1996b, 13–14).
Politično področje pa je tisto, ki je za razkrivanje človeka in udejanjanje človeka
kot človeka najbolj pomembno. Človek sam sebe razkriva (tako sebi kot drugim)
preko svojega delovanja in govorjenja v človeški skupnosti. Medtem ko ima
človek zakrivanje ali razkrivanje svojih naravnih lastnosti in sposobnosti kolikor
toliko pod nadzorom, samega sebe v svojem delovanju razkriva tudi nehote;
razodeva se kot določena oseba: »je pravi osebni Kdo smo izven našega
nadzora, ker se nehote razodeva v vsem, kar rečemo in storimo« (prav tam, 186).

33

Delo je hkrati živalska in človeška domena, ustvarjanje pa človeška in božja (npr. Arendt 1996b, 25–
26).
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Za razodevanje samega sebe v dejanju in govorjenju pa je potrebno imeti
določeno mero poguma, odgovornosti in odprtosti.

2.)

Človeka torej Hannah Arendt pojmuje kot presežnega lastnemu spoznanju.
Glede njegove presežnosti svetu se Hannah Arendt ne opredeljuje, saj želi
človeka obravnavati prav kot bitje, vpeto v svet. Pomembno vlogo pri tem igra
ljubezen do sveta, amor mundi, kot je želela podnasloviti tudi svoje osrednje
delo Vita activa (The Human Condition v angleškem originalu), saj zavračanje
sveta po zgledu filozofskega izročila od Platona dalje v svoji zadnji fazi
neizogibno vodi v uničenje sveta. To ne pomeni, da Arendtova zavrača možnost
posmrtnega življenja ali veliko vlogo religij pri osmišljanju človeškega življenja,
temveč le, da jo je pri pisanju v prvi vrsti vodilo trdno prepričanje v nujnost
ljubezni do tega sveta in prizadevanja za njegovo ohranitev, pa čeprav se
v nekaterih zgodovinskih obdobjih oboje zdi praktično nemogoče. 34
3.) Če politiko razumemo v okviru opredelitve Hannah Arendt, torej kot področje
človeškega skupnega (javnega) svobodnega delovanja in govorjenja, ki ni
vezano na zasebne interese in ne na nasilje, potem njenega zavzemanja
za rehabilitacijo političnega področja ni mogoče interpretirati kot omejevanja
človeškega dostojanstva ali svobode. Poleg tega političnega področja nikoli ni
pojmovala kot edino pomembno področje za človeka ali kot področje, ki bi
lahko posegalo v ostala področja človeške izkušnje35 (Kohn 2002, 113). Hannah
Arendt si prizadeva prav za nasprotno, za ustrezno razvijanje vseh zmožnosti, ki
jih ima človek, predvsem pa za razvijanje sposobnosti delovanja, ki je zanj
najbolj značilna. Njeno pojmovanje, da področje morale (ki je izven politike) ne
bi smelo uravnavati in omejevati politike, ne pomeni popolne izključitve morale,
temveč poskus vzpostavljanja takšnega razmerja med področjem morale in
politike, ki bi preprečevalo skrajne izbruhe nečloveškosti, ki so po eni strani
lahko posledica pretiranih moralnih strasti (bes ob opazovanju nepravičnosti,

34

Česar se je dobro zavedala iz svojih življenjskih izkušenj, predvsem iz svojega upora nacističnemu
totalitarnemu režimu.
35
Hannah Arendt, kot številni drugi teoretiki, opaža, da je skrajnost totalitarnih režimov tudi v tem, da si
poskušajo človeka popolnoma podrediti in da posegajo v njegovo zasebnost in osebnost, celo v njegovo
zmožnost mišljenja (Arendt 2003a, 574–575). Politična dejavnost torej po Hannah Arendt nima
»ekskluzivnega vstopa« na vsa področja človeškega.
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značilen za revolucionarno nasilje), po drugi strani pa pretirane moralne
brezbrižnosti (totalitarni teror).
Glede omenjenega prizadevanja Hannah Arendt za sekularizacijo političnega
področja je potrebno opozoriti, da Hannah Arendt religijo kot neprimerno za
poseganje v politiko pojmuje predvsem zaradi njene nesvetnosti (Arendt 1996b,
56–57). Bistvo religij je njihovo ukvarjanje s transcendentnim, s tistim, kar svet
presega, svetopisemsko rečeno, s tistim, kar ni od tega sveta. Politika pa je, prav
nasprotno, v svojem bistvu človeško prizadevanje za urejanje tega sveta in
udejstvovanje v njem. Obenem je pomembno, da Hannah Arendt političnega
področja ne poskuša ločiti le od religije, temveč tudi od družbene ravni, ki je
povezana

z

gospodarskimi,

ekonomskimi

in

zasebnimi

dejavnostmi.

Prizadevanje za sekularizacijo političnega področja pri njej torej ne sovpada
s težnjami po zmanjševanju družbenega vpliva religije.
Medtem ko smo pojem animal laborans in problematično obravnavo
imperializma (opomba 17) pri Hannah Arendt obravnavali na začetku poglavja,
se bomo kratko posvetili še pojmu banalnosti zla. Ta pojem je Hannah Arendt
oblikovala ob spremljanju sojenja Eichmannu, 36 nanaša pa se predvsem na njeno
ugotovitev, da je bil Eichmann običajen povzpetnik, ki je sprejel logiko
nacistične ideologije in absolutnost Hitlerjevih ukazov predvsem zaradi lastnega
udobja in nesposobnosti samostojnega mišljenja ter lastne presoje (in ne toliko
zaradi same podpore ideologiji ali antisemitizmu). Sojenje je Hannah Arendt
spremljala kot poročevalka za tednik The New Yorker, svoje razprave o sojenju
pa je zbrala v knjigo Eichmann v Jeruzalemu (izvirni naslov dela je Eichmann in
Jerusalem. The Report on the Banality of Evil). Njena tedanja spoznanja o tem,
da so k skrajnemu zločinu holokavsta v veliki meri pripomogli povprečni
motivi, kot sta osebno napredovanje in lagodnost, v nekaterih segmentih
nasprotujejo delu Izvori totalitarizma, v katerem je ideologiji nacizma (in
stalinizma) pripisovala veliko vlogo in poudarila radikalnosti totalitarnega zla
(predvsem v okviru koncentracijskih taborišč). Vendar je kljub temu jasno, da
36

Otto Adolf Eichmann (1906–1962), pripadnik SS in nacistični vojni zločinec, zadolžen za transport
Judov v koncentracijska taborišča, ki ga je izraelska tajna služba ugrabila v Argentini, pripeljala v Izrael,
kjer so mu sodili in ga obsodili na smrt.
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pojem banalnost zla ni mišljen kot zagovor povzročiteljev zla 37 ali poskus
zmanjšanja pomena storjenega zla, temveč soočanje z dejstvom, da so motivi za
povzročanje (tudi skrajnega) zla lahko mnogokrat povsem banalni.

37

Najbolj kontroverzna je bila v delu Eichmann v Jeruzalemu njena ocena vloge judovskih svetov, za
katere je trdila, da so delno sodelovali pri deportacijah, zaradi česar je bila izločena iz številnih judovskih
krogov in izgubila celo nekatere osebne prijatelje; poleg tega je bilo za nekatere sporno tudi njeno
zavračanje kolektivne krivde in poudarjanje pomena osebne odgovornosti ter osebne krivde, tudi pri
srečevanju s totalitarnimi režimi (Jalušič 1996, XLII, XLIII).
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2.

Personalizem kot veja filozofije

Personalizem ni neka povsem oblikovana ali določena filozofska usmeritev, zato jo je
po eni strani mogoče opredeliti zelo ozko, na primer kot smer filozofske srenje, ki se je
zbirala okrog Emmanuela Mounierja (1905–1950), po drugi pa zelo široko, na primer
kot zadržanje, ki izpostavlja človeško dostojanstvo. Medtem ko smo v prvem poglavju
obravnavali predvsem izvore in osnove, na katerih se je izoblikoval sodobni
personalizem (izjema je podpoglavje Sodobni judovski filozofi, saj je Buber

že

predstavnik sodobnega personalizma, H. Arendt pa običajno niti ni omenjana v
povezavi s personalizmom), bomo v tem poglavju oblikovali natančnejše kriterije
personalistične filozofije, predstavili dejavnike, ki prispevajo k njenemu razvoju,
pokazali, na kakšen način se določene personalistične prvine uveljavljajo na praktičnem
in političnem področju, ter opisali nihilizem in instrumentalizem, ki sta personalizmu
nasprotni zadržanji.

2.1

Kriteriji personalistične filozofije

Filozofska antropologija, ki odgovarja na vprašanje: »Kaj je človek?«, je za področje
družboslovja in humanistike osrednjega pomena. Različne filozofske smeri razvijajo
lastne oblike filozofske antropologije in podajajo mnogovrstne odgovore na zastavljeno
vprašanje. Da lahko neko misel opredelimo kot personalistično, mora človeka ali osebo
v prvi vrsti pojmovati kot bitje s posebnim neodtujljivim dostojanstvom, kot entiteto, ki
je najvišja vrednota, je cilj sama v sebi in po svojem bistvu ne more biti ponižana na
raven sredstva. Takšno pojmovanje človeka razvije že Immanuel Kant (1724–1804), za
katerega je oseba v prvi vrsti moralna kategorija, 38 zanjo so značilni občestvenost,
svoboda, dostojanstvo in samonamenskost. Ker je oseba cilj sama v sebi, se tudi
bistveno razlikuje od ostalih naravnih bitij, ki nimajo te lastnosti (Petkovšek 2004).
V nasprotju s Thomasom Hobbesom (1588–1679), ki vrednost človeka enači z njegovo
38

Osebnosti Kant sicer pripiše tri razsežnosti: psihološko, transcendentalno in moralno. Psihološka
razsežnost je človekovo vsakdanje dojemanje samega sebe preko izkušenj, po drugi strani je
transcendentalna razsežnost neodvisna od izkušenj, je izvorna plast človeka, ki določa in pogojuje sam
način človekovega razumevanja stvarnosti (Petkovšek 2004, 43).
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ceno, človekovo dostojanstvo pa pojmuje kot javno vrednost človeka, Kant ločuje ceno
in dostojanstvo. Vse, kar ima ceno, je mogoče zamenjati za nekaj drugega z isto
vrednostjo, medtem ko subjekt, ki ima dostojanstvo, presega vsakršno ceno, zato tudi ni
ničesar, kar bi mu bilo enakovredno. Dostojanstvo je notranja vrednost osebe, oseba je
»nekdo«, ne zgolj »nekaj«.
Poleg tega Kant naredi pomemben spoznavoslovni obrat,39 saj se od osredotočanja na
predmet spoznavanja, ki je prevladovalo že v grški filozofiji, preusmeri k subjektu
spoznavanja, k njegovi zavesti, znotraj katere človek opredeljuje ter dojema sebe in
svet. Po Kantu je način človeškega spoznavanja odločilen, saj določa in zamejuje
celotno področje spoznavanja. Vso filozofijo Kant zvaja na štiri temeljna vprašanja: Kaj
lahko vem? (metafizika); Kaj moram storiti? (morala); Kaj smem upati? (religija) in Kaj
je človek? (antropologija). Izmed teh je četrto vprašanje najosnovnejše, saj zajema tudi
prva tri vprašanja. Vendar kljub temu da Kant antropologijo postavlja za osnovno vedo,
na vprašanje Kaj je človek? ne odgovarja podrobneje, niti se mu ne posveča najraje
(Juhant 2003, 22–26). Kot ugotavlja slovenski filozof in personalist Bojan Žalec (1966),
se Kant natančnejšemu odgovoru na to vprašanje verjetno izogiba, ker se zaveda
težavnosti preučevanja človeške narave, omejenosti človeškega spoznanja in
nepopolnosti antropologije kot vede v njegovem času (Žalec 2010a, 51–53).
Kanta sicer ne moremo uvrščati v okvire personalistične filozofije, saj je živel
v zgodnejšem obdobju, vendar ima pomembno mesto med predhodniki personalizma. 40
Njegov epistemološki obrat je bil osnova fenomenologiji in eksistencializmu, ki sta
tesno povezana z razvojem personalistične misli, za oblikovanje katere pa sta poleg
Kantovega pojmovanja človeškega dostojanstva ključnega pomena tudi njegovo
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Prav ta obrat pa kritizira Jacques Maritain. Po njegovem mnenju bi se morali filozofi posvečati
spoznavanju resničnosti, ki je dosegljiva človekovemu razumu in čutom. Od Descartesa naprej filozofi, ki
pravzaprav niso filozofi, temveč ideozofi, človeka zapirajo samega v sebe, s tem, ko njegovemu mišljenju
je onemogočajo dostop do resničnosti same na sebi (Hlebš 2004, 234–235).
40
Nekateri filozofi Kantu oporekajo njegovo določanje človeka z občo moralno-razumsko naravo in
spregled edinstvenosti in nepredvidljivosti posameznega človeka, kar je seveda tudi v nasprotju
s personalistično filozofijo. Obsežno in utemeljeno kritiko Kantovega etičnega formalizma ter njegovega
enostranskega pojmovanja dolžnosti je podal Max Scheler v delu Formalizem v etiki in neformalna etika
vrednot (Der Formalismus in der Ethik und die materiale Werethik; v disertaciji smo uporabljali angleški
prevod z naslovom Formalism in Ethics and Non-Formal Ethics of Values, 1973), v katerem poudarja, da
je edinstvenost človeške osebe relevantna tudi za etično področje.
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poudarjanje osebne odgovornosti, občestvenosti in spoštovanja (Petkovšek 2004, 44) ter
razlikovanje med subjektom (noumen) in stvarjo po sebi (fenomenom). 41
Človeško dostojanstvo je tesno povezano s človekovo presežnostjo. Personalistično
prepričanje je, da je človek presežen tako glede na spoznanje kot glede na svet
(po judovski in krščanski veri je človek glede na svet metafizično presežen zaradi svoje
bogopodobnosti in večnosti). Človekovo bistvo ostaja skrivnostno in zakrito spoznanju
(hkrati je zmožnost človeškega spoznanja na splošno nepopolna, pomanjkljiva), zato
vse, kar je v območju človeškega obstoja in delovanja, ostaja do neke mere
nepredvidljivo (Žalec 2012, 115, 116). Po drugi strani so objekti spoznanju dosegljivi in
razvidni. Če predpostavimo, da človeške osebe ni mogoče zožiti na sredstvo ali na
predmet, je mogoče sklepati tudi, da nam ni dostopna na enak način kot predmeti.
Medtem ko nam popolno spoznanje predmetov onemogoča zgolj nepopolnost
spoznanja, nam popolno spoznanje človeške osebe onemogočata tudi presežnost in
nepredvidljivost. Sočlovek nam je kot nekdo povsem Drugi nespoznaten, ne moremo ga
zvesti na lastno izkušnjo ali ga spoznati, opredeliti na način objekta (Mounier 1990, 45).
Če želimo pravilno pristopiti k sočloveku, se zato ne smemo zanašati zgolj na
spoznanje, na ratio, temveč na srečanje (npr.: Marcel 2003, 36–37), odnos
(npr.: Wojtyła 1998; Mounier 1990, 182–186, Buber, glej prvo poglavje), na govorico
(npr.: Marcel 2003, 27–30) in dialog (npr.: Buber, glej prvo poglavje) .
Opozoriti je potrebno, da so odnos, govorica in dialog pri različnih personalističnih
filozofih zastavljeni na povsem različne načine. Medtem ko je na primer Martin Buber
znan po pojmih, kot so vzajemnost, medsebojnosti, dialog, je Emmanuel Levinas
medosebni odnos radikaliziral na nevzajemnost, trpnost, podrejenost subjekta (subiectum) in subjekt opredelil celo kot talca svojega bližnjega. Romano Guardini, ki
osebni odnos (podobno kot Buber) pojmuje kot vzajemnost, Bubru nasprotuje glede
vzpostavljanja osebe – ta po Bubru nastane šele v odnosu, po Guardiniju pa oseba
obstaja kot individuum, v odnosu pa se udejanji (Guardini 1991, 85–87). Čeprav gre
41

Ta delitev je vplivala na ruskega personalističnega misleca Nikolaja Berdjajeva (1874–1948), ki je
stvarstvo razdelil na svet duha, ki je resničen svet, in svet narave, v katerem se dogajajo objektivacija,
popredmetenje duha in v katerem je resničnost dosegljiva le posredno, preko simbolov. Tudi na misel in
življenje nekaterih drugih personalističnih mislecev je imel Kant velik vpliv. Navedemo lahko primer
Martina Bubra, ki je preko branja Kanta izšel iz življenjske krize, po drugi strani pa je katoliškega
personalista Romana Guardinija (1885–1968) v krizo pripeljalo prav branje Kanta.
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v pojmovanjih odnosa med osebami za pomembne razlike med posameznimi filozofi, ki
jih bomo opredelili kot personaliste, pa jim je skupno to, da s svojim povsem lastnim in
izvirnim filozofskim pojmovnim okvirjem poudarjajo pomen osebe, njene presežnosti
in vpetosti v odnos. Z Mounierjevimi besedami: »Če je kakšna trditev skupna vsem42
personalističnim filozofijam, na katere se sklicujemo – krščanskim filozofijam, kot so
Kierkegaardova, Schelerjeva, 43 G. Marcelova, filozofija Berdjajeva, in agnostičnim, kot
je Jaspersova –, je to trditev, da bistveni postopek v svetu oseb ni ločena zaznava sebe
(cogito), prav tako ne skrb za egocentrični jaz, temveč povezava zavesti (›vzajemnost
zavesti‹, pravi Maurice Nédoncelle v neki nedavni tezi), ali še bolje: povezava bivanj,
bivanje z drugim, sicer pa bi morali pisati comexistence (mitsein). Oseba ne nasprotuje
zaimku mi, ki jo utemeljuje in brani, temveč brezosebnemu in tiranskemu se« (Mounier
1990, 44–45).
Personalistično pojmovanje vzpostavljanja in obstoja osebe glede na njeno zmožnost
oblikovanja odnosa je mogoče nekoliko sistematizirati, tako da ločimo substancialni 44
ali statični pristop ter odnosni ali dinamični pristop (večina personalistov je pravzaprav
nekje vmes). V prvem primeru človek preprosto je oseba; v drugem primeru pa mora
človek oseba postati, saj je oseba šele jaz v odnosu do ti-ja (ni nujno, da gre za odnos
med dvema človekoma, lahko gre za odnos človek – Bog. Nujno je, da gre za odnos
med dvema (potencialnima) osebama). Pri statičnem pojmovanju osebe je v ospredju
sama oseba, pri dinamičnem pa odnos (glej Nosbüsch 1998). Po pojmovanju
substancialno-statičnega pristopa je človek neodvisen,45 zaključen in pripada sam sebi,
kar pa odnosa ne izključuje. Tudi personalistični misleci, ki osebo pojmujejo statično,
odnosu pripisujejo središčno vlogo v življenju osebe. Razlika v relaciji do dinamičnega
pojmovanja osebe je v tem, da »statični personalisti« odnosa ne pojmujejo kot tistega, ki
42

Ves poudarjeni tisk v navedku povzemamo po izvirniku.
Max Scheler sicer izjemno poudarja individualnost (v smislu konkretnosti, torej kot nasprotje občosti in
univerzalnosti, ter v smislu edinstvenosti) človeške osebe (Scheler 1973, 489–494; Crosby 1998, 24),
vendar to ne pomeni, da popolnoma zanemarja pomen skupnosti; po Schelerju je namreč prav oseba, ki se
v polnosti zaveda svoje individualnosti kot edinstvenosti, sposobna oblikovati pristno in zdravo skupnost
(glej Crosby 1998, 37). Scheler izpostavlja pomen medsebojne odgovornosti in solidarnosti ter osebe in
njene individualnosti ne pojmuje kot osamljenega, izoliranega bitja, temveč kot bitje, ki je izvorno
povezano z Bogom ter v ljubezni usmerjeno k svetu ter k človeški skupnosti (Scheler 1973, XXIV).
44
Oseba je pojmovana kot substanca, ker ima sposobnost bivanja v sebi in po sebi, v nasprotju
z akcidencami, ki so le lastnosti nečesa in ne morejo bivati same po sebi, brez da bi bile vezane na neko
substanco. Razliko med substanco in akcidenco je utemeljil že Aristotel.
45
Neodvisnost v tem primeru ne pomeni, da je človek sam svoj vzrok, temveč da je kljub vzročni
odvisnosti »bitje v sebi« (Nosbüsch 1998, 13).
46
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povzroča in omogoča personalnost, temveč je odnos dopolnitev in uresničitev že
oblikovane personalnosti. Dinamični vidik opusti substancialno opredelitev osebe in se
osredotoči na »postajanje« osebe, ki se dogaja v odnosu, srečanju, govorici in dialogu
ter medsebojnosti. Človek torej oseba postane v odnosu in izvorno še ni oseba, odnos je
izhodišče za razvoj osebe. To ne pomeni, da »dinamični personalizem« osebo izničuje
ali ji zmanjšuje pomen, ravno nasprotno, oseba ohranja najvišje dostojanstvo, prav zato
pa lahko oseba postane oseba le preko srečanja z drugo osebo in celo s prepuščanjem
prednosti drugi osebi.
Človekova duhovna razsežnost omogoča njegovo presežnost svetu ter je izvor njegove
enotnosti, celotnosti, njegove usmerjenosti v svet in v samega sebe. V nasprotju
z materialističnim in senzualističnim stališčem personalistični misleci človeku
priznavajo duhovno področje, ki je nesnovno in nadsnovno ter ni dosegljivo empiričnim
postopkom (poleg tega pa človeka razločuje od rastlin in živali) (npr. Scheler 1998, 33–
36; Guardini 1991, 74; Veber 2000, 91–99). V obdobju antične Grčije so duha
označevali trije izrazi: pneûma, noûs in lógos. Grški filozofi so za duha uporabljali
predvsem besedo noûs – ki je v nasprotju s pneûmo, katera je še vedno tesno povezana
z naravnim, saj je pojmovana kot življenjska moč, kot telesno in razumsko počelo,
nanjo pa se navezujejo predvsem ljudska verstva, tesno povezana z naravo –, izraz, ki
označuje nadnaravno, tudi intelektualno počelo, božansko v človeku. Pneûmo, ki se ne
oddalji od področja narave, je torej noûs kot pojem duha grške filozofije presegel
z dviganjem od spodaj navzgor; krščanstvo, ki je prineslo novo razumevanje duha, pa je
v pneûmo nadnaravno, božje, vpeljalo od zgoraj navzdol. V krščanskem pojmovanju je
Duh božji dar milosti, ki se razliva na človeka. Posebna vloga je pripisana Svetemu
Duhu, ki je oseba Svete Trojice, torej ena izmed treh božjih oseb. Natančneje je Svetega
Duha težko opredeliti, saj Sveto Trojico krščanski nauk obravnava kot skrivnost, ki ji ni
mogoče priti do dna, oseba Svetega Duha pa je od vseh treh oseb najbolj skrivnostna in
teološko najmanj natančno opredeljena in razdelana (primerjaj Berdjajev 2000, 26–47;
Juhant 2006, 232–242; Žalec 2010a, 103–107). Na človekovem duhovnem področju se
razvijajo človekova zavest, njegova notranjost, svoboda, avtonomnost in dejavnost.
Zaradi svoje duhovne razsežnosti je človek edino zemeljsko bitje, ki se lastne dejavnosti
zaveda in jo ponotranji, njegova dejavnost ga spreminja tudi od znotraj. Ker se človek
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lastnih dejanj zaveda, jih izvaja iz svoje lastne notranje volje, torej svobodno, 46 razume
njihove vzroke in razume tudi njihovo moralno razsežnost, je zanje odgovoren (duhovni
razsežnosti človeka se je posvečal predvsem ruski filozof Nikolaj Berdjajev (npr.:
Berdjajev 2000)).
Kljub poudarjanju človekove duhovne razsežnosti se personalistični filozofi zavedajo
pomena človekove telesnosti in telesa ne pojmujejo kot nekaj negativnega ali
odvečnega. Telesna razsežnost človeka je pogoj, da človek sploh biva kot človek, samo
preko in s pomočjo telesa se človek lahko izraža, ustvarja odnose in je deležen življenja.
Telo in duh v človeku nista popolnoma ločena, saj človek lahko deluje le, kadar sta
ustrezno povezana (npr.: Scheler 1998; Mounier 1990, 166–167).
V okvirih personalističnega zadržanja je za človeško osebo bistvena tudi občestvena
razsežnost. Občestvenost,47 občestvo se razlikuje od družbenosti, družbe glede na
pristnost odnosov, vezi, ki jih osebe vzpostavljajo med seboj in do jedra občestva.
V družbi so relacije v prvi vrsti usmerjene na skupno dobro in na družbeno korist, zato
obstaja velika verjetnost, da družba zapostavi gojenje pristnih odnosov in se usmeri
v izrabljanje ljudi kot sredstev (npr.: Wojtyła 1998, 14–21). Sicer je za ureditev
človeškega življenja družbeni vidik skupnosti nujno potreben, saj ljudje na drugačen
način ne bi mogli živeti skupaj v kompleksnih pogojih sodobnosti in v večjem številu;
personalistična filozofija poudarja predvsem, da družba ni edina oblika skupnosti in da
je ni mogoče pojmovati kot edini smisel človeškega bivanja. Preko razločevanja med
družbo in občestvom se ob sočasnem poudarjanju pomena občestvenosti personalistična
misel temeljno razlikuje od marksizma, ki družbeni vidik oziroma družbene proizvodne
odnose vzpostavlja kot bistveno in osnovno gonilo človeškega bivanja. Po drugi strani
se personalizem oddalji tudi od individualizma, ki zanemari pomen, ki jih imajo odnosi
za človeka.
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S tem, ko človeku pripisujemo svobodo, ne trdimo, da je človek popolnoma svoboden oziroma
popolnoma nepogojen (genetsko ali s strani okolja). Trdimo le, da človek ni popolnoma pogojen, da ga
narava in okolje določata do neke mere, vendar ima kljub temu lastno voljo, je sposoben sprejemanja
odločitev in za njih odgovarja.
47
Posamezni personalisti uporabljajo za razlikovanje med skupnostjo, v kateri prevladujejo neposredni in
neinstrumentalni odnosi med ljudmi, ter med skupnostjo, v kateri prevladujejo posredni in instrumentalni
odnosi med ljudmi, različne izraze. V prvem delu naše razprave, ki se nanaša na personalizem, za prvo
obliko skupnosti uporabljamo izraz občestvo, za drugo pa družba.
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Da lahko nekega filozofa ustrezno uvrstimo v personalistično filozofijo, je potrebno
upoštevati tudi zgodovinski vidik. Personalizem je nastal kot odziv na neosebne miselne
tokove, ki so začeli prevladovati v 18. in 19. stoletju, ter na skrajne ideologije
20. stoletja. Pojav sodobnega idealizma, naturalizma in materializma je pomenil
umestitev absolutne vrednosti in smisla na področje občega, rodovnega. Georg Wilhelm
Friedrich Hegel (1770–1831) je izdelal sistem absolutnega idealizma, v katerem je
Kantov pojem noumena, čutom nespoznavne stvari na sebi, pretvoril v dinamičen
proces, ki v misli in dejavnosti prehaja iz teze v antitezo in se na koncu razreši v sintezi.
Ključno vlogo Hegel pripiše zgodovini, v kateri se v dialektičnem procesu razkriva
absolutni duh. Filozofski sistem, ki je kljub svojemu idealizmu izvor Marxovega
materializma, posameznika podredi sistemu in ga s sistemom določi; človeška
oseba sama na sebi izven občega nima nobene notranje vrednosti. Po Karlu Marxu
(1818–1883) je bistvo človeka njegova kolektivnost, zato je izbrisan pomen človeka kot
posameznika ter vsak individualen interes zaznamovan kot egoizem. Pri številnih
filozofih 19. stoletja se je idealizem spojil z naturalističnimi oblikami nacionalizma in
rasizma, kar je predstavljalo osnovo novim političnim gibanjem v 20. stoletju, ta pa so
povzdigovala različne oblike (predvsem psevdonaravnih) kolektivov. V takšnih
okoliščinah se je izoblikovala personalistična misel, ki je zavračala spajanje posamezne
osebe s kolektivom, še bolj pa podrejanje in instrumentalizacijo osebe s strani občega.
Personalizem se je z izpostavljanjem notranje vrednosti in dostojanstva osebe, njene
svobode, odgovornosti ter dejavnosti zoperstavil toku neosebnih in protiosebnih
filozofskih smeri in ideologij. To je tudi razlog, da bomo kot personalistične pojmovali
zgolj tiste avtorje, ki so živeli in delovali v omenjenem časovnem obdobju, in ne
zgodnejših. Čeprav so nekatere izmed pomembnih pojmovnih vsebin personalistične
filozofije razvijali že srednjeveški in zgodnjenovoveški pisci, jih tudi zaradi pomena, ki
ga pripisujemo zgodovinskim okoliščinam, ne moremo uvrščati med personaliste, saj
bi to pomenilo anahronizem (glede pomena judovstva in krščanstva ter zgodnjih
krščanskih mislecev za razvoj personalizma glej 1. poglavje).
Podpoglavje bomo zaradi večje preglednosti sklenili s kratkim povzetkom omenjenih
kriterijev, s katerimi smo zamejili personalistično filozofijo. Z njo razumemo:
 Poudarjanje središčnosti dostojanstva in notranje vrednosti vseh oseb.
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 Izpostavljanje presežnosti oseb glede na spoznanje in glede na svet
(epistemološka in ontološka presežnost).
 Pojmovanje osebe kot celote, ki ima duhovno in telesno razsežnost. Tako telesna
kot duhovna razsežnost sta pomembni in vredni, med seboj nista ločeni in se
prepletata.
 Pojmovanje duhovnosti kot tiste razsežnosti, ki človeku kot osebi omogoča
presežnost glede na svet (in tudi kvalitativno različnost od preostalega
zemeljskega bivajočega).
 Izpostavljanje bistvenosti odnosa, srečanja in govorice kot izraza in sredstva tega
odnosa za življenje osebe, saj je že po opredelbi Grkov človek (kot oseba) bitje
govorice. Preko odnosa z drugimi osebami se oseba izpopolnjuje in gradi.
 Pojmovanje, da je za človeško osebo nujno potreben obstoj takšne razsežnosti
skupnosti, ki spodbuja in omogoča uresničevanje pristnih medsebojnih odnosov
in dialoške naravnanosti (občestvena razsežnost). Sicer se personalistični avtorji
zavedajo tudi potrebnosti drugačne razsežnosti skupnosti, v kateri so odnosi med
osebami predvsem instrumentalizirani ter zunanji in katera prispeva k urejenosti
človeškega življenja ter možnosti sobivanja številnih ljudi, vendar hkrati
poudarjajo, da zgolj ta razsežnost (nekateri jo imenujejo družbena razsežnost)
skupnosti za človeško osebo ni zadostna.
 Umeščenost procesa personalistične misli v posebno zgodovinsko obdobje, to
je v 19. in 20. stoletje, ter v kontekst odgovora na neosebne ter protiosebne
filozofske tokove in ideologije.

2.2

Dejavniki personalizma 48

Z izrazom dejavniki personalizma označujemo zadržanja in ravnanja, ki prispevajo
k razvoju
48

personalistične

naravnanosti

v

okviru,

ki

je

širši

od

strogo

Seznam dejavnikov je sestavljen na osnovi poglavja Dejavniki personalizma (v knjigi Človek, morala
in umetnost) Bojana Žalca, ki se personalističnim dejavnikom podrobneje posveča že daljše obdobje.
Njegov seznam pomembnih dejavnikov personalizma je tako izviren rezultat tega dolgoletnega dela,
utemeljitev in podkrepitev navedenih dejavnikov pa je podana skozi njegovo celotno knjigo Človek,
morala in umetnost. Žalčeve dejavnike personalizma so nekateri avtorji iz tujine že aplicirali na področju
lastnih raziskav, saj podobnega pregleda in raziskave personalističnih dejavnikov ni opravil še nihče drug.
V doktorskem delu smo nekatere Žalčeve dejavnike združili in jih nekoliko drugače razvrstili, tako da so
usmerjeni od posameznega k splošnemu in od imanentnega k transcendentemu.
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teoretičnofilozofskega področja. Navedli bomo nekatere dejavnike, z upoštevanjem
katerih bi bilo mogoče graditi družbo,49 ki bi vsaj delno ustrezala stremljenjem
personalistične filozofije. Besedo dejavniki uporabljamo raje kot besedo pogoji, ker je
»šibkejša« oziroma označuje spodbuden vpliv nečesa na vznik ali razvoj nečesa,
medtem ko izraz pogoj označuje nujnost nečesa za vznik ali razvoj nečesa. V primeru
humanističnih disciplin, ki se ukvarjajo s preučevanjem človeka, je prav zaradi
človekove presežnosti in nepredvidljivosti bolj primeren govor o dejavnikih.
 Posebno (v primerjavi z živaljo globlje) vrednotenje telesa in vloge telesnih
stikov. Sprejemanje telesa kot tiste razsežnosti človeka, ki človeku omogoča
doživljanje sveta, bližnje okolice in soljudi in delovanje človeške duhovne
razsežnosti.
 Gojenje in razvijanje duhovne razsežnosti. Prizadevanje za osebno, notranjo
duhovno rast in razvoj. Iz človekove duhovne razsežnosti izvira njegova
presežnost svetu, zato je pomembno netelesno in neprostorsko razumevanje
duha, ki preveva človeka. Duh presega časovno in prostorsko pogojenost, duha
ni mogoče popredmetiti, objektivirati.
 Sprejemanje lastne trpnosti, v smislu ranljivosti, izpostavljenosti, žrtvovanja,
odvisnosti in podreditve drugi osebi.
 Prizadevanje za pristne odnose s soljudmi, za pristno dialoško sporazumevanje
–

izogibanje

monologu

in

retoriki

(govorica,

ki

drugega

podreja,

instrumentalizira, namesto da bi se srečevala z drugim kot drugim).
 Sočutje, vživljanje v soljudi, s pomočjo česar lažje razumemo, začutimo soljudi,
njihov položaj, ravnanje in mišljenje.
 Solidarnost s soljudmi tako na materialni kot na duhovni in doživljajski ravni.
V tem smislu je solidarnost z drugimi tesno povezana z razumevanjem in
vživljanjem v soljudi (Žalec 2010b, 25–26).
 Spoštovanje Drugosti oziroma enkratnosti človeka kot osebe (glej Juhant in
Valenčič 1994): zavedanje, da drugi (so-oseba) ni zvedljiv na istost, da drugi ni
identičen z menoj. Drugi ostaja Drugi in ga ne morem povsem dojeti – ne
s spoznanjem in ne s čuti. Drugi se upira vsaki totalizaciji. V kontekstu
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Pri tem ne gre za poskus približevanja popolni družbi ali za ustvarjanje raja na zemlji, temveč za
prizadevanje, da bi v dejanskosti prišlo do porasta spoštovanje človekovega dostojanstva in izboljšanja
pogojev za življenje človeških oseb.
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spoštovanja drugačnosti drugega je potrebno še posebej poudariti spoštovanje
drugosti drugega spola. Že od začetkov človeštva obstajata dva spola, vendar je
skozi zgodovino in v različnih civilizacijah prevladoval predvsem en spol,
medtem ko se je drugi spol zvajalo na prvega ali pa ga enostavno zanemarjalo.
 Prizadevanje za gojenje pristnih pozitivnih čustev do soljudi, predvsem pa
ljubezni v njenih različnih vidikih (grški jezik uporablja za ljubezen štiri različne
izraze: éros – telesna ljubezen; agápe – brezpogojna, čista ljubezen, božja
ljubezen do človeka in človeška ljubezen do Boga; philía – prijateljska ljubezen;
storgē – naravna ljubezen, ljubezen staršev do otrok). Vse vidike ljubezni pa
združuje veselje nad obstojem ljubljenega bitja, ki je točno določeno bitje (ne
neka občost), torej veselje nad posameznim edinstvenim in enkratnim bitjem
(Žalec 2010a, 181).
 Upoštevanje človeške naravnanosti k vključevanju in življenju v skupnosti,
občestvu. Človek se lahko polno uresničuje le v skupnosti, v občestvu, kjer
prevladujejo pristni medosebni odnosi in pristni odnosi oseb do jedra občestva
(človek ni absolutno in ne samozadostno bitje).
 Razumevanje nujnosti družbene razsežnosti, 50 ki je od občestvene bolj neosebna
in katere funkcija je organizacija človeškega življenja v mnogoštevilni
skupnosti. Obenem je potrebno razumevanje, da človeka ni mogoče skrčiti zgolj
na njegov družbeni vidik, saj kljub nujnosti tega človek družbeno razsežnost
o bistveno presega.
 Spoštovanje človekovih pravic in stremljenje k njihovi čim večji uresničitvi.
 Zavračanje instrumentalističnega razumevanja, ravnanja in zadržanja do soljudi.
 Gojenje temeljne pravičnosti, to pomeni primerno vrednotenje bitij, stvari in
dejanj.
 Omiljevanje negativne tekmovalnosti. Tekmovalnost, ki jo številni avtorji
pojmujejo kot pozitivno ali kot inherentno človeški naravi, ni nujno takšna.
Tekmovalnost je pravzaprav v veliki meri priučena in privzgojena, je značilna
predvsem za kapitalistične sisteme in zamegljuje ter onemogoča možnosti
sodelovanja, ki so za človeka bistvenega pomena. Ker je tekmovalnost v človeku
motivirana predvsem zunanje, izrazita zunanja motivacija pa negativno vpliva
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V okvir družbene razsežnosti se uvrščajo tudi vse človeške ustanove: politične, religiozne,
gospodarske, civilno-družbene in druge.
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na razvoj notranje motivacije, pomeni zaviranje razvoja notranje motivacije, ki
je pomemben za celosten razvoj človeške osebe in skupnosti. Poleg tega
tekmovalnost v ospredje postavlja samočislanje, oslabi pa samospoštovanje in
samopripoznanje osebe51 (glej Kobal, Kolenc, Lebarič, Žalec 2004, 29-41).
 Zavzemanje za sodelovanje vseh svetovnih civilizacij pri uveljavljanju
najsplošnejših vrednot, kreposti in načel; to je zavzemanje za dialoški
univerzalizem.
 Apofatično in hkrati stvarno pojmovanje človeške narave. Človeka zaradi
njegove presežnosti (spoznanju in svetu) ni mogoče popolnoma določiti, zato je
pristop apofatičnega človekoslovja najbolj ustrezen pristop k tej nespoznatnosti,
tujosti v človeku. Po drugi strani je za okvire družbene razsežnosti potrebno tudi
stvarno pojmovanje človekove narave, ki človeka ne razume kot izključno
grešnega, zlega bitja in ne izključno brezgrešnega ali dobrega bitja, temveč kot
bitje, ki je sposobno delati tako zlo kot dobro.
 Sprejemanje Osebe, ki je presežna na drugačen način kot človeška oseba. Takšna
oseba, ki jo lahko imenujemo tudi osebni Bog, človeško spoznanje in svet
presega popolnoma in ne samo delno, zato je človek ni sposoben niti delno
spoznati. Do božje Osebe ima človek dostop le preko odnosa, srečanja, molitve.
 Sprejemanje ideje, da je vsak človek, ne glede na svoje sposobnosti ali lastnosti,
na nek skrivnosten, nedoločljiv način podoba božje Osebe, božja podoba.
 Sprejemanje zamisli o obstoju objektivne resnice, ki ni odvisna od človeka in se
človeku ne podreja. Zaradi omejenosti človeškega spoznanja in čutov lahko
ljudje dosežemo, spoznamo le delne resnice, to pa je tudi razlog, da se moramo
odpovedati popolni racionalizaciji, totalizaciji in generalizaciji lastnega delnega
spoznanja.

51

Samospoštovanje je mogoče razdeliti na splošno osebno pripoznanjsko samospoštovanje (oseba
spoštuje samo sebe na splošno kot osebo) in na značajsko-vrlinsko vrednotenjsko samospoštovanje (oseba
spoštuje samo sebe na podlagi določenih potez svojega značaja in ravnanja, na podlagi tega, da je
krepostna oseba). Po drugi strani samočislanje ni samospoštovanje, temveč pozitivno vrednotenje samega
sebe na podlagi osebnostnih potez ali sposobnosti, ki niso povezane z moralnim značajem (Kobal,
Kolenc, Lebarič, Žalec 2004, 16–17).
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2.3

Posinovljenje krščanstva in personalizma

Trije najpomembnejši dejavniki, ki so vplivali na razvoj Evrope in posredno celotnega
področja, ki ga danes označujemo z izrazom Zahodna civilizacija, so grška filozofska
misel, rimsko pravo in judovsko-krščansko izročilo oziroma krščanska religija.
V srednjem veku je bilo krščanstvo neposredno povezano z vsemi ravnmi življenja
Evropejca, v novem veku pa sta načelo ločitve Cerkve in države ter postopna
sekularizacija vpliv krščanstva zamejili na družbeno (apolitično), v Evropi predvsem
na zasebno raven. Kljub temu so temeljne krščanske etične vsebine tudi v novem veku
ohranile posreden vpliv na razvoj filozofije, antropologije in drugih, predvsem
humanističnih in družboslovnih ved, pa tudi na politično teorijo in prakso. Na prvi
pogled je verjetno najbolj opazen vpliv krščanstva na politični tradicionalizem, vendar
je ob podrobnejši obravnavi mogoče izpostaviti pomemben vpliv nekaterih prvin
krščanske etike na razvoj političnega liberalizma, čeprav je ta vzniknil pravzaprav kot
prizadevanje za ločitev politike in religije (glej Galston 2008, 27; 315–355).
V izčrpni obravnavi liberalizma v delu Liberalni nameni. Dobrine, vrline in raznolikost
v liberalni državi William A. Galston (1946–) kritizira nevtralistični liberalizem
(različica liberalizma, ki predpostavlja, da je splošno nevtralna glede človekovega
dobrega), ki je prevladujoča oblika liberalne politične teorije. Sam zagovarja tezo, da je
liberalizem združljiv z več kot minimalno opredelbo dobrega ter da za optimalen razvoj
potrebuje gojenje določenih kreposti, vendar je obenem sposoben ohranjati zavzemanje
za svobodo in raznolikost. Že ob obravnavi sodobne kritike liberalizma (Michael
Walzer (1935–), Roberto Unger (1947–), Alaisdair MacIntyre (1929–)), katero
argumentirano zavrne, izpostavi liberalistične prvine, ki so po njegovem mnenju ključne
ter vzpostavljajo raven, ki presega golo nevtralnost in formalnost. Liberalizem
po Galstonu ne nasprotuje skupnosti, ampak je specifična oblika skupnosti, ustrezna
sodobnim pogojem (nasprotovanje Walzerju), ki veliki večini ljudi omogoča primeren
osebni razvoj in samoizpolnitev (nasprotovanje Ungerju) ter je oblika izročila, sposobna
spodbujanja in gojenja določenih vrlin (nasprotovanje MacIntyreju). »MacIntyre ponuja
pojem tradicije kot protistrup za liberalni individualizem. Vendar pa se mi zdi, da
liberalizem je tradicija, in to natanko v MacIntyrejevem pomenu: zgodovinsko razširjen,
družbeno utelešen argument o vrstah dobrega, ki tvorijo specifično obliko človekovega
bivanja« (Galston 2008, 99).
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Galston se v največji meri osredotoča na kritično razpravo znotraj samega liberalizma
ter zavrača njegovo najbolj razširjeno – nevtralistično različico (predstavniki katerega
so na primer John Rawls (1921–2002), Ronald Dworkin (1931–2013) in Bruce
Ackerman (1943–)). Kot pomemben argument nasprotovanja utemeljevanju liberalne
države na podlagi nevtralnosti;52 to je na temelju njene domnevne neopredeljenosti do
vseh pojmovanj dobrega; izpostavlja naslednjo ugotovitev: »Vsaka od teh sodobnih
liberalnih teorij se začne z obljubo, da bo shajala brez substantivne teorije dobrega;
vsaka se na koncu tej obljubi izneveri. Vse se na skrivaj zanašajo na enako triadno
teorijo dobrega, ki predpostavlja vrednost človeške eksistence, vrednost človekove
namembnosti in izpolnitve človekovih namenov ter vrednost racionalnosti kot
poglavitne omejitve družbenih načel in družbenih dejanj« (prav tam, 120). Vsaka
državna ureditev se mora že iz čisto praktičnih razlogov opredeliti glede najbolj
osnovnega pojmovanja človeške osebe in okvirov njenega ustreznega vedenja, pri tem
liberalna država ni nobena izjema. Tudi če potrebnost nevtralnosti utemeljujemo
s trditvijo, da ima svoboda prednost pred dobrim, obenem ne smemo pozabiti, da je za
človeka svoboda pomembna ravno zato, ker mu daje možnost prizadevanja za lastno
dobro. »Negativna svoboda ima v liberalni teoriji pomembno vlogo, ker je liberalna
teorija le delni opis dobrega življenja, ki prepušča precejšen del življenja presoji
vsakega posameznika. Vrednost svobode je v tem, ker prispeva k doseganju ciljev
življenja, ki smo jih določili sami zase. Ustrezno omejena svoboda je del našega
dobrega. Značilnost liberalizma ni odsotnost substantivnega pojmovanja dobrega,
ampak nasprotovanje temu, da bi se od tega pojmovanja prešlo k polni javni prisili
posameznikov. Obramba negativne svobode za vsako ceno ni nujna« (Žalec 2008, 432).
Pomemben del knjige Galston posveti obravnavi Rawlsove politične teorije od njegovih
Deweyevih predavanj (v osemdesetih letih) dalje, ko se je Rawls namerno oddaljil
od pragmatičnega liberalizma 53 in svojo prenovljeno teorijo utemeljil na pojmovanju
moralne osebnosti v domnevno kantovskem smislu. Rawlsova moralna osebnost je
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Druga strategija upravičenja liberalne države, ki jo izbira tudi Galston, je upravičenje na podlagi
dokazovanja vrednosti liberalnega načina življenja, liberalnih vrlin in ciljev. Če liberalnemu načinu
življenja pripoznamo notranjo vrednost, je liberalna država upravičena, ker spodbuja razvoj liberalnih
kreposti in ker omogoča prizadevanje za liberalne cilje (Galston 2008, 106).
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Pragmatični liberalizem je razumevanje liberalizma kot dogovora med sebičnimi, preračunljivimi in
hkrati preudarnimi posamezniki (Galston 2008, 127).
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sposobna revidirati pojmovanje dobrega ter si racionalno prizadevati zanj, je središče
pravičnosti kot poštenosti. Takšna osebnost je svobodna, ker ustvarja avtonomne trditve
in se zaveda dolžnosti prizadevanja za določeno pojmovanje dobrega. Galston opozarja
na neustreznost Rawlsovega pojma moralne osebnosti v dveh pogledih; po eni strani
njegovo pojmovanje izključuje nekatere prvine, ki so za moralno osebnost bistvene, po
drugi strani pa vključuje nekatere nesprejemljive prvine. Ker se Rawls navezuje
na kantovsko etiko, ki za vse ljudi brez razlike uveljavlja enaka moralna načela, iz
svojega pojma moralne osebnosti izključi specifične značilnosti posameznikov, kot sta
značaj in identiteta, ter individualna pojmovanja dobrega podredi splošnim načelom
pravičnosti. Po Galstonu je problematično predvsem Rawlsovo predpisovanje enega
samega obče veljavnega substantivnega ideala, to je ideala moralne osebnosti,
osebnosti, ki pravično deluje; saj daje Rawls s tem prednost le eni človeški sposobnosti
med mnogimi (in mora s tem stopiti ravno na tisto področje konfliktnih
perfekcionističnih54 trditev, ki naj bi jih formalna struktura pravičnosti kot poštenosti
obšla). Poleg tega se ideal pravičnosti kot poštenosti ne zdi nujno uresničljiv za vsakega
člana demokratične skupnosti, niti ni nujno zaželen, temveč je lahko za nekatere, ki
liberalizma ne sprejemajo, celo nesprejemljiv (Galston 2008, 165). Rawls iz svojega
pojmovanja pravičnosti in moralne osebnosti izključi tudi naravno nadarjenost, torej
razlike v naravnih spretnostih in darovih, ki jih imajo različni ljudje, ter potrebe in
pripravljenosti za razvijanje teh spretnosti in darov. Naravne zasnove za določene
spretnosti in darove so po Rawlsu naključne ravno tako kot pripadnost določenemu
razredu in družini ter zato ne morejo biti podlaga za distribucijo dobrin. V nasprotju
z zagovorniki poštene enakosti priložnosti55 (ki pričakujejo, da je uspeh povezan
s posameznikovim prizadevanjem in spretnostmi, ne pa z njegovim izvorom ali
družbenim razredom) Rawls zavrača moralni pomen zasluge, čeprav zasluge ne more
popolnoma odkloniti, saj sam postavlja (sicer minimalno) osnovo za zaslugo – to je
bivanje kot moralna osebnost. Samo dejstvo človeškega obstoja kot moralne osebnosti
je sicer najbolj splošno, ker zadeva vse ljudi, vendar pa je prigodno v enaki meri kot
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Perfekcionistični liberalizem je nenevtralna različica liberalizma, ki svojo usmeritev upravičuje
na podlagi posebne vizije človekovega dobrega.
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Zagovorniki poštene enakosti priložnosti običajno pripoznavajo široko obzorje ustanov in načel, ki naj
bi bila upoštevana v neki družbi in naj bi to družbo uravnavala. Poštena enakost priložnosti je navadno
del obsežnejše teorije, ki kot ideal postavlja družbo, v kateri bi obstajale maksimalne možnosti za razvoj
individualnih darov (Galston 2008, 168–169).
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kakšna druga značilnost človeške eksistence, zato se po Galstonu Rawls pri
uveljavljanju svoje teorije ne more sklicevati na nearbitrarnost.
Rawls ideal družbe z največjo možnostjo razvoja sposobnosti posameznikov izpodbija
na podlagi različnih dokazov, izmed katerih je po Galstonu najmočnejši ta, da teorija
»popolnega razvoja«, ki vključuje pošteno enakost priložnosti, predpostavlja vednost
o posebnem pojmu dobrega, to pa naj bi bilo v nasprotju s kantovskim pogledom na
pojem svobode. Vendar prav v tem dokazu Rawls pride v navzkrižje s Kantom, saj
slednji ne izključuje razvoja človekovih naravnih sposobnosti, temveč ga dojema kot
inherentnega človeški osebi in kot nekaj, kar ne nasprotuje njegovemu razumevanju
moralne svobode (prav tam, 170).

Po tem ko Galston predvsem zaradi njegove enostranskosti zavrne Rawlsovo revidirano
pojmovanje liberalizma, predstavi lastno ne-nevtralistično in večstransko alternativo.
Pogoji ustreznega liberalnega opisa človekovega dobrega so po Galstonu naslednji:
osnova zahtev in distribucije dobrin morata biti poleg individualne blaginje tudi zasluga
in enakost; človekovo dobro mora na področju javne politike ustrezati okvirjem
sekularnosti; dosežena mora biti raven enotnosti in objektivnosti, ki pušča dovolj
prostora individualni izbiri in raznolikosti; opis dobrega mora biti teorija ciljev in ne
sredstev ter teorija pogojev, sposobnosti in delovanj; liberalni opis človekovega dobrega
je omejen in dovzeten za nadgradnjo in popravke; biti mora pluralen, saj je človekovo
dobro heterogeno in ga ni mogoče zožiti na enotno merilo ali hierarhično razvrstiti.
Galstonov opis temeljnih liberalnih dobrin pa obsega: življenje; normalni razvoj
osnovnih zmožnosti; uresničenje interesov in namenov; svobodo; racionalnost; družbo
v smislu mreže pomembnih odnosov; subjektivno zadovoljstvo. Razdelitev dobrin
v liberalističnem sistemu poteka predvsem na podlagi treh vrst zahtev: tistih, ki izhajajo
iz članstva v skupnosti, to je iz same eksistence v okviru skupnosti in potreb, ki izhajajo
iz tega dejstva; zahtev, ki temeljijo na zaslugah oziroma na doprinosu k skupnosti; in
izbir kot individualne uporabe virov in priložnosti na področjih, ki niso neposredno
povezana s potrebami in zaslugami. Liberalističnemu razumevanju pravičnosti Galston
pripiše tri temelje: možnost individualne izbire; porazdelitev najosnovnejših dobrin
glede na potrebe vseh posameznikov (vsi posamezniki pa nimajo enakih ali podobnih
potreb); načelo enakosti priložnosti – dobrine, ki ne spadajo na raven osnovnih potreb,
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je potrebno porazdeliti med posameznike preko tekmovanja, v katerem morajo imeti vsi
možnost sodelovanja (Galston 2008, 207–261, in Žalec 2008, 439–444).
V nasprotju z zagovorniki nevtralističnega liberalizma Galston trdi, da je za ohranjanje
liberalne politike in liberalnih ustanov, kot so predstavniška demokracija, raznolika
družba, tržna ekonomija in druge, potrebno gojenje določenih kreposti: »Teza, da
liberalizem v določeni meri temelji na vrlini, ni očitni nesmisel, da liberalna politična
ureditev zahteva brezhibno krepostne državljane, ›državo angelov‹. […] Zahteva je
skromnejša: da na delovanje liberalnih institucij zelo vpliva značaj državljanov (in
voditeljev) in da bo na določeni točki zmanjševanje individualne vrline ustvarilo
patologije, ki jim liberalni politični domisleki preprosto ne morejo biti kos, pa naj je
njihov načrt še tako tehnično popoln. Do mere, ki jo je težko izmeriti, a nemogoče
prezreti, je sposobnost liberalne družbe za življenje odvisna od njene sposobnosti
za ustvarjanje krepostnih državljanov« (Galston 2008, 267). Na političnem področju je
mogoče, kot je ugotavljal že Aristotel, krepost posameznikov, z drugimi besedami
individualno odličnost, obravnavati kot cilj sam v sebi ali pa kot sredstvo za ohranitev
političnega sistema ali kakšnega bolj specifičnega političnega cilja. Liberalno izročilo
ohranja obojno razumevanje vrline, zato se Galston posveti obema omenjenima
vidikoma.
Za namene kar se da razumljivega in natančnega izražanja Galston eksplicitno opredeli,
kakšno politično ureditev razume kot liberalno: »ljudsko konstitucionalno vlado;
raznoliko družbo z množico individualnih priložnosti in izbir; prevladujoče tržno
gospodarstvo; in substancialno, močno zavarovano sfero zasebnosti in individualnih
pravic« (prav tam, 271). Pojasni tudi, da ob obravnavi instrumentalnega vidika vrlin ne
predpostavlja, da bi moral imeti za ohranitev liberalne politične ureditve naštete vrline
vsak državljan, temveč večina državljanov. Nato navede naslednje kreposti: splošne
kreposti (pogum; upoštevanje zakonov; lojalnost); specifične liberalne kreposti
(neodvisnost, povezana z družinsko solidarnostjo; strpnost); kreposti liberalnega
gospodarstva (podjetniške kreposti in kreposti v organizacijah; delovna etika; doseganje
kompromisa; prilagodljivost) ter kreposti liberalne politike. Ker nas tudi zaradi
nadaljnjih poglavij najbolj zanimajo prav slednje, jih bomo omenili malo manj bežno
kot predhodne.
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Kreposti liberalne politike so razdeljene na kreposti državljanov in kreposti voditeljev,
nekatere, lahko bi jih imenovali splošne, pa so skupne obojim. Specifične kreposti
državljanov so: prepoznanje in spoštovanje pravic soljudi; zmernost zahtev;
samodiscipliniranost kot sposobnost sprejemanja potrebnih neugodnih ukrepov s strani
države; sposobnost za vrednotenje darov, značaja in nastopa javnih uslužbencev.
Voditeljske kreposti so: potrpežljivost, povezovalnost (ustvarjanje občutka skupnega
cilja); sposobnost upiranja skušnjavi lastne popularizacije; sposobnost zmanjševanja
prepada med željami ljudstva in modrim dejanjem. Izvršilna veja liberalne oblasti naj bi
zahtevala krepost optimizma in krepost energije; zakonodajna veja liberalne oblasti
kreposti odličnosti in vljudnosti; sodna veja oblasti pa nepristranskost in spretnost
interpretiranja. Splošni liberalni politični kreposti, torej skupni vsem ljudem, ne glede
na položaj v politični ureditvi, sta krepost političnega diskurza (sodelovanje v njem in
iskrenost pri razlagi svojih argumentov) in teženje po zmanjševanju razlik med načeli in
praksami v liberalni družbi (prav tam, 271–280).
Po drugi strani liberalističnemu izročilu ni tuje niti razumevanje določenih vrlin kot
samostojnega cilja, se pravi pripisovanje samostojne, notranje vrednosti krepostnemu,
odličnemu posamezniku. Galston predstavi tri različice liberalističnega pojmovanja
intrizične vrednosti individualne odličnosti. Prvo je lockovsko pojmovanje odličnosti
kot racionalne svobode ali samousmerjanja – to vsebuje sposobnost za ustvarjanje in
preverjanje življenjskih načrtov ter prizadevanje za njihovo realizacijo v okviru osebnih
okoliščin. Drugo je kantovsko pojmovanje sposobnosti za ravnanje v skladu
z dolžnostjo ter upiranje strastem in interesom, v kolikor nasprotujejo dolžnosti. Tretja
različica pojmovanja odličnosti pa izhaja iz prilagojenega romantičnega razumevanja
odličnosti (romantično pojmovanje individualne odličnosti so preoblikovali in
prilagodili misleci, kot so John Stuart Mill (1806–1873), Ralph Waldo Emerson (1803–
1882), Henry David Thoreau (1817–1862), Walt Whitman (1819–1892)) kot polne
uresničitve in razcveta individualnosti. Med temi tremi inačicami obstaja neka notranja
napetost, vendar imajo tudi pomembno stičišče: vse tri vsebujejo predstavo odgovornih
posameznikov – oseb, ki prevzemajo odgovornost za svoje življenje, pri čemer vsaka od
različic odličnost povezuje z neko dejavnostjo; obenem pa sta jim skupna obramba
dostojanstva vsakega posameznika in zavzemanje za medsebojno spoštovanje. Galston
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odločitev, katero od treh obstoječih liberalnih pojmovanj odličnosti je potrebno izbrati,
pušča odprto, in s tem podčrta pomembnost liberalne ne-popolne določenosti: »Seveda
je možno te napetosti odpraviti tako, da postavimo en koncept na prvo mesto in
zahtevamo, da druga ohranita skladnost z najbolj zaželenim merilom. (To je pot, za
katero se tako kot Kant odloči Rawls, ko racionalno prizadevanje za individualne
življenjske načrte podredi družbenim zahtevam moralne pravičnosti.) Vendar pa je
morda bolj priporočljivo sprejeti velik del napetosti nedoločenosti, se pravi, imeti
liberalno politično ureditev v najboljšem primeru kot skupnost, ki spodbuja vse te
prekrivajoče se, toda ločene koncepte individualne odličnosti in zagotavlja prizorišče,
na katerem je vsak lahko uresničen, delno zaradi boja proti drugima dvema« (prav tam,
284).
Vprašanju religije se Galston posveti v četrtem delu Liberalnih namenov, ko se
od teoretičnih problemov preusmeri k vprašanju, kakšen je vpliv ustanov in procesov
na ohranjanje in gojenje vrlin, potrebnih za liberalno družbo. Religijo sodobni liberalci
večinoma obravnavajo kot nasprotno in sovražno liberalnim težnjam ter prepričanjem,
čeprav so v preteklosti tudi liberalno usmerjeni intelektualci praviloma verjeli, da
religija liberalizem podpira, da mu nudi moralne temelje. 56 Ustanovitelji Združenih
držav Amerike, kot sta Thomas Jefferson (1743–1826) in George Washington (1732–
1799), so bili sami sicer religiozni skeptiki, vendar so v religiji prepoznali ustanovo, ki
številnim državljanom zagotavlja razloge za pritrjevanje liberalnim načelom in
spodbudo za upoštevanje liberalnih načel v praksi. Alexis de Tocqueville (1805–1859),
francoski politični teoretik in zgodovinar, je ob opazovanju politične in družbene
ureditve v ZDA izpostavil povsem drugačen položaj religije v ameriški družbi
v primerjavi z evropsko. Čeprav je bila religija v ZDA tedaj splošno razširjena in veliko
bolj spoštovana kot v evropskih državah, ni zavirala svobode. V ZDA se je zaradi
takojšnje in stroge ločitve cerkve in države razvilo demokratično krščanstvo, ki je
spodbujalo razvoj demokracije ter varovalo pred tiranijo večine, ki predstavlja
nevarnost v demokratičnih političnih sistemih. 57 Po Tocquevillu stroga religiozna načela
56

Galstonova obravnava se nanaša predvsem na razmere in zgodovino ZDA, ki se od položaja religije
v Evropi bistveno razlikujejo. Liberalna politika se je v ZDA razvila v sodelovanju z religijo, v Evropi pa
v odkritem nasprotovanju, celo boju proti religiji.
57
Religiozni predpisi so v ameriški politični ureditvi bolj strogi in omejevalni kot sami državni zakoni in
zato večini onemogočajo, da bi storila vse, kar si zamisli, in ji prepovedujejo, da bi si vse upala
(Tocqueville 1996, 291).
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zagotavljajo tudi omejitev sredstev, ki jih je mogoče uporabiti za dosego političnih
ciljev, in s tem zmanjšujejo možnost pretiranega nasilja in krutosti v politiki.

Po Galstonu je sodelovanje liberalizma in religije oziroma tradicionalizma, ki se opira
na religijo, pri oblikovanju sodobne družbene in politične ureditve možno in zaželeno.
Največja trenja med liberalnimi in tradicionalnimi zadržanji so predvsem rezultat
nasprotij

med

njihovimi

skrajnimi

oblikami;

med

skrajnostjo

liberalnega

nevtralističnega juridikalizma in verskega fundamentalizma. Ob opustitvi skrajnosti
neomejene individualne izbire na eni in popolnega državnega ali sistemskega nadzora
na drugi strani pa je mogoče medsebojno sodelovanje in oplajanje liberalističnih in
tradicionalističnih nazorov pri vzpostavljanju in ohranjanju optimalne družbene
ureditve. Ni nujno, da se krepost pravičnosti, katero izpostavljajo liberalci, ter krepost
zmernosti, ki je pomembna za tradicionaliste, izključujeta. Galston ugotavlja, da sta
potrebni tako pravičnost kot zmernost, pa tudi ustrezno razmerje med njima: »Moralna
vrlina je več kot samo individualno omejevanje samega sebe. Kaže tudi upravičeno
zaskrbljenost za legitimne zahteve drugih. Podobno je moralna vrlina več kot samo
sistem racionalnih zahtev, ki jih postavljamo drug drugemu. Zahteva tudi prevzemanje
odgovornosti zase in negovanje lastne človečnosti, pa tudi brzdanje lastnih strasti in
želja« (prav tam, 352).
Galstonovo argumentirano zavračanje nevtralističnega liberalizma in zavzemanje
za substancialni liberalizem, ki temelji na konkretnem, vendar nedokončnem
pojmovanju dobrega, kaže na izoblikovanje alternativne smeri v sodobni liberalistični
misli, ki zavrača relativizem in išče možnosti sodelovanja s tradicionalizmom in
tradicionalnimi vrednotami, krepostmi in načeli. V tem spremenjenem liberalističnem
vrednostnem sistemu je svoboda posameznika še vedno pomembna dobrina, vendar
izgubi svojo absolutnost in postane ena izmed dobrin, h katerim so usmerjeni liberalna
prizadevanja in nameni. Poleg minimalnega pojmovanja dobrega, za katerega se
zavzemajo vse različice liberalizma (vrednost človeškega življenja; vrednost človekove
namenskosti oziroma človekovega teženja po nekem smislu in uresničenje njegovih
namenov ter omejevanje in oblikovanje družbenih načel in dejanj s pomočjo razuma),
Galstonova inačica substancialnega liberalizma kot najpomembnejše dobrine dodaja še
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normalni razvoj osnovnih zmožnosti; možnost oblikovanja in gojenja pomembnih
odnosov in osebno zadovoljstvo.
Razširjeno pojmovanje dobrega, poudarek na človekovi odgovornosti zase in svet ter
na krepostih, ki bi jih bilo potrebno razvijati, substancialni liberalizem, kot ga zastavi
Galston, približa določenim personalističnim idejam. Seveda ne smemo pozabiti, da
med personalizmom in krščanstvom obstaja pomembna zgodovinska in pojmovna vez,
ki smo jo obravnavali že v prvem poglavju, in da je obenem, kot pokaže tudi Galston,
zgodnji razvoj liberalizma povezan s krščanstvom, tako z njegovimi etičnimi temelji
(ZDA in Evropa) kot s problemi sporov med različnimi denominacijami, ki so nastale
v zgodnjem novem veku (Evropa). Vpliv krščanskega pojmovnega sistema in etike torej
posredno povezuje personalizem in liberalizem. Vendar bi bilo nesmiselno govoriti
o neposrednem vplivu ali zgodovinski osi krščanstvo – liberalizem – personalizem, saj
se je liberalizem tekom stoletij vedno bolj oddaljeval od krščanske etike in postopoma
privzemal nevtralistično in pragmatično podobo, torej podobo sistema, ki temelji na
normativnem dogovoru med različnimi sebičnimi posamezniki.
Takšna oblika liberalizma pa je bila predvsem v Evropi po 1. svetovni vojni, ki je iskala
nove temelje in smernice, deležna ostrih kritik. Carl Schmitt 58 (1888–1985), ki je
v svojih spisih Pojem političnega ter Duhovnozgodovinski položaj današnjega
parlamentarizma liberalizem opisal kot neperspektiven politični sistem, ki zaradi
nezmožnosti sprejemanja dokončnih odločitev in zavračanja absolutne resnice ne bo
mogel tekmovati z močnejšimi političnimi sistemi. Opozoriti moramo, da je Schmittov
opis začetkov liberalizma idealiziran, saj vzniku tega pripisuje doseganje dejanske
skladnosti med liberalističnimi normami in realnostjo. Po drugi strani je njegova kritika
liberalistične prakse v njegovi sodobnosti izredno ostra; z razvojem liberalizma naj bi se
dejansko stanje in liberalistične norme vedno bolj razhajale, parlamentarna razprava naj
bi vedno manj temeljila na razumnih argumentih, ti naj bi se umikali strankarskim
interesom, obenem pa naj bi prišlo do izgube transparentnosti (Schmitt 1994, 45).
Konec koncev naj bi liberalizmu ostale le še gole norme, na podlagi katerih ni mogoče

58

Schmitt je kot pravni in politični teoretik svoja najpomembnejša dela napisal v času Weimarske
republike, vendar je po letu 1933 dejavno podprl nacizem, zaradi česar velja za kontroverznega avtorja.
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razlikovati niti med bistvenimi in postranskimi elementi ustavnega sistema. 59 Schmitt v
svojem iskanju razlike med na liberalizmu osnovanim parlamentarizmom in
demokracijo liberalizmu pripiše večji del odgovornosti za politično krizo, ki se je
v njegovi sodobnosti kazala z vso resnostjo (podrobneje o Schmittovi kritiki liberalizma
in njegovem pojmu političnega v podpoglavju 9.5). S Schmittovo popolno zavrnitvijo
liberalističnega sistema in njegovimi predlogi za reševanje politične krize se ne moremo
strinjati,60 lahko pa potrdimo relevantnost in veljavnost dela njegove kritike. Ravno
z vzponom nacizma, fašizma in komunizma v večjem delu Evrope po prvi svetovni
vojni se je namreč izkazalo, da je nevtralistnični liberalizem v resnici šibek politični
sistem, ki ljudem ne daje nobene usmeritve in ki ga prelahko izrinejo avtoritarni
politični sistemi, ki aktivirajo množice z močno ideološko propagando, osnovano na
lažnih vrednotah in lažni vsebini.
Po drugi svetovni vojni, padcu fašizma in nacizma ter postopnem slabljenju komunizma
se je širjenje liberalizma zopet okrepilo, na slabosti liberalizma pa sočasno z njegovim
širjenjem še vedno opozarjajo številni kritiki, ki jih omenja tudi Galston (Walzer,
Unger, MacIntyre). Čeprav je nevtralistnična smer liberalizma še vedno prisotna, po
drugi strani liberalizem, kot ga zagovarja Galston, predstavlja prenovljeno in trdnejšo
osnovo za sodobno družbo, ker vsebuje specifično pojmovanje dobrega in si prizadeva
za gojenje kreposti, ki so pomembne za ohranjanje takšnega dobrega, obenem pa ljudem
pušča prostor za svobodno odločanje in izbiro ter sredstva prisile omejuje na najnižjo
možno raven. S tem v večji meri upošteva človeka kot osebo. Z drugimi besedami,
substancialni liberalizem se lahko opira na konkretno vsebino, ne zgolj na prazne
norme, obenem pa ljudem pušča svobodo za razliko od avtoritarnih političnih sistemov.

Med drugim substancialni liberalizem in nekatere smeri personalizma (npr.
Mounierjevo)

povezuje

iskanje

smiselne,
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srednje
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med

Za kritiko Schmittove obravnave liberalističnega normativizma in njegovega nasprotovanja brezvoljni
normi (kot jo zagovarja Hans Kelsen) z breznormno voljo glej Scheuerman 1996.
60
Schmittova rešitev je ločevanje parlamentarizma in demokracije ter uveljavljanje razumevanja
demokracije kot politične ureditve, ki teži k vzpostavljanju identitete med vladajočimi in vladanimi,
vzpostavljanju (predvsem nacionalne) homogenosti in izločanju tujosti. Obenem Schmitt izpostavlja
pomen političnega področja za človeštvo ter pomen suverene in absolutne odločitve, porojene ex nihilo
(glej Schmitt 1994 ter podpoglavje 9.5). Po vzponu nacističnega režima se izkaže, da so Schmitta njegova
teoretična izvajanja pripeljala tako blizu nekaterim nacističnim idejam, da se vključi v nacistično stranko
in celo prevzame vlogo njenega teoretika.
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dezorientiranim individualizmom in popolnim sistemskim nadzorom nad ljudmi, ki bi
omogočila človeku polno in dostojno življenje. Tako personalistična filozofija kot
omenjena smer liberalne politične misli se ob zavedanju zgodovinsko potrjenih
uničujočih posledic obeh skrajnosti osredotočata predvsem na človeka, njegove potrebe,
sposobnosti, izbire in smisel. Obe se zavedata kompleksnosti, pluralnosti sodobne
družbe, v kateri morajo sobivati ljudje z različnimi ozadji, potrebami in značaji, ter
zapletenosti človeške narave, ki potrebuje tako svobodo kot omejitev, tako pravice kot
odgovornost, tako pravičnost kot zmernost. Galstonova oblika liberalizma se oddalji
od skrajnega individualizma, saj zmožnost neodvisnosti povezuje z družinsko
solidarnostjo, ki temelji na obvladovanju samega sebe in preseganju samega sebe
(Galston 2008, 273–274), obenem pa izrecno poudarja potrebnost gojenja medsebojnih
odnosov. Posebno mesto v svoji teoriji nameni vrlinam, ki sicer ne zahtevajo toliko
odpovedi in samodiscipline kot krščanske, antične ali republikanske vrline, vendar pa
jih ni mogoče skrčiti na sebičnost: »Čeprav torej liberalne vrline ne predpostavljajo
specifične moralne psihologije, pa vsaj implicirajo zavrnitev kakršnegakoli splošnega
egoizma« (Galston 2008, 272)

Galstonova teorija substancialnega liberalizma, ki vsebuje nekatere prvine personalizma
(zavzemanje za dostojno življenje človeka, zavračanje skrajnega individualizma,
poudarjanje odnosov in skupnosti, zavedanje o potrebnosti etike, predvsem etike vrlin,
zavračanje elitizma, zavračanje nevtralnosti, ki je blizu nihilizmu …), dokazuje pomen
personalizma za praktično-politično področje. Z upoštevanjem personalističnega
zadržanja je mogoče izboljšati tudi to področje in ga narediti bolj »človeškega«. Ker s to
potezo Galston zavzame precej drugačno stališče kot najbolj razširjena, nevtralistična
oblika liberalizma, se sooča z očitki, da pravzaprav ni liberalec in da liberalizem
kritizira od zunaj, z neliberalne perspektive: »Nekateri bralci mojega prejšnjega dela so
ga opredelili kot skeptičnega do liberalizma ali celo antiliberalnega. Jeremy Waldron
me je uvrstil v kategorijo ›novi komunitarizem‹, Nancy Rosenblum pa me je označila
kot ›teoretika latentne skupnosti‹ in razpravljala o meni tako kot o Walzerju in Ungerju.
Will Kymlicka me ima, nasprotno, za ›zaskrbljenega liberalca‹, kar je bliže moji lastni
nameri (in razumevanju samega sebe)« (Galston 2008, 62). Glede na to, da Galston
načrtno ostaja znotraj liberalnega izročila in ohranja temeljne liberalne poudarke, kot so
svoboda, izbira, omejitev prisile, sekularnost, individualnost, odprtost družbe, ga
64

uvrščamo v liberalne okvire. Obravnavani avtor liberalizmu pripiše celo takšno globino
in težo, da predpostavlja, da je izvor liberalnih dobrin in kreposti v liberalističnem
izročilu samem, religiji in filozofiji pa pripiše zgolj sekundarno vlogo pri oblikovanju
tega. S tem se sicer ne moremo popolnoma strinjati, ker pravzaprav

tudi samo

Galstonovo delo dokazuje pomen krščanstva kot izročila za razvoj liberalizma (glej
Žalec 2008, 452–462), res pa je, da je tudi liberalizem od svojih začetkov v 17. stoletju
uspel razviti nekatere povsem lastne in samostojne prakse, ustanove in prepričanja.

2.4

Nasprotji personalizma – nihilizem in instrumentalizem

Bistvo personalističnega zadržanja je, da osebi, njenemu dostojanstvu in dobrobiti
podeljuje položaj najvišje vrednote. Temu jedru personalizma sta nasprotna dva različna
miselna tokova oziroma življenjski drži: nihilizem in instrumentalizem (Žalec 2010a,
31).
Nihilizem (nihil – latinsko nič) je zadržanje, ki vse obstoječe entitete in pojave postavlja
na isto raven; ki predpostavlja, da ne obstaja nič, kar bi imelo višjo vrednost ali
smiselnost od česarkoli drugega; vsak človek si lahko poljubno postavlja in odstavlja
vrednote. V nihilističnem kontekstu so vrednote in vse ostale moralne vsebine
neveljavne ali bolje – brez pomena. Ob predpostavki, da je vse izravnano, ni mogoče
izoblikovati vrednostnega sistema, zato je tudi oseba zgolj ena izmed entitet, ki ni
drugačna ali pomembnejša od ostalih. Nihilistično zavračanje vrednot, ki bi bile
veljavne neodvisno od človeka, je povezano z zavračanjem objektivne in presežne
resnice. Človek, ki ne priznava resnice izven lastne eksistence ali lastne zavesti, se
srečuje in sooča z mnoštvom vrednot, ki jih lahko poljubno postavlja in odstavlja.
Kljub izravnavanju vsega na teoretični ravni pa se nihilistično zadržanje v praksi
običajno

udejanji

kot

poljubna

oblika

instrumentalizma

(prav

tam,

32).

V zgodovinopisnem kontekstu začetki nihilizma kot širšega duhovnega stanja ter tudi
kot filozofske drže segajo v 19. stoletje, ko je Friedrich H. Jacobi (1743–1819) prvič
uporabil ta izraz, Ivan Turgenjev (1818–1883) pa ga je vključil v svoj roman Očetje in
sinovi, prek katerega so se za nihiliste poimenovali ruski revolucionarji 60. let
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19. stoletja. Od tedaj so se z nihilizmom odkrito soočali filozofi, kot so Søren
Kierkegaard (1813–1855), Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844–1900) in Martin
Heidegger (1889–1976).
Po drugi strani slovenski filozof in heideggerjanec Ivan Urbančič (1930–), ki je
nihilizmu posvetil obsežen opus, zavrača historiografsko pojmovanje nihilizma in
uveljavlja drugačno, zgodovinsko ali epohalno razumevanje nihilizma. Zgodovina po
Urbančiču namreč ni historiografija, temveč epohe vznikanja in skrivanja, podarjanja in
odtegovanja Biti, ki je ni mogoče ločiti od Niča, saj sta Bit in Nič sopripadna. Nihilizem
zato ni nekaj, kar bi bilo mogoče historiografsko opredeliti in zamejiti, temveč skrito
ozadje, ki deluje po človeku nedosegljivih zakonitostih in usmerja ter obvladuje
človeško (predvsem evropsko) družbo, znanost, filozofijo že od nekdaj: »Znanost kot
znanost – brez ozira katera – ne more prepoznati bitne zgodovinske vkoreninjenosti
filozofij, skozi katere odzvanjajo tisočletja. In nihilizem se poraja skozi zgodovino same
zadeve vse velike filozofije od samega njenega pričetka naprej in brez hrupa izbruhne
iz njenega konca, da bi zavladal šele kot moderna epoha te zgodovine. Ta zgodovina
nihilizma pa ni zamenljiva z nobeno historijo in je nobena znanost niti vsakdanja pamet
današnjosti ne moreta niti zaznati, čeprav se vseskozi dogajata v nihilizmu kot po njem
bistveno določeni« (Urbančič 2011, 331). Človek na te zakonitosti tudi ne more
pomembneje vplivati, lahko se jih le do določene mere ove. Prav to ovedanje in slutnja
o neizogibnosti razkrivanja nihilizma pa je temelj, ki Urbančiču omogoči upanje na
preobrat Biti (ne preobrat bivajočega, na katerem so doslej temeljile vse revolucije). 61
Zahodna filozofija je že od svojih začetkov v obdobju antične Grčije poskušala človeka
in svet zavarovati pred padcem v brezno niča in zato utemeljevala bivanje najvišjega
Bivajočega kot nosilca absolutno nujne Biti. Ko je v novoveški filozofiji
z uveljavljanjem subjekta kot izvora spoznanja in s subjektovo absolutizacijo prišlo do
postopne razveljavitve transcendentne resnice, je grožnja padca v brezno Niča postala
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Po eni strani je Urbančič izredno kritičen do sodobnosti in sodobnikov (filozofov in ljudi na splošno),
vsem očita pomanjkanje razumevanja skrivnosti Biti, skrivnosti nihilizma ter izpostavlja ujetost
sodobnega človeka v krog proizvajanja in v nesmiselno »znanstvovanje«. Po drugi strani pa je iz njegove
misli razvidno, da človek na sam razvoj skrivanja in razkrivanja Biti in Niča, torej na sam razvoj
nihilizma nima posebnega vpliva. Kot edino možno rešitev iz večnega stopnjujočega se kroga ustvarjanja
in uničevanja volje do moči predvidi preobrat Biti, vendar ne razjasni, kaj bi človek lahko naredil (če
sploh kaj), da bi do preobrata Biti v resnici prišlo.
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vse resnejša. Nietzsche je razglasil razkroj vseh dotedanjih (od človeka postavljenih)
vrednot ter človekov umor Boga (ki je posledica ovedenja, da je vse vrednote
pravzaprav postavil človek sam), rešitev iz nihilizma zlaganega sveta, v katerega naj bi
bil ujet zgolj dekadentni človek, pa je iskal v herojskem sprejemanju večnega vračanja
enakega in volji do moči. Večno vračanje enakega sta namreč večno ustvarjanje in
sočasno uničevanje stvari in vrednot, gonilo ustvarjanja in uničevanja pa je volja do
moči, ki nima nobene omejitve, je prosta in absolutna, saj je tako samoustvarjalka kot
samoupravičevalka – kot taka pa božanska (prav tam, 338). Nietzsche v iskanju pravice,
ki bi upravičila nihilistično voljo do moči in večno vračanje enakega, prispe do
spoznanja, da volja do moči je pravica in da lahko prav volja do moči upraviči samo
sebe: »Skratka pravica volje do moči upraviči vse, kar kakor koli prispeva k rásti moči
volje do moči, torej k rasti ustvarjanja-uničevanja vrednot = stvari nihilističnega sveta«
(prav tam, 374).
Koliko je v tem sistemu vredna človeška oseba, je razvidno že iz naslednjega
Nietzschejevega zapisa o pravici (navajamo po Urbančiču): »Pravica, kot funkcija
daljnovidne moči, ki presega majhne perspektive (vidike!) dobrega in zlega, ima torej
širše obzorje prednosti – namen, ohranjati nekaj, kar je več kot ta ali ona oseba«
(Urbančič 2011, 373). Volja do moči torej upravičuje samo sebe in preko neskončnega
procesa ustvarjanja in uničevanja vlada svetu, v katerem dopušča obstoj zgolj tistemu,
kar povečuje njeno moč. Človek ali oseba sama po sebi ni upravičena do bivanja, nima
lasnega smisla, ki bi bil neodvisen od volje do moči. Je samo ena izmed številnih stvari,
ki jo je potrebno porabiti, z drugo besedo uničiti, da se ohrani proces večnega
uničevanja in ustvarjanja in da se veča moč volje do moči: »In množično morjenje
neupravičenih, ›nekurantnih‹, ›zoprnih‹, ›sovražnih‹ ljudi prav tako upravičuje ta
nihilistična pravica volje do moči. Skratka upravičuje uničenje vsega, česar ne more
preustvariti v vrednoto kot pogoja lastne rasti. Zato to uničevanje ni več greh ali zločin
ali ›kolateralna škoda‹ graditve česa drugega ipd., ampak je umno, pametno, znanstveno
in normalno: upravičeno čiščenje in odstranjevanje ovir in tako dobro dejanje za cilj
nenehnega ohranjanja IN stopnjevanja moči volje do moči po sebi lastni pravici. Vse
ustvarjanje novega je obenem uničevanje obstoječega: potrjevanje in uničevanje spadata
skupaj kot momenta istega procesa. To je za nekdanjega dekadentnega človeka (in to
smo mi današnji vsi skupaj!) najstrašnejši princip oblasti nihilistične resnice in laži,
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onstran vseh nekdanjih vrhovnih vrednot z bogom načelu. Pravica kot poteza bistva
volje do moči upraviči tudi vzrejo (!) novega, vsestransko uporabnega tipa človeka kot
razpoložljivega orodja in sredstva za vsakršne načine znanstvenega proizvajanja vrednot
in oblastovanja volje do moči nad svojimi tvorbami oblasti; a obenem tudi vzrejo višje
vladajoče kaste, kar je Nietzsche izrecno načrtoval« (Urbančič 2011, 375). Daljši
navedek je bil uporabljen, da smo preko Urbančičeve misli prikazali, kako je tako
imenovana herojska ali pozitivna različica nihilizma pravzaprav že skrajna oblika
instrumentalizma. Urbančič sam sicer ne uporablja besede instrumentalizem, vendar
jasno prikaže uporabo človeka kot sredstva za vzpostavljanje in stopnjevanje vladavine
volje do moči. S tem ko je v pozitivnem nihilizmu kot najvišja vrednota postavljena
volja do moči, je izravnava namensko opuščena. To pa ni več nihilizem, temveč oblika
zoperstavljanja nihilizmu, ki zavzame skrajno instrumentalistično stališče glede oseb.
Nietzsche se Niču dekadentnega nihilizma poskuša upreti z vzrejanjem novega človeka,
nadčloveka, ki naj bi bil sposoben sprejeti nihilistično dejstvo, da je temelj njegovega
bivanja zgolj to, da je nosilec volje do moči. Moč nadčloveka naj bi bila torej v tem, da
je sposoben obstajati kljub temu in iz tega, da je zgolj sredstvo nečesa (volje do moči).
Urbančič zato glede obdobja po Nietzscheju, ki naj bi evropsko metafiziko pripeljal do
njenega konca, ugotavlja, da se človek in svet »nad breznom niča« ohranjata le še preko
nenehnega in stopnjujočega se ustvarjanja in uničevanja. To se v sodobnosti kaže kot
groteskna gigantnost proizvajanja in potrošnje, v kateri je človekova edina vloga biti
razpoložljiv temu procesu. Procesu ustvarjanja in uničevanja pa so podvrženi tudi
znanost, akademska filozofija, politika in nasploh vse človeško (glej prav tam, 327–
390).
Glede Nietzschejeve misli sicer velja, da jo številni filozofi interpretirajo tudi manj
enoznačno, kot to počne Urbančič. Za personalistično misel je bil Nietzsche pomemben
zaradi svoje zavrnitve krščanstva kot šibke in »malomeščanske« religije ter zaradi
poskusa radikalnega prevrednotenja vrednot. Vendar kljub temu da številni personalisti,
kot so Max Scheler, Emmanuel Mounier, Gabriel Marcel, utemeljeno zavrnejo
Nietzschejevo kritiko krščanstva, v njegovi misli vidijo veliko več kot samo izvor
nihilistične in celo fašistične in nacistične misli. Marcel izpostavlja Nietzschejevo
prizadevanje za človeka, ki bi živel polno življenje, s tem ko bi z dejavno voljo do moči
neprestano presegal samega sebe: »Tukaj je že sama ideja preseganja bistvena. Tako da
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bitje kot volja do moči obvladuje življenje kot nekaj, čemur se je pripravljeno sleherni
trenutek odrekati, da tako postaja resnično bitje« (Marcel 2003, 18). Nietzschejeva
misel je po Marcelu izredno nevarna, predvsem če se njeno preroštvo jemlje preresno,
vendar hkrati tudi izjemno pomembna zaradi pretanjene ocene stanja sodobnosti,
v kateri je prišlo do razvrednotenja vrednot.
Za instrumentalistično naravnanost je značilno, da osebe pojmuje in uporablja kot
sredstva za dosego določenih vrednot ali ciljev, da osebi odvzame njeno središčnost,
zavrne pomen osebe kot cilja. Različne oblike instrumentalizma kot cilj in kot vrednote
določajo različne zamisli: gospodarsko rast, širjenje države, prevlado arijske rase,
diktaturo proletariata, osebni uspeh, napredovanje na delovnem mestu ... (Žalec 2010a,
31). Instrumentalistična naravnanost se kaže na osebni, družbeni ali politični ravni, za
našo razpravo pa sta relevantna predvsem družbeni in politični instrumentalizem.
Razširjenosti instrumentalizma se do določene mere v sodobnosti, za katero so značilne
zapletena in večplastna družbena, politična in gospodarska ureditev ter kompleksne
institucionalne strukture, ni mogoče izogniti. Vsaka politika in vsaka ustanova do neke
mere ljudi uporabljata kot sredstva za dosego raznolikih zadanih ciljev. Med uporabo
kot zgolj rabo in uporabo kot zlorabo pa je tanka meja, ki jo je težko določiti. Zloraba
oseb je jasno prepoznavna v skrajnih primerih (nacizem, fašizem, komunizem, vojni
zločini, genocidi, terorizem …), zloraba je vedno povezana z nasiljem nad osebami
(telesnim ali duševnim) in z zavračanjem vrednosti osebe kot osebe. Ko nek politični
sistem oblikuje politične cilje in za dosego teh ciljev aktivira ljudi, obenem pa ohrani
zavedanje o dostojanstvu oseb in njihovi lastni vrednosti, se lažje izogne hujšim
zlorabam. Prav zato je pomembno spodbujanje personalističnega zadržanja ter
dejavnikov, saj isti dejavniki, ki ugodno vplivajo na utrjevanje personalizma, hkrati
zavirajo razvoj nihilizma in instrumentalizma (Žalec 2011c, 29–31).
Instrumentalistična naravnanost glede oseb se je v sodobnosti uveljavila vzporedno
z uveljavljanjem primata instrumentalnega uma, katerega značilnost je osredotočenost
na največjo možno učinkovitost, na najboljše razmerje med stroški in koristjo. Čeprav
izrazi, kot sta stroški in korist, kažejo na povezanost instrumentalnega uma
z gospodarstvom in ekonomijo, je problem sodobnosti, da se je tako instrumentalna
racionalnost kot sama ekonomska plat življenja razširila na vsa področja človeškega
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življenja in jih pohabila. Preračunljivost instrumentalnega uma sicer po eni strani lahko
služi človeku in njegovi dobrobiti, vendar obenem sproža tudi pojmovanje osebe kot
golega sredstva, materiala, s katerim razpolaga gospodarstvo ali politika. Ta širitev
instrumentalnega, tehničnega uma je v sodobnosti lahko nastopila zaradi ukinitve
starega reda, ki je temeljil na božjem redu in hierarhiji, na merilih, ki so človeka
presegala. Celosten razum ali modrost, ki je bila pomembna krepost starega in srednjega
veka, je bila usmerjena v presežnost, razumevanje sveta, človeka in Boga in je
obravnavala človeka kot celostno bitje. V sodobnosti je prišlo do preloma
pri pojmovanju razuma: »Merilo, ki se odslej uporablja, je merilo instrumentalnega
razuma. Podobno lahko postanejo bitja, ki nas obdajajo, ko enkrat zgubijo pomen, ki je
zraščen z njihovim mestom v verigi bivajočega, obravnavana kot grobi materiali ali
inštrumenti za naše projekte. […] Ali drugače, lahko premišljamo o načinu, kako nad
večino našega družbenega planiranja na odločilnih področjih dominirajo oblike stroški –
korist analize, ki vključuje groteskna izračunavanja, ki v dolarjih ocenjuje človeška
življenja« (Taylor 2000, 10).
Instrumentalna naravnanost na svet in človeka v sodobnosti ni le izvor večjega ali
manjšega nasilja nad človekom, temveč tudi izvor njegove atomizacije – oddaljitve
človeka od človeka, izgube medsebojnih odnosov, lahko bi rekli tudi odtujitve. Tako
instrumentalizem povzroča zoženje smiselnosti človeškega življenja in izgubo njegove
globine (prav tam, 11).
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3.

Personalistična etika

Glede opredelitve same etike sicer ne obstaja neko splošno soglasje, v pričujoči nalogi
pa jo bomo pojmovali kot filozofsko panogo, ki se posveča preučevanju morale 62 kot
neke celote ali sistema vrednot, kreposti in načel, ki poganja in usmerja ljudi, skupnosti
in družbo. Etimološko beseda etika izhaja iz stare grščine (éthos; ēthos) in v prvem
zapisu pomeni navado, običaj; v drugem pa značaj, nrav. Različna pojmovanja etike
delno izhajajo tudi iz napetosti, ki se pojavlja med enim in drugim pomenom besede.
Beseda morala izvira iz latinščine (mós, móris) in pomeni običaj, nravnost; morális pa
pomeni nraven (Žalec 2010a, 127–129). Etiko bomo torej, tako kot slovenski filozof
Janez Juhant (1947–) (pa tudi Bojan Žalec), pojmovali širše kot moralo: »Etika
označuje širše področje etičnega, ki obsega ves ›teoretični‹ in ›praktični‹ okvir, ki
omogoča razumevanje in izvajanje etičnega. Moralno pa se nanaša predvsem na
človekovo etično držo, na njegovo osebno moralnost« (Juhant 2009a, 19).
Personalistična filozofija je že v svojem izhodišču etično naravnana, saj izhaja
iz predpostavke, da je oseba – njeno dostojanstvo in razcvet – najvišja vrednota;
prizadeva si ustvarjati in krepiti pogoje za človečnost, kar pa je pravzaprav hkrati
izvorna naloga etičnih drž (prav tam). Zavzemanja za človečnost ni mogoče ločiti
od personalističnih ontoloških, antropoloških in politično-filozofskih stališč in je osnova
vsem različicam personalizma. To pomeni, da je izhodišče personalistične filozofije
pravzaprav njena etika in da je mogoče preko podrobnejše obravnave personalističnih
etičnih vsebin dobiti tudi relevanten vpogled v sam personalizem. Kot vsaka filozofija,
ki se osredotoča na moralo, tudi personalistična etika izpostavlja določene vrednote,
kreposti in načela, vendar je potrebno opozoriti, da gre ponovno za personalistične
različice, znotraj katerih različni avtorji ustvarjajo izredno raznovrsten opus, ki ga ni
mogoče povsem poenotiti. Zgovoren opis personalistične etike poda Nikolaj Berdjajev,
ko zapiše, da je ta izstop s področja splošnega: »Personalistično prevrednotenje vrednot
ima za nemoralno vse, kar je določeno izključno z razmerjem do ›splošnega‹, do
družbe, naroda, države, do abstraktne ideje, abstraktne dobrote, do moralnih in logičnih
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Tudi pojmovanja morale so si med seboj različna. Ker se doktorska naloga osredotoča predvsem na
druge vsebine, se problemu neenotnosti glede opredelitve morale in etike ne bo podrobneje posvečala.
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načel, ne pa do konkretnega človeka in do njegovega bivanja« (Berdjajev 1998, 40). S
tem Berdjajev personalistične etike ne postavlja na raven egocentrizma ali
subjektivizma, temveč poudarja potrebnost odvzemanja prvenstvenosti neosebni
splošnosti. Personalistična etika osebe ne podreja splošnemu, niti je ne uveljavlja kot
avtonomni absolut, temveč jo pojmuje kot vključeno v odnos z drugim/Drugim.

3.1

Personalistične vrednote

Vrednote so tisto, kar človek razume kot nekaj dobrega, vrednega, kot nekaj, k čemur je
vredno, smiselno, potrebno stremeti, ter tisto, kar je pomembno za njegovo življenje in
delovanje. Kot takšne so vrednote središče vsake etike. Človek lahko vrednote dojema
kot nekaj, kar si lahko prosto izbira (tako pojmovanje vrednot je značilno za npr. JeanPaula Sartra (1905–1980), ki je popolno arbitrarnost vrednot zagovarjal preko
utemeljevanja negativne svobode (Stres 1999, 72); na splošno za nihilistična zadržanja;
razširjeno pa je tudi v sodobni relativistični kulturi (Taylor 2000, 35)) ali pa kot nekaj,
kar sam ne more povsem naključno določiti ali izbrati, ampak lahko išče, najde in
sprejme. V okviru tega, drugega razumevanja je vrednotam pripisana presežnost,
vrednote presegajo golo utilitarnost, pa tudi samega človeka in sposobnost njegovega
razumevanja (vendar pri preseganju razumevanja tukaj ni mišljena skrajnost – ukinitev
pristojnosti uma za določanje vrednot, uporaba (raz)uma je vsekakor potrebna tudi na
področju aksiologije (Žalec 2010a, 154–155)).
Personalistična filozofija kljub poudarjanju vrednosti osebe opozarja na njeno
nepopolnost in nedokončanost, na njeno odvisnost od odnosa z drugim/Drugim ter na
pomen transcendence. Zato ji je tuja misel, da bi lahko človek vrednote izbiral povsem
poljubno. Personalistični filozofi vrednot ne poskušajo postaviti zgolj na podlagi
njihove koristnosti ali pa na podlagi kakšnih popolnoma subjektivnih občutkov, temveč
vrednote iščejo znotraj temeljnih izročil in znotraj obzorij sodobnosti ter preko
nasprotovanja tem. Mounier je na primer priznal, da je bila v mladem personalističnem
gibanju 30. let 20. stoletja v Franciji nevarnost prevelikega ideala čistosti, ki ni izhajal
iz motrenja konkretnih razmer in iskanja rešitev znotraj te konkretnosti, temveč
iz kritike splošnega duhovnega nemira in upora proti neustreznosti razmer na splošno.
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Tedaj je Mounierjev krog poskusil očistiti vrednote preko kritike zgodovinskih struktur,
predvsem kritike individualizma, kapitalizma in ustanov formalne demokracije, na drugi
strani pa marksizma in materializma. Imeli so se za revolucionarje, s tem da so se hkrati
ločevali od marksistov in svoje revolucionarne težnje bogatili z zavzemanjem za pristno
in globoko duhovnost, ki so jo pojmovali celo kot pogoj svoje revolucionarnosti.
Vendar so kmalu spoznali, da se ne morejo povsem ločiti od zgodovinskih struktur,
izročil in dejanskosti, saj te že vsebujejo »prave«, čeprav ne »čiste« vrednote: »Spoznali
smo, da ni šlo za kompromis med nedotakljivimi duhovnimi vrednotami in pokvarjeno
resničnostjo. Tudi ni bilo dovolj, da bi vrednote samo ločili od nje, temveč je potrebno
tudi spoznanje, da je resničnost že imela v sebi vrednote, ki pa so se spremenile v okolju
nastalih zmešnjav. Dolgo smo se zamudili s tem kočljivim opravilom razločevanja in
razumevanja: s prelomom med krščanskim redom in ustaljenim neredom, z revizijo
naših kulturnih virov, s teorijo o delu, lastnini in avtoriteti itd.« (Mounier 1990, 13).
Kljub temu da Mounier sprevidi nevarnost pretirane »čistosti« vrednot, ki vodi bodisi v
idealizem bodisi v anarhijo (v obeh primerih pa se izogne odgovornosti), je vseeno oster
in odklonilen do vrednot, ki so proizvod zmešnjave in krize v njegovi sodobnosti,
predvsem pa do lažnih duhovnih vrednot, ki so jih politična gibanja in režimi
uporabljali kot propagando: svoboda-enakost-bratstvo, red-oblast-narod, delo-družinadomovina (prav tam, 18–19).
Mounierjevo določanje in iskanje personalističnih vrednot poteka v notranji napetosti
med tradicionalnostjo in revolucionarnostjo, med trajnim in časovnim. Zanj so značilni
poskus ohranjanja določene kontinuitete izročila, snovanje personalistične in občestvene
revolucije na podlagi trajnih vrednot in zastavljanje naloge, da tem trajnim, celo
starodavnim vrednotam najde novo zgodovinsko obliko, rešitev (Ricoeur 1999, 352).
Paul Ricoeur (1913–2005) Mounierjevo razumevanje vrednot opiše tudi takole:
»Mounier razume vrednote kot trajne zahteve, ki niso konsistentne zunaj zgodovine, ki
jo pišejo osebe. Personalizem torej vsebuje konkretno etiko, ki je relativno neodvisna od
krščanske vere; neodvisna, kar zadeva njene pomene, in odvisna, kar zadeva njen
dejanski vznik v teh ali oni zavesti« (prav tam, 341). V tem smislu Mounier vrednote
veže na konkreten zgodovinski položaj oseb in tako daje vtis, da vrednotam odreka
njihovo trajnost in zasidranost v tradiciji. Kako naj bodo vrednote hkrati trajne (zahteve)
in neveljavne izven osebne zgodovine? To dvojnost v njegovem pojmovanju vrednot je
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mogoče razbrati na več mestih, navedli pa bomo eno izmed bolj strnjenih: »Proti tem
mešanim odzivom iz negotovosti in togosti je treba poudariti dvojno zahtevo:
po strogosti in prožnosti, ki je v središču personalizma. V središču je neupogljiva os
vrednot. Toda medtem ko je smer trdna in nespremenljiva, pa področje zgodovinske
uresničitve nenehno spreminja obliko. Sistem je prav tako sovražnik zvestobe kakor
tudi domišljije; personalizem skrbi za to in za ono. Njegova naloga ni braniti
dokončanih kristalizacij, čeprav so se oblikovale okoli nekaterih duhovnih vrednot;
s tem bi se prepustili preplahom, ki jim je podvržena rutina. Njegova naloga je dvigniti
celotnega človeka vse do tistega, kar je v njem bolj večnega, kot je on sam, in sicer na
tisto točko sedanjosti, kjer se oblikuje človekova prihodnost; ne zato, da bi zagotovil
človeku trajnost, temveč da bi jo iznašel, ko bi bil po vrsti pozoren na tisto, kar traja, kar
se rodi in kar umre« (Mounier 1990, 88). To nasprotje med neupogljivo, trajno,
institucionalno ter osebno, prožno vrednoto pa se ublaži ob predpostavki, da Mounier
na svojstven način poudarja, da pristni izvor vrednote ni niti neko določeno izročilo niti
sama oseba, temveč presežno, transcendentno. Človek pri postavljanju in iskanju
vrednot ne more izhajati zgolj iz sebe in ne zgolj iz izročila, čeprav mora pristno
zavzemanje za vrednote vključevati oboje, temveč se mora obračati tudi proti izvoru
morale in vrednot, ki je v perspektivi večnosti, Transcendentnega, Absolutnega,
v perspektivi Boga.
Kljub revolucionarni usmerjenosti Mounier zavrača popoln prelom z izročilom in svojo
revolucionarno bojevitost uravnava z duhovnostjo. Ker je bil sam prepričan katolik, se
veliko posveča krščanstvu in njegovemu položaju v zgodovini. Zgodovinsko krščanstvo
se je v svoji dvatisočletni zgodovini preoblikovalo, vsrkalo je mnogo »nekrščanskih«
vplivov različnih dob, kar Mounier sprejema, kritičen pa je predvsem do lahkotnosti,
s katero se je tragičnost krščanstva poplitvila preko vpliva meščanstva. 63 Iz svojega
pristnega krščanskega položaja se Mounier sooča z Nietzschejem, ki mu je nekoliko
soroden v pogledu bojevitosti, ostrine, in z njegovo kritiko krščanstva, saj tudi sam
krizo sodobnosti povezuje s krizo, celo dekadenco krščanstva. Mounier od krščanstva,
ki je v teku zgodovine zašlo v krizo, ločuje bistvo krščanstva (»notranjost« krščanstva),
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Pojem meščanstva Mounier prevzame od Maxa Schelerja, ki meščanstva ni pojmoval kot družbeni
razred, temveč kot držo, ki je razširjena v vseh družbenih plasteh. Meščanstvo ni družbena kategorija,
temveč razširjeno pojmovanje življenja, za katero sta značilna strah pred tveganjem in potreba po
varnosti. Meščanska etična drža v tem smislu vsebuje strah pred svobodo, strah pred resnico in strah pred
življenjem (Ledure 1998a, 316–317).
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ki je Učlovečenje, božje Učlovečenje v človeški naravi. Drugače kot Nietzsche, ki
človeka vpne v večni biološki tok volje do moči, v katerem ni mogoče nobeno
ontološko preseganje, pa Mounier ne zavrača človekovega ontološkega preseganja,
preseganja v višino, v katerem vidi edino možnost človekove dovršitve. Večni krog
volje do

moči in

njene

brezplodne ustvarjalnosti namreč človeka obsoja

na neutemeljenost in nekoristnost. Pri Mounierju se človekova težnja po preseganju
izteče v Transcendenco (Ledure 1998a, 324).
Potrebnost presežnosti vrednot poudarja tudi Gabriel Marcel. Prav tako se Marcel
veliko posveča Nietzschejevi misli, ki ji pripiše (neuspešen) trud za rešitev iz nihilizma,
poskus nove ontologije (ki naj ne bi bila tako biološko pogojena, kot se sprva zdi),
prevrednotenja vrednot, ter veliko vrednost njene diagnoze. Pomen Nietzschejeve
ugotovitve glede smrti Boga je najbolj razviden prav na ravni vrednot – če je Bog
istoveten z redom nadčutnega (metafizičnega) sveta in je neizrekljiva navzočnost
(enotnost vrednot), lahko bi ga poimenovali tudi kot absolutno Dobro, je preminul, saj
je dobro sedaj neločljivo povezano z bivanjsko odločitvijo, pogojeno z razmerami.
Z drugimi besedami, Absolutno je stvar preteklosti, ker so stvar preteklosti absolutne
vrednote. Številni novodobni filozofi kot ustvarjalca vrednot pojmujejo subjekt/Jaz in
s tem drsijo v popoln relativizem in subjektivizem. Razbitosti, atomiziranosti in
subjektivizaciji vrednot se ni mogoče ogniti niti, če se na mesto jaza postavi družba, je
pa z razmišljanjem o povezavi razbitih vrednot, jaza in družbe ali skupnosti mogoče
priti na sled neki drugi rešitvi: »Vendar je povsem jasno, da te ideje dobrega, razbitega
na atome in zmletega v prah, celo z zgodovinskega in sociološkega stališča ni mogoče
braniti, ker se je dobro vedno opredeljevalo v odnosu do neke skupine ali skupnosti.
S tem se problem na edinstven način zaplete in drugo plat dileme lahko ugledamo, ko
na mesto jaza stopi družba. Vendar ne moremo upati, da se bomo s tem ovinkom
izognili uničujočemu relativizmu. A če se dovolj poglobimo vanjo, nam ve zgodovina
povedati, da se individualna zavest, kolikor nosi v sebi univerzalne vrednote, lahko
dvigne proti skupinski volji in se z resnično pravičnostjo – s tem mislim pravičnost, ki
je dokazana kot taka – zoperstavlja navidezni in lažni pravičnosti, ki jo hoče uveljaviti
družba« (Marcel 2003, 21).
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Marcel seveda zazna problematičnost sklicevanja na resnično pravičnost in na rešitev
v podobi »individualne zavesti« preroških posameznikov, ki naj bi bili nosilci te
pravičnosti in univerzalnih vrednot. Najbolj težavno je prav razločevanje duhov
oziroma prepoznavanje pravih in lažnih prerokov. Ker na družboslovnem področju ne
obstaja nobena primerna metodologija za takšne postopke, preroki na tej ravni niso
ravno uveljavljen pojem (prav tam). Vendar na tem mestu Marcel transcendentno
resnico o vrednotah oziroma samo besedo transcendenca poveže zgolj s časovno
nelinearnostjo: »Beseda ›transcendenten‹ ima tu predvsem negativen pomen, ki ga je
potrebno nekoliko bolj pojasniti. Reči hočemo, da vrednote, o kateri je govor, ni
mogoče prepoznati in je priznati drugače kot s pogledom, ki se ne ravna izključno po
časovni osi kot po nekakšni črti, ki preprosto povezuje ›prej‹ in ›kasneje‹« (prav tam,
22). S tem želi Marcel poudariti, da je potrebno za primerno predstavo o vrednotah
razviti širše kot zgolj zgodovinsko razumevanje.
V nadaljevanju postavi alternativo: »Nujni uvedbi te dimenzije, ki jo bolj ali manj
izraža beseda ›transcendenten‹, se lahko izognemo samo, če uveljavimo načelo, po
katerem je razvoj sam po sebi napredek. Toda na to moramo odgovoriti, ne samo da je
to postavka, ki ji izkušnja in zgodovina nasprotujeta in jo zanesljivo izpodbijata, saj
poznata primere dekadence in propada, ki jih ni mogoče zanikati, ampak tudi – in
potemtakem – to, da so torej neizogibno prisiljeni odbrati nekaj pojavov ali zaporednih
dogodkov in ugotoviti, v čem je ta napredek. In kako lahko sploh naredimo ta izbor, ne
da bi uporabili enega ali več kriterijev, ki so sami transcendentni v pomenu, ki sem ga
prej definiral? Tako se zazdi, da ni srednje poti: ali se bomo odrekli vsakemu
vrednotenju in se zaprli v skrajni subjektivizem – vendar potem ne bomo mogli več
govoriti o napredku v nobenem pomenu besede – ali pa bomo ohranili neko vrednostno
presojo, ki pa ne bo mogoča, ne da bi poklicali na pomoč tisto drugo dimenzijo« (prav
tam, 22). Pojem transcendentnega Marcel kasneje dopolni, ko njegovi izvzetosti
iz linearne časovnosti doda še izvzetost s polja vzročnosti. Transcendentno je tisto, kar
sega čez območje vzročnosti in instrumentalnega, uporabnega. Po njegovem bi morali
prenehati s pojmovanjem Boga kot Vzroka, središča vzročnosti. Bog sicer je stvarnik
človeka, vendar ne njegov proizvajalec, saj je človeka ustvaril svobodnega in s tem
zamejil svojo strogo vzročno funkcijo (prav tam, 33–35). Človek pa – čeprav je
svoboden – ni absoluten in ni ustvarjalec vrednot, in če se poskusi vzpostaviti kot tak,
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neizogibno zapade v krog razgrajevanja, propadanja, nihilizma. Takšnega človeka
Marcel označi za razgrajevalca biti (prav tam, 26). Tako kot Mounier se torej tudi
Marcel sklicuje na vrednote, ki presegajo človeka in izročilo, so transcendentne, imajo
od človeka neodvisen izvor trajnosti.
Mounierju in Marcelu se glede presežnosti vrednot pridružuje tudi Scheler, ki
z umeščanjem izvornega načela vrednot v presežno, v etični red (katerega postavlja nad
zgodovino in imanenco, v katero sodijo posamezne morale), prav tako nasprotuje
Nietzschejevemu prevrednotenju vrednot ter njegovi kritiki krščanskih vrednot in same
ljubezni, ki je središče krščanske vere (Scheler pa ne kritizira zgolj Nietzscheja, temveč
vse filozofske smeri, ki so zagovarjale relativizem vrednot, glej Scheler 1973, 270–
328). Krščanstvo Nietzscheju predstavlja izraz šibkosti, nemoči, zanikanja polnosti
življenja, nasprotovanja ustvarjalnosti, se pravi zagrenjene in suženjske morale.
Nietzschejeva ključna napaka je po Schelerju prav v napačnem situiranju izvora morale,
ki ga Nietzsche umešča v posameznika. Scheler pa zagovarja večni, transcendentni
etični red, ki je nespremenljiv izvor posameznih moral. Etični red lahko oseba prepozna
preko ljubezni: »duhovnemu dejanju, ki navaja k vrednoti kot taki in je hkrati v njej
soudeleženo. Ljubezen opredeljuje ›celotno kraljestvo vrednot‹ in pri tem določa
njegovo vzgonsko težnjo k biti več« (Ledure 1998b, 272). Scheler glede ljubezni
poudarja razliko med antičnim razumevanjem ljubezni kot erosa, želje po prisvajanju
nečesa, kar nam primanjkuje, ki izhaja iz čutnosti in je manjvredna od logosa; ter
krščanskim agape, ljubezni kot podarjanju iz polnosti biti, ljubezni duhovne narave, ki
so velikodušnost, razdajanje, razsipnost polnosti (prav tam, 279). Prav takšno
razumevanje ljubezni je tisti pravi prelom, ki ga je prinesla krščanska vera, vendar
Nietzsche tega ni sposoben razumeti, ker ljubezen pojmuje kot eros; agape pa zanj
predstavlja nasprotje erosa, to sta usmiljenje in sočutje do trpečih, lahko bi rekli tudi
humanitarnost, kar pa v okvirih grškega mišljenja velja za popačenje polnosti, ponižanje
(prav tam, 277–279). Scheler zavrača Nietzschejevo razumevanje ljubezni in agape
pojmuje kot polnost življenja, ki je širša od usmiljenja in v svojem razdajanju ohranja
svojo polnost biti.
Romano Guardini glede na duhovno-osebno raven človeškega bivanja, ki je temeljno
povezana z vrednotami, zavrača polarizacijo, delitev na »zgoraj« in »spodaj«, saj ta
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povzroča dualizem, ki zlo postavlja kot nujni nasprotni pol dobrega in tako: »oboje
enači z duhom in z materijo; vrednoto in njeno nasprotje jemlje kot bistveni sestavni
moči vesolja; red popači v estetiko in odpravi vse, kar pomeni odločitev« (Guardini
1991, 31). Zato duhovno-osebno področje obravnava kot usmerjanje v višino in
notranjost, ki nista vrednostni oznaki ali nasprotna pola, temveč področji pogojev, pod
katerimi sta mogoča sprejemanje ali zavračanje vrednot. Preko duhovne ponotranjenosti
ali duhovne globine sta mogoča sprejemanje vrednot in zavzemanje zanje, toda
po Guardiniju to ni krščanska ponotranjenost. Krščanska ponotranjenost je božji dar,
milost, ki jo Bog nameni človeku; milost, preko katere človek postane deležen Božje
notranjosti. Tega na ravni razuma, filozofije ali znanosti ni mogoče utemeljiti ali
razumeti, zato je za sprejemanje krščanske notranjosti potrebna krepost vere (pa tudi
upanja in ljubezni), ki predpostavlja določeno tveganje – tveganje odločitve in novega
začetka (prav tam, 36–37). Podobno je s krščansko višino. Človek višino doživlja kot
nekaj, k čemur je potrebno stremeti, in to tako na telesnoprostorskem kot na duhovnem
področju, glede na višino oblikuje tudi lestvico vrednot. Vendar se krščanska višina
glede na svetno zopet ne razlikuje po kvantiteti, temveč po kvaliteti. Krščanska višina
je skrivnostna, izhaja iz Božje milosti in vstalega Kristusa in ne ustreza splošnim
predstavam o višini (primer blagrov) (prav tam, 40). Vrednot, ki izhajajo iz notranjosti
in iz višine, ne postavlja človek, četudi bi dosegel najvišjo ali najglobljo stopnjo
duhovnosti, temveč jih določa in podarja Bog.
Kot smo že večkrat poudarili, je osnovna personalistična vrednota sama oseba, njeno
dostojanstvo in razcvet. Natančneje, personalizem se prvenstveno zavzema za polno in
vredno življenje vsake konkretne osebe v celotnem obdobju njenega življenja. Vendar
je oseba, kot smo pokazali že v drugem poglavju, v personalistični filozofiji temeljno
povezana z odnosom, saj se v odsotnosti odnosa ne more v polnosti realizirati kot oseba.
Zato je ob osebi temeljna vrednota tudi odnos oziroma je osnovna sestavljena
personalistična vrednota oseba, ki se vključuje v odnose. Ob tem je nujni sestavni del te
vrednote še druga oseba/Oseba, s katero je oseba v odnosu.
Področje personalističnih vrednot se tvori torej okoli osebe, ki je v pristnem odnosu in
posledično v skupnosti. Vsaka različica personalistične filozofije omenjene pojme:
oseba – odnos – drugi/Drugi – skupnost opredeljuje na nek svojstven, poseben način,
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zato tudi poudarja lasten skupek vrednot, mogoče pa je opaziti, da so ti skupki vrednot
v veliki meri medsebojno skladni. Kot pomembne personalistične vrednote lahko
navedemo naslednje: svoboda, dialog, zavzeto dejanje, razumnost, različnost
(npr. Mounier 1990, 66); govorica, svoboda, ustvarjalni nemir, srečanje in navzočnost
(npr. Marcel 2003); prežetost z Duhom (npr. Berdjajev); resnica, pravica, govor (npr.
Guardini 1991).
Pomembna vrednota, ki je povezana s človeškim dostojanstvom, je za vse omenjene
avtorje svoboda, vendar je hkrati za vse te avtorje tudi značilno, da svobode
ne pojmujejo kot prostosti, kot odvezanosti od vseh nujnosti, temveč kot človeku
podarjeno možnost ustvarjanja smisla in/ali usmerjanja k dobremu. Po Mounierju je
človeška svoboda omejena že z umeščenostjo človeka v določen zgodovinski prostor in
okoliščine. Prava svoboda ni brezmejna svoboda (Mounier 1990, 23) niti zahodna
liberalistična svoboda, ki je zaznamovanja z lahkotnostjo in brezbrižnostjo (prav tam,
62). Prava svoboda je neobhodno povezana z določeno odgovornostjo (prav tam, 23;
Ricoeur 1999, 345) in zavzeto dejavnostjo (prav tam, 36). Zavzeta dejavnost je
za Mounierja pogoj in posledica svobode; pogoj, ker človek le preko dejanja lahko
realizira svojo svobodo: ustvarja, spreminja in osmišlja svet. Posledica svobode pa je
dejanje zato, ker nesvoboden, popolnoma pogojen človek ne bi bil sposoben dejanja
v pravem pomenu besede. V notranjosti svobode Mounier opazi tudi nujo sodelovanja
z drugimi, sprejemanja daru drugih in darovanje sebe drugim (prav tam, 62). Gabriel
Marcel svobodo ravno tako veže na odnose, pa tudi na milost. Svoboda, ki je
osvobojena odnosov, po eni strani vodi v uničenje človeka, po drugi strani pa je
podvržena sprejemanju in čaščenju nadomestkov odnosov, abstrakcij, kot so rasa, razred
ali država (Marcel 2003, 33). Človek lahko resnično svobodno ustvarja, deluje in živi le,
če spozna, da je njegov temelj odnos, da ne pripada sam sebi, da ni avtonomen absolut
(prav tam, 132). Iz podobnih razlogov je svoboda po Marcelu pogojena z milostjo,
s ponižnim sprejemanjem milosti. Ob zavračanju milosti in razglasitvi samozadostnosti
se svoboda preoblikuje v svoje nasprotje ali karikaturo svobode (prav tam, 37).
Guardini svobodo obravnava predvsem z dveh vidikov, s presežnega, brezčasnega ali
božjega ter s časnega ali človeškega. Človek je brezčasne, presežne svobode deležen le
preko Boga, takšna svoboda ni popolna avtonomija ali prostost, temveč deležnost
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v presežnosti, ljubezni. Prava svoboda pomeni osvobojenost od samega sebe v odprtosti
in ljubezni (Guardini 1991, 79, 130). Po drugi strani se časna svoboda kaže kot izbira
med slabim in dobrim, s tem da Bog človeku izbire dobrega ne more vsiliti, temveč
lahko deluje nanj le preko svoje milosti, ki pa jo človek lahko sprejme ali ne (prav tam,
65). Kadar človek božje milosti in daru ne sprejema, svobodo začne enačiti
z avtonomijo, božjo milost in prisotnost pa dojema kot napad na lastno svobodo, zato se
Bogu upre (prav tam, 130). Svoboda kot vrednota je torej tudi pri Guardiniju odvisna
od presežnosti, od božjega daru, milosti.
Berdjajev svobodo pojmuje drugače kot ostali omenjeni personalisti, pa tudi sicer je
njegova govorica bolj mistična in ne tako strogo pojmovna. Svoboda je zanj hkrati
znamenje in skrivnostni izvor Duha (predbitna svoboda ali Ungrund) ter nasprotje
objektivacije;64 medtem ko Duh izhaja iz Boga, vendar, tako kot predbitna svoboda, ni
ustvarjen od Boga (Berdjajev 2000, 47–49). Na ravni osebe je svoboda predpostavka te,
oseba ni mogoča brez svobode. Vendar tudi Berdjajev svobode ne razume kot prostosti
ali svobode izbire, temveč kot skrivnost, ki jo uvršča znotraj kraljestva duha 65
(Berdjajev 1998, 25). In za Berdjajeva oseba, kljub temu da je svobodna in se upira
objektivaciji, ni samozadostna ali neodvisna, temveč je za njen obstoj potreben odnos
do drugega (ta pogojenost osebe z odnosom sicer ni na isti ravni, kot je odvisen del od
celote, slednji je matematični, objektiviran odnos. Oseba je vedno celota in ne del (prav
tam, 28)).
V okviru vrednot personalistične etike pa je potrebno opozoriti na neko prvino, ki se
pojavlja v misli personalističnih filozofov in se zdi prvi ob prvem srečanju z njo
nenavadna. To je zavračanje varnosti kot meščanske vrednote. V personalističnem
pojmovnem sistemu sicer meščanstvo ne predstavlja družbenega razreda, temveč ima
nemarksističen pomen. Scheler in Mounier meščanstvo pojmujeta kot splošno razširjeno
zadržanje, ki zavrača tveganje, žrtvovanje in si predvsem prizadeva za zagotavljanje
ugodja in varnosti (Ledure 1998a, 274). Berdjajev na meščanstvo gleda izrazito
negativno, saj ga postavlja nasproti duhu, ki je zanj izvor vsega dobrega. Meščanstvo
tudi pri njem v prvi vrsti ne predstavlja družbenega razreda, temveč način življenja, ki
64
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Glede Berdjajevega pojma objektivacije glej 4. poglavje.
Glede Berjdajevega dualističnega protipostavljanja kraljestva duha in kraljestva narave glej 4. poglavje.
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stremi k varnosti, je konformističen, srečo postavlja v imanenco in je nasprotje
iskrenosti ter pristnosti. Pravzaprav je človek, ki živi kot meščan, povsem potopljen
v imanenco, v ekonomske odnose, zasužnjen je lastnini in denarju, transcendenco pa
zavrača (Berdjajev 1998, 174–180). Z drugimi besedami, meščanstvo sodi v svet
objektivacije, ki po Berdjajevu nasprotuje edinstveni človeški osebi in je povezan
z zlom (Berdjajev 2000, 162–163).
Zavračanje varnosti kot vrednote je pri avtorjih, ki sicer želijo poudariti pomen,
edinstvenost in dostojanstvo vsake človeške osebe, nenavadno, ker varnost pomeni
zavzemanje za sam obstoj, življenje človeka; skrb za oblikovanje in vzdrževanje takšnih
pogojev, da človek ohrani svoje življenje. Brez posebnega poudarka je jasno, da ima
pojem človeškega dostojanstva smisel le, če človek dejansko živi, biva. Kritično stališče
glede varnosti, ki naj bi ščitila le obstoj posameznika, individuuma, ki je odtujen,
sebičen in brez družbene zavesti, je sicer dobro znana značilnost Marxove filozofije
(Marx 1969, 174–175). Njegova kritika varnosti in individualizma ter zavračanje
krivične družbene ureditve imata na personalistične mislece pomemben vpliv, čeprav
vsi popolnoma zavračajo njegovo redukcijo bistva človeškega življenja na družbenoproizvodne odnose. Marxova opredelba meščanstva ali buržoazije kot družbenega
razreda, ki je podvržen lastnini in egoizmu in ki je nujno zapisan propadu, se preveč
zlahka izteče v težnjo po izničenju vseh ljudi, ki sodijo v meščanski družbeni razred, ne
glede na kakršne koli druge značilnosti (kreposti, dostojanstvo …), ki jih ti ljudje imajo.
Prav zato se tudi številni personalistično usmerjeni filozofi, ki kritizirajo meščanstvo ali
zgolj nekatere lastnosti meščanstva, izogibajo opredelitvi tega kot družbenega razreda.
Varnost pa je predmet njihove kritike iz istega razloga, kot ga podaja Marx: postavljanje
varnosti na mesto najvišje vrednote je pot pozabe drugega, ni dviganje nad sebičnost
posameznika, temveč zaščita te sebičnosti. Za Marxa pojem drugega in pojem osebnega
odnosa nimata posebnega pomena ter zato možnost preseganja sebičnosti uvidi
v družbeni razsežnosti, z drugimi besedami, v generičnem človeku; personalisti pa
preseganje sebičnosti povezujejo z zavedanjem prisotnosti drugega/Drugega, ki
predstavlja navzočo človeško osebo, možnost pristnih odnosov, skupnosti in ne
nazadnje navzočo Transcendenco ali Boga. To je tudi razlog, da Marxova kritika
varnosti in meščanstva sovpada s kritiko celote človekovih pravic in s težnjami
po popolnem podružbljanju, ki pravzaprav pomeni odvzem dostojanstva človeški osebi;
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personalistična kritika pa z zavzemanjem za uresničenje človeške osebe kot celote in
poudarjanjem človeškega dostojanstva.
Kritično mnenje glede pretiranega poudarjanja varnosti izraža tudi Jacques Maritain, ko
opozarja na paradoks človeškega življenja. Po eni strani vsi ljudje slutimo, da je
človeško življenje neizmerno dragoceno, da njegove vrednosti ni mogoče primerjati
z ničimer, po drugi strani pa ne samo da je neskončno število človeških življenj
nepremišljeno ali namerno uničenih s strani političnih režimov, gospodarskih ali
družbenih ustanov, ampak smo ljudje svoje življenje pripravljeni tvegati za malenkosti.
Gre za vsakodnevna tveganja zaradi stvari, kot so različni dosežki, delovni izzivi,
majhen napredek za človeštvo, in ne za izstopajoče vrednote, kot so družina, bližnji,
Bog, domovina ali preživetje človeštva. Tudi ne gre za žrtvovanje iz ljubezni ali
velikodušnosti, temveč iz življenjske nuje, želje po slavi, zaradi izživljanja drznosti ali
celo iz vsakodnevnih potreb (že vožnja na delovno mesto pomeni nek nezanemarljiv
odstotek tveganja prometne nesreče). Maritain v opisanem paradoksu življenja vidi
dokaz vrojene človeške slutnje o človeški nesmrtnosti, o tem, da človekova smrt ni
konec, temveč začetek življenja. Obenem pa poudarja tudi pomen sprejemanja tveganja,
tako za posameznika kot za družbo: »Kjer ni tveganja, tudi ni življenja. Modrost ali pa
civilizacija, ki bi temeljila na strahu pred tveganjem in kultu varnosti, ker bi napak
razumela vrednost človeškega bitja, bi prevzela nase največje tveganje, tveganje, da si
strahopeten in neumen. Tveganja, ki jih človek vsak trenutek prevzema nase, so celo
pogoj, da sploh živi, od tega, da si ustvari družino in ima otroke, pa vse do sodelovanja
v vrhovih svetovne politike. Da se človeštvo razdaja, je v zakonitosti narave; je pa tudi
znamenje zaupanja in temeljne ljubezni, ki ju vsak dan darujemo božjemu počelu, od
njega izhajamo in njegov zakon sta obilje in velikodušnost« (Maritain 2004, 31).

3.2

Personalistične kreposti

Krepost (gr. areté, lat. virtus) ali vrlina je moralna odličnost oziroma sposobnost
človeka za moralno delovanje, za spoštovanje moralnih vrednot in delovanje v skladu
z načeli, ki te vrednote zagotavljajo in ohranjajo. Preko gojenja kreposti človek dosega
dobro življenje. Krepost lahko opredelimo tudi kot teženje po doseganju človeške
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popolnosti: »Krepost(nost) je stopnja popolnosti, dovršenosti duha in stopnja popolnosti
človekovega moralnega značaja. Krepost je (ali se izraža ali obrodi v) popolnost
v pogledu fizično-psihičnega-duhovnega ustroja osebe, v pogledu njenega odnosa
do drugih ljudi in do Boga. Nasprotje kreposti (gr. kakía, lat. vitium) imenujemo hiba,
tudi šibkost, slabóst« (Žalec 2010a, 157).
V antiki in srednjem veku je na področju etike prevladovalo spraševanje, kakšno je
pravilno delovanje človeka glede na njegovo naravo; kaj naj bi človek bil in kako naj bi
dosegel tisto, kar naj bi bil. Antična in srednjeveška etika sta se tako ukvarjali predvsem
s krepostmi, močmi ali sposobnostmi, preko katerih človek doseže svoje bistvo, naravo,
pravilno delovanje. Razlika med antično in srednjeveško etiko je v tem, da prva
v krepostih vidi izvor dobrega in obratno; srednjeveška – krščanska etika pa kot
vrhovno dobro pojmuje Boga, ki je s tem tudi vir kreposti (Žalec 2010a, 158–168).
V novem veku se na etičnem področju težišče s kreposti premakne na načela, norme. Ta
premik je posledica velikih sprememb v pojmovanju človeka in sveta – subjektivizacije,
relativizacije, urbanizacije, industrializacije … V novoveškem svetu preprosto ne
obstaja več enotno pojmovanje dobrega, zato se raznovrstne morale osredotočajo
predvsem na načela, katera poskušajo bolj ali manj uspešno aplicirati na človeka na
splošno, pa čeprav je vedno manj jasno, kaj bi človek na splošno (če odmislimo vse
njegove partikularne lastnosti, kot so spol, narodnost, državljanstvo …) sploh še bil. Kot
se zelo jasno izrazi Schockenhoff, ki ga navaja Juhant: »Če stopajo v ospredje vprašanja
normativne etike, je to vedno tudi pokazatelj, da sta preprosta nravnost in nevprašljivo
živeti etos v ljudeh na več področjih izgubila svojo veljavnost ali pa da je z razvojem
znanosti in tehnike nastal nek nov (moralni) izziv« (Juhant 2009a, 358). V času po drugi
svetovni vojni se na filozofskem področju, predvsem v okvirih politične filozofije,
pojavljajo težnje po ponovnem uveljavljanju vrlin. Za oživitev vrlin si z novimi
teorijami prizadevajo avtorji, kot so William A. Galston, Alasdair C. MacIntyre,
Michael Novak (1933–), Martha Nussbaum (1947–) in Amartya Sen (1933–), pa tudi
Paul Ricoeur.
V okvirih personalistične etike sicer ne moremo govoriti o kakšni sistematični ali jasni
teoriji vrlin, nekateri avtorji teh pravzaprav niti ne omenjajo ali celo opozarjajo na to, da
preveliko poudarjanje krepostnosti lahko namesto k pravi popolnosti vodi k stranpotem,
83

kot je na primer nadutost. Vendar je kljub temu mogoče razbrati, katere so tiste
človekove lastnosti in sposobnosti, ki jih personalistični avtorji pojmujejo kot
pomembne za oblikovanje in ohranjanje personalistične naravnanosti v družbi. Zopet
moramo poudariti, da personalistični avtorji ustvarjajo povsem različne pojmovne
sisteme, zaradi česar ne moremo predstaviti nekega trdnega in enotnega sistema
personalističnih kreposti, lahko pa izpostavimo nekatere kreposti, ki jih ti avtorji
obravnavajo oziroma primerjamo njihova pojmovanja človekove moralne odličnosti in
tako ustvarimo nek nabor kreposti ali sposobnosti, ki so pomembne v personalističnem
vrednostnem sistemu z osebo na najvišjem mestu.

Pri Mounierju je potrebno najprej opozoriti na njegovo zamejevanje prizadevanja
po moralni popolnosti. Gojenje krepostnega življenja in določenih kreposti je
pomembno, saj brez krepostne osebe ni pravega personalizma; sam svet osebe
nasprotuje neodgovornosti, begu, nedejavnosti, ideologiji, pojavlja in vzpostavlja se kot
odgovornost, pritrditev, navzočnost, napor, polnost (Mounier 1990, 46). Vendar se je
potrebno zavedati, da že preprosto zato, ker mora vsaka krepostna oseba tudi dejavno
posegati v stvarnost, teženje po moralni popolnosti, drugače rečeno po popolni čistosti,
ne more biti nikoli realizirano. Popolna čistost je abstraktna ideja, utopija, ki jo je
nemogoče uresničiti, zato tisti, ki se tega ne zavedajo in želijo popolnost dosegati
v dejanskosti, zapadejo v skrajnosti – v beg pred stvarnostjo ali v skrajno
revolucionarnost (Mounier 1990, 15–19). Nestvarni, utopični krepostnosti nasprotuje
pot, ki so jo izbirali francoski personalisti: »Osebna pot pa je nasprotno konkretna
potrditev in včlenitev, sprejeta odgovornost v svetu različnih situacij« (prav tam, 16).
Bistvo krepostnosti torej ni v teženju k abstraktnim idealom, krepostnost mora biti
usmerjena v stvarnost, konkretnost in s tem dejavna, kar pomeni, da je stvarnost
spreminjajoča, vendar hkrati odgovorna. Kljub temu da se Mounier namerno izogiba
neposrednemu izpostavljanju kreposti in krepostnosti, saj po njegovem mnenju to vodi
v naduto krepostnost, ki je lahko slabša kot ponižna grešnost (prav tam, 117), je mogoče
vseeno pokazati, katere lastnosti, sposobnosti Mounier pojmuje kot nujne za dejavno,
učlovečeno osebo.

Modrost in razumnost kot sposobnost smiselne uporabe uma v praksi sta po Mounierju
pomembni za preseganje idealizma na eni in racionalizma, ki želi ukiniti vsako
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skrivnost (prav tam, 69) na drugi strani. Kreposti zmernosti,66 resnosti in strogosti
omogočajo preseganje marksistične naravnanosti (prav tam, 69–70), ideoloških zmot,
nekritične dobrovoljnosti in neopredeljenosti (prav tam, 78–80). Za zmožnost dejavnega
poseganja v svet je odločilna krepost poguma (prav tam, 205).

Za ustvarjanje sporazumevanja in odnosov, kar je za osebo bistvenega pomena, je
potrebna krepost odprtosti ali razpoložljivosti; odpiranje milosti in odpiranje drugemu.
Hkrati to pomeni sposobnost podarjanja samega sebe drugemu, velikodušnost in
zastonjskost. Razpoložljivost osebe nasproti drugemu, nasproti njegove navzočnosti
omogoča neinstrumentalno zadržanje do sočloveka (prav tam, 117, 184–185). Da lahko
oseba samo sebe resnično podarja drugemu, mora po eni strani stopiti v proces
razlastitve, 67 po drugi strani pa mora težiti k pristnosti, odkrivati svojo poklicanost in tej
poklicanosti slediti, odgovoriti. Slednje omogoča krepost zbranosti. »Zgostitev
›notranjega življenja‹ nikakor ni ločitev, umik pred bojem in tveganjem ali pretanjeno
samozadovoljstvo; v krščanskem življenju gresta z roko v roki zbranost in odprtost.
Pozunanjena duša je otrdela in zaprta, zbrano bitje pozna in nosi v sebi ›višino, širino in
globino‹« (prav tam, 126). V sklopu dejanj, ki so potrebna za vzpostavljanje odnosov,
Mounier omenja še razumevanje drugega kot drugega, ne da bi v njem iskali sebe;
vživljanje in ustvarjalno zvestobo (prav tam, 185).
Misel Gabriela Marcela vrlinam ne dodeljuje kakšnega izstopajočega mesta, saj se
najpomembnejša vprašanja, ki ga vznemirjajo, kot so na primer: »Kdo sem?«, »Kdo si
torej ti?«, »Morda nismo nič?«, »Zakaj živim in kakšen smisel ima vse to?«, uvrščajo na
ontološko in metafizično raven, ki ju Marcel ločuje od etične ravni, slednjo pa dojema
kot raven pridobivanja kvalitet in teženja po popolnosti. Hkrati sam opisuje hrepenenje
po biti, življenju, deležnosti, ki je nasprotje praznine niča in nasprotje posedovanja
(Kovač 1998a, 292). Hrepenenje po biti, po življenju človeka vodi v globine in takoj
zatem v srečanje z drugimi, oblikovanje odgovornih medsebojnih odnosov. Tovrstno
srečevanje človeka z misterijem in sočlovekom v sodobnosti ovira zoževanje človeka
na njegovo funkcionalnost. Pojmovanje človeka kot entitete, ki ima zgolj funkcijsko
66

Mounier zmernosti sicer izrecno ne omenja, piše pa o nujnosti umiritve razdraženosti in »bojnih
klicev«, ki so značilni za marksizem.
67
Razlastitev ali razposedovanje tu ni ekonomski, temveč ontološki pojem. Pomeni izstopanje iz sebe,
osvobajanje od samega sebe, od egocentrizma, da se lahko odprem drugemu (npr. Mounier 1990, 184).
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vlogo in nobene smotrnosti na višji ravni, je njegova pohaba, odtrganje od biti in
povzroča vedno večji obup. Marcel se takole izrazi: »Vendar pa tisti, ki vse to opazuje,
ne začuti le žalosti, temveč topo, neznosno slabost, ki jo občuti človek, ki ugotovi, da je
ponižan na stopnjo življenja, ko ni več nobene razlike med njim in njegovimi
funkcijami. Ta slabost dovolj jasno kaže na neko napako ali zlorabo v strahotni razlagi,
ki sta jo skušala vedno bolj nečloveški družbeni red in neka prav tako nečloveška
filozofija zasejati v nemočni človeški um. […] Življenje v svetu, ki se vrti okoli ideje
funkcionalnosti, je izpostavljeno obupu, saj je ta svet v resnici prazen in samo votlo
doni; obupu se lahko upira samo, kolikor znotraj tega obstoja delujejo njemu v prid
neke skrite moči, ki si jih ne more zamisliti ali jih prepoznati. Pri tem pa se zgodi, da ta
osnovna slepota vse bolj omejuje možno delovanje teh sil in jih navsezadnje oropa
njihove oporne točke« (Marcel 2003, 108).
Človek kot oseba je nasprotje funkcionalnosti in instrumentalnosti ter spada
na metafizično raven, ki je nujno skrivnostna in do katere spoznanje nima neposrednega
dostopa.68 Marcel uporablja za označevanje človeških dejanj, sposobnosti, lastnosti, ki
so ključne za osebo, udeleženo v skrivnosti in vstopajočo v odnose, podobne pojme, kot
smo jih opazili že pri Mounierju. Za ustrezen pristop k misteriju so potrebne
sposobnosti čudenja (v slovenščini je to ustrezna beseda, saj je nakazuje povezavo med
čudenjem in čudežem, ki jo želi Marcel izraziti, glej Marcel 2003, 109). Zbranost je
sposobnost, da se oseba osvobodi sveta problemskega, spoznanja in se prepusti biti,
pride v stik s svojimi temelji, čeprav se hkrati zaveda, da sama ni identična tem
temeljem. Zbranost sta notranja obnovitev in hkraten odmik od življenja, ki ni
utemeljen v spoznanju, temveč v zavzemanju stališča do svojega življenja. Zbranost ni
predstava, ni spoznanje in ne intuicija, temveč gotovost v obstoj sebe in obstoj biti,
potrjevanje biti (prav tam, 117–119). Ontološkega misterija se dotika tudi upanje, ki je
nasprotje obupa – torej zanikanja biti. Upanje tako ni oblika iluzorne želje, temveč
skrivnost potrjevanja biti (prav tam, 120–121). Sposobnost upanja temelji v ponižnosti
kot nasprotju napuha (gr. hybris), ob čemer je bistvo napuha potrebno razumeti kot
težnjo po samozadostnosti; ko človek izvir vse svoje moči išče le v sebi. Upanje pa je
volja, ki je usmerjena v nekaj, kar ni odvisno od nje. Ker je volja po Marcelu
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Gre za to, da je za Marcela spoznanje podrejeno biti. Spoznanje je vedno že odvisno od biti, vpleteno
v bivanje, ne more se popolnoma neodvisno postaviti kot neka Arhimedova točka, kot neodvisni
preučevalec biti. Vprašanje o biti je zato metaproblemsko (Marcel 2003, 113).
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ustvarjalnost in sprostitev, tudi upanje kot oblika volje ne more biti izgovor
za nedejavnost, temveč izvor in sprostitev ustvarjalnosti. V povezavi z ustvarjalnostjo je
pomemben pojem ustvarjalne zvestobe, ki zopet ne pomeni nedejavnega konformizma,
temveč trajno navzočnost. Navzočnost pa pomeni več kot fizično prisotnost nekega
bitja, navzočnost je priliv, je prisotnost bitja in odnosa, ki se spleta med menoj in tem
bitjem in ki presega mojo zavest. Z navzočnostjo je tesno povezana še razpoložljivost –
razpoložljivo bitje je tisto, ki dopušča svojo navzočnost, se odpira vzpostavljanju
odnosa, medtem ko nerazpoložljivo bitje zaradi lastne zastrtosti ni sposobno odnosa
(prav tam, 131–132).
Do skrivnosti življenja, biti, soljudi in Boga človek lahko pristopa še preko ljubezni in
vere, ki sta medsebojno povezani. Vera Marcelu ne predstavlja vrste spoznanja ali
prepričanja, saj vera ni skupek trditev, temveč način povezave, odnosa do Boga,
predanost Bogu, ki temelji na zaupanju Bogu kot osebi. Pojmovanje vere zgolj kot
sledenje določenim dogmam in načelom je napačno, ker zgreši bistvo vere – njeno
vpetost v odnos (Janžekovič 1971, 23–26). Ker je vera odnos, ki temelji na zaupanju, je
povezana z ljubeznijo, ta pa k bitju pristopa neposredno in celostno (prav tam, 27).
Ljubezen je tudi edini pristop, ki ob doseganju metaproblemskih, skrivnostnih kategorij
vzdržuje ravnotežje med pretirano dogmatičnostjo na eni in preveliko mistično
prepuščenostjo na drugi strani. Ljubezen je pristop, ki v metaproblemskem ohranja
zavzetost za konkretno (Marcel 2003, 133). Tega je ljubezen sposobna, ker osebo
osvobaja od same sebe, s tem, da jo usmerja k drugemu, h konkretnemu sočloveku in
Bogu.
Človek kot oseba je več kot le bitje z določenimi funkcijami, oseba je naravnana
k iskanju polnosti bivanja, oblikovanju odnosov in udeleženosti v skrivnosti, v
ontološkem misteriju, z drugimi besedami v tistem, kar presega funkcionalnost in
spoznanje. Marcel podrobno obravnava lastnosti in sposobnosti, ki človeku omogočajo
osvobajanje od ravni gole funkcionalnosti in preko katerih se človek srečuje
z ontološkim misterijem. Tega sam ne imenuje kreposti, saj etiko ločuje od metafizike,
vendar bi lahko lastnosti ali sposobnosti osebe, kot so zbranost, razpoložljivost, upanje,
vera in ljubezen, lahko pojmovale tudi kot kreposti, ki so potrebne za preseganje ravni
funkcionalnosti. Upanje, vera in ljubezen so hkrati osrednje krščanske – teološke, Božje
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ali tudi vlite – kreposti. Marcel glede pojmov, ki jih uporablja za opis ontološke
skrivnosti ter pristopov k njej, izrecno poudari njihov krščanski izvor ter potrebnost
osnovnega razumevanja krščanstva za dostop do njegovega pojmovnega sistema. Kljub
temu sprejemanje njegovih pojmov ni pogojeno s sprejemanjem krščanskega razodetja,
saj Marcel pojme oblikuje filozofsko, ne da bi predpostavljal kakršnokoli razodetje
(prav tam, 133).
Guardinijeva teološka in filozofska misel je v primerjavi z Marcelovo filozofijo
s krščanstvom povezana še na drugi ravni, saj poleg navezave na pojme, ki izhajajo
iz krščanstva, predpostavlja tudi krščansko razodetje, na kar kažejo pogosti
svetopisemski navedki in sklicevanje na Kristusove besedo. Zato ni presenetljivo, da
Guardini neposredno izpostavlja teologalne kreposti: vero, upanje in ljubezen, ki jih
oseba potrebuje za odnos z Bogom, za pristnost lastnega notranjega življenja in
deležnost na Božji notranjosti: »V krščanski eksistenci je torej skrivnost, ki jo je
mogoče dojeti le v veri. Obstaja človek, ustvarjeno bitje, del sveta. V njem se dviga živi
Bog. On ni svet, ni ustvarjen. Bog je Bog in živi v lastni notranjosti. Toda človeku daje,
da je deležen te notranjosti. Ne iz nečesa človeku lastnega ali kot nekaj, kar je v njem,
temveč iz milosti in kot milost. Če človek stopi v ta odnos z vero, upanjem in
ljubeznijo, se v njem prebudi življenje, ki ne izvira iz njega samega. A to življenje se
v njem udejanja in tako človek postane človek, kakor si ga je zamislil njegov Stvarnik.
Vera, upanje, ljubezen so ›božje‹ in ›vlite‹ kreposti, po katerih človek udejanja božje
življenje« (Guardini 1991, 36). Vera, upanje in ljubezen so kreposti, ki so človeku
podarjene, so sad Božje milosti. Človek do teh kreposti ne more priti po lastni zaslugi,
kot je na primer temeljito duhovno poglabljanje, temveč je odvisen od Drugega, od
Boga in njegove darežljivosti. S to trditvijo je skladno Marcelovo pojmovanje upanja
kot nasprotja napuha in samozadostnosti, upanja kot ponižnega, a dejavnega
priznavanja lastne odvisnosti.
Poleg teoloških Guardini izpostavi še kreposti, 69 pomembne za upor proti širjenju
masovnosti, nasilja in neodgovornosti, ki v veliki meri izhajajo iz sodobnega poskusa
uveljavljanja trojne neodvisnosti (avtonomije): neodvisnost narave, neodvisnost
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Sicer tudi Guardini, tako kot Mounier, ni ravno pristaš pretiranega poudarjanja krepostnosti, piše celo
o nelagodju, ki ga čuti ob samem pojmu kreposti. Človek lastne dobrote in popolnosti ne sme izpostavljati
oziroma bi moral ravnati, kot da ne ve za svoje lastno dobroto ali vrline (Guardini 1993, 316–317)
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subjekta in neodvisnost kulture.70 Te kreposti so resnoba, pogumnost in svobodnost.
Krepost resnobe je v tem sklopu najpomembnejša, gre namreč za odkrivanje resnice,
sprejemanje odgovornosti in stvaren ter odgovoren odnos do Boga, ki je Resnica.
Pogumnost je duhovna moč za soočanje s kaosom in kljubovanje strahu, ki narašča
z večanjem človeške tehnične sposobnosti. Krepost svobodnosti je sposobnost
ohranjanja notranje neodvisnosti od nasilja, predvsem političnega in medijskega
(propaganda, tisk, radio, kino) in upiranje skušnjavi prisvajanja moči (Strle 1991, 163–
164).
Berdjajev temeljni problem človeka zaznava kot razpetost med sužnostjo in svobodo.
Človek je oseba in kot tak bitje, prežeto z duhom, vendar se zaradi nenehnega
popredmetenja, brez katerega človekovo življenje v svetu ni mogoče, njegova
stremljenja, dejavnosti in odnosi vse preveč zlahka sprevržejo v nesvobodo,
v suženjstvo. Ob opuščanju pristne duhovnosti, truda po doseganju Resnice,
ob pozunanjenosti in odtujenosti lahko človek postane suženj praktično vsemu: državi,
družbi, civilizaciji, sam sebi, religiji, kulturi, estetiki, spolnosti … Čeprav tudi Berdjajev
krepostnosti ne obravnava neposredno, je po njem za človeka najbolj pomembno
osvobajanje sužnosti, za kar je po eni strani potrebna Božja milost (Berdjajev 1998,
238), po drugi strani pa se mora človek za svojo svobodo in duhovnost truditi in boriti
tudi sam s svojimi zmožnostmi in s svojim celotnim bitjem: »Človekova duhovna
osvoboditev je realizacija človekove osebe. To je dosežek celostnosti. In to je stalen boj.
Temeljno vprašanje realizacije osebe ni vprašanje o zmagi nad determinizmom materije.
Takšna je samo ena stran. Temeljno je vprašanje o celostni zmagi nad zasužnjenostjo«
(prav tam). Človekova zmožnost za kljubovanje sužnosti je njegova ustvarjalnost (prav
tam, 242). Ustvarjalnost je temelj svobode kot duhovna dejavnost, sami rezultati, izdelki
ustvarjalne dejavnosti pa zaradi nujnosti popredmetenja duha lahko zopet postanejo
objekti človekovega zasužnjevanja. Človekovo ustvarjalno dejanje izvira iz duha,
osvobaja avtorja dejanja in v svet prinaša novost (Berdjajev 2000, 79). Preko
ustvarjanja človek premaguje strah in potrtost, v ustvarjalni dejavnosti na človeka deluje
milost, ustvarjanje je povezano tudi z ljubeznijo in spoznanjem (prav tam, 225–226).
Različnim oblikam zasužnjenosti se človek lahko upira še preko premišljevanja ali
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Avtonomija kulture pomeni pojmovanje kulture kot samostojne nosilke vrednot. Kultura je v tem
primeru pojmovana kot ustvarjena od človeka in neodvisna od Boga (Strle 1991, 163).
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kontemplacije (upor proti zasužnjenosti časovnosti in tehnicistični civilizaciji, prav tam,
123) in služenja (kljubovanje zasužnjenosti individualizmu, egocentrizmu in elitizmu,
prav tam, 129).
Vrline, ki smo jih izluščili iz misli štirih personalističnih avtorjev, so raznovrstne,
vendar se do neke mere skladajo, kar kaže tudi na medsebojni vpliv avtorjev (predvsem
Marcel in Mounier, hkrati je na oba pomembno vplival Maritain) in na nekatere skupne
izvore njihove misli (na primer krščanstvo, nasprotovanje Marxu in Nietzscheju). Kljub
povsem različnim filozofskim pristopom obravnavanih avtorjev pa je mogoče glede
vrlin izpostaviti nekatera osnovna izhodišča, ki so jim skupna: vrline so do neke mere
človeku podarjene, z drugimi besedami, so sad Božje milosti (vera, upanje, ljubezen,
pri Berdjajevu ustvarjalnost), vendar si mora človek zanje tudi prizadevati, truditi,
boriti. Pomembne so tako tiste človekove sposobnosti, preko katerih oblikuje odnose
z drugimi osebami (odprtost ali razpoložljivost, vživljanje, velikodušnost ali podarjanje
samega sebe, zvestoba, služenje, pa tudi vera, upanje in ljubezen), kot tudi tiste,
s pomočjo katerih se oseba vzpostavlja kot samostojna in hkrati brani pred družbenimi
težnjami po instrumentalizaciji, razosebljanju, funkcionalizaciji oseb (modrost,
razumnost, zmernost, resnost, strogost, pogum, čudenje, ustvarjalnost, svobodnost,
zbranost).

3.3

Personalistična načela

Etična načela usmerjajo in določajo človeško ravnanje ter ščitijo vrednote oziroma
zahtevajo spoštovanje teh vrednot. Načela se izoblikujejo in preoblikujejo tekom
zgodovinskih in družbenih procesov, hkrati s tem pa poteka tudi njihovo nenehno
preverjanje. Kot zapiše Janez Juhant: »Norme so izdelani (najvišji) okviri, ki jih človek
pridobi z abstrakcijo svojega etičnega delovanja in so povezani z njegovo etično prakso,
tj. spoštovanjem temeljnih vrednot. Svoje potrdilo imajo tudi v človekovem
zgodovinskem oz. kulturnem izročilu in v stalnem potrjevanju etične prakse
posameznika in družbe. Kot je dejal že Franz Brentano, gre za preudarno potezo izbire
najvišjega moralnega načela, po katerem bo človek storil to, kar je zanj res dobro«
(Juhant 2009a, 358).
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V personalistični filozofiji so okviri človeškega etičnega delovanja oblikovani predvsem
v upoštevanju in spoštovanju dostojanstva osebe ter občestvenega vidika osebnega
življenja. Osnove teh okvirov imajo svoj izvor v judovsko-krščanskem izročilu, ki preko
postave, dekaloga, blagrov in Kristusovih zapovedi ljubezni določajo odnose med
človekom in Bogom ter med ljudmi, ki morajo biti spoštljivi, nenasilni, nasprotni
koristoljubju, iskreni, dobronamerni … Sam Kristusov nauk gre še dlje in radikalizira
etične zahteve na nerecipročnost: osebo je potrebno ljubiti ne glede na kvaliteto odnosa
te osebe do mene.
Sodobnejše načelo, ki nedvoumno uveljavlja spoštovanje osebnega dostojanstva kot
brezpogojno dolžnost, brezpogojni velelnik, je Kantov kategorični imperativ, in sicer
v drugi izmed štirih formulacij71: »Deluj tako, da boš človeštvo tako v svoji osebi kakor
v osebi vsakogar drugega vselej uporabljal hkrati kot smoter, nikoli zgolj kot sredstvo«
(Kant 2005, 45). Kantova formulacija je imela pomemben vpliv na razvoj in
uveljavljanje pojmovanja človeškega dostojanstva kot osrednje vrednote, vendar
vsebuje njegova misel obenem tudi poudarek na občosti, ki je za personalistično misel,
ki ima vedno pred sabo tudi konkretnega človeka, nekoliko problematičen. Poudarek na
občosti moralnega zakona, ki izhaja iz univerzalnosti uma, ta pa je referenčna točka in
usmerjevalec ustrezne volje (neustrezna volja se nasprotno ravna po poželenjih in
samoljubju), je pri Kantu jasno razviden že iz ostalih treh formulacij kategoričnega
imperativa. Moralni zakon ali obči naravni zakon ne dopušča partikularnosti, na ravni
občega zakona je irelevantno, v kakšnih okoliščinah se neka oseba nahaja, kakšen je
njen značaj, kakšne so njene posebnosti. Problem univerzalnega moralnega načela je, da
pri apliciranju na konkretnega človeka in konkretne okoliščine postane vprašljivo, ali
lahko ljudje znotraj različnih civilizacij, družb ali religij svoja osebna vodila (maksime)
delovanja ne glede na partikularnosti usmerjajo skladno z enotnim, univerzalnim umom
in nanj vezanim občim zakonom.
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Ostale tri formulacije Kantovega kategoričnega imperativa so: … deluj le glede na tisto maksimo,
zaradi katere lahko hkrati hočeš, da naj postane obči zakon; … deluj tako, kot da naj maksima tvojega
dejanja postane s tvojo močjo obči naravni zakon; … deluj glede na maksime, ki imajo lahko hkrati kot
obči naravni zakon same sebe za predmet. (Žalec 2010a, 214; v telesu besedila in v opombi pod črto in
Kant 2005, 37, 38, 53 ).
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Kakorkoli, Kantova druga formulacija kategoričnega imperativa je za personalizem
pomembna predvsem z ravni nasprotovanja posredstvenju ali instrumentalizaciji
človeka. Načelo nasprotovanja instrumentalizaciji človeške osebe je skupen temelj
vsem personalističnim mislecem. V smeri personalistične dopolnitve Kantovega
kategoričnega imperativa se giblje osnovna etična norma, ki jo Janez Juhant navaja
po Wilhelmu Kamlahu: »Upoštevaj, da imajo drugi potrebe, tj. da so kot človeška bitja
naravnani drug na drugega kakor ti, in ravnaj v skladu s tem. Ali drugače: Ves čas mora
vsakdo upoštevati, da so vsi njegovi soljudje bitja potreb, in se mora po tem ravnati.
Upoštevaj, da so drugi ljudje bitja potreb, kakor ti sam, in se ravnaj po tem!« (Juhant
2009a, 360) To splošno načelo v primerjavi s Kantovim brezpogojnim imperativom
vključi človekovo vpetost v odnose, vidik solidarnosti in celostno pojmovanje človeka,
ki ni vezano samo na um, temveč tudi na raven človeških potreb, kar ustreza
personalističnim pojmovanjem, saj ta poleg človekovega dostojanstva kot osrednje
značilnosti človeka-osebe pojmujejo še vključenost v odnose in celostnost.
Personalistična etika, njene vrednote, kreposti in načela poudarjajo človekovo
dostojanstvo. Vendar ne zgolj to. Personalistična etika pojmuje človeka kot osebo,
pojem oseba pa ne more biti razumljen pravilno, če je odsotno zavedanje odvisnosti
osebe od odnosa. Oseba se udejanja in oblikuje v odnosu, odsotnost odnosa za osebo
pomeni propad in razkroj. Hkrati pojem osebe vsebuje vidik skrivnostnosti, »vsebina«
osebe je vedno delno zakrita, nedostopna spoznanju, z drugimi besedami, spoznanje
presega. Personalistična etika ni ne individualistična, ne egoistična in ne
antropocentrična, in to kljub temu da je v njenih okvirih dostojanstvo osebe vrhovna
vrednota, saj obenem izhaja iz predpostavke, da človeška oseba ni postavljavec ali
ustvarjalec vrednot (kot na primer v nihilizmu, ki pa človeka pravzaprav prezira).
Značilnost personalistične etike je zavzemanje za osebo, katero ni utemeljeno v
človeku, temveč v Bogu ali v Presežnem. Odtod izvira tudi značilen poudarek
personalistične etike, da mora človek, poleg tega, da razvija svoje sposobnosti in
ustvarjalnost ter poglablja svojo duhovnost, priznati tudi skrivnost presežnosti in daru –
milosti.
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4.

Temeljni poudarki in pojmi personalizma

Medtem ko smo v prvih treh poglavjih zarisali okvire personalistične filozofije,
obravnavali personalistične dejavnike in določene prvine personalistične etike ter
izpostavili delce misli nekaterih personalističnih avtorjev, se bomo v četrtem poglavju
osredotočili na same pojme, ki gradijo temelje personalistične filozofije. Pri tem bomo
uporabili nekatera pojmovna izvajanja personalističnih avtorjev, ki smo jih predstavili
že v prvih treh poglavjih, ter dodali nova. Ta strnjena obravnava personalizma z vidika
najpomembnejših personalističnih pojmov nam bo v naslednjih poglavjih (predvsem
v III. delu disertacije) omogočila podrobnejšo obravnavo razmerja totalitarnih režimov
do osnovnih poudarkov in zavzemanj personalizma.

4.1

Oseba

Brez pojma oseba pravzaprav ni mogoče razpravljati o personalistični filozofiji, zato je
bilo o njem veliko napisano že v prvih treh poglavjih in bomo na tem mestu zgolj strnili
predhodna dognanja.
Oseba je entiteta, ki jo odlikuje njeno neodtujljivo dostojanstvo, njena nezmožnost, da
bi postala golo sredstvo za dosego nekega cilja. Oseba je cilj sama na sebi in osrednja,
vrhovna vrednota. Čeprav je tudi osebo mogoče obravnavati kot stvar, jo razvrščati,
spoznavati njene lastnosti in jih izkoriščati, s tem osebe ni mogoče v celoti
popredmetiti. Oseba oziroma bistvo osebe je namreč presežno spoznanju, umu in ga ni
mogoče določiti. Oseba pa presega tudi svet, in to s svojo duhovno naravo,
bogopodobnostjo in potencialom za večno življenje. Za osebo sta značilna prepletanje
ter medsebojno oplajanje telesnosti in duhovnosti, ki tvorita nedeljivo celoto. Kljub
temu da je vsaka oseba edinstvena, neponovljiva in enkratna, pojem osebe ni enak
pojmu posameznik, saj oseba predpostavlja odnos. Kljub temu da v personalizmu
pojmovanje osebe variira od zakoreninjene statičnosti pa do skoraj nedoločljive
dinamičnosti (glej podpoglavje 2.1), je v vseh različicah personalizma prisotno
povezovanje osebe z odnosom in nasprotovanje, značilno novoveškemu pojmovanju
človeka kot posameznika, individuuma, saj takšno pojmovanje človeka osami,
atomizira, siromaši.
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4.2

Dejavnost

Teorija človeške dejavnosti ima v personalizmu pomembno mesto. Bivanje samo je
neločljivo povezano z dejavnostjo, mogoče je celo trditi, da tisto, kar ne deluje, ne
obstaja. Dejavnost človeka oziroma osebe in neosebnih entitet ali stvari se razlikuje:
»Ko gre za človeka, pomeni njegovo celotno duhovno izkušnjo, ko gre za bitje, pa
njegovo notranjo rodovitnost« (Mounier 1990, 195).
Odnos med bivanjem in dejavnostjo človeka podrobneje tematizira Wojtyła, ki se
naveže na rek Operari Sequitur Esse (dejavnost sledi bivanju). Interpretacijo tega
stavka je mogoče zastaviti širše, kot se zdi sprva; ne gre zgolj za odvisnost dejavnosti
od obstoja, temveč za medsebojno odvisnost obstoja in dejavnosti. Namreč, če
dejavnost izhaja iz obstoja, je dejavnost hkrati tudi najbolj neposreden pričevalec
obstoja oziroma najprimernejši način za spoznavanje obstoja. V tem smislu lahko
zapišemo, da je obstoj spoznavno odvisen od delovanja: »Na osnovi človeškega operari
nato odkrijemo ne le to, da je človeško bitje njegov ›subjekt‹, ampak tudi, kdo je
človeško bitje kot subjekt svoje dejavnosti. Operari, če ga vzamemo kot celovit
dinamizem človeškega bitja, nas usposablja za to, da prispemo k bolj določenemu in
lastnemu razumevanju subjektivnosti človeškega bitja« (Wojtyła 1998, 4). Wojtyła sicer
celovit človekov dinamizem pojmuje kot vse, kar se dogaja v človeškem telesu
(na telesni in duševni ravni), in vse, kar človek počne; vendar slednje, torej dejanje,
dodatno loči od preostalega »človeškega dogajanja«. Po njegovem se človek kot oseba
razkriva in razodeva ravno skozi dejanje. Dejanje je po Wojtyłi za razumevanje
subjektivnosti človeškega bitja najbolj bistvena oblika dejavnosti (ali dinamizma ali
operari); je: »zavestna človeška dejavnost [activity], v kateri je svoboda, lastna človeški
osebi, sočasno izražena in konkretizirana« (prav tam, 5). Človeška oseba ima temelje in
potenciale svoje človeškosti vsebovane že v svoji posebni človeški podstavi
(suppositum), vendar se resnično človeška dejavnost (actus humanus) ali dejanje pojavi
šele na določeni stopnji razvoja človeške osebe, saj je ta zapleten proces. Človek se
na podlagi svoje podstave postopoma vzpostavlja in razkriva kot človeško samstvo
oziroma posamezni osebni subjekt. Vzpostavlja in razkriva pa se preko dejanja, ki je
posebno značilno zanj kot osebo; poleg tega pa tudi preko celotnega človeškega
dinamizma. Človeško dejanje je zavestna dejavnost (po Wojtyłi človek vzpostavlja
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zavest in ne obratno; zavest je pomembna značilnost, lastnost človeka, ne pa absoluten
subjekt, za človeka je npr. prav tako pomembna tudi izkušnja), za katero je posebno
značilna tudi učinkovitost: »Dejanje, zavestno dejavnost, pripisujemo temu samstvu kot
njegovemu zavestnemu avtorju. Takšna učinkovitost vključuje prvino naravne
odgovornosti. In to nas vodi naravnost v bistveno razsežnost osebne subjektivnosti
človeškega bitja« (prav tam, 7). Človeško dejanje torej zaznamujejo učinkovitost,
svoboda in odgovornost.
Učinkovitost je v dejanju prisotna na dva načina; kot učinkovitost dejanj osebe
na pojave in entitete izven sebe, torej zunanja učinkovitost, ter, kar je še pomembneje,
kot »notranja« učinkovitost ali vzročna povezava med dejanjem in avtorjem dejanja, ki
pa je razvidna samo notranji izkušnji. Druga vrsta učinkovitosti dejanja pomeni
samodoločitev osebe skozi dejanje. Človek v zavestnem delovanju določa samega sebe
in se tako razkriva kot oseba. Na način zunanje učinkovitosti delujejo tudi entitete, ki
niso osebe, vendar je delovanje v tem primeru enosmerno, lahko bi ga zaobjeli
v enostavni shemi vzrok  učinek. Po drugi strani delovanje osebnih entitet vsebuje
tudi notranjo učinkovitost, v kateri subjekt ni samo tisti, ki učinkuje, temveč se tekom
delovanja subjekt tudi spreminja zaradi učinkov, ki se vračajo vanj. Osebno delovanje
se vedno vrača tudi nazaj v osebo, je dvosmerno.
Človeška dejavnost je usmerjena v doseganje določenih ciljev in vrednot. Obenem pa se
znotraj svoje dejavnosti človek vedno obrača tudi sam k sebi kot cilju
(avtoteleološkost), saj vedno preko vseh svojih dejanj določa tudi samega sebe.
»Samodoločitev, ki jo vsebujejo dejanja in pristno človeška učinkovitost, usmerja
pozornost k drugi razsežnosti usmerjenosti k sebi kot cilju [autoteleology],
k razsežnosti, ki je navsezadnje povezana z resničnim in z dobrim – z dobrim v
brezpogojnem in brezinteresnem smislu (bonum honestum). Človeška dejanja tako
kažejo presežnost, ki je kot drugo ime za osebo. Ta presežnost je tisto, kar osvetljuje
subjektivnost, lastno človeškemu bitju« (prav tam, 8). Človeška dejavnost je presežna
zaradi svoje samodoločitvene razsežnosti, zato, ker človek skozi dejanje določa samega
sebe kot osebo, se razkriva kot oseba in ima hkrati samega sebe kot osebo tudi za cilj
(prav tam).
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Poudarek na razkrivanju, razodevanju človeka kot osebe preko značilno človeške
dejavnosti vsebuje tudi misel Hannah Arendt. V njeni delitvi človeške dejavnosti (vita
activa) na delo, ustvarjanje in delovanje (podrobneje o tem v poglavju 1.3.2), ima mesto
dejavnosti, značilne edinole za človeka, delovanje. Človek se kot oseba razkriva preko
govorjenja in delovanja v skupnosti enakovrednih in raznolikih ljudi (Arendt 1996b,
186). Tako Wojtyła kot Arendtova dejavnost, ki jo pojmujeta kot značilno človeško
(dejanje pri Wojtyłi in delovanje pri Arendtovi), povezujeta s svobodo in
odgovornostjo. Vendar Hannah Arendt delovanje poveže predvsem s političnim
področjem in se v tem pogledu razhaja z mislijo Wojtyłe, ki človeškega dejanja ne
povezuje z nobenim posebnim področjem človeškega udejstvovanja.
Posvečanje človeški dejavnosti in izpostavljanje te pa je značilno tudi za Mounierjevo
misel. Mounier za označevanje človeške dejavnosti uporablja izraz dejanje, vendar gre
pri njem za širšo uporabo tega pojma kot pri Wojtyłi. Medtem ko Wojtyła z dejanjem
označuje samo specifično človeško zavestno dejavnost, Mounier dejanje pojmuje kot
dejavnost na splošno (glej Mounier 1990, 194–195). Dejanje torej ni značilno samo
za človeka, vendar pri človeku presega biološko pogojenost (prav tam, 195). Človeških
dejanj ne moremo pojmovati kot del naravnih procesov, kot to počnejo materialistične
in deterministične filozofske smeri. 72 Predpogoj človeškega dejanja je svoboda,
zaznamovano pa je tudi z osebno odgovornostjo (prav tam, 195–196). Mounier opaža,
da vsebuje dejanje štiri razsežnosti: oblikovanje zunanje snovi; oblikovanje subjekta
delovanja; oblikovanje odnosov ter oblikovanje in bogatenje sveta vrednot.
Pri Mounierjevi delitvi dejavnosti ne gre za tako ostro ločevanje med različnimi
razsežnostmi človeške dejavnosti kot pri Hannah Arendt, saj že na začetku opozori, da
naj bi vsako dejanje vsebovalo vse štiri razsežnosti (prav tam, 197). Prva razsežnost
dejanja je delo (poieín), pri katerem gre za urejanje zunanje snovi. Mounier delo
povezuje z gospodarskim področjem in področjem znanosti, s človeško učinkovitostjo
z vidika naravnih ali proizvodnih sil. Čeprav sta cilj in merilo tega področja uspešnost,
to ne pomeni, da je mogoče iz dela povsem izvzeti etični in politični vidik. Človeško
delo je, ravno zato, ker je človeško, nujno povezano z ohranjanjem človeškega
72

Tudi Arendtova močno poudarja, da človeška dejanja in človeško življenje nasploh ne sovpadajo
z naravnimi procesi. Človek je zaradi svoje sposobnosti delovanja in spontanosti po definiciji
nepredvidljivo, neizračunljivo, neprocesno bitje (npr. Arendt 1996b, 260–261).
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dostojanstva in človeških odnosov. Če njegovo obravnavo dela primerjamo z obravnavo
dela Hannah Arendt, opazimo, da Mounerjeva kategorija poieín deloma zajema
kategoriji dela (pónos) in ustvarjanja (poíesis, poieín) pri Hannah Arendt. Mounierjev
opis dela se kategoriji ustvarjanja po Arendtovi približuje z uporabo iste grške izvorne
besede in poudarkom na urejanju snovi; njeni kategoriji dela pa z omenjanjem narave,
proizvodnje, gospodarstva. Jasno je, da tu ne gre za sorodni pojmovanji, saj si Mounier
delo prizadeva združiti s preostalimi vidiki človeka, Arendtova pa si raven dela
prizadeva ločiti od ostalih človeških dejavnosti in ga obravnava kot dejavnost, ki je
vezana zgolj na prizadevanje za preživetje posameznika in vrste. To njeno prizadevanje
izhaja iz bolj splošnega prizadevanja po jasnem razločevanju človeških dejavnosti, ki
naj bi prispevalo tudi k razveljavitvi hierarhije med dejavnim in kontemplativnim
življenjem (npr. Arendt 1996b, 19).
Drug vidik dejavnosti po Mounierju je opravilo ali izdelava (práttein), ki pa se nanaša
predvsem na osebo, ki deluje, ne na oblikovanje zunanje snovi. To je etični vidik
dejanja, katerega merilo je pristnost in znotraj katerega oseba usmerja in oblikuje svoje
spretnosti, kreposti, enotnost (Mounier 1990, 198). Ta vidik dejavnosti je Hannah
Arendt opredeljevala kot delovanje (práxis, práttein), vendar se ni osredotočala toliko
na notranjo rast človeka in na potencialno etično plat tega vidika, temveč je delovanje
povezovala predvsem s spontanostjo, nepredvidljivostjo, skupnostjo (javnostjo) in
govorico, in sicer z namenom navezave delovanja na politično področje. Mounierjev
vidik opravila je bolj soroden Wojtyłovemu poudarjanju notranje učinkovitosti in
samodoločitve, ki podarjata vpliv dejanja na notranje spremembe v človeški osebi.
Tretja razsežnost dejavnosti po Mounierju je theorein ali kontemplativna dejavnost, ki
se nanaša na celotnega človeka, ne le na njegov razum. Gre za raziskovanje vrednot
na teoretičnem področju in: »ni beg pred splošno dejavnostjo k neki izbrani in ločeni
dejavnosti, temveč prizadevanje za kraljestvo vrednot, ki prežemajo in razvijajo vso
človeško dejavnost« (prav tam, 200). Kontemplativna dejavnost ni usmerjena
neposredno v prakso, vendar je z njo povezana, saj spodbude za teoretično raziskovanje
izhajajo ravno iz prakse, mnogokrat pa so izsledki teoretičnega raziskovanja uporabni
v praksi. Posebna oblika kontemplativne dejavnosti je preroška dejavnost, ki vsebuje
neposredno vez med teorijo in prakso s tem, ko meri neposredno na spreminjanje prakse
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(prav tam, 201). Povsem drugače kot Mounier Hannah Arendt kontemplativno življenje
(vita contemplativa) obravnava ločeno od dejavnosti73 in s tem poudarja notranjo
razvejanost same vite active, ki je bila zanemarjena z uveljavljanjem vite contemplative
in posledičnim zvajanjem vsega dejavnega življenja na isti imenovalec (npr. Arendt
1996b, 16–17).
Četrti vidik dejanja po Mounierju je kolektivna ali skupnostna razsežnost, ki je nujna
za polnost človeškega življenja. Da ima za človeško dejanje umeščenost tega
v določeno skupnost bistven pomen, trdita tudi Wojtyła in Hannah Arendt. Wojtyła
sicer človekovo avtoteleološkost pojmuje kot izraz presežnosti človeške osebe in
njenega dejanja, vendar pokaže, da usmerjenost človeka samega vase kot v cilj ne
pomeni, da je skupnost zanj nepomembna. Pomen skupnosti za človeka Wojtyła med
drugim poudarja tudi preko pojma deležnosti, ki ima dva pomena. Prvič deležnost
pomeni sposobnost darovanja lastnega osebnega obstoja in dejavnosti preko obstajanja
in delovanja z drugimi; drugič pa deležnost pomeni pozitiven odnos do edinstvenosti in
neponovljivosti – osebnosti drugih ljudi (Wojtyła 1998, 12). Ker je deležnost tako rekoč
vrojena v subjekt in se ujema z njegovo težnjo po samoizpolnitvi in samoudejanjenju, je
tudi deležnost izraz presežnosti: »Ko gledam odtujitev kot nasprotje ali antitezo
deležnosti, imam v mislih osebo in obe razsežnosti skupnosti, mi in jaz-ti. V vsaki
od teh razsežnosti je deležnost povezana s presežnostjo in je tako utemeljena v osebi kot
subjektu in v osebini vrojeni težnji k samoudejanjenju, k samoizpolnitvi. Sebe
izpolnjujemo kot osebe s pomočjo medosebnih jaz-ti odnosov, prav tako pa tudi skozi
razmerje do skupnega dobrega, ki nam omogoča, da obstajamo in delujemo skupaj
z drugimi kot mi« (prav tam, 22). Ne zgolj izpolnjevanje samega sebe, temveč
predvsem izpolnjevanje samega sebe v okvirih skupnosti je pristni izraz človeške
presežnosti.
Hannah Arendt kot enega izmed najosnovnejših pogojev za možnost delovanja pojmuje
pluralnost – prisotnost številnih raznolikih oseb. Delovanje ni mogoče v odsotnosti
človeške skupnosti. Za človeško osebo pa je pomembna prisotnost skupnosti tudi
73

Kljub ločeni obravnavi Hannah Arendt priznava vlogo, ki jo imajo razmišljanje, volja in razsojanje za
sposobnost delovanja, in da sta vita contemplativa in vita activa v človeku kot celoti medsebojno
povezani. Prav tako ugotavlja, da tudi kontemplativno življenje vsebuje neke vrste dejavnost (Jalušič
1996, XLV–KLVI).
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v preostalih dveh dejavnostih vite active: »Vsaka človeška dejavnost se odigrava obdana
s stvarmi in ljudmi; v tem okolju je lokalizirana in brez njega bi izgubila vsak smisel.
[…] Ni človeškega življenja, tudi življenja naseljenca v puščavi ne, ki, kolikor sploh kaj
počne, ne živi v svetu, ki neposredno ali posredno priča o prisotnosti drugih ljudi. Vse
človeške dejavnosti pogojuje dejstvo, da ljudje živijo skupaj, vendar pa je samo
delovanje tisto, ki si ga sploh ni mogoče predstavljati brez družbe ljudi« (Arendt 1996b,
25).

4.3

Odnos

Pojem odnos je za personalistično misel prav tako bistven kot sam pojem oseba.
Personalistično zadržanje poudarja in se zavzema za pojmovanje človeka kot bistveno
povezanega z drugimi ljudmi, na kar naj bi napeljeval že sam pojem osebe (ki je
uporabljan kot nasproten pojmu individuum ali pojmu monada v Leibnizovem smislu).
Oseba se skozi odnos vzpostavlja, gradi, izpolnjuje in udejanja. Medtem ko je
personalističnim avtorjem skupno poudarjanje človekove vpetosti v odnos, pomen in
dinamiko medosebnih odnosov obravnavajo na različne načine, vsak v skladu s svojim
pojmovnim sistemom (glej podpoglavje disertacije 2.1).

Po podrobni obravnavi odnosov, predvsem odnosa oziroma besede jaz-ti, je dobro znan
Martin Buber. Po njegovem pojmovanju je kljub temu da v svetu prevladuje odnos
oziroma beseda jaz-ono, ki ima monološki značaj in znotraj katere se človek postavi
nasproti svetu, svet popredmeti in poskuša obvladovati (za podrobnejšo obravnavo
Bubra glej poglavje 1.3.1), za človeka temeljno tisto zadržanje, ki vzpostavlja odnos,
torej beseda jaz-ti. To zadržanje je kratkotrajno, vendar je za človeka bistveno, saj se
šele v njem vzpostavi, razodene kot oseba, šele v besedi jaz-ti je človek sposoben
pristnosti. Za Bubrovo pojmovanje odnosov je poleg delitve vsega človeškega izkustva
na omenjeni obliki posebej značilno še podrobnejše posvečanje dogajanju med dvema
osebama, naravnanima druga na drugo, v katerem Buber zazna posebno prostorsko
dimenzijo odnosa, ki jo označi s pojmom medsebojnost (das Zwischen). Prostor
medsebojnosti je realen prostor, kjer se udejanji odnos, vendar je njegov obstoj izredno
kratkotrajen. Z uvajanjem medsebojnosti Buber poudarja, da ima odnos neko povsem
lastno razsežnost, ki je ni mogoče pojmovati zgolj kot dela psihološke ali družbene
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ravni. Po Bubru ima odnos za osebo prednostno vlogo: »V začetku je odnos« (Buber
1999a, 14). Odnos je prvotno stanje človeka in izstop iz tega sveta v besedo jaz-ono
pomeni izstop iz prvotnega stanja. Ker je odnos človekovo izhodišče, je neizogiben:
»Celo same brezodnosnosti ni brez odnosa« (Nosbüsch 1998, 52).
Guardinijeva obravnava odnosa jaz-ti se od Bubrove razlikuje po tem, da človekovega
bivanja kot osebe ne pogojuje z vzpostavljanjem odnosa. Skrb za sočloveka ne naredi
osebe, ampak jo že predpostavlja. Guardini opiše dve vrsti odnosov, ki smo jih ljudje
sposobni vzpostavljati. Dva človeka sta v neosebnem odnosu, če drug drugemu
predstavljata le predmet. V takem predmetnem odnosu postavlja središče vsak le sam
vase. Odnos jaz-ti, pravi osebni odnos, se začne šele, ko jaz pusti ti-ju, da zaživi v lastni
namenskosti, ko se jaz naravna na ti; na drugega in vidi središče v drugem. Osebni
odnos z drugim, ko se drugemu odprem in pokažem, vsebuje tudi določeno tveganje.
V objektnem odnosu lahko človek prikrije svojo pravo osebnost in pri tem ne tvega
zavrnitve. Ko se jaz odloči za osebni odnos, mora ti odgovoriti enako, da nastane pravi
osebni odnos, odprtost in medsebojna naravnanost dveh oseb, ki je izven predmetne
stvarnosti (Guardini 1991, 85). Osebni odnos je sicer lahko vzpostavljen na različne
načine in različno globoko, oseba pristno naravnanost lahko goji celo do predmetov,
živali, pokrajine (podobno trdi tudi Buber).
Oseba je po Guardiniju tako posameznik kot dejavnost, ki poteka v odnosu.
V dejavnosti, dialogu oziroma pristnem srečevanju z drugo osebo se oseba udejanji. Ne
nastane, ampak se le udejanji. Oseba je torej odvisna od obstoja drugih oseb, sicer bi
bila nesmiselna. Medosebni odnos pa lahko nastane šele na temelju govorice (prav tam,
87). Človek je bistveno naravnan na dialog, saj se njegovo duhovno življenje uveljavlja
v govorici; duhovno življenje in delovanje se uresničujeta v govorjenju. Govorica je
prostor smisla, v katerem živi vsak človek.
Za Guardinijevo pojmovanje medosebnega odnosa je značilno podeljevanje središčnega
mesta Bogu; dovršitev vsake osebe in odnosa je le v njem. Oseba brez Boga ne more
obstajati, ne zgolj zato, ker je Bog stvarnik vseh oseb, ampak zato, ker oseba ni oseba,
če ni naravnana na Boga, če Bog ni njen ti. Oseba je enkratna kot oseba in ima
nezamenljivo dostojanstvo in odgovornost, ker jo je Bog poklical za osebo. Človek sicer
ne preneha biti oseba, tudi če zavrne božji klic, ker je bolj kot sama zavrnitev
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pomembno to, da že s svojim obstojem, ki ni povsem pod njegovim nadzorom, človek
odgovarja na ta klic. »S tem personalnost dejansko ni le možnost, ampak tudi bit; ni le
akt, ampak tudi oblika; človeku je prav tako neodtujljivo lastna, kot mu je lastna
njegova ustvarjenost« (Nosbüsch 1998, 47). Sicer tudi Buber odnos do Boga (do
večnega Ti) pojmuje kot najpomembnejšo človeško nalogo, vendar vzpostavljanja
odnosa med človekom in Bogom ne razume tako neposredno kot Guardini. Po Bubru
vodi pot k odnosu z Bogom edinole preko medčloveških odnosov in odnosa človeka
do sveta: »Umakniti pogled proč od sveta še ne pomeni približati se Bogu; in strmeti v
svet tudi ni pot k njemu; kdor pa svet gleda v Bogu, biva v božji navzočnosti« (Buber
1999a, 57) ter: »Kdor hoče govoriti z ljudmi, ne da bi govoril z Bogom, temu se
njegova beseda ne uresniči; kdor pa hoče govoriti z Bogom, ne da bi govoril z ljudmi,
temu beseda zaide s poti« (prav tam, 112). Pri Bubru gre torej za bolj uravnoteženo
razmerje med človeško in božjo osebo v pogledu odnosov kot pri Guardiniju (primerjaj
Nosbüsch 1998, 52).
Razsežnost odnosa jaz-ti ali medosebno razsežnost skupnosti obravnava tudi Wojtyła,
vendar te ne primerja s predmetno razsežnostjo, temveč z družbeno razsežnostjo
skupnosti ali razsežnostjo mi. V odnosu jaz-ti je ti pravzaprav še en jaz, ki se od prvega
jaza razlikuje. Jaz in ti kot drugi jaz sta hkrati povezana in ločena, ločitev se tukaj
nanaša na drugačnost enega jaza od drugega, povezava pa na odnos, ki enega in
drugega povezuje; poleg tega je ta odnos povraten, saj se vedno vrača nazaj k jazu (iz
katerega izhaja), ima na jaz povraten učinek, kar pomeni, da jaz na neki način
spreminja. Wojtyła razčlenjuje medosebne odnose kot odnose, ki se oblikujejo v živeti
izkušnji oziroma z vidika živete izkušnje osebe (Wojtyła 1998, 15). Po eni strani
medosebno razmerje prispeva k samouveljavitvi, samoizpolnitvi in globlji identiteti
osebe, ki je udeležena v takšnem razmerju, po drugi strani pa vključuje deležnost in
medsebojno razodevanje dveh oseb. Odnos jaz-ti ni nujno vzajemen, vendar njegova
vzajemnost prispeva k večji polnosti tega odnosa. Wojtyła izpostavlja pomen dejanja
za oblikovanje medosebnih odnosov. Vsaka oseba je delujoča oseba, vzpostavlja se
preko dejanja, zato se tudi medsebojni odnos dveh oseb vzpostavlja prav preko dejanja:
»Če je jaz ali samstvo vzpostavljen po svojih dejanjih […] in če je ti kot drugi jaz ali
samstvo prav tako vzpostavljen na isti način, tedaj je to tudi sredstvo, po katerem je
vzpostavljen jaz-ti odnos, vključno z ustreznimi učinki tega razmerja na oba svoja
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subjekta (jaz in ti). Subjekt jaz izkuša razmerje do ti-ja v dejavnosti, ki ima ti za svoj
objekt; in seveda vice versa.« (prav tam, 16–17) Medosebna razsežnost skupnosti
vsebuje tudi normativni vidik, saj nakazuje imperativ medsebojnega razodevanja oseb
v njuni osebni resničnosti, vključno s sprejemanjem in potrjevanjem te resničnosti.
Vezi, ki nastajajo v medosebnih odnosih, utrjujejo zaupanje, darovanje, pripadnost in
medsebojna odgovornost.
Družbena razsežnost skupnosti ali odnos mi se nanaša neposredno na mnoštvo oseb in
šele posredno na osebe (drugače kot medosebna razsežnost, ki se nanaša neposredno
na osebe in šele posredno na razmerje med osebami). Zaimek mi označuje tako številne
osebe, ki so vključene v tem mi, kot tudi: »edinstveno subjektivnost tega mnoštva«
(prav tam, 18). Velika vloga zopet pripade dejanju, saj se mi nanaša na številne osebe,
ki skupaj bivajo in delujejo, njihovo delovanje pa se v pristni družbeni razsežnosti
skupnosti usmerja k isti vrednoti, ki jo lahko poimenujemo skupno dobro. V kolikor je
skupno dobro pristno in se v resnici nanaša na dobro vsake osebe v tej skupnosti, je
vsako dobro posamezne osebe globlje in polnejše izkušano v skupnem dobrem. Tako
ima skupno dobro značaj višjega, presežnega, ki je ustrezno presežnosti osebe. Zato
lahko človek kot posamezna oseba v pristnem zavzemanju za skupno dobro v okviru
nekega mi prispe do polnejšega in globljega odkritja samega sebe.
Wojtyła, drugače kot Guardini ali Buber, pristnost in presežnost odnosa ne povezuje
izključno z razsežnostjo jaz-ti, temveč tudi z razsežnostjo mi. Družbena razsežnost
skupnosti74 ne sovpada s popredmetenjem, pač pa s popredmetenjem pri Wojtyłi
sovpada njegov pojem odtujenosti. Wojtyła tako ne postavlja v nasprotje odnosa jaz-ti
in odnosa mi, temveč deležnost in odtujenost. Deležnost je kot pripravljenost na deljenje
lastnega obstoja in delovanja z bližnjimi ter kot pripoznavanje edinstvenosti osebnosti
bližnjih povezana tako z osebno samoizpolnitvijo kot s presežnostjo. Deležnost osebi
omogoča, da je udeležena v medosebni in v družbeni skupnosti in da hkrati ostaja ona
sama, se celo notranje izpopolnjuje. Odtujenost pa je nasprotje deležnosti, je
odvzemanje možnosti za notranje izgrajevanje osebe v pristnih odnosih tako znotraj
medosebnih kot znotraj družbenih skupnosti. Odtujenost pomeni razčlovečenje, teži
74

Vendar je potrebno hkrati poudariti, da je družbena razsežnost skupnosti v kontekstu Wojtyłove misli
še vedno skupnost in ne družba. Družba pa je po Wojtyłi vidik, ki razmerja v mnoštvu človeških bitij
presoja kot objektivno resničnost, in tako v ospredje namesto človeške osebe stopi mnoštvo človeških
bitij kot družba.
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k oženju in izničenju človeškega mi in jaz-ti. V stanju odtujenosti se jaz ni več sposoben
pristno povezati s ti-jem, ostane ločen od njega, ti-ju pa ne pripada več vloga bližnjega,
temveč vloga tujca ali sovražnika (prav tam, 24).

4.4

Govorica in dialog

Medčloveški odnosi in govorica se tesno prepletajo. Človeška oseba ima globoko težnjo
po izražanju in razkrivanju same sebe, kar lahko najbolj jasno in celovito počne preko
govorice. Pristen odnos sicer lahko poteka v tišini (glej na primer Buber 1999a, 115),
v daljšem časovnem obdobju pa se pristni odnosi ne morejo ohraniti v odsotnosti
govorice.

Tesno prepletenost odnosa in govorice dobro ponazarjata Bubrova izraza za medosebni
in predmetni odnos. Buber namreč piše o besedi jaz-ti in besedi jaz-ono. Vzpostavljanje
odnosa je bistveno vezano na govor predvsem na področju človeške medsebojnosti.
Odnose sicer človek lahko vzpostavlja tudi z naravo, vendar je narava negovorna in zato
oblikovanje odnosov na tem področju ne more biti vezano na govor; človekov odnos z
Bogom pa je po Bubru nadgovoren, vendar je kljub temu povezan z govorico, saj naj bi
jo vzpostavljal (Buber 1999a, 10). Kljub temu pristen dvogovor ali dialog ne poteka
nujno preko besed, nujna je pristna naravnanost oseb druge na drugo. Takšno
naravnanost izraža tako pristni govor kot sporočilni molk.
Gabriel Marcel na pomen govorice za človeka opozarja preko obravnave Heideggerja,
njegovega pojma pastir biti in govorice kot hiše biti. Govorica je povezana s skrivnostjo
in svetostjo človeka in biti, človek se razvija prav preko govorice in preko odnosov
z ljubečimi bližnjimi, ki mu govorico posredujejo: »Vendar ne bodimo tako drzni, da bi
si skušali oblikovati kakršnokoli hipotezo o njegovem izvoru [o izvoru jezika, op. a.];
zadovoljimo se s tem, da opazimo, da se zdi problem izvora vedno bolj nejasen, kolikor
se prepleta z vprašanjem pojava človeškega bitja, čemur bi nekateri rekli hominizacija;
na vsak način se tu kaže skrajna nezadostnost psevdorazlag naturalistov. Trenutno je
bolj važno imeti pred očmi osvojitev jezika, kot jo lahko vidimo, da se zgodi pri vsakem
otroku: jasno je, da se lahko načelno izvede samo v toplini doma in da se more po drugi
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strani uresničiti samo v nekakšnem nenehnem čudenju v stiku s stvarmi« (Marcel 2003,
29). Razvoj jezika je vzporedno z razvojem človeka močno odvisen od razmer, v katerih
se ta razvoj dogaja. V okviru jezika in govorice ima posebno vlogo poimenovanje oseb,
ki po Marcelu bistveno presega golo funkcionalno vlogo, gre za preskok na področje
skrivnostnega in nadnaravnega. Obenem Marcel opaža, da sta tako poimenovanje kot
jezik nasploh v vedno večji meri skrčena na funkcionalnost. Na to kažejo vse bolj
razširjena uporaba kratic, vedno večja razpuščenost jezika, vse manjša vloga, ki jo ima
poimenovanje novorojencev, uporaba zaporednih številk namesto imen za označevanje
oseb (ne samo zapori, temveč tudi bolnišnice, hoteli …).
Govorici tudi Romano Guardini pripisuje mnogo večjo vlogo, kot je zgolj vloga
sredstva za sporazumevanje. Govorica oziroma dialog je za človeka bistvenega pomena,
saj se duhovno delovanje in življenje uresničujeta preko govora. Tudi mišljenje ni
predbesedno ali nebesedno, temveč se oblikuje kot notranja govorica. Govorica je
veliko več kot le sistem znakov, človek preko nje vzpostavlja področje smisla oziroma
pristopa k temu področju: »Govorica ni sistem znakov za sporazumevanje, s pomočjo
katerih bi dve monadi stopili v izmenjavo, temveč je smiselnostni prostor, v katerem
živi vsak človek. Je takšna povezanost smiselnostnih likov, ki jo določajo
nadindividualne zakonitosti, posameznik se vanjo rodi in ona ga oblikuje« (Guardini
1991, 86). Govorica torej ni nekaj povsem individualnega, temveč široko in celovito
področje, ki posameznika presega. Posameznik se z vstopom na področje, ki ga
govorica tvori, 75 vključuje v področje smisla, področje resnice ter področje odnosov in
srečuje z odgovornostjo. Brez govorice ni mogoče vzpostavljati odnosov, govorica je
predpogoj medsebojnih odnosov, srečanj. Guardini obravnava tudi razmerja med
govorico, molkom in nemostjo. Molk in beseda skupaj sestavljata celoto govornega
področja; tako molk kot govorica predpostavljata osebo. Nemost pa na drugi strani
osebo ukinja in pomeni manko na govornem področju. »V nemosti se oseba zaduši; v
govoričenju pa se izsuši« (prav tam, 136, opomba 54). Za Guardinija, ki svojo
filozofsko misel gradi na teoloških predpostavkah, je posebej pomembno tudi
sovpadanje besede in Boga, ki ga izpostavlja razodetje, predvsem Janezov evangelij, pa
75

Ta vstop človeku (otroku) omogočijo njegovi starši ali osebe, ki zanj skrbijo. Guardini v opombi 53,
str. 136, opisuje anekdotično poročilo o nekem poskusu z dojenčki, s katerimi je bilo skrbnikom
prepovedano govoriti in naj bi zaradi tega umrli. Guardini to takole komentira: »Zgodba ima zelo globok
pomen in potrjuje dejstvo, da govorjenje ni proizvod, marveč predpostavka človeškega življenja«
(Guardini 1991, 136).
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tudi druga Novo- in Starozavezna mesta. Ne le da Bog človeku govori in je s človekom
v dialoškem odnosu, temveč Bog govorica preprosto je (prav tam, 87).
Prav tako govorici posebno mesto v človeškem življenju pripisuje Hannah Arendt.
Govorjenje ima v določenih primerih vlogo samega delovanja, v določenih pa vlogo
dejavnosti, ki delovanje podpira in omogoča. S tem govorjenju pripadata mesto najbolj
cenjene dejavnosti vite active in vloga razodevanja človeške osebe. Brez govorice je
delovanje v nevarnosti, da bo postalo nerazumljivo 76, in izgublja sposobnost
razodevanja človeške osebe: »Šele z govorjeno besedo se dejanju pripiše pomen, pri
čemer pa funkcija govorjenja ni pojasniti, kaj je bilo storjeno, ampak beseda identificira
storilca in oznanja, da je on tisti, ki deluje, namreč nekdo, ki se lahko sklicuje na druga
dejanja in nakane in ki lahko pove, kaj še namerava storiti« (Arendt 1996b, 185). Za
dejavnost delovanja je povezava z govorico nujna, kar ni značilno za nobeno drugo
človeško dejavnost. Pri dejavnosti ustvarjanja in dela lahko govorica služi tudi zgolj kot
sredstvo posredovanja informacij, za kar bi zadoščali že poljubni znaki (ne besede,
temveč znaki, kot so na primer matematični znaki). Pri delovanju pa gre predvsem
za razodevanje osebe, pri čemer ima pomembno vlogo govorica kot dejavnost, ki
presega funkcijo obveščanja (podobno kot pri Guardiniju in Marcelu ima pri Arendtovi
govorica vlogo, ki presega golo funkcionalnost).
Govorica ima pomembno vlogo za politično področje, saj je edinole preko govorice 77,
natančneje preko razpravljanja, prepričevanja, argumentiranja in podobnih načinov
posredovanja besed, mogoče vzpostavljati nenasilno oblast. Po drugi strani nasilje
besed ne potrebuje, je nemo. Nemost Arendtova kot namerno odsotnost govorice
postavlja nasproti sposobnosti govora, prav tako tej sposobnosti protipostavlja
govoričenje – prazno govorjenje, ki ni sposobno razkrivanja osebe (prav tam, 187).

76

Arendtova pripisuje veliko vlogo ne-/razumevanju. Bistvo delovanja je, da se ohranja v zavesti ljudi, da
si ga ljudje lahko medsebojno delijo in posredujejo, tako kot svet, v katerem živijo. Delovanje tudi
sestavlja in oblikuje človeški svet. Za to, da si lahko ljudje delijo skupni svet, zgodbe in spomin/zavest
delovanja, pa je nujno razumevanje vsega naštetega.
77
»Prava« govorica je po Arentovi samo tista, ki si prizadeva razkrivati osebo, njene resnične namene in
dejanskost, ne pa tista, ki poskuša omenjeno zakriti ali izmaličiti (glej npr. Arendt 1996b, 211).
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4.5

Resnica

Resnica je pomembna vsebina in vrednota personalistične filozofije. Kot ugotavlja
Žalec: »Personalizem in spoštovanje resnice sta logično povezana, kajti če se odpovemo
resnici, smo obsojeni na nihilizem ali instrumentalizem. Personalizem in resnicoljubnost
sta logično ekvivalentna: prvi ni mogoč brez druge in obratno« (Žalec 2010a, 311–312).
Za personalizem so v pogledu resnice in njene veljavnosti pomembne predvsem tri
trditve. Prvič, trditev o dejanskem obstoju objektivne, presežne, univerzalne in popolne
resnice. Drugič, trditev, da človek ni zmožen doseganja resnice, opisane v prvi trditvi.
Človek to resnico lahko dosega (ali je na njej udeležen) le delno in subjektivno. Tretjič,
človek je ob ustrezni dejavnosti in trudu sposoben doseganja bivanjske resnice. Ta
ustrezna dejavnost je obrat v svojo notranjost, ki poteka tudi v pristnem odnosu in
dialogu z Drugim/-i oz. drugim/-i (glej Žalec prav tam, 312). S prvo trditvijo se
personalizem jasno loči od instrumentalizma in nihilizma, ki obstoj objektivne resnice
zavračata; prav tako pa se razlikuje od trditev verskega fundamentalizma, ki prvo trditev
priznava, vendar hkrati zavrača drugo in tretjo, saj trdi, da je človek zmožen doseganja
objektivne/absolutne resnice (in da je izključno njihova vera tista, ki omogoča dostop do
te resnice). Prav to pa povzroča nasilno vedenje do vseh ljudi, ki se upirajo takšni strogo
določeni interpretaciji objektivne resnice, ter zavračanje dialoga z njimi. Kot zapiše
Žalec: »Potrebno je razlikovati med doseganjem resnice in resnico samo. Strinjam se,
da je dialog prava pot do eksistencialnih resnic. Strinjam se tudi, da je resnica, ki jo
poznamo, vedno nepopolna, delna in v tem smislu subjektivna. Vendar to ne implicira,
da ni univerzalne, popolne in objektivne resnice, na kateri smo lahko nepopolno
udeleženi in lahko napredujemo v tej udeleženosti v procesu, ki vključuje izločanje
naših zmot, napačnih prepričanj, predsodkov itd.« (prav tam, 312)
Človekovo zmožnost doseganja bivanjske resničnosti preko globoke izkušnje odnosa, ki
je obenem neke vrste odsev presežne in popolne resnice, Marcel tematizira s pojmoma
dotok biti in srečanje. Dotok biti, s katerim poskuša Marcel na novo razložiti pojem
milosti, označuje kratkotrajno izkustvo bližine presežne resničnosti, ki ga človek
doživlja ob srečanju, pogovoru ali odnosu s soljudmi: »Verjetno ni nikogar, ki ne bi
mogel tudi brez verskega prakticiranja, celo brez točno določenega verskega
prepričanja, neposredno izkusiti tega dotoka biti, ki se lahko za vsakega izmed nas izlije
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iz besede, ki jo slišimo, ali včasih celo iz nasmeha ali kretnje. Tu smo onkraj vsake
psihologije, kajti ta beseda ali gesta sta predvsem nosilki nečesa drugega, kar se ne da
zlahka vkleniti v kak obrazec ali koncept. Značilno je, da se nam tisti, ki nam je namenil
to besedo ali ta nasmeh, ne da bi hotel ali se tega zavedal, prikazuje kot priča neke
transcendentne resničnosti. Po drugi strani pa se razume, da je to spoznanje, kar se nas
tiče, karseda neizrazito in da ta transcendentna resničnost ne le ne more biti jasno
izrisana, ampak najpogosteje celo ostaja v stanju ozadja, ki ga samo čutimo« (Marcel
2003, 37). Kljub temu da se zdi Marcelu spoznavanje presežne resničnosti bistvenega
pomena, opozarja na človekovo nesposobnost jasnega spoznanja te. Tudi teološke in
filozofske razprave ter pojmi glede presežne resnice in izvora milosti ne morejo
ponuditi več kot abstraktnih in/ali nejasnih rešitev, ki se pogosto iztečejo v pretirano
popredmetenje (prav tam, 36). Zato se sam, pa čeprav še vedno v okviru filozofske
misli, milosti približuje kot dotoku biti in kot srečanju, ki sta predvsem ontološka in
ne psihološka pojma.

Po drugi strani Hannah Arendt obravnava resnico predvsem v odnosu do politike in
preverja utemeljenost trditve, da sta resnica in politika že od nekdaj v neskladju. Pri tem
prevzame razlikovanje med umsko resnico (matematično, znanstveno in filozofsko
resnico) in resnico dejstev. Politika je v sodobnosti v neskladju predvsem z resnico
dejstev, čeprav je bil v preteklem obdobju (od Platona pa vse do sodobnosti, natančneje
do Hegla) problematičen tudi odnos politike do umske resnice. V sodobnosti, ko se je
umska resnica (predvsem filozofska, vendar je tudi znanstvena resnica blizu usodi
filozofske resnice, morda status resnice še najbolj ohranja matematična resnica, ki pa
v političnem kontekstu ni preveč problematična) preoblikovala oziroma degradirala
na raven mnenja (Arendt 2003b, 62–64), je na političnem področju sporna predvsem
resnica dejstev. Pri potvarjanju resnice dejstev pa je med preteklostjo in sodobnostjo
nastal izrazit razkorak. V preteklosti je šlo predvsem za prikrivanje dejstev, ki so bila
javnosti nepoznana, ter za prikrivanje namer in na splošno za posamezne politične
laži, 78 namenjene predvsem (političnemu) nasprotniku, ne pa širši javnosti.
V sodobnosti pa gre za organizirano manipuliranje z dejstvi ter za laži, ki so tako
razširjene, da množično zavajajo in povzročajo to, da celo ustvarjalci neresnice
78

Nasprotje umske neresnice so zmota, iluzija ali mnenje, nasprotje resnice dejstev pa laž (Arendt 2003b,
86).
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verjamejo svojim lažem. Obenem gre v sodobnosti za nasilno laganje, za namerno
uničevanje resnice, saj politična laž teži k uničenju tistega, kar hoče zanikati (prav tam,
91–92). Za politiko je resnica tako nevarna, ker je že s svojo prisotnostjo sposobna
povzročiti izgubljanje politične moči. Vendar ima resnica kljub svoji siceršnji nemoči
v sporu s politiko svoj izvor »moči«: »ne obstaja namreč prav nič, kar bi jo lahko
nadomestilo. Veščine prepričevanja in nasilje lahko resnico uničijo, vendar na njeno
mesto ne morejo postaviti ničesar. To velja tudi za verske in umne resnice, čeprav je
morebiti bolj očitno, ko gre za resnice dejstev« (prav tam, 102). In ker resnice ne more
nadomestiti nič, na čemer bi človek lahko gradil lasten svet, saj neresnica in laži
ustvarjajo le kaos in nikakršne opore, je prav resnica tisto načelo in vrlina, ki je
za politiko nujno potrebna: »Politika lahko ohrani integriteto in izpolnjuje v sebi
zaobseženo zaobljubo, da lahko ljudje spreminjajo svet, samo v primeru, če spoštuje
meje, postavljene tej zmožnosti. Resnico bi bilo mogoče pojmovno definirati kot tisto,
česar človek ne more spremeniti; metaforično rečeno so to namreč tla, na katerih
stojimo, in nebo, razprostrto nad nami« (prav tam, 110).

4.6

Presežnost

V tem podpoglavju se ne bomo posvečali toliko personalističnemu pojmovanju
presežnosti človeške osebe, kar smo doslej omenjali že na več mestih, kolikor bomo
izpostavili personalistično obravnavo človekovega srečevanja s samo presežnostjo
oziroma izkušanja te. Srečevanje s presežnostjo je po mnenju različnih personalističnih
piscev značilno za vse ljudi, ne glede na njihovo pripadnost religiji ali (brez)versko
prepričanje. Človekovo izkušnjo presežnosti personalistični filozofi sicer postavljajo
v povsem različne kontekste, skupni imenovalci te pa so kratkotrajnost, intenzivnost,
človekova udeleženost pri presežnosti ter porajanje te udeleženosti iz srečevanja in
odnosa med osebami ali pa iz srečevanja osebe s svojo okolico. Personalističnim
opisom srečevanja s presežnostjo je skupno tudi to, da ga ne obravnavajo kot nečesa,
kar se praviloma dogaja v neobičajnih okoliščinah ali okoliščinah, ki bi bile namenjene
prav izkušanju presežnosti (razni obredi), temveč kot dogodek, ki se pojavlja
v vsakdanjih okoliščinah.
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Pri Bubru se trenutek presežnosti dogaja na področju medsebojnosti in v kratkotrajnem
svetu besede jaz-ti, ki je svet odnosa (podrobneje so Bubrovi pojmi predstavljeni
v poglavju 1.3.1). V pristni naravnanosti ene osebe na drugo in obratno se med njima
poraja prostor medsebojnosti, ki presega obe udeleženi osebi in na področju katerega se
oblikuje beseda jaz-ti. Tako medsebojnost kot beseda jaz-ti sta kratkotrajni in oblikujeta
prostor in svet, ki se razlikuje od predmetnega sveta, v katerem človeška oseba
večinoma živi. Za človeško osebo je značilno, da ne zmore živeti brez vključevanja
v svet odnosa; ta svet človeku omogoča življenje, pa tudi pristnost, svobodo in duhovno
življenje. Preko sonavzočenja (odnosa med jazom in ti-jem) se jaz obenem vključuje
v odnos z Bogom (večnim Ti), besede jaz-ti pa je lahko človek deležen celo preko
srečevanja s svetom, ki je sicer predgovorno, pa vendar pristno in v znamenju odnosa.
Buber torej srečevanje79 s presežnostjo pojmuje kot porajanje in prisotnost odnosa, ki se
dogaja med dvema človeškima osebama, med človeško osebo in Bogom ali celo kot
skrivnostna navzočnost odnosa med človeško osebo in svetom.

Marcelov pojem dotok biti (ki smo ga v kontekstu pojmovanja resnice omenjali
v prejšnjem podpoglavju) nekoliko spominja na Bubrovo pojmovanje odnosa jaz-ti,80
saj opisuje trenutek neposrednosti med dvema osebama, ki se sicer ne dogaja pogosto in
ne traja dolgo, vendar omogoča človeku pristnost in kaže na njegovo sposobnost
sprejemanja in doživljanja drugega ter na njegovo srečevanje s presežnostjo (Marcel
2003, 37). Dogajanje, v katerem je človek pristno naravnan na sočloveka in v katerem je
udeležen pri odnosu in obenem na nečem, kar je onkraj tega odnosa, Marcel imenuje
tudi srečanje.
Po drugi strani Berdjajev velik pomen pripisuje duhu in človeški duhovni razsežnosti.
Medtem ko Buber svet deli na kraljestvo tija (svet odnosa) in kraljestvo onega (svet
zaznavanja, spoznavanja, občutenja …, torej v splošnem svet predmetnosti), Berdjajev
v svojem pojmovanju dvojnosti sveta nasproti postavlja kraljestvo narave (svet
popredmetenja/objektivacije in svet predmetov) in kraljestvo duha (svet duha in oseb,
79

Pri obravnavi Bubra ne moremo pisati o izkustvu presežnosti, saj izkustvo uvršča v neosebni svet,
v predmetni svet (beseda jaz-ono). Pri izkustvu gre po Bubru za subjekt, ki ni povezan z objektom
izkustva, temveč ga izkustveno spoznava sam v sebi. Izkustvo je izven odnosa: »Kdor izkuša, ni deležen
sveta, kajti izkustvo je ›v njem‹, ne pa med njim in svetom. Svet ni deležen izkustva. Pusti se izkušati,
vendar se ga to ne tiče, saj nič ne napravi za to in nič se mu ne dogodi zaradi tega« (Buber 1999a, 9).
80
Čeprav je pri Bubru temeljno nasprotje med odnosom in neodnosom oziroma predmetno naravnanostjo,
pri Marcelo pa je temeljno nasprotje med biti in imeti.
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subjektov). V kraljestvu duha je prisotna praresničnost, v kraljestvu narave pa je resnica
le navidezna. Popredmeteni svet ne pozna resničnosti, temveč le simbole, zato tudi
razumsko spoznanje nima dostopa do prave resničnosti. Objektivacija 81 duha pomeni,
da duh preko ustvarjalnega akta vstopa v objektivni svet, saj na drugačen način
v dejanskem svetu ne more delovati (Strajnar 1998, 206). Ker je objektivacija
ukalupljanje duha, prilagajanje duha kraljestvu narave, jo Berdjajev pojmuje predvsem
negativno. Vendar je objektivacija zanj po drugi strani lahko tudi pozitivna, v kolikor se
seveda zavedamo, da ta ne sovpada s pravo resnico. Brez objektivacije duha
v dejanskosti, Berdjajev uporablja izraz v padlem svetu, ljudje med seboj in s svetom ne
bi mogli vzpostaviti vezi, razmerij (Berdjajev 2000, 77). S pomočjo objektivacije
človek ureja svoje okolje in družbeno življenje. Vendar objektivacija, čeprav je
za človeško življenje neizbežna, ustvarja le simbolno resničnost. Berdjajev poudarja
potrebnost zavedanja, da je poslednja resničnost duhovna, da podružbljanje in
popredmetenje duha ne zanikata notranje vrednosti, moči in smisla duhovnosti: »Duh se
resnično, bivanjsko uteleša v človeški osebi, v njenem ustvarjalno intuitivnem odnosu
do življenja in bratski povezanosti ljudi, ne pa v objektivirani družbi, državi,
zgodovinsko narodnem življenju« (prav tam, 80). Po Berdjajevu je torej človek
v presežnosti in v pravi resničnosti udeležen preko svoje duhovne razsežnosti, duhovna
razsežnost mu omogoča, da se dviga preko sveta k pravi resničnosti, Bogu in
občestvenosti. Ker se oseba v kraljestvu narave počuti tuje, je zanjo značilno
hrepenenje po preseganju sveta, čeprav hkrati ob soočanju z večnostjo in presežnostjo
občuti tudi grozo in tesnobo. »Hrepenenje je usmerjeno navzgor in dokazuje človekovo
višjo naravo. Človek doživlja zapuščenost, osamljenost in tujost sveta. Nič ni bolj
mučnega kot doživetje te tujosti, odtujenosti od vsega. Oseba na poti svojega zorenja
doživlja to stanje. V hrepenenju je nekaj transcendentnega v dvojnem smislu. Oseba
doživlja samo sebe kot transcendentno, tuja svetu doživlja prepad, ki jo ločuje
od višjega sveta, od drugega sveta, ki naj bi ji bil soroden. Izostreno hrepenenje je
mogoče v najsrečnejših trenutkih našega življenja. Človeku je globoko lastno
hrepenenje po božanskem, po čistosti, po raju. Toda noben srečen trenutek tega
življenja ne poteši tega hrepenenja. Obstoj osebe mora nujno spremljati hrepenenje,
kajti hrepenenje pomeni prelom s svetom danosti, nemožnost, da bi se mu prilagodili«
81

V slovenskih prevodih Berdjajevih del je uporabljen neposlovenjen pojem objektivacija (ki bi bil lahko
poslovenjen v popredmetenje), tako da bomo sledili uporabi, ki je najbolj razširjena, in izraza ne bomo
poslovenili.
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(Berdjajev 1998, 48). Oseba presežnost doživlja predvsem preko hrepenenja, ki pa ni
samo občutenje presežnosti ali srečevanje s presežnostjo (v izrednih trenutkih), temveč
kot tako obenem znak presežnosti človeške osebe. Hrepenenje po Berdjajevu obstaja
v človeški osebi prav zato, ker človeška oseba ni povsem od tega sveta, ker se v tem
svetu oziroma v kraljestvu narave ne more izpolniti. Kot je razvidno iz zgornjega citata,
Berdjajev samo človeško srečevanje s presežnostjo povezuje s kratkotrajnim obdobjem,
s posameznimi trenutki. Tudi sicer Berdjajev kraljestvo duha pojmuje kot svet, ki ga
človek v času svojega zemeljskega življenja ne more biti deležen trajno ali v polnosti,
temveč nenehno prehaja iz kraljestva narave v kraljestvo duha in obratno.

4.7

Personalizem in človekove pravice

Problematika človekovih pravic je široka in ne tako zelo enostavna, kot se zdi ob
površnem srečanju s to vsebino. Ob vsej goreči retoriki zavzemanja za človekove
pravice je sam pojem izgubil na svoji vrednosti, opozarjanje na krivice in zgražanje
nad njimi pa vsebujeta nagnjenost k neprepričljivim klišejem, zato obravnava tega
pojma zahteva tehten in celovit pristop. V delu Filozofija človekovih pravic Rok Svetlič
predstavi poglobljeno genezo človekovih pravic in opredeli štiri določujoče značilnosti
človekovih pravic: temeljijo v naravnem pravu; imajo specifično vsebino (svoboda,
enakost in solidarnost); so del pozitivnega prava ter del mednarodnega prava. Čeprav se
sam pojem človekovih pravic pojavi v drugi polovici 18. stoletja, nekatere njegove
korenine sežejo precej globlje. Že v antiki so razlikovali med naravnim pravom in
pozitivnim pravom; naravne pravice so prepoznavali kot tiste, ki so človeku dane (ki jih
ni sam utemeljil) in jih ne more spreminjati z dogovori (primer Sofoklejeve drame, v
kateri se Antigona sklicuje na »nepisane zakone«). V srednjem veku je imela velik
pomen krščanska ideja enakosti, ki pa je temeljila izključno v idejnem svetu, v enakosti
pred Bogom, ki na dejansko (po)svetno enakost ni imela nobenega vpliva. Pomen
judovsko-krščanskega nauka za razvoj pojma človekovih pravic poudarja tudi Janez
Juhant, obenem pa za zgodnji razvoj tega pojma izpostavlja še dediščino grške filozofije
in rimskega prava (Juhant 2009b, 47).
Podrobneje je bila vsebina človekovih pravic oblikovana v 17. in 18. stoletju in dosegla
(prvi) vrhunec z Deklaracijo o pravicah človeka in državljana (1789), rezultatom vrenj
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francoske revolucije. Dosežka Deklaracije sta izkristalizirana vsebina človekovih
pravic, kot jo poznamo še danes: svoboda, enakost in solidarnost, ter utemeljenost teh
v pozitivnem pravu. Po katastrofalnih dogodkih druge svetovne vojne se je pokazala
nujnost sprejetja mednarodno veljavnega dokumenta o človekovih pravicah. Kot je
opažal Jacques Maritain, je bilo kljub različnim utemeljitvam človekovih pravic in
različnemu civilizacijskemu, kulturnemu, duhovnemu in ideološkemu ozadju njihovega
razumevanja po številnih razpravah in kompromisih mogoče sprejeti skupna načela
delovanja (Maritain 2002, 98). Tako je bila 10. 12. 1948 sprejeta Splošna deklaracija
o človekovih pravicah, proti kateri ni glasovala nobena država, osem držav, med njimi
Jugoslavija, se je glasovanja vzdržalo.
Vendar sprejetje človekovih pravic na mednarodni ravni ni uspelo ustaviti ali vsaj
ključno zajeziti njihovega kršenja oziroma nasilnih praks. Ugotavljanje vzrokov
njihovega neuspeha je pomembno za morebitno uspešnejše zamejevanje nasilja v
prihodnosti, obenem pa se poraja vprašanje, ali ne bi bilo za bolj učinkovito omejevanje
nasilja potrebno soglasje, ki bi segalo globlje od splošnih načel delovanja. Juhant na
primer izpostavlja pomen iskanja etično-antropološke utemeljitve človekovih pravic, ki
bi bila sposobna podpirati pravno-politični vidik teh pravic, saj slednji brez neke globlje
podpore ni zmožen ustrezno zaščititi človeške osebe. Etično-antropološka utemeljitev
pa bi morala biti zastavljena pluralistično in ne zgolj kot izraz pojmovnega sistema in
izkušenj zahodne družbe, ki je večkrat služil kot sredstvo zahodnega imperializma
(primerjaj Juhant 2009b, 42, ter Žalec 2009, 28). Kot možne skupne temelje človekovih
pravic

v pluralistični

družbi

Juhant

izpostavlja

človekovo

dostojanstvo

in

nedotakljivost, pa tudi zavedanje o človeški krhkosti in omejenosti. Poleg političnopravnega in etično-antropološkega vidika je za uveljavitev človekovih pravic potrebna
še širša družbena podpora: »potrebujemo družbeno soglasje za etične drže oziroma
navade, ki bodo zagotavljale izvršitev teh načel v družbi« (Juhant 2009b, 45). Medtem
ko Bojan Žalec prav tako opaža potrebo po iskanju drugačnih temeljev človekovih
pravic, je skeptičen glede možnosti njihove univerzalne utemeljitve: »Kateri so
kandidati za utemeljitev človekovih pravic, ki so bili ponujeni kot univerzalni? Lahko
navedemo vsaj dva: človekovo dostojanstvo ter materialna in duhovna dobrobit človeka.
Taylor (Charles, op. avtorice) opozarja, da je v pogledu doseganja medkulturnega
soglasja prvi preveč kulturno obeležen (Zahod), drugi pa kot tak presplošen« (Žalec
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2009, 27). Po njegovem mnenju bi se bilo potrebno osredotočiti predvsem na naravo
človeka, na njegove nezavedne vedenjske vzorce, ki bi jih bilo z ozaveščanjem morda
mogoče preusmeriti in s tem prekiniti nasilje, ki izhaja iz njih. Natančneje, gre za
mimetično teorijo Reneja Girarda (1923–),82 ki opozarja na značilno človeško
usmerjenost v posnemanje soljudi ter njihovih želja, ki se izteče v željo dveh ali več
ljudi po posedovanju istega predmeta. V takšni situaciji se pojavi velika verjetnost, da
bo prišlo do izbruha nasilja, še posebno, če so vpletena intenzivna čustva ali če gre
za večje število ljudi, ki so vpleteni v isto mimetično krizo. V sodobnosti se na družbeni
in politični ravni mimetične krize rešuje predvsem s pomočjo pravnega sistema, ki pa je
prav tako utemeljen na nasilju, ki pa je v okviru sodobne države pripoznana kot edina
legitimna oblika nasilja. V tem smislu lahko trdimo, da so tudi človekove pravice,
kolikor so predmet nacionalnega in mednarodnega prava, utemeljene v (legitimnem)
nasilju. Preseganje nasilnih praks in večjo uveljavitev človekovih pravic bi po Žalcu (ki
navaja P. Storka) morda lahko dosegli preko posnemanja drugačne vrste, preko
posnemanja, ki bi bilo osvobojeno nasilja (prav tam, 36).
Po drugi strani Hannah Arendt človekove pravice kritizira z vidika njihove
neuporabnosti, ko gre za tiste ljudi, ki bi jih dejansko najbolj nujno potrebovali. V delu
Izvori totalitarizma v poglavju Propad nacionalne države in konec človekovih pravic
naredi dvoumen zaključek, ki lahko daje vtis, da po njenem mnenju največjo nevarnost
za civilizacijo predstavljajo ljudje, ki so izločeni iz civilizacije, in da se strinja
z bojaznijo Edmunda Burka, da bi lahko neodtujljive pravice abstraktnega človeka, ki
pripadajo celo »divjakom«, povzročile razkroj civilizacije in vzpostavitev »divjaštva«:
»Nevarnost v obstoju teh ljudi je dvojna [ljudi, prisiljenih živeti izven skupnega sveta,
op. avtorice]: prvič in bolj očitno, njihovo vseskozi naraščajoče število grozi našemu
političnemu življenju, naši človeški spretnosti, svetu, ki je posledica naših skupnih in
usklajenih prizadevanj na skoraj isti, morda še grozljivejši način, kot so nekoč naravne
sile ogrožale obstoj mest in podeželja, ki jih je zgradil človek. Nič več ni verjetno, da bi
smrtna grožnja katerikoli civilizaciji prihajala od zunaj. Naravo smo obvladali in ni
barbarov, ki bi grozili z uničenjem tistega, česar ne morejo razumeti, kot so Evropi
stoletja grozili Mongoli. Celo pojav totalitarne vladavine je pojav znotraj in ne izven
naše civilizacije. Nevarnost je v tem, da lahko globalna, univerzalno povezana
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Podrobneje je Girardova teorija predstavljena v poglavju 5.6.
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civilizacija naredi barbare iz lastne sredine s tem, da sili milijone ljudi v stanje, ki je
kljub drugačnemu videzu stanje divjakov« (Arendt 2003a, 383–384). Sicer večina
poglavja odraža povsem drugačno naravnanost – H. Arendt poskuša prikazati, v kakšno
nevarnost so izobčeni ljudje pahnjeni. Ugotavlja namreč, da so abstraktne človekove
pravice v civiliziranem svetu (civiliziran pa je postal ves svet, ljudje brez državljanstva
nimajo več prostora za umik) neuporabne in potencialno nevarne za tistega, ki bi
računal na njih, saj se zdi: »da je človek, ki ni nič drugega kot človek, izgubil točno tiste
lastnosti, zaradi katerih ga lahko drugi ljudje obravnavajo kot sočloveka« (prav tam,
381). To so zaznali tudi izobčenci sami in so se raje sklicevali na preostanek svoje
nacionalnosti, kot da bi se sklicevali na golo človečnost, glede katere so imeli tudi sami
predsodke. Pravno so bili bolje od apatridov zaščiteni celo zločinci, katerih zločini so
bili predmet jasnih določb kazenskega zakonika. Največji problem ljudi brez
državljanstva in domovine je bil, da niso imeli pravice do pravic, bili so izobčeni
iz človeštva, iz skupnega sveta. Izgubili so možnost, da bi bili zase odgovorni, saj
državno postopanje z njimi ni bilo več odvisno od tega, kar so ali česar niso naredili.
»Osnovni odvzem človekovih pravic se sprva in nadvse kaže v odvzemu prostora
v svetu, ki naredi mnenja pomembna in dejanja učinkovita. Nekaj veliko bolj
temeljnega kot svoboda in pravičnost, ki sta pravici državljanov, je ogroženo, kadar
pripadnost skupnosti, v katero se rodiš, ni več dana sama po sebi in nepripadnost ni več
stvar izbire, ali ko si postavljen v situacijo, kjer, razen če zagrešiš zločin, ravnanje
drugih s teboj ni odvisno od tega, kaj storiš ali česa ne. Ta skrajnost, in nič drugega, je
situacija ljudi, ki so oropani človekovih pravic« (prav tam, 377).
Pojem človekovih pravic je bil v 18. stoletju oblikovan v prepričanju, da izhaja
neposredno iz naravnih zakonitosti – človeku naj bi neodtujljive pravice pripadale
po naravi. S tem je bila prekinjena povezava pravic z zgodovinskimi privilegiji
določenih slojev, prekinjeno je bilo sklicevanje na zgodovino. V 19. in 20. stoletju se je
človek z izrednim tehnološkim napredkom osamosvojil in odtujil tudi od narave;
širjenje civilizacij in njihovo povezovanje je povzročilo globalizacijo sveta in človeštva.
Hannah Arendt ugotavlja, da človekove pravice lahko v sodobnosti zagotavlja in
utemeljuje le še človeštvo samo: »Ta nova situacija, v kateri je ›človeštvo‹ dejansko
prevzelo vlogo, ki je bila prej pripisana naravi in zgodovini, v tem kontekstu pomeni,
naj pravico do pravic ali pravico vsakega posameznika, da pripada človeštvu, zagotavlja
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človeštvo samo« (prav tam, 379). Vendar je to negotov projekt, ki je odvisen
od sposobnosti mednarodne politike, da se uveljavi v odnosu do nacionalne politike, in
od nadaljnjega razvoja skupnega človeštva. Niti skupna svetovna vlada sama po sebi
ne more zagotavljati nespornega uresničevanja človekovih pravic, saj lahko svetovna
država ravno tako kot nacionalna država; izloči nekatere svoje dele kot škodljive
za celoto – v tem primeru za človeštvo.
Najhujše kršenje človekovih pravic je po Hannah Arendt odvzem pravice do pravic –
pravice do vključenosti v človeško skupnost, kjer je delovanje mogoče in kjer mnenja
nekaj veljajo. Imeti pravico do pravic je namreč garancija možnosti sklicevanja na
preostale pravice in ohranjanja človeškega dostojanstva. Človekove pravice niso
zadostno izpolnile svojega namena – varovanja ljudi pred samovoljnostjo države in
družbe –, ker so postale neveljavne ravno v primerih, za reševanje katerih so bile
namenjene. Proti političnemu proizvajanju ljudi brez državljanstva in njihove
brezpravnosti človekove pravice niso imele nobene moči. Skepsa Arendtove glede
možnosti uresničenja človekovih pravic v prihodnosti temelji v njenem soočanju
z zgodovino in njenih izkušnjah sodobnosti. Izhoda iz problema nemoči človekovih
pravic ne predstavlja, niti ni optimistična glede vzpostavitve neke skupne človeške
civilizacije, osnovane na človekovih pravicah, samih človekovih pravic pa tudi
ne zavrača popolnoma. Pri kritiki človekovih pravic Hannah Arendt gre predvsem
za projekt osvetlitve problemov znotraj samega pojma in pa problemov okoliščin,
v katerih se je pojem poskušal uveljaviti, medtem ko ne predstavi jasnega mnenja
o človekovih pravicah ali neke jasne rešitve predstavljenih problemov.
Maritain je po drugi strani optimističen glede razvoja moralnega čuta in naravnega
prava: »Takoj lahko razumemo, zakaj je razvoj naravnega prava v svojem bistvu gibčen
in zakaj je moralnost vesti oz. spoznanje o naravnem pravu od dobe jamskega človeka
dalje napredovalo na dvojen način. […] To spoznavanje še zmeraj poteka. Napredovalo
bo, dokler bo trajala zgodovina človeštva. Napredovanje moralnosti vesti je dejansko
najbolj neizpodbitno merilo napredka človeštva« (Maritain 2002, 116). Po Maritainu
človekove pravice temeljijo v naravnem pravu, ki pa mora biti pravilno razumljeno, saj
obstajajo številne napačne razlage in uporabe naravnega prava: »Prava filozofija pravic
človeške osebe temelji na pravilni ideji naravnega prava, gledani z ontološkega vidika,
ki po temeljnih strukturnih silah ustvarjene narave izraža modrost Stvarnika« (prav tam,
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105). Človekove pravice in naravno pravo po Maritainu torej ne izhajajo iz človekovega
razuma, obenem pa človek ni avtonomno in absolutno bitje, ki bi si lahko izoblikovalo
neka obče veljavna pravila, ki bi jim lahko dosledno sledilo. Takšno pojmovanje
človekovih pravic je vodilo le v zavedanje o neizvedljivosti takšnih pravic in srečevanje
z njihovim domnevnim polomom. Torej tudi Maritain ne verjame, da bi bilo človeštvo
sposobno oblikovati človekove pravice, ki bi zagotavljale človeško dostojanstvo vsaki
človeški osebi. Filozofski sistemi, ki poskušajo človekove pravice utemeljiti v
odsotnosti kakršnega koli vrednostnega sistema, se pravi brez vrednot, niso dosledni, saj
pravic ni mogoče utemeljiti ali zagovarjati brez vrednot: »Kako lahko potem nekdo
zahteva pravice, če ne verjame v vrednote? Če je trditev o notranji vrednosti in
dostojanstvu človeka nesmisel, je nesmisel tudi trditev o naravnih pravicah človeka«
(prav tam, 119).
Glede možnosti zedinjenja utemeljitve človekovih pravic zavzema Maritain stališče, da
takšna sprava ni mogoča. Vedno so in vedno bodo obstajale različne ideologije,
filozofije, kulture in religije, ki vsaka ustvarja širši kontekst, v katerega vključuje tudi
človeka. To ne pomeni, da pravilnost ali resničnost utemeljitve ni pomembna;
za vsakega človeka je izjemno pomembno, da si prizadeva za poznavanje resnične
utemeljitve človekovih pravic; vendar je hkrati pomembno tudi, da na praktični ravni
teoretično neskladje ne ovira sprejemanja sporazumov (kot je Splošna deklaracija).
Maritain ločuje zagovornike treh vrst družbenih ureditev: liberalno-individualistične,
komunistične in personalistične, ki se bistveno razlikujejo po hierarhiji vrednot.
Skladno s hierarhijo vrednot so upoštevana in udejanjena tudi načela človekovih pravic:
»Tisti, ki sem jih v iskanju najustreznejšega izraza ravnokar imenoval zagovornike
liberalno-individualističnega tipa družbe, vidijo znak človeškega dostojanstva najprej in
zlasti v zmožnosti vsake osebe, da si individualno prilasti naravne dobrine, da bi z njimi
svobodno razpolagala. Zagovorniki komunističnega tipa družbe vidijo znak človeškega
dostojanstva najprej in predvsem v zmožnosti predaje teh istih dobrin skupni upravi
družbenega telesa z namenom »osvoboditve človeške delovne sile (tako, da se jo
podredi gospodarski skupnosti) in pridobitve nadzora nad tokom zgodovine.
Zagovorniki personalističnega tipa družbe vidijo znak človeškega dostojanstva najprej
in predvsem v človeški zmožnosti, da te iste naravne dobrine postavi v službo skupnega
doseganja resničnih človeških, moralnih in duhovnih dobrin ter človekove avtonomne
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svobode. Te tri skupine bodo neizogibno obtožile druga drugo, da prezirajo določene
bistvene pravice človeškega bitja. Odprto ostaja vprašanje, kdo si je podobo človeka
oblikoval pravilno in kdo popačeno« (prav tam, 130).
Vsekakor so človekove pravice, njihova verodostojnost in njihovo upoštevanje v veliki
meri pogojene s predstavo človeka, ki si jo določena kultura, civilizacija ali družba
ustvari o človeku. Kot smo pokazali v I. delu disertacije, si personalistična filozofija
v vseh svojih različicah prizadeva predvsem oblikovati podobo človeka kot osebe, torej
kot presežnega bitja z neodtujljivim dostojanstvom, ki je preko odnosov bistveno
povezano s »soosebami« in obenem vključeno v širšo skupnost. Preko takšne podobe si
personalizem prizadeva iskati poti za oblikovanje medčloveških skupnosti, ki ne bi
temeljile v nasilju, temveč v pristnih odnosih. V tem smislu je personalistična podoba
človeka sposobna ustvarjati plodna tla za uresničevanje človekovih pravic, vendar se
moramo strinjati s tistimi kritiki, ki opozarjajo, da ima tovrstna utemeljitev človekovih
pravic izvor predvsem v Zahodni misli. Hkrati smo mnenja, da personalistično
zadržanje omogoča gojenje vključujočega odnosa do drugačnih nenasilnih kulturnih
ozadij in paradigem.
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II.

DEL: DRUŽBA, POLITIKA, RELIGIJA IN PERSONALIZEM

V drugem delu doktorske disertacije bomo na teoretični ravni raziskali, kako in v
kolikšni meri družba, politika in religija (obravnavali bomo predvsem sodobni čas)
upoštevajo in vključujejo osnovna personalistična vodila ter personalistično etiko, po
drugi strani pa bomo obravnavali tudi kršenje personalistične etike in nasprotovanja
personalističnim prizadevanjem, ki se pojavljajo v omenjenih okvirih. Tako bomo
z vidika personalizma analizirali nekatere procese in pojave v sodobni družbi, politiki in
religiji; pridobljene uvide pa bomo nato vključili v obravnavo razmerja totalitarnih
režimov do osnov personalistične etike. Ta, pravzaprav prehodni del doktorske
disertacije sestavljajo tri poglavja: peto poglavje se osredotoča na družbo in družbene
probleme in kot tako zajema najširše področje; šesto poglavje obravnava politiko in
politične režime; sedmo pa religijo s poudarkom na Katoliški Cerkvi.
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5.

Družba in družbeno področje

Družbeno področje je najširše področje človeškega vključevanja v skupnost, področje
človekovih raznovrstnih medsebojnih odnosov in skupnega delovanja. Mogoče ga je
opazovati in raziskovati s številnih in povsem različnih zornih kotov; in čeprav se
raziskovanju tega področja posvečajo predvsem sociološke vede, je mogoče najti tudi
številne relevantne poglede na družbo, ki niso strogo sociološki. V disertaciji bomo
izpostavili zgolj nekatere obravnave družbenega področja, pri čemer se bomo
osredotočali predvsem na vlogo in pomen človeške osebe na tem področju in v različnih
sistemih, ustanovah in pojavih, ki sestavljajo to področje. Središče naše obravnave bodo
sestavljale naslednje vsebine: razlike med odprto in zaprto družbo; razmerja in dinamika
med osebo in družbo; personalistično pojmovanje družbe; pomen subsidiarnosti;
problematika velikih družbenih sprememb v novem veku in sodobnosti ter izvori
družbenega nasilja.

5.1

Odprta in zaprta družba

Čeprav pojma odprta družba (open society) ni uporabil prvi, 83 se je vendarle Karl
Popper (1902–1994), družbeni in politični filozof avstrijskih korenin, uveljavil kot
teoretik, ki je zaslužen za razvoj in širšo uporabo tega pojma. V delu o odprti družbi in
njenih sovražnikih (The Open Society and its Enemies) večji del obravnava
problematiko nasprotovanja odprti družbi in težnje k zaprti družbi ter opozarja
na nesprejemljivost takšnih teženj. Zaprta družba je v okviru Popperjevega pojmovnega
sistema značilna za plemensko ureditev v začetku razvoja človeštva, vendar se skozi
zgodovino človeštva ohranja v večji ali manjši meri. Prehod človeštva k odprti družbi
namreč še vedno traja. Značilnosti zaprte družbe so, da ne razloči med naravnimi in
družbenimi zakoni, med naravo in dogovorom in nekritično sprejema magične
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Leta 1932 je pojem odprte družbe prvi uporabil Henri Bergson (1859–1941) kot oznako za obliko
družbe, h kakršni težita odprta moralnost in dinamična religija, ki sta usmerjeni v ustvarjalnost in
napredek, ne pa v skrb za družbeno enotnost posamezne družbe (kar je v Bergsonovem sistemu značilnost
zaprte moralnosti in statične religije). Bergson izraz odprta moralnost uporablja torej zato, ker poudarja
sposobnost tovrstne moralnosti, da vključuje vsakogar. Odprta moralnost je iskreno univerzalna in
usmerjena k miru, vir odprte moralnosti pa so »ustvarjalna čustva« (Stanford University 2013).
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prepovedi. Odprta družba po drugi strani odpravlja magične prepovedi s kritičnim
pristopom ter razlikovanjem naravnih in družbenih zakonov: pogodb in dogovorov, ki
so človeškega izvora. Medtem ko je zaprta družba kolektivistična, družbene skupine
v njej pa strogo neprehodne, je odprta družba prehodna, v njej je mogoče tekmovanje
med družbenimi skupinami, posameznik mora biti sposoben sprejemati odgovorne
osebne odločitve. V zgodovini so se težnje po vračanju k zaprti družbi pogosto
pojavljale, tudi s strani velikih umov, kot so Platon, Hegel in Marx. Razlog za tovrstno
usmerjenost sta negotovost in nestabilnost odprte družbe, ki se najjasneje kažeta ravno
v kriznih obdobjih, obdobjih prehoda. Prehod v odprto družbo za ljudi pomeni veliko
spremembo, ki jo neradi sprejemajo, saj zaprta družba zagotavlja trden družbeni okvir,
ki omogoča varnost, trdnost in predvidljivost. Kljub temu da vezi zaprte družbe ljudi
prikrajšajo za možnosti samouresničevanja, svobode in dejavnosti, se ob izgubi teh vezi
pojavijo močne težnje k vračanju k enotnosti zaprte družbe (Popper 2012, 136).
Za opis zaprte družbe je mogoče uporabiti prispodobo organizma in organsko teorijo
družbe, v kontekstu katere se dele družbe primerja z določenimi deli organizma;
določeni deli družbe naj bi predstavljali glavo, določeni roke ali noge, določeni trebuh
itd. Za organizem kot celoto je, tako kot za zaprto družbo, značilno, da imajo
njegovi/njeni deli točno določeno vlogo in funkcije, ki jih v nobenem primeru ne
morejo zamenjati ali spremeniti. Po drugi strani je za odprto družbo značilno ravno to,
da imajo njeni člani možnost spreminjanja družbenih vlog, pojavlja se medsebojno
tekmovanje družbenih slojev in družbenih skupin. Medtem ko je za zaprto družbo
značilna določena stabilnost, ki izhaja iz točno določenih in nespremenljivih družbenih
zahtev do družbenih skupin in slojev ter tesne medsebojne vezi znotraj teh skupin in
slojev, so po drugi strani razmerja v odprti družbi bolj nestalna in nejasna. Odprta
družba v določeni meri izgubi značaj konkretne človeške skupnosti, kar pomeni tako
izgubo trdnih družbenih odnosov in vezi kot pridobitev možnosti za oblikovanje
drugačne vrste osebnih odnosov. Gre za odnose, v katere lahko vstopamo svobodno in
niso določeni preprosto z rojstvom v neko družbeno skupino ali skupnost. Pri tem niso
več pomembne predvsem biološke vezi in vezi posameznih družbenih skupin, temveč
duhovne vezi (Popper 1963a, 175). 84
84

V Sloveniji je v takšno odprtost družbe, ki jo imenuje vzajemno ali občestveno ali tudi božje kraljestvo
na zemlji, usmerjal Andrej Gosar (1933/1935; 1943), ki je opozarjal, da je pravičnost podlaga vzajemnega
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Za boljše razumevanje Popperjevega razlikovanja med zaprto in odprto družbo je
potrebno predstaviti še nekatere njegove pojme, ki se navezujejo na eno ali drugo
družbeno obliko. Glavni trije sovražniki odprte družbe ali z drugimi besedami graditelji
zaprte družbe so historicizem, kolektivizem in antiracionalizem (Popper 2012, 133).
Najpodrobnejšo obravnavo Popper v svojem delu nameni prav historicizmu, katerega
poglavitna trditev je, da zgodovino nadzorujejo določeni zgodovinski ali evolucijski
zakoni, katerih odkritje bi omogočilo razkritje prihodnosti in usode človeštva (Popper
1963a, 8), najbolj skrajna oblika historicizma pa hkrati trdi, da človek ne more storiti
ničesar, kar bi lahko spremenilo ali preusmerilo tok zgodovine, ki ga ti zakoni določajo.
V številnih različicah historicizma je mogoče opaziti tudi prvine tribalizma, ki ga
Popper opredeli kot zadržanje, ki poudarja pomembnost in vrednost plemena, brez
katerega posameznik nima nobene vrednosti. Nekatere druge oblike historicizma sicer
niso več strogo tribalistične, vendar ostajajo kolektivistične, saj poudarjajo pomembnost
neke skupine ali kolektiva (na primer razreda) nasproti posamezniku, ki je povsem
zanemarljiv. Za historicizem je značilno tudi to, da ga ni mogoče znanstveno ovreči, saj
je vsak dokazni razlog, ki mu nasprotuje, možno sprevreči v razlog, ki ga potrjuje; vsak
dogodek je mogoče pojmovati kot rezultat zakona, ki upravlja z zgodovino.
Historicizem v obliki nauka o izbranem ljudstvu je vsebina dveh najpomembnejših
modernih različic historicizma; zgodovinske filozofije rasizma ali fašizma na eni in
marksistične zgodovinske filozofije na drugi strani (prav tam, 9).
V kombinaciji s historicizmom (vendar ne skrajnim) se v zaprti družbi pojavlja utopični
družbeni inženiring (utopian social engineering) oziroma utopična oblika spreminjanja
družbe, ki sledi naslednji logiki: vsako razumno dejanje mora imeti nek cilj in je
razumno, če zavedno in vztrajno teži k temu cilju ter določa svoja sredstva glede
na zastavljeni cilj. Torej, če želimo ravnati razumno, moramo najprej izbrati končni cilj,

življenja: »Prvič je v družbi, kjer vladajo nered, krivica in nasilje sploh nemogoče govoriti o božjem
kraljestvu. To je prav po svojem bistvu kraljestvo miru, reda, pravice in ljubezni. Drugič, in to je treba
danes še posebej poudariti, pa je ideja božjega kraljestva na zemlji izrazito socialna, občestvena ideja«
(Gosar 1943, 153). Božje kraljestvo na zemlji pa po Gosarju ne označuje Cerkvenega poseganja
na politično področje v smislu prevzemanja oblasti in moči, niti ne pomeni udejanjanja raja na zemlji;
temveč označuje zavzemanje kristjanov za krepostno življenje, za mir in za poduhovljenost – najprej
svojo lastno in nato preko dobrih zgledov tudi za širšo družbeno poduhovljenost (glej Gosar 1943, 118–
125).
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ki ga moramo razločiti od delnih ciljev, ki so pravzaprav zgolj sredstva na poti do
uresničitve končnega cilja. Na političnem področju to pomeni, da je potrebno končni
cilj – idealno državo ali idealno obliko družbe – določiti pred vsakršnim delovanjem.
Problem poskusov utopičnega spreminjanja družbe je, da ne dopuščajo sprememb
pri določanju končnega cilja, ki pa je vedno zelo oddaljen in za katerega se običajno
izkaže, da je nedosegljiv. Tako cilj ostane nedosežen, čeprav so v številnih primerih
poskusov utopičnega spreminjanja družbe uporabljena vsa dosegljiva sredstva, vključno
s skrajnim nasiljem. Utopični poskusi spreminjanja družbe so pravzaprav družbeni
eksperimenti v ogromnem obsegu, ki pa se ravno zaradi svoje prekomernosti in
oddaljenega cilja končajo tragično in namesto razumnih odločitev prinašajo nasilje
(prav tam, 157–163).
Nasproti historicističnim zadržanjem in utopičnemu spreminjanju družbe Popper
postavlja delni družbeni inženiring (piecemeal social engineering), ki ga pojmuje kot
naravnanost k postopnemu izboljševanju družbe in družbenih ustanov, značilno za
zagovornike odprte družbe. Za zagovornike postopnih družbenih sprememb je značilno,
da vprašanjem o zgodovinskih težnjah in usodi človeštva ne pripisujejo posebnega
pomena, temveč verjamejo, da je človek sposoben vplivati na svoj položaj in
prihodnost, da v skladu s svojimi cilji lahko vpliva na zgodovino človeštva, vendar
mora to početi previdno in postopno. V kontekstu postopnega spreminjanja družbe
znanstvena osnova preučevanja družbe in politike ni določanje nespremenljivega
zgodovinskega zakona, temveč neke vrste družbena tehnologija. Prav tako se s strani
historicizma in postopnega družbenega inženiringa razlikuje razumevanje ustanov.
Zagovorniki historicizma si prizadevajo določiti izvor in usodo ustanov ter oceniti
»resnično vlogo«, ki so jo te igrale v zgodovinskem razvoju, in jih ocenjujejo na primer
kot skladne z Božjo boljo ali z voljo Usode ali s služenjem pomembnim zgodovinskim
gibanjem itd. (prav tam, 24). Predstavniki postopnega družbenega inženiringa pa
ocenjujejo ustanove glede na to, ali izpolnjujejo cilje, glede na njihovo učinkovitost,
enostavnost, primernost itd.
Poleg tega Popper trdi, da je za pravilno razumevanje človeka in družbe potrebno jasno
razlikovati med naravnimi in družbenimi zakoni. Naravni zakoni se nanašajo na naravna
pravila in procese; družbeni zakoni pa so norme – prepovedi in zapovedi – in niso
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stvaritev narave, temveč človeka (prav tam, 58). Popper našteje prepričanja, ki ne
ločujejo naravnih in družbenih zakonov: naivni monizem, ki je značilen za zaprto
družbo in ne zaznava razlike med naravnimi ter normativnimi zakoni; naivni
naturalizem zanika možnost spreminjanja tako naravnih kot družbenih zakonov; naivni
konvencionalizem pa predpostavlja, da so tako naravni kot družbeni zakoni odvisni
od odločitve človeku podobnih bogov ali demonov. Po drugi strani kritični dualizem ali
kritični konvencionalizem85 zavestno razlikuje med normativnimi zakoni, ki so bili
uveljavljeni s strani človeka ter med naravnimi pravili, na katere človek nima nobenega
vpliva. Kritični dualizem ne vsebuje nobene trditve glede zgodovinskega izvora norm,
trdi le, da norme in normativne zakone človek lahko sprejme in spreminja, in to preko
odločitve ali dogovora, ter da je zato zanje tudi odgovoren. V naravi ni mogoče najti
nobenih norm ali standardov, saj v naravi vladajo dejstva in pa naravni zakoni, ki niso
ne moralni in ne amoralni. Ljudje pa smo tisti, ki uveljavljamo določene norme in
pravila in ki v naravni svet vnašamo moralo (prav tam, 61). Moralne odločitve se lahko
nanašajo na različna dejstva, predvsem na nekatera dejstva družbenega življenja, in
vsako družbeno (ali celo povsem biološko) dejstvo lahko spodbudi povsem različne
odločitve. Zato lahko sklepamo, da odločitev ni mogoče izpeljati iz dejstev ali iz opisa
teh dejstev. Kritični dualizem poudarja nezmožnost omejevanja odločitev ali norm na
dejstva; zato ga je mogoče opisati kot dualizem dejstev in odločitev (prav tam, 63).
Sprejemanje odločitve in sprejemanje določene norme ali standarda je dejstvo, toda
norma ali standard, ki smo ga sprejeli, ni dejstvo. Popper pa z razločevanjem dejstev in
odločitev ne trdi, da dogovorni značaj norm hkrati pomeni popolno samovoljnost
oziroma da človeška svoboda glede izbire sklopa norm pomeni, da so vsi sistemi enako
dobri. Pravzaprav trdi prav nasprotno, saj izpostavlja pomembnost moralnega področja
in presojanja, ki je po njegovem mnenju avtonomno področje in ima veliko vlogo
pri sprejemanju človeških odločitev.
Če primerjamo vlogo, ki je namenjena človeški osebi v zaprti družbi, in položaj, ki ga
ima človek v odprti družbi, je mogoče opaziti precejšnjo razliko. V zaprti družbi ima
človeška oseba točno določeno mesto, ki ji pripada glede na njene biološke in družbene
85

Med naivnim monizmom in kritičnim dualizmom obstajajo še druge vmesne stopnje, ki jih Popper
imenuje biološki naturalizem, etični pozitivizem ter psihološki ali duhovni naturalizem. Za podrobnejši
opis teh prepričanj glej Popper 1963a, 71–72.
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značilnosti (predvsem glede na spol in družbeno skupino). Oseba ne more vplivati
na svoj položaj ali ga spreminjati (razen v izrednih razmerah), saj ga določa predvsem
družba oziroma družbena pravila, zato v tem okviru tudi ne moremo govoriti o kakšni
izraziti osebni odgovornosti. Oseba ima predvsem trpno vlogo, to je, da upošteva
družbena pravila in izpolnjuje naloge, ki sledijo iz njene družbene vloge. Prednost
takšne ureditve je trdnost družbe in medčloveških vezi, v njej redko prihaja
do nejasnosti ali zmede, vendar ima v njej človeška oseba malo prostora za osebne
odločitve in samoiniciativnost, medčloveški odnosi pa so zopet v veliki meri uravnavani
s strani družbe. Težnje k zaprti družbi vedno upoštevajo le velike in oddaljene cilje,
pri doseganju katerih ima oseba majhno vlogo, predvsem pa je to vloga sredstva.
Čeprav historicistična in kolektivistična gibanja trdijo, da si prizadevajo za dobrobit
človeštva in doseganje raja na zemlji, s tem, ko človeško osebo omejujejo na raven
sredstva, kršijo človeško dostojanstvo in onemogočajo pristne medčloveške odnose.
Po drugi strani odprto družbo zaznamujejo nestabilnost, nedoločenost in rahljanje
družbenih vezi. Človeška oseba je v takšni ureditvi prikrajšana za trdnost in varnost,
ima pa veliko več možnosti za delovanje, udejstvovanje v svetu, za vzpostavljanje
poljubnih medosebnih odnosov ter za vpliv na lasten položaj v svetu. Odprta družba
od človeka zahteva prevzemanje odgovornosti za lastne odločitve in dejanja in prevzem
dejavne vloge. Postopno spreminjanje družbe zahteva nenehno dejavnost ljudi, saj
zahteva stalno spremljanje družbenih sprememb, pojavljanja novih družbenih
problemov, zahtev, stanj in iskanje ustreznih rešitev.

5.2

Družba in oseba

Vezi med človeško osebo in družbo so večplastne in dvosmerne; trdimo lahko, da brez
človeka ni družbe in obratno oziroma da je človek pravzaprav tako vzrok kot posledica
družbe (Juhant 2013, 29). Družbene vezi so za človeka tako pomembne, ker mu
omogočajo preživetje, omogočajo mu, da izgrajuje svojo osebnost ter da deluje kot
človeška oseba. Po drugi strani družbe ni brez oseb in edino pripoznanje osebe kot
prvotne nosilke smisla in dostojanstva omogoča zavzemanje za družbo, ki ni naravnana
pretirano kolektivistično.
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Človekova odvisnost od odnosov in soljudi je najizrazitejša ob rojstvu in v zgodnjem
otroštvu. V tem obdobju je človek odvisen predvsem od družine, ki je pravzaprav mikro
raven družbe. Brez skrbi staršev ali skrbnikov otrok ne more preživeti oziroma če
preživi (v primeru tako imenovanih volčjih otrok, otrok, ki jim preživetje omogočijo
živali), ne zmore ustrezno razviti svojih značilno človeških simbolnih zmožnosti.
Še posebno pomembna so prva leta življenja, v katerih se otrok preko matere (ali morda
katere druge osebe, ki zavzame najpomembnejšo vlogo v otrokovem življenju) usposobi
za simbolno komunikacijo, za sporazumevanje, govor, dialog. »Človek potrebuje druge
ljudi, skozi dialog človek razvija sposobnost za obvladovanje samega sebe, svojega
telesa in narave. Natančneje – človek razvija sposobnost obvladovanja samega sebe in
sveta skozi druge osebe. Na eni strani se uči neodvisnosti od drugih, po drugi strani pa
se poskuša z drugimi ljudmi povezati« (prav tam, 30). Celotno življenje človeka je
zaznamovano z dinamiko odvisnosti in neodvisnosti, z vzpostavljanjem lastne
avtonomnosti in oblikovanjem pristnih medsebojnih odnosov s svojimi bližnjimi.
Kakovost medosebnih odnosov v prvih letih življenja ter tudi v kasnejšem življenjskem
obdobju človeku bodisi omogoča bodisi onemogoča oblikovanje trdne osebnosti,
razvijanje dialoške sposobnosti in gojenje izvornega zaupanja v svoje bližnje in ostale
ljudi. Če v življenju otroka prevladujejo neprimerni, nasilni ali brezbrižni odnosi,
zavirajo razvoj njegovih sposobnosti za sporazumevanje ter drugih sposobnosti,
v skrajnih primerih ga lahko celo onesposobijo za nadaljnje življenje. V sodobni
potrošniški družbi človeški dialog in pristno sporazumevanje poleg nasilja in
brezbrižnosti ogrožata še tehnizacija in instrumentalizacija odnosov, ki ju je mogoče
zaznati v vedno večjem poseganju po različnih oblikah elektronskih medijev kot
nadomestkih za dejanske medosebne odnose; v vedno bolj opaznem presojanju človeka
zgolj z vidika njegove funkcionalnosti; v tehnizaciji določenih vidikov človeškega
življenja, ki so nekdaj veljali za najgloblje in nedotakljive (na primer človeško
spočetje). »Človek postaja vse bolj proizvajalni stroj (naravna reprodukcija!), pa naj gre
za zarodek ali delavca za strojem ali trgovko za pultom. Vsi postajamo vedno bolj
neznatna funkcija potrošniškega sistema. Vsakdo izmed nas šteje (le še) kot kolesje
v globalnem ekonomsko-finančnem sistemu, ki se zvija v svojih krčih in človeku jemlje
njegovo človeško dostojanstvo. Razumljivo, da se človek ne znajde več oziroma kot
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človek nima več manevrskega prostora in se zato sprašuje, kaj in čemu naj še počne
v takšnih razmerah« (Juhant 2010a, 15).
Različne oblike družbe lahko motrimo tudi z vidika, v kolikšni meri spodbujajo in
ustvarjajo kakovostne medsebojne odnose in dialog ter v kolikšni meri spodbujajo
vključevanje človeških oseb v takšne odnose. Pomenljivo je, da se s strani številnih
teoretikov različnih družboslovnih in humanističnih disciplin pojavlja označevanje
sodobne zahodne družbe kot kulture strahu. Uporaba takšne oznake jasno nakazuje
uveljavljeno mnenje, da zahodna družba morda ne ustvarja predvsem zdravih
medsebojnih odnosov, temveč odnose, ki temeljijo v strahu. Čeprav je izraz kultura
strahu uporabljen v različnih kontekstih in ga vsi teoretiki ne uporabljajo na povsem
enak način, bi ga na splošno lahko opredelili kot: »stanje družbe, v katerem se zdi, da
strah prežema in zaobjema vse pomembne vidike človekovega življenja in kjer je
perspektiva strahu tista, preko katere dojemamo svet okoli nas. V kulturi strahu prežečih
nevarnosti nikoli ne zmanjka, možnosti za strahove so vedno nove in nove, od epidemij,
pandemij, dodatkov v hrani, škodljivega sevanja, terorističnih napadov, nevarnosti, ki
na nas prežijo za zidovi našega doma, računalniških črvov, ki bodo ustavili svet in
podobno. Bojimo se prihodnosti, bojimo se drugih, bojimo se izgube, bojimo se
osamljenosti, bojimo se staranja, bojimo se tvegati« (Strahovnik 2012, 52).
Gre za nenehno navzočnost strahu, ki ga sprožajo številni različni dejavniki, razumljeni
kot grožnja za celotno družbo in za vsakega posameznika. Problem kulture strahu je
predvsem, da kot grožnja niso dojete le neposredne in dejanske nevarnosti, v kontekstu
katerih je strah primeren in pričakovan odziv, temveč večinoma oddaljene potencialne
nevarnosti, ki pa so razumljene kot dejanske. Ocenjevanje nevarnosti se je v kulturi
strahu preobrazilo v izračunavanje tveganja, ki je v večji ali manjši meri vedno prisotno,
in ker relevantni kriteriji še sprejemljive stopnje tveganja ne obstajajo oziroma se takšni
kriteriji običajno podrejajo težnjam po popolni odstranitvi tveganja (čeprav to seveda ni
mogoče), je na splošno izpostavljanje tveganju, četudi majhnemu, razumljeno kot
neodgovorno. Po drugi strani izogibanje tveganju znotraj kulture strahu pomeni
odgovorno ravnanje, kar pa v družbi povzroča svojevrstno pasivnost in izogibanje
dejavnemu odnosu do sveta, ki naj bi na vsakem koraku prinašalo tveganja.
K razširjanju občutka ogroženosti in strahu prispevajo tudi mediji, ki v iskanju senzacij
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in sredstev, ki bi prispevala k njihovi večji razširjenosti in veljavi, poskušajo
»senzacionalne katastrofalne dogodke« ljudem predstaviti kot nekaj, kar se lahko zgodi
vsakemu posamezniku in je zato stvar vsakega posameznika. Medijski prikazi tveganja
ne ustrezajo realnosti in resničnim grožnjam, vendar se usidrajo v identiteto
posameznikov in družbe (prav tam, 54).
V kulturi strahu sam strah postane povezovalni dejavnik družbe in ozadje, na katerem
posameznik gradi svoja izkustva in refleksijo teh. Vendar strah po drugi strani med
ljudmi ne more vzpostaviti pristnih vezi, jih povezovati v skupnost, temveč pristne
odnose kvečjemu onemogoča, s tem ko z onemogočanjem zaupanja posamezne osebe
osamlja. Zaupanje je namreč osnova medsebojnih odnosov (Žalec 2011b), strah pa kot
načelo ravnanja vzpostavlja njegovo nasprotje – nezaupanje. Na področju medsebojnih
odnosov v kulturi strahu prevladujeta nezaupanje ter izogibanje globokim in pristnim
odnosom, saj naj bi ti predstavljali nevarnost, ker v takih odnosih obstaja možnost, da
bo oseba prizadeta, če pride na primer do prekinitve odnosa. »Možnost tega, da smo
v takšnem odnosu prizadeti, je torej že vnaprej razumljena kot razlog, zakaj se ga
moramo ogibati. Povsem spregledano je dejstvo, da pravzaprav nobenega pristnega,
bližnjega medosebnega odnosa brez ranljivosti ne more biti … Namesto zaupanja in
ranljivosti naše medosebne odnose obvladuje logika čustvenega tveganja, ki nam nalaga
izogibanje vsem odnosom, v katerih bi lahko bili prizadeti« (Strahovnik 2012, 57).
Vseprisotnost strahu in tveganja v kulturi strahu povzroča porast prizadevanja
za zagotavljanje čim večje varnosti družbe in posameznika, vendar paradoksalno ravno
s temi pretiranimi prizadevanji spodkopava temelje, ki v resnici človeku omogočajo
občutek varnosti. 86 Kot smo poudarili v začetku tega podpoglavja, so predpogoj
človekovega občutka varnosti in gojenja temeljnega zaupanja v prvi vrsti ravno pristni
medsebojni odnosi. Če so ti razumljeni kot mogoč vir nevarnosti in se jim kot takim
ljudje izogibajo, se namesto pristnih in globokih medsebojnih odnosov uveljavijo
površinski, plitvi in kratkotrajni odnosi, ki ljudem ne nudijo zavetja in znotraj njih
ni mogoče vzpostaviti zaupanja. Začaran krog strahu, nezaupanja in neustreznih
medsebojnih odnosov je tako sklenjen in v takšnih pogojih je težko vzpostaviti nove
osnove za vzpostavitev zaupanja in pristnih odnosov.
86

Popolne varnosti same pa ne more zagotoviti nobeno še tako izpopolnjeno prizadevanje za varnost.
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Izraz kultura strahu ustrezno označuje številne vidike in smernice sodobne zahodne
družbe. Vendar je potrebno poudariti, da obstajajo tudi nekatera prizadevanja in
usmeritve znotraj zahodne družbe, ki kulturi strahu nasprotujejo in si prizadevajo
vzpostaviti kulturo (za)upanja, to je kulturo, ki nasprotno od kulture strahu ne stagnira
v negotovi in groženj polni sedanjosti, temveč je usmerjena v prihodnost, se zaveda
pomembnosti upanja, skupnosti in medsebojnih odnosov ter zaupanja. Sem bi lahko
šteli številna gibanja in organizacije, ki se strahu in trpnosti, ki jo ta povzroča, upirajo
tako, da se usmerjajo v dejavno in postopno spreminjanje družbenih razmer; se borijo
proti revščini, nasilju, vojni, kršenju človekovih pravic …

5.3

Personalizem in družba

Personalistični avtorji družbo obravnavajo z vidika dostojanstva in uresničevanja
medsebojnih odnosov človeških oseb, vendar se različni personalistični tokovi zopet
medsebojno razlikujejo. V personalistični misli je poudarjena potrebnost gojenja
občestvene razsežnosti skupnosti oziroma potrebnost takšne razsežnosti skupnosti, za
katero so značilni neinstrumentalnost, pristnost in globina medsebojnih odnosov.
Po drugi strani se personalistični avtorji zavedajo dejanskosti in neizogibnosti oblik
skupnosti, za katere so značilne vezi, ki so bolj funkcionalne narave in ki so zato bolj
posredne, lahko tudi nepristne, vendar hkrati poudarjajo, da so zgolj funkcionalno ali
instrumentalno naravnane oblike skupnosti nezadostne za izpolnitev človeške osebe in
ohranitev

njenega

dostojanstva.

V

nadaljevanju

bomo

predstavili

nekatere

personalistične poudarke glede družbe ter možnosti uresničevanja človeške osebe in
medsebojnih odnosov znotraj različnih oblik skupnosti.
Buber na ravni oblik skupnosti nasproti postavlja občestvo in kolektivnost. Znotraj
občestva osebe med seboj vzpostavljajo pristne medsebojne vezi in čeprav stremijo
k nekemu skupnemu cilju in delujejo z namenom doseganja tega cilja, s tem ne
pretrgajo ali poškodujejo medsebojnih vezi. V občestvu nastajajo plodna tla za rast in
razvoj človeške osebe in za vzpostavljanje medsebojnih odnosov, saj so ravno odnosi
postavljeni na prvo mesto. Kot prispodobo kolektivnosti pa Buber opisuje strumno
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korakanje množice posameznikov, ki korakajo drug poleg drugega, ki imajo pred seboj
isti »objektivni« cilj, gre jim za isto »stvar«, vendar pravzaprav nimajo stika drug
z drugim. »Kolektivnost ni obveznost, ampak zvezanost: speti posameznik poleg
posameznika, skupno opremljen, s skupnim opravilom, od človeka do človeka je le še
toliko življenja, da podžiga togo korakanje. […] Kolektivnost temelji na organiziranem
dušenju osebnosti, občestvo na njeni rasti in potrditvi v vzajemnosti. Zdajšnja vnema
za kolektivnost je beg pred preizkušnjo osebe za občestvo in njeno posvetitvijo
za občestvo, pred živo, zastavitev sebe terjajočo dialogiko v osrčju sveta« (Buber
1999a, 146). Pri kolektivnosti kot obliki skupnosti gre za pomanjkanje medosebne
povezanosti in za pomanjkanje možnosti za resnično udejstvovanje osebe, ki lahko
poteka zgolj preko odnosa, preko besede jaz-ti (podrobneje so osnovni pojmi Bubrove
misli predstavljeni v poglavju 1.3.1), kjer jaz ni naravnan na sebe, temveč na drugega
ter se drugemu razodeva in odpira. V kolektivnosti tako ne gre samo za izgubo drugega
in vezi z drugim, temveč hkrati za izgubo samega sebe oziroma svojega osebnega jedra:
»Dejavnemu človeku kolektivne usmerjenosti se je že vnaprej posrečilo znebiti se sebe
in s tem radikalno obiti vprašanje o zastavitvi samega sebe. […] Brez tija, a tudi brez
jaza korakajo zvezanci, tisti z leve, ki hočejo spomin izbrisati, in oni z desne, ki ga
hočejo uravnati, sovražno ločeni trumi – v skupen prepad« (prav tam, 147).
Kljub ločevanju med občestvenostjo in kolektivnostjo Buber občestvenosti ter
dialoškosti ne postavlja izven družbenega področja. To namreč ni istovetno
s pojavljanjem kolektivnosti, čeprav seveda na družbenem področju obstaja možnost
za izbruh kolektivnosti (prav tam, 184). Pristna medsebojna naravnanost in vzajemnost
med ljudmi se lahko udejanjata v vsakdanjih družbenih okoliščinah, v podjetjih, na
delovnem mestu ter v različnih ustanovah (npr. prav tam, 148–153). Tudi na družbeni
ravni je obstoj pristnih medsebojnih odnosov odvisen od odločitve človeških oseb, ki
zavzemajo določen družbeni položaj. Če se na primer določen podjetnik odloči, da bo
z zaposlenimi ravnal kot z osebami in si bo prizadeval za vzpostavljanje odnosa z njimi,
se ob podobnem prizadevanju zaposlenih lahko tudi v takšnem podjetju vzpostavi
občestvo. Ob namernem izkoriščanju zaposlenih in ravnanju z zaposlenimi kot
z delovno silo pa ne bo nobene možnosti za udejanjanje občestva. »Družbena odvisnost
človeka se vrača. Vendar je ta rast zorenje določene naloge, ne kot nuje, temveč kot
možnosti in kot potrebe, hrepenenja in milosti. Gre za odpoved pantehničnemu hlepenju
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ali navadi, ki vsako zadevo ›opravi‹; gre za to, da vse, od prav navadne skrivnosti
vsakdanjosti do veličastja uničevalne usode, privzameš v dialoško moč pristnega
življenja« (prav tam, 154). Gre torej za nalogo človeka, da se ne glede na okoliščine
zavzema za pristne medsebojne odnose in dialoško naravnanost ter te postavlja pred
storilnost in funkcionalnost. Po Bubru pa ta naloga ni omejena le na zasebno, temveč
tudi na javno področje, saj tudi javnega življenja ni mogoče vzpostaviti na podlagi
opravil, čustev ali volje, temveč je potrebno nekaj več, potrebni so medsebojna
naravnanost in medsebojni odnosi med člani skupnosti ter medsebojni odnos vseh
članov do žive sredine skupnosti (prav tam, 39).
Wojtyła v kontekstu obravnave vezi med človeško osebo in zgradbo človeške skupnosti
razlikuje dve razsežnosti skupnosti, medosebno ali jaz-ti razsežnost ter družbeno ali mi
razsežnost skupnosti87 (za pojasnitev obeh oblik skupnosti ter pojmov deležnosti in
odtujenosti glej I. del disertacije, str. 99–100), ob čemer jasno opredeli prednost osebe
pred vsako obliko skupnosti: »To ne pomeni le tega, da ljudje de facto obstajajo in
delujejo skupaj kot mnoštvo osebnih subjektov, ampak tudi, da ne moremo reči nič
bistvenega o tem soobstoju in sodelovanju v personalističnem smislu – nič bistvenega
ne moremo reči o tej mnoštvenosti kot skupnosti – razen če ne izhajamo iz človeškega
bitja kot osebnega subjekta« (Wojtyła 1998, 13). Edinole osebe imajo status podstave,
so entitete z lastnim obstojem, delovanjem in bistvom, družba pa je zgolj vrsta razmerij
in zato drugotnega pomena oziroma pripadkovno bivajoče (prav tam). Razlika med
pojmom družbe in pojmom skupnosti pa je po Wojtyłi v vidiku oziroma načinu
motrenja, ki ga opazovalec zavzame do mnoštva človeških oseb, ki skupaj bivajo in
delujejo, ter razmerij med njimi. O družbi govorimo, če razmerja v mnoštvu človeških
bitij opazujemo in raziskujemo kot objektivno resničnost, ki vpliva na človeška bitja in
jih na nek način opredeljuje. Ko raziskujemo družbo, osebo obravnavamo z vidika
mnoštva, in s takšnega vidika družba, čeprav je sicer le pripadkovno bivajoče, stopi
v ospredje.
Po drugi strani o skupnosti govorimo, ko mnoštvo človeških bitij in razmerij znotraj
tega mnoštva presojamo z vidika: »zavedanja in živete izkušnje vseh njegovih članov in
tudi, v nekem smislu vsakogar od njih« (prav tam). Ko razmerja mnoštva človeških
87

Ko Wojtyła obravnava družbeno razsežnost skupnosti (mi), jo obravnava z vidika skupnosti, torej
z vidika človeške osebe in ne z družbenega vidika – glej razlikovanje med skupnostjo in družbo spodaj.
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oseb opazujemo s tega vidika, opazujemo predvsem osebno subjektivnost človeka (za
razjasnitev Wojtyłovega pojmovanja podstave in osebne subjektivnosti oziroma
človeškega samstva glej I. del disertacije, str. 91–92). Ker sta si pojma skupnost in
družba blizu, ju večkrat uporabljamo kot sopomenki, vendar Wojtyła poudarja
pomembnost razločevanja obeh omenjenih vidikov in zato tudi pomen ločevanja družbe
od skupnosti. Po Wojtyłi je skupnost bistvenejša od družbe, saj je skupnost pravzaprav
osnova družbe in ustreza vidiku človeške osebne subjektivnosti ter omogoča presojanje
mnoštva ljudi in njihovih razmerij z vidika vsake udeležene človeške osebe: »Skupnost
je bistvena resničnost za človeško sobivanje in sodelovanje in v drugem smislu služi kot
temeljno merilo za takšno sobivanje in sodelovanje« (Wojtyła 1998, 14). Skupnost pa
človeku ni enostavno dana kot neko dejstvo ali resničnost, temveč kot naloga, da v
mnoštvu človeških oseb vzpostavlja in ohranjanja prizadevanja za samouresničevanje in
skupno uresničevanje (deležnost) vsake človeške osebe in obenem celotne skupnosti.
Ker se z vidika družbe izgubi razvidnost prednosti človeške osebe, v tem kontekstu
obstaja več možnosti za odtujitev; za onemogočanje živih vezi med človeškimi osebami
in ogrožanje obstoja skupnosti, in to tako jaz-ti razsežnosti skupnosti kot mi razsežnosti
skupnosti. Odtujitev je v družbenem življenju očitna, ko ljudje niso več sposobni
oblikovanja pristne skupnosti, pristnega mi ali jaz-ti, ko se v skupnem življenju in
delovanju niso več sposobni izpolniti in samouresničiti. Do odtujitve lahko prihaja
iz več razlogov, vendar se Wojtyła ne ukvarja z natančnejšo analizo odtujitve, temveč
želi le poudariti njeno nasprotnost deležnosti.
Na povsem drugačen način kot Wojtyła skupnost in družbo razlikuje Jacques Maritain.
Sicer Maritain dopušča možnost uporabe izrazov družbe in skupnosti kot sopomenk,
vendar sam vzpostavlja naslednje razločevanje: kljub temu da sta tako družba kot
skupnost človeški etično-družbeni enoti, je skupnost bolj kot družba vezana tudi na
biološki izvor, družba pa je vezana predvsem na človeške razumske in duhovne
sposobnosti (Maritain 2002, 18). Človeška skupnost se oblikuje glede na neko dejstvo
(skupen prostor bivanja, skupni jezik, skupna sredstva za življenje …), ki je predhodno
človeškemu razumskemu in hotenemu delovanju ter združevanju. To dejstvo oblikuje
človeško skupnost in vpliva na njen razvoj; ustvarja skupna čustva, navade, običaje,
skupne duševne strukture. Človeško družbo pa človek oblikuje razumsko, zavestno in
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hoteno glede na določen namen kot nek zastavljen cilj ali kot neko nalogo, ki jo mora
izpolniti. »Skupnost je rezultat nagona in dednosti v določenih okoliščinah in
v določenem zgodovinskem okviru; družba pa je dosežek razuma in moralne moči«
(prav tam, 19). Skupnosti nastajajo kot posledica naravnega odziva človeka na njegovo
okolje in na spremembe tega okolja (pa naj bodo te spremembe družbenega ali
naravnega izvora; na spremembo skupnosti vplivajo tako industrijski razvoj kot naravne
spremembe); družbe pa se oblikujejo kot rezultat človekove zavestne in svobodne
odločitve, da bo oblikoval neko družbo. V skupnosti je človek proizvod te, v družbi pa
je človek ustvarjalec in oblikovalec družbe in družbenih odnosov. Maritain razvije
pojmovanje družbe in skupnosti, ki se zelo razlikuje od Bubrovega ali Wojtyłovega
pojmovanja, ker se ne osredotoča predvsem na človeške medsebojne odnose, temveč
na človeški (raz)um in njegove sposobnosti. Ker družbo pojmuje kot rezultat zmožnosti
človeškega (raz)uma, skupnost pa dejanskost, v katero je človek enostavno postavljen,
ima zanj družba prvenstvo pred skupnostjo. Pomembno je tudi, da je po Maritainu
v okviru skupnosti človek vezan predvsem na nujnost, v družbi pa ima prostor
za uveljavljanje osebne svobode (prav tam, 20).
Da je družbo mogoče pravilno opredeliti le, če jo motrimo z vidika osebe, trdi tudi
Berdjajev, ki opozarja, da je razumevanje družbe kot absolutne ustvarjalke človeka,
ki v socioloških vedah prevladuje, povsem napačno. Človek namreč ni enostavno
produkt družbe in del družbe, ampak je prej nasprotno; človek kot oseba ne more biti
podrejen družbi, saj je središče in polnost bivanja vedno v osebi, nikoli v kolektivni
entiteti. Človek je tudi ob vključevanju v večjo skupino ljudi sposoben ohranjati
pristnost medsebojnih odnosov in zavedanje o temeljnosti vsake človeške osebe, ki je
v to skupnost vključena. Družbena resničnost se skriva v osebi in njeni sposobnosti
gojenja medsebojnih odnosov, Berjdajev pa to dinamično in bivanjsko resničnost
družbe poimenuje z izrazi »mi«, občestvo in skupnost (glej Berdjajev 1998, 98–99).
Resnična človeška skupnost spodbuja uresničevanje človeške osebe in vključevanje
osebe v medsebojne odnose. Človekova zasužnjenost in podrejenost družbi pa je
po drugi strani rezultat pozunanjenja in objektivacije družbenih odnosov. Berjdajev
ostro zavrača predvsem organske teorije družbe, ki osebo povsem podrejajo družbi in
družbenim ustanovam: »Vedno in v vseh oblikah je organsko pojmovanje družbe
antipersonalistično in nujno priznava prvenstvo družbe pred osebo ter mora v osebi
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videti organ družbenega organizma. […] Kriterij presoje in ocene ni v osebi, temveč
v družbenem organizmu, ki je nad osebo« (prav tam, 100). Sam zagovarja nasprotno
stališče in postavlja kriterij presojanja v samo osebo in globino njene vesti, ki pa se, če
je pristno globoka, ni izolirana ali individualistična, usmerja k drugim osebam in svetu
(prav tam, 101).
Personalistični avtorji pri obravnavi razmerij med družbo in osebo poudarjajo predvsem
prvenstvo osebe ter pomen presojanja in motrenja družbe oziroma različnih oblik
mnoštva človeških bitij z vidika človeške osebe; z vidika možnosti uresničevanja
polnosti življenja človeške osebe (ki vključuje uresničevanje različnih sposobnosti
človeške osebe, Maritain na primer poudarja človeško (raz)umsko sposobnost,
Berdjajev zmožnosti človeškega duha itd.) in z vidika možnosti uresničevanja pristnih
medsebojnih odnosov.

5.4

Subsidiarnost

Načelo subsidiarnosti izvira iz katoliškega družbenega nauka, v katerem se je kot
osrednje vodilo uveljavilo predvsem z okrožnico Quadragesimo anno, ki jo je leta 1931
objavil papež Pij XI; v okviru delavskih vprašanj pa je bilo to načelo nakazano
že v okrožnici Leona XIII, Rerum novarum (1891). Načelo subsidiarnosti se sklada
z načelom decentralizacije, saj poudarja pomen dejavnosti in samoorganizacije
»vmesnih skupin«. »Vmesne skupine« so tista družbena telesa, ki so posredniki med
posameznimi človeškimi osebami in najvišjo ter najbolj kompleksno družbeno
organizacijo, državo. To so torej vsa interesna, gospodarska, religiozna in druga
združenja ter vse druge oblike povezovanja ljudi, vključno z družino. Izraz
subsidiarnost izhaja iz latinske besede subsidium, ki pomeni pomoč, označuje pa
pomoč, ki jo mora vrhovna družbena formacija (država) nuditi »vmesnim skupinam«,
da te ohranjajo kar največjo mero samostojnosti ter da opravljajo vse tiste naloge in
dejavnosti, ki so v njihovi pristojnosti. »Načelo subsidiarnosti temelji na načelu
krščanskega nauka osebe in je bilo sprejeto v družbeni nauk Cerkve. Postalo pa je tudi
podlaga demokratične ureditve v svetu. To načelo temelji na človekovi svobodi.
Posameznikom je priznana pravica do svobodnega združevanja, da bi lahko na ustrezen
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način in učinkovito delovali v družbenem življenju. Družba se potemtakem lahko
utemeljuje samo od spodaj navzgor« (Juhant 2009c, 144). Vrhovni državni organi bi
morali imeti torej predvsem pomožno in usmerjevalno vlogo in ne bi smeli težiti
k prevzemanju popolnega in neposrednega nadzora nad celotnim družbenim področjem.
To sicer ne pomeni, da država nima nobene povsem lastne vloge ali da je treba državi
odvzeti vse pristojnosti, ki niso usmerjene zgolj v pomoč »vmesnim skupinam« (kot
trdijo nekatere smeri liberalizma), temveč da bi morala država opravljati svoje
pristojnosti (zagotavljanje skupne blaginje, pravnega reda, socialne varnosti …), nižjim
družbenim telesom pa pustiti, da izpolnjujejo vse tiste odgovornosti in naloge, ki so jih
sposobna in dolžna izpolnjevati (Stres 1991, 56–58).
V okrožnici Quadragesimo anno je načelo subsidiarnosti zelo jasno opredeljeno in
opisano, zato so ga navajali ali povzemali tudi številni kasnejši papeži in drugi cerkveni
voditelji, ko so omenjali subsidiarnost. Del opredelitve se glasi takole: »Dasi je
resnično, kar potrjuje tudi zgodovina, da zaradi spremenjenih razmer zmorejo mnogo
tega, kar so v prejšnjih časih opravljale tudi male organizacije, le velike združbe, velja
vendar še vedno tisto nepremakljivo in nespremenljivo nadvse važno načelo socialne
filozofije, namreč: kakor ni dopustno jemati posameznikom in izročati občini, kar
zmorejo posamezniki s svojo močjo in svojo delavnostjo, tako je nepravično ter
povzroča veliko škodo in moti pravi red, če se to, kar zmorejo manjše in nižje
organizacije, izroča večji in višji družbi; zakaj država mora po svoji moči in naravi
udom socialnega organizma s svojo dejavnostjo dajati oporo, nikdar pa jih ne sme ne
uničiti niti si jih prisvojiti.« (Pij XI. 1994, 88) Načelo subsidiarnosti je najtesneje
povezano s spoznanjem, da ima vsaka človeška oseba pravico in dolžnost, da prevzema
svoje odgovornosti in naloge oziroma da postane samostojna oseba (Juhant 2009c, 147–
151) ter tako uresničuje in izpolnjuje svoje človeško dostojanstvo. Če človeški osebi
odvzemamo njene odgovornosti in naloge, ji hkrati odvzemamo njeno mesto v svetu,
njeno svobodo in dostojanstvo. Enako velja na ravni »vmesnih skupnosti«, med katere
se uvrščajo tudi najbolj neposredne oblike povezovanja človeških oseb, ki imajo kot
take v življenju človeških oseb pomembno vlogo. »Vmesne skupnosti« bi morale imeti
veliko vlogo pri oblikovanju družbenega prostora, pri razporejanju moči ter
preprečevanju, da bi država prevzela prevelik delež moči in družbenega vpliva.
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Z odvzemanjem pristojnosti »vmesnim skupnostim« se povečuje nevarnost totalizacije
državnih pristojnosti.
V sodobni družbi načelo subsidiarnosti še vedno nima pravega vpliva, saj upravljanje
slednje poteka predvsem od zgoraj navzdol, samostojnost oseb in »vmesnih skupnosti«
pa ne le da ni posebej spodbujana, temveč prevladujejo prizadevanja, da bi osebe in
majhne skupnosti postale čim bolj odvisne. Takšna prizadevanja je mogoče opaziti s
strani velikih gospodarskih združb, držav in medijev, celo religijskih ustanov (prav tam,
145). Vendar spregled načela subsidiarnosti sodobni družbi prinaša mnogo problemov;
od nesamostojnih posameznikov, ki niso sposobni vključevanja v družbo, do
neustreznosti in nedelovanja sistemskega reševanja problemov, postavljenega od zgoraj,
ki ne upošteva dejanskih razmer in potreb (tako na političnem kot gospodarskem
področju). V resnici sta za uspešno družbo potrebni lokalna in strokovna samostojnost
posameznikov in »vmesnih skupnosti« (prav tam, 144); potrebno je dopuščanje nekega
manevrskega prostora, na katerem osebe lahko delujejo, ustvarjajo in se medsebojno
povezujejo ter ni neposredno nadzorovan s strani države.

5.5

Družbene spremembe in spremembe v razumevanju družbe

Velike družbene spremembe so se v Evropi pričele v novem veku, z odkrivanjem novih
celin, izumom tiska in parnega stroja, tehnizacijo, industrializacijo, koncem fevdalne
ureditve in začetkom kapitalizma, sekularizacijo in individualizacijo. Svet, katerega
enotnost in povezanost je v času srednjega veka ohranjalo krščanstvo, ki je imelo vlogo
skupnega evropskega svetovnega nazora, in sta se tekom novega veka postopoma
razbili, spreminjati pa se niso začeli le pogledi na svet, temveč celotna sestava družbe
(spremembe in razpadanje družbenih razredov in družbenih vezi), dojemanje človekove
vloge v družbi in sredstva za sporazumevanje.
V sodobnosti se spremembe dogajajo še veliko hitreje, k čemur prispevata predvsem
velik napredek znanosti in tehnike ter hiter razvoj komunikacijskih sredstev; vlogo
usmerjevalca družbe pa po eni strani prevzemajo megalomanska gospodarska podjetja,
ki imajo vpliv tudi na najpomembnejša politična telesa, po drugi strani pa mediji, ki
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ustvarjajo določeno podobo resničnosti, spodbujajo nekatera občutja, pričakovanja in
želje, ki pa ne ustrezajo vedno dejanskemu stanju (Juhant 2009c, 19). Svetovni vpliv
medijev, nova komunikacijska in tehnična sredstva ter imperialistični interesi največjih
in najmočnejših svetovnih držav ustvarjajo tesno medsebojno prepletenost celotnega
sveta, v katerem skorajda ni več izoliranega področja, ki ne bi bilo vpeto v zapletene
procese globalizacije. Družbene vezi, ki so se sicer že od začetka novega veka nenehno
preoblikovale,88 se v sodobnosti spreminjajo mnogo hitreje in na drugačni ravni –
izgublja se potreba po neposredni bližini, po fizičnem stiku, saj medsebojna
komunikacija poteka v vedno večji meri preko posredovanja različnih tehničnih
pripomočkov. Zaradi drugačnega načina komunikacije, pa tudi zaradi pomanjkanja
zaupanja v tradicionalne oblike človeškega združevanja, te nimajo več tako pomembne
vloge: »Graditev združene Evrope na pogorišču ideologij moderne 89 in dosežkov
njenega tehničnega uma postaja vse bolj zapletena. To tudi pojasnjuje, zakaj se ljudje
v modernem svetu tako neradi združujejo in da s táko težavo zastavljajo svoje moči
v službo ljudem oziroma celotnemu človeštvu. Iz tega se rojeva postmoderno 90 iskanje
novega načina komunikacije med različnimi ljudmi, skupinami, narodi, rasami in
najrazličnejšimi drugimi postmodernimi združbami. Ob tem pa tiste oblike človeškega
življenja, ki so bile v predmodernih kulturah tako zelo pomembne, zdaj občutno
izgubljajo svojo nekdanjo veljavo oziroma se jim vsaj pripisuje vse manjši pomen«
(Juhant 2009c, 19).
Ob vseh omenjenih spremembah se je v novem veku zgodil še en pomemben prelom:
v filozofskem, pa tudi v splošnem mišljenju se je uveljavil kartezijanski obrat, po
katerem pogled, s katerim opazujemo in preučujemo pojave okoli sebe, ni več usmerjen
navzven, v svet, preko katerega bi se razodevala resnica, temveč navznoter,
v posameznika ali subjekt, ki sam sebi predstavlja jamstvo za svojo resnico. Podlaga
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Seveda so se družbene vezi preoblikovale tudi že pred novim vekom, na primer pri prehodu
iz nomadske v živinorejsko družbo, nato v poljedelsko družbo, zatem v trgovsko družbo itd. ter pri vseh
večjih političnih spremembah (propadu Rimskega imperija itd.), vendar so se z začetkom novega veka te
spremembe začele dogajati mnogo hitreje, v sodobnosti pa je ta hitrost dobila popolnoma nove dimenzije.
89
Izraz moderna Janez Juhant uporablja za označevanje obdobja zadnjih stoletij v svetovni (predvsem
zahodni) družbi, ki ga je sprožila industrijska revolucija z razvojem novih tehničnih sredstev, zaradi česar
je prišlo do ključnih sprememb v življenjskih razmerah in načinu življenja ljudi (Juhant 2009c, 17, 19).
90
Z izrazom postmoderna Janez Juhant označuje različne procese in možnosti, ki jih ljudje ustvarjajo in
uporabljajo za reševanje problemov, ki so se pojavili kot posledica vznika moderne ter sredstev in
procesov, ki jih je moderna ustvarila (prav tam, 18).
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vsega spoznanja niso več Bog (krščanstvo), Ideja (Platon) ali sama razvidnost sveta,
temveč subjekt, ki ni več del sveta, temveč temelj sveta. Obrat k subjektu je sicer
omogočil kritiko družbenega stanja in družbenih ustanov ter hitrejše družbene
spremembe in spodbudil priznavanje vloge posameznika in njegovega stališča; vendar
je hkrati pomenil začetek razkroja skupnih in od človeka neodvisnih meril ter pretirano
individualizacijo, razpad vezi posameznika s skupnostjo. Vse od kartezijanskega obrata
poskuša zahodni človek oblikovati univerzalna merila, ki naj bi uravnavala človeško
delovanje in gradila skupni svet, vendar so ti poskusi neuspešni. Neenotnost in
neenakost v sodobnem svetu pa nista nič manjši, in to kljub tehničnemu napredku ter
načelnemu mednarodnemu priznavanju dokumenta o človekovih pravicah, ki poudarja
dostojanstvo človeške osebe in njene osnovne pravice.
Ko filozof Charles Taylor piše o problemih sodobne družbe, kot največji problem
izpostavi prav pojav individualizma, ki ga ne povezuje le z izginjanjem družbenih vezi,
temveč tudi z izgubo smisla za višji smoter in z izgubljanjem širšega pogleda, kar je
posledica osredotočanja na individualna življenja, na samoizpolnitev posameznika.
Izgubljanje zavedanja o pomenu pobud in zahtev, ki ne izhajajo izključno
iz posameznika, temveč iz izročila, zgodovine, družbe, narave ali religije, povzroča
vedno večjo družbeno razdrobljenost in instrumentalistično naravnanost do družbe in
soljudi. Družbena razdrobljenost pa ljudem onemogoča poistovetenje z družbenimi in
političnimi skupnostmi, katerih del so, ter uspešno delovanje v teh skupnostih, kar vodi
v še večjo razdrobljenost in individualizacijo, tako pa se oblikuje začaran krog, ki ga ni
mogoče enostavno prekiniti. Drugačne vzorce bi morda lahko ustvarili s spodbujanjem
uspešnega skupnega delovanja znotraj družbenih in političnih skupnosti, kar bi krepilo
občutke usposobljenosti, pa tudi istovetenje z družbeno/politično skupnostjo (Taylor
2000, 100).
Doslej omenjene družbene spremembe opaža tudi Hannah Arendt v delu Vita activa
(glej Šesto poglavje, Vita activa in novi vek), vendar je potrebno ob obravnavi njenega
pojmovanja družbenih sprememb opozoriti na njeno neobičajno in ostro razločevanje
med družbo in politiko, s čimer želi opozoriti na vdor dejavnosti, ki služijo skrbi
za preživetje (kar naj bi bila zadeva gospodarstva in družine), na javno področje (ki naj
bi sovpadalo s pristnim političnim področjem), kar hkrati povzroča odvzem pristojnosti
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in pomena pristno političnim dejavnostim (delovanju in govorjenju) in uničuje
možnosti, da bi preko teh dejavnosti, osvobojenih zasebnih interesov, ljudje gradili
skupni svet. Obenem s tem opozarja na spremembo v pojmovanju človeka in njegovih
sposobnosti, ki se zgodi z vdorom nujnega zagotavljanja preživetja na javno področje.
Pri svojem razločevanju H. Arendt izhaja iz pojmovanja družbe in politike ter
iz družbenega in političnega življenja antičnih grških polis (predvsem atenskih), ki se je
bistveno razlikovalo tako od srednjeveškega kot od novoveškega razumevanja družbe:
»Čeprav je nesporazum, ki enači politično z družbenim, tako star kot prevajanje grških
pojmov v latinske in njihovo prilagajanje rimsko-krščanskemu mišljenju, pa je novi vek
s svojim modernim pojmom družbe te stvari še dodatno zapletel. Enostavno
razlikovanje med privatnim in javnim ustreza področju gospodinjstva/gospodarstva
na eni in prostoru političnega na drugi strani in ti enoti sta obstajali ločeni vsaj od
začetka antičnih mest-držav. Nasprotno pa je nov nastanek v pravem pomenu
družbenega prostora, ki se rodi z novim vekom in dobi svojo politično obliko
v nacionalni državi. […] To, kar danes imenujemo družba, je družinski kolektiv, ki se
ekonomsko dojema kot gigantska naddružina in katere politična oblika organiziranja
tvori nacijo« (Arendt 1996b, 30–31). Hannah Arendt ugotavlja, da so stari Grki
ob nastanku polis politično delovanje v njem postavili izredno visoko na vrednostni
lestvici in s tem odvzeli zasebnemu in družbenemu področju določeno vrednost,
določene pristojnosti in vpliv. Zasebno-družbeno področje ali z besedami Hannah
Arendt področje gospodinjstva/gospodarstva (Die Haushalt)91 naj bi v grškem polis
obveljalo kot področje zasužnjenosti naravnim procesom ali z drugimi besedami kot
področje nujne skrbi za preživetje, na katerem vladajo nuja, sila in nasilje. Po drugi
strani je bilo politično področje razumljeno kot področje, na katerem je mogoče
uresničevanje enakosti, svobode in delovanja v skupnem svetu. V nasprotju
z novoveškim razumevanjem države kot političnega telesa, ki z monopolizacijo nasilja
onemogoča nenadzorovano vojno vseh proti vsem, grško razumevanje političnega
področja izključuje pojme, kot so vladanje, ukazovanje, gospodovanje in nasilje, kot
predpolitične (prav tam, 34). Pogoj za vstop na to eminentno področje je bila zadostna

91

V nemščini beseda Die Haushalt označuje tako gospodinjstvo kot gospodarstvo in to besedo H. Arendt
v Viti activi uporablja kot prevod grške besede oikía (dom, hiša). V slovenščini besede, ki bi vsebovala
oba pomena, ni, zato se je prevajalka (Vlasta Jalušič) odločila za uporabo obeh besed
(gospodinjstvo/gospodarstvo) (glej Arendt 1996b, 29; opomba 9).
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osvobojenost od zasebnega področja, torej področja nujnih življenjskih potreb.92 Vendar
kljub prezirljivemu pogledu na zasebno življenje stari Grki niso šli tako daleč, da bi
resno poskušali ukiniti to področje in ga popolnoma podrediti javnemu (so pa obstajale
takšne težnje, npr. v Platonovi Državi), saj so se obenem zavedali pomena nekega
povsem lastnega prostora, kamor se človek lahko umakne, ter potrebnosti meja, ki te
prostore vzpostavljajo in medsebojno ločujejo (prav tam, 32).
Po Hannah Arendt je torej ključna predvsem sprememba dojemanja in vrednotenja
političnega ter družbenega področja. V antiki je obstajalo zavedanje o ločenosti
politično-javnega in zasebno-gospodinjsko/gospodarskega področja, v srednjem veku je
to izgubilo jasno obliko, vendar je še vedno obstajalo v nekoliko spremenjeni različici –
kot zavedanje o razliki med posvetnim in posvečenim (po propadu rimskega cesarstva
je na zahodu katoliška Cerkev prevzela vlogo povezovalnega javnega telesa) (prav tam,
36). Čeprav se je že v srednjem veku pristno politično-javno področje izgubljalo, pa še
ni prišlo do vznika družbe v novoveškem pomenu besede: »Toda ta v bistvu krščanski
odnos do političnega se od modernega ne razlikuje toliko po priznanju te ›skupne
blaginje‹, temveč po ekskluzivnosti privatnega področja in manku tistega čudnega
vmesnega cesarstva, v katerem privatnim interesom pripade javni pomen in ki ga
imenujemo družba« (prav tam, 37). Novoveško družbeno področje je nastalo, ko se so
dejavnosti in značilnosti gospodinjstva/gospodarstva z »domačega ognjišča« premestile
na javno področje in se tam uveljavile. Kot zasebno se je po drugi strani uveljavilo
področje intimnosti, ki ga antika (razen poznega rimskega časa) ni poznala,
v novoveškem svetu pa je nastalo kot upor posameznika razširjanju in konformizmu
družbenega področja: »V tem uporu srca proti lastni družbeni eksistenci se je rodil
moderni družbeni individuum s svojimi nenehno spremenljivimi razpoloženji in
voljami, v radikalni subjektivnosti svojega čustvenega življenja, zapleten v neskončne
notranje konfliktne situacije, ki vse izvirajo iz dvojne nesposobnosti, iz nesposobnosti,
da bi se v družbi počutil doma, in iz nesposobnosti, da bi živel izven družbe« (prav tam,
41).

92

Za katere so morali skrbeti tisti, ki so bili vpeti zgolj v zasebno področje, v stari Grčiji so bili to na
primer sužnji in ženske.
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Kot odločilno lastnost družbenega področja H. Arendt izpostavi težnje po ukinitvi
delovanja (človekova sposobnost spreminjanja in grajenja skupnega sveta, za
podrobnejši opis pojma delovanja glej I. del disertacije, str. 27–29) in po poenotenju
človeške dejavnosti v golo obnašanje (Sich-Verhalten). Ljudje naj bi sledili smernicam
obnašanja, kot jih preko mnogovrstnih pravil določa družba; dejavnosti, ki iz tega
okvira izstopajo (spontano delovanje, izjemni dosežki), pa niso najbolj zaželene in
posamezniki, ki se s takimi dejavnostmi ukvarjajo, so najpogosteje zaznamovani kot
družbeno nesprejemljivi. Družba samodejno teži k poenotenju in spodbuja zgolj en
nazor in en interes, ki pa postane tako močan, da prevzame usmerjanje družbe oziroma
vladanje nad njo, tako da H. Arendt to neosebno obliko vladavine poimenuje kar
vladavina Nikogar. »Kljub temu, da ta Nihče, namreč tako domnevna enotnost
ekonomskih družbenih interesov kot tudi domnevno soglasje mnenj v salonih višje
družbe, ni vezan na nobeno osebo, ne vlada nič manj despotsko. Pojav vladavine
Nikogar vse preveč dobro poznamo iz ›najbolj socialne‹ od vseh državnih oblik, namreč
iz birokracije« (prav tam, 42). V sodobni množični družbi je poenotenje prišlo do
stopnje, ko so razpadle še zadnje posebne družbene oblike, kot so razredi in interesne
skupnosti, tako da družba vsakega posameznika nadzoruje in usmerja neposredno in v
enaki meri.
Da novoveška pričakovanja glede človeške dejavnosti ter obravnava te resnično
ustrezajo razumevanju človeka kot bitja, ki se obnaša po predvidenih vzorcih in je kot
tako skrajno pogojeno, priča tudi razvoj ekonomskih in družboslovnih znanosti, ki kot
svojo

poglavitno

metodologijo

uporabljajo

statistiko.

Pri

tem

te

znanosti

predpostavljajo, da so popolnoma seznanjene z vzorci človeškega obnašanja in da
človeka vodi zgolj en interes, čeprav ta interes različni znanstveniki oziroma teoretiki
različno opredelijo: kot nagon po pridobitništvu (Adam Smith), razredni interes (Marx)
itd. (prav tam, 44; opomba 37). Sprva je bil tak pristop omejen na ekonomijo, ki je
zajemala zgolj omejeno področje človeškega življenja, potem pa se je razširil na
družboslovne vede, ki so: »kot behavioristične vede po svoje zavestno merile na to, da
bi človeka v vseh njegovih dejavnostih reducirale na nivo nekega vsestransko
pogojenega in obnašajočega se bitja in ga kot takega razumele. Če je narodno
gospodarstvo znanost družbe v njenem omejenem stadiju, ko njena pravila obnašanja
priznavajo le omejeni sloji prebivalstva v omejenih dejavnostih, potem kaže nastanek
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›behaviorističnih znanosti‹ na končni stadij tega razvoja, v katerem se je množična
družba polastila vseh skupin prebivalstva nacije in je družbeno obnašanje postalo merilo
za celotno življenje posameznika« (prav tam, 47). Vendar statistične metode, ki so
relevantne zgolj ob upoštevanju velikega števila ljudi in širšega časovnega obdobja, ker
tako pride do izravnave določenih odstopanj in nihanj, ob uporabi na zgodovinskem in
političnem področju zanemarijo prav tisto, kar sicer osmišlja vsakdanjost; to so izredni
in neobičajni dogodki ter dejanja, ki spodbudijo spremembe in brez katerih ne bi bilo
zgodovine, saj so to začetki, ustanovni dogodki nekega obdobja ali nekega toka. Poleg
tega nenehno širjenje družbenega, ki samo po sebi pomeni zasidranje življenjskih
procesov ali z drugimi besedami skrbi za preživetje na področju javnega, ter splošno
razširjena opredelitev človeka kot bitja, ki se več ali manj obnaša po predvidenih
vzorcih, hkrati pomenita odvzem javnega prostora in s tem možnost prizadevanja
za izrednost na ostalih področjih človeških dejavnosti, predvsem na področju delovanja
in govorjenja: »Izjemnost, grška areté, rimska virtus, sta svoj prostor zmeraj imeli na
področju javnega, kjer je bilo mogoče prekositi druge in se pred njimi izkazati. Zato
lahko z javno dejavnostjo dosežemo izjemnost, ki ne pripada nobeni dejavnosti
privatnega; izjemnost je odvisna od navzočnosti drugih, in za to potrebuje izrecno
konstituiran prostor skupaj s prostorsko vzpostavljeno formalnostjo, ki ustvarja
distanco […] Spričo dejstva, da ni mogoč noben izjemen dosežek, če mu svet sam ne
napravi prostora, pa postane dvomljiva ravno ta, izključno psihološka interpretacija
človeške eksistence, na kateri temelje družbene znanosti in za katero je obstoj ali
neobstoj javnega prostora tako nepomemben kot vsaka druga posvetna realnost. Tega,
kar konstituira javno kot posvetni prostor, v katerem se ljudje dokazujejo in v katerem
lahko izjemno najde zasluženo mesto, ne morejo nadomestiti nobene psihološke
evidentirane lastnosti, ki bi jih lahko vzgojili ali privzgojili, pa tudi nadarjenosti ali
talenti ne« (prav tam, 50–52).

5.6

Posnemanje in nasilje

Pojav nasilja v družbi ter v človeških zadevah nasploh je mogoče razlagati na različne
načine. Nasilje lahko razumemo kot uspešno sredstvo v neizogibnem boju za preživetje
rodu (Darwin), kot naravno stanje človeka (boj vseh proti vsem – Hobbes), kot
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posledico neprimerne vzgoje posameznikov v zgodnjem otroštvu (razne vzgojne
teorije), kot posledico upora proti zatiranju, revščini, nepravičnosti (torej nasilje kot
odziv na nasilje) … Ker je nasilje razširjen, stalen in kompleksen družbeni pojav, lahko
raznovrstne teorije nasilja z raziskavami določenega vidika tega pojava prispevajo
k njegovemu boljšemu razumevanju in morda k možnostim njegove omejitve. Na tem
mestu vseh vidikov nasilja ne moremo zajeti, bomo pa na kratko predstavili eno izmed
teorij, ki osvetljuje nekatere izvore nasilja in sredstva, s katerimi človeške skupnosti
nasilje uravnavajo.
Francosko-ameriški družbeni teoretik, literarni kritik, antropolog in zgodovinar René
Girard (1923–) kot izvor človeških nesporazumov in izbruhov nasilja pojmuje
mimetičnost človeških želja. Sposobnost posnemanja je po Girardu globoko vrojena
v človeka ter bistvena za njegov razvoj in življenje nasploh. Posnemanje soljudi pa
vključuje tudi posnemanje njihovih želja, 93 kar lahko vodi v nesporazume in rivalstvo,
saj predmeta neke želje, ki je želja več ljudi, ne morejo hkrati posedovati vsi, ki si ga
želijo. Ko človek zazna željo drugega po nekem predmetu, je to zanj znak, da ima tisti
predmet določeno vrednost, da si ga je vredno želeti. Tekmovanje za zaželeni predmet
(mišljen je predmet v širšem pomenu besede, natančneje so to lahko oseba, pozornost
ali ljubezen neke osebe, družbeni položaj, uspeh, moč, oblast …) lahko postane zelo
nasilno, tudi do te mere, da sredstvo za odstranitev tekmecev postane fizična odstranitev
– uboj. Mimetična želja postane na družbeni ravni problematična, ko spori, ki jih
povzroča, postanejo tako razširjeni, da onemogočajo običajno delovanje določene
skupnosti oziroma postanejo neobvladljivi. Girard kot posebno značilnost in hkrati kot
pokazatelja velikih družbenih kriz izpostavi izgubo človeške sposobnosti razlikovanja,
ki je še posebno nazorno opisana v različnih mitih94 in ki se po eni strani kaže kot
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Na nekaterih mestih Girardovih del, predvsem v njegovih zgodnjih in zrelih delih, se zdi, da mimetična
ali posnemovalna želja v njegovem pojmovnem sistemu zavzema zgolj izrazito negativno vlogo, da
predstavlja izvor rivalstva, sporov, nasilja. Vendar v svojem poznem obdobju Girard razjasni, da ima
posnemovalna želja lahko tudi pozitivno vlogo, kadar gre za posnemanje pozitivnega vzora, ki je
osvobojeno nasilja; za posnemanje osebe, ki si prizadeva za delanje dobrega (Jezusa Kristusa, sv. Pavla,
itd. – seveda ni nujno, da je oseba povezana s krščanstvom), in da sam zagovarja tezo, da se posnemanja
ni potrebno osvoboditi (kot to na primer trdi budizem), temveč se je potrebno najprej zavedati
mehanizmov in negativne vloge, ki jo lahko ima posnemanje, in se nato preusmeriti v pozitivno različico
posnemanja. Girard trdi celo, da je vsaka oblika posnemanja po eni strani pozitivna, saj pomeni skrajno
odprtost drugemu (Girard in Adams 1993, 22–26).
94
Girard mimetično željo, mimetično krizo in mehanizme grešnega kozla opazuje in analizira v besedilih,
ki imajo povsem različen izvor in vlogo; v mitologiji različnih ljudstev, zgodovinskih dokumentih,
literaturi in Svetem pismu. Mit Girard pojmuje kot besedilo, v katerem so opisani izvori neke kulture, ki
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nesposobnost razlikovanja med najbolj osnovnimi kategorijami, kot so dan in noč,
ljudje in živali, moški in ženske, primerno in neprimerno, prijatelji in sovražniki itd.; po
drugi strani pa kot pomanjkanje razlik med nasprotniki, ki si prizadevajo, da bi se čim
bolj medsebojno razlikovali, vendar dosežejo ravno nasprotno; v tem prizadevanju
postajajo drug drugemu vedno bolj podobni (v mitih je pogosta tematika nasprotujočih
si dvojčkov ali bratov) (npr. Girard 1989, 30–31).
Za takšne skrajne položaje se je že v časih plemenskih družb izoblikoval mehanizem, ki
je omogočal razrešitev mimetične krize in nadaljnje delovanje družbe. To je bil
mehanizem grešnega kozla oziroma mehanizem žrtvovanja šibkega, obrobnega ali
delno tujega člena družbe (na primer tujec, ki je nekaj časa živel v neki skupnosti), na
katerega je bilo mogoče (nezavedno) prevaliti krivdo za vsa družbena nesoglasja, za vse
dotedanje nasilje. Grešni kozel je v očeh preganjalcev postal na nek skrivnosten in
nadnaraven način odgovoren za vse nesreče, ki so pestile skupnost; za nemire,
nesoglasja, bolezni, epidemije, poraz v vojni … Če so se zadeve v skupnosti po
žrtvovanju grešnega kozla umirile, je skupnost temu zopet pripisala nadnaravne
sposobnosti, tokrat v pozitivnem smislu, saj naj bi ta skupnosti ponovno prinesel red in
mir. Odtlej je grešni kozel prevzel vlogo nesmrtnega nadnaravnega božanstva in
graditelja skupnosti, sama usmrtitev pa je pridobila status religioznega obreda, ki ga
skupnost ob podobnih krizah ponovno izvaja. Ena najpomembnejših Girardovih tez je,
da je bila religija v razvoju človeške kulture nujna za nadzor nad nasiljem, ki je izhajalo
iz mimetičnega tekmovanja, ter da mehanizem grešnega kozla ni bil samo temelj
obredov žrtvovanja, temveč celotne človeške kulture (Žalec 2010a, 69), saj je
nadzoroval in kanaliziral izbruhe nasilja in ustvarjal mite, ki sestavljajo izročilo
starodavnih in antičnih kultur.
Mehanizem grešnega kozla je lahko učinkovit, ker je poglavitna razsežnost vsake
družbene krize, ki jo sicer lahko sprožijo zunanji dejavniki, način, na katerega ta kriza
prizadene medsebojne odnose. Proces neprimernih oziroma nasilnih medsebojnih
je nastala z žrtvovanjem nedolžne žrtve. V mitih je ohranjeno stališče preganjalcev, saj je žrtvi ali žrtvam
nedvoumno pripisana krivda za vse nemire v skupnosti. Girard opozarja, da bi morali vsebino mitov
obravnavati na enak način kot obravnavamo srednjeveške dokumente (npr. o čarovniških procesih), v
smislu, da bi morali razumeti, da tudi mitski junaki predstavljajo resnične žrtve, saj so obojna besedila
sestavljena na enak način, imajo enako strukturo (npr. Girard in Adams 1993, 16–17; podrobneje Girard
1989, 24–44).
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odnosov je namreč sam svoj vzrok in se lahko nadaljuje brez zunanjih povzročiteljev.
Mehanizem grešnega kozla rešuje oziroma prekinja prav ta proces negativne
vzajemnosti medsebojnih odnosov, ki sicer hrani samega sebe brez pravega zunanjega
vzroka,95 saj vse zlo, maščevanje in nasilje, ki se pojavlja znotraj medsebojnih odnosov
neke skupnosti, preusmeri v žrtev (grešnega kozla), eliminacija katere hkrati pomeni
tudi izničenje vsega, kar je bilo nanjo preusmerjeno (prav tam, 43).
Vendar nasilni mehanizem grešnega kozla, ki je sicer v spremenjeni obliki še vedno
prisoten tudi v sodobnem svetu, ni več sposoben niti začasno zagotoviti sprave in miru
v družbi. Žrtve po usmrtitvi ne pridobivajo več božanskega statusa, same usmrtitve pa
nimajo obrednega značaja. Po Girardu je vzrok temu pojav krščanstva oziroma življenja
in smrti Jezusa Kristusa, ki je kot nedolžna žrtev razkril neprimernost in
nesprejemljivost nasilja, zakoreninjenega v mehanizmu grešnega kozla, nezavedno
naravo tega nasilja ter nedolžnost žrtev obrednega nasilja, z drugimi besedami – Jezus
Kristus je razkril nasilnost religij in demistificiral mite. Od Kristusovega
samožrtvovanja dalje v zgodovini naraščata sposobnost prepoznavanja tega mehanizma
in zavedanje o nedolžnosti žrtev, sam mehanizem pa ni več sposoben ustvarjanja pravih
mitov. Kristusova smrt pomeni mejnik za človeško sposobnost razumevanja preganjanj,
saj je odtlej prevladujoče stališče preganjalcev postopoma zamenjalo vedno bolj
razširjeno upoštevanje stališča žrtev.
Vendar to ne pomeni, da je žrtev vse manj. Pravzaprav je celo nasprotno: ker smo ljudje
vedno bolj sposobni prepoznavati mehanizem grešnega kozla (in ga posledično
zavračamo), hkrati pa nismo sposobni preseči svojih mimetičnih želja in nasilnih
nagnjenj, ki iz njih izhajajo, na družbeni ravni prihaja do vedno večjih kriz in izbruhov
nasilja, ki jih ne moremo učinkovito reševati, saj nismo razvili nobenega učinkovitega
nenasilnega mehanizma. 96 V osemnajstem in devetnajstem stoletju so ljudje zahodne
kulture namesto starodavnih mitov razvili novodobne mite o nenehnem napredku in
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Če je zunanji vzrok družbene krize, npr. kuga, še vedno prisoten, tudi mehanizem grešnega kozla nima
pravega učinka, saj bo zunanji vzrok zopet povzročal zaplete v medsebojnih odnosih.
96
Čeprav je Kristus s svojim zgledom ljudem ponudil mehanizem »pozitivnega posnemanja«, ljudje (tudi
kristjani in samo krščanstvo) temu zgledu nismo bili pripravljeni slediti na takšni ravni ali v takšnem
obsegu, da bi to vplivalo na zmanjšanje števila žrtev. Po drugi strani sodobni pravni mehanizmi delno
omejujejo število žrtev, vendar so ti zopet različica nasilja, regulirana s strani države in zato pojmovana
kot legitimna.
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večvrednosti modernega človeka, mit o človeštvu, ki s pomočjo svojih dosežkov in
odkritij osvobaja samo sebe in postaja božansko (Girard 1989, 204). Vendar
pričakovanega napredka in osvoboditve ni bilo, izbruhi nasilja pa so bili od tedaj vedno
širši in ostrejši, prišlo je do skrajnega zaostrovanja: francoska revolucija, francoskopruska vojna, prva svetovna vojna, oktobrska revolucija, nacizem, stalinizem, druga
svetovna vojna, sodobni islamski terorizem … Girard v svojem zadnjem večjem delu
(Battling to the End/Achever Clausewitz; 2010/2007) opozarja na apokaliptične
elemente v sodobni družbi in dejansko možnost apokaliptičnega scenarija, če se ljudje
ne bomo soočili z realnostjo lastnega nasilja in če ne bomo s pomočjo upanja ponovno
odkrili sveta, v katerem imajo stvari pomen in v katerem je vredno vzpostaviti nenasilne
vzorce posnemanja (Girard 2010, xiii).

145

6.

Politika

Politika (gr. politikos; kar je v antični Grčiji pomenilo od, za ali v povezavi s polis) je
področje, ki obsega organizacijo, urejanje, vodenje in nadzorovanje človeškega
skupnega bivanja oziroma določene človeške skupnosti, družbe. Za politično dejavnost
in teorijo je značilno posvečanje delitvi in razporeditvi oblasti, moči in virov znotraj
neke skupnosti ter odnosom med različnimi političnimi skupnostmi. V sodobnem času
je najpomembnejša in najbolj razširjena politična enota država. Politični teoretiki so
zelo različno pojmovali vlogo politike in države v življenju človeka in kljub pestrosti
teh pojmovanj naš namen ni obravnava zgodovine teh pojmovanj ali pa zgodovine same
politične prakse. V naslednjih podpoglavjih bomo obravnavali nekatere politične pojme
ter politične sisteme z vidika človeške osebe in možnosti njenega uresničevanja ter
ohranjanja njenega dostojanstva.

6.1

Oblast, nasilje in moč

Teza o tesni povezanosti oblasti in nasilja je splošno uveljavljena teza v izročilu
politične teorije, ki povezuje celo sicer težko združljiva desni in levi politični pol, saj
predstavniki obeh strani načeloma sprejemajo nasilno naravo politične oblasti kot nekaj
samoumevnega. Hannah Arendt izpostavi dva pomembna vira tega splošnega strinjanja,
ki ju je na kratko mogoče opisati kot (1) pojem absolutne oblasti, ki je igral pomembno
vlogo v razvoju vzpona suverenih evropskih nacionalnih držav; in (2) uveljavljeno
uporabo izrazov za opredelitev oblik oblasti kot vladavine človeka nad človekom
(Arendt 1970, 38). Hannah Arendt je po drugi strani ena izmed redkih teoretikov, ki so
kdajkoli ugovarjali takšnemu razumevanju oblasti. 97 To je počela iz pomembnih
nagibov: ker je želela političnemu in javnemu področju povrniti njegovo notranjo
vrednost, pomembnost in smisel (Duarte 2007, 191, 202). H. Arendt nasprotuje
97

Toda zagotovo ni bila edina. Sama v zvezi z ločevanjem med pojmom nasilja in oblasti omenja
Alexandra Passerina d'Entrèvesa, sicer pa je njena razprava o teorijah nasilja zaznamovana z molkom
glede dela Walterja Benjamina z naslovom Critique of Violence (Kritika nasilja), ki vsebuje nekatere
teze, ki so zelo podobne njenim trditvam. Benjamin je bil njen sodobnik in omenjeni esej je morala
poznati, saj sta se tudi osebno poznala in je bila sama tudi sicer seznanjena z njegovim delom (Finlay
2009, 38).
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opredeljevanju politike kot vladavine ali vodstva, kot je značilno na primer za Maxa
Webra, saj po njenem mnenju politika ni nekaj, kar nekateri ljudje delajo preostalim,
temveč nekaj, kar vsi ljudje delajo skupaj; na političnem področju ljudje stopajo na
svetovni oder, kjer delujejo skupaj z drugimi in ne proti drugim ali celo za druge
(Arendt 1998, 180, in Kateb 2002, 132–133). V okvirih politične teorije H. Arendt je
s političnim področjem najtesneje povezana oblast in ne nasilje: »oblast je vsekakor
bistvo vsake državne skupnosti in organiziranih skupin, nasilje pa ne. Nasilje je po svoji
naravi instrumentalno; tako kot vsa sredstva vedno potrebuje vodilo in upravičenost
v namenu, ki ga zasleduje. Tisto, kar potrebuje upravičenost v nečem drugem, pa ne
more biti bistvo ničesar« (Arendt 2013, 44).
Oblast (power/Macht) v opredelitvi Arendtove sovpada s človeško sposobnostjo
skupnega delovanja. Posameznik si ne more nikoli lastiti oblasti, saj ta vznikne
v skupini oziroma v pluralnosti ljudi in je pogojena z obstojem te skupine, pluralnosti.
Fraza, da je nekdo na oblasti, pomeni, da ima podporo številnih ljudi, s strani katerih je
pooblaščen za delovanje v njihovem imenu (prav tam, 38). Tako pojem oblasti po
Hannah Arendt ni povezan z besediščem poslušnosti in prevlade, ki izvira iz grške
antike ter iz judovsko-krščanskega izročila, pa tudi iz bolj modernih znanstvenih in
filozofskih interpretacij narave človeka; temveč z besediščem izročila atenske mestne
države. V atenskem polisu je obstajalo izročilo, v okviru katerega se interpretacija
oblasti ni navezovala na pojmovni par ukaz-poslušnost in oblasti ni razumela kot
vladanja, zakona pa ne kot ukaza. Politično besedišče, ki je bilo uporabljeno v tem
»alternativnem« izročilu, je vsebovalo predvsem besedi podpora in soglasje. Ljudje
vzpostavljajo oblast preko skupnega delovanja, preko podpore zakonov in vlade, ki je
odgovorna za izvrševanje zakonov: »Predstavniška vlada predpostavlja, da ljudje
vladajo tistim, ki so njihova vlada. Vse politične institucije so manifestacije in
materializacije oblasti; zoglenijo in propadejo, brž ko jih neha podpirati živa oblast
ljudi« (prav tam, 36). Pristna oblast zahteva splošno soglasje, to sta podpora in soglasje
velikega števila ljudi. Hannah Arendt je zelo jasna v svoji trditvi, da posameznik nima
nobene možnosti za vzpostavljanje oblasti. V okviru njenega pojmovanja politike je
očitno, da so nujni pogoj za vzpostavitev in ohranjanje pristne oblasti izrazito dejavne in
številne človeške osebe, ki so pripravljene sodelovati, ki so osvobojene lastnih interesov
ter so usmerjene k pristnemu dialogu in skupnemu delovanju.
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Zaradi svoje instrumentalne narave nasilje (violence/Gewalt) po drugi strani ni tako
neposredno odvisno od števila podpornikov. Nasilje je odvisno od orodij, ki so
zasnovana z namenom pomnoževanja naravne moči, s katerimi je nadomeščena potreba
po večinski podpori. Nasilju Hannah Arendt pripisuje vlogo sredstva za doseganje
nečesa, nekega bližnjega ali daljnega cilja. Hkrati trdi, da je nasilje razumno, kolikor je
učinkovito pri doseganju svojega cilja, cilja, ki nasilje upravičuje. 98 Zatem svojo trditev
dopolni s poudarkom negotovosti in nepredvidljivosti področja človeškega delovanja,
v okviru katerega človeška oseba ne more biti nikoli gotova glede posledic svoje
dejavnosti; doseganje ciljev je na tem področju vedno vprašljivo. Možnost doseganja
cilja je večja, če je cilj kratkoročen, in to je tudi razlog, zakaj je zgolj v kontekstu
kratkoročnih ciljev nasilje zmožno ostati v razumnih okvirih (Arendt 2013, 65). Toda
celo nasilje, ki ni skrajno in ki se usmerja v kratkoročne cilje, še vedno predstavlja
nevarnost, saj lahko nasilna sredstva tudi v tem primeru prevladajo nad zastavljenimi
cilji: »Če se ciljev ne doseže hitro, rezultat ne bo zgolj poraz, ampak vpeljava prakse
nasilja v celotno politično telo. Delovanje je nepovratno, zato je povratek na status quo
v primeru poraza zelo malo verjeten. Praksa nasilja, tako kot vse delovanje, spreminja
svet, toda najverjetnejša sprememba je v smeri nasilnejšega sveta« (prav tam, 66). Po
drugi strani oblast ne potrebuje upravičenja, saj s tem, da je sama pogoj in bistvo
avtentičnega političnega delovanja, upravičuje samo sebe. Tisto, kar oblast potrebuje, je
legitimnost. Če se upravičevanje vedno nanaša na prihodnost in cilje, ki morajo biti v
prihodnosti izpolnjeni, se legitimnost nanaša samo na preteklost – na začetno
združevanje ljudi, ki so se odločili za skupno delovanje (prav tam, 44). Nasilje je
v teoriji Arendtove opredeljeno kot oblika uničevanja, izničevanja in kot tako
nesposobno za ustvarjanje česarkoli. Na področju političnega delovanja, pa tudi
delovanja nasploh, nasilje povzroča krožni tok maščevanja oziroma vanj vpenja
98

Christopher J. Finlay kritizira stališče H. Arendt o instrumentalni naravi nasilja in izpostavi nekatere
podobnosti njenih pogledov s pogledi piscev, kot sta Sorel in Fanon, ki ju sama kritizira. Vendar Finlay
istočasno opozarja na ključne razlike med obravnavo nasilja s strani Sorela in s strani Arendtove –
pri čemer je najpomembneje, da po mnenju H. Arendt (medtem ko Sorel meni ravno nasprotno) nasilje ne
bi smelo biti nikoli neposredno povezano s političnim področjem, čeprav se včasih nasilje pojavlja kot
pomemben dejavnik pred vznikom političnega in hkrati ta vznik omogoča. »
[V]sa pozitivna politična dejanja, skozi katera se dogodijo revolucionarna gibanja, vzhajajoča oblast ter
pravna in politična ustava, so del diskretnega procesa, in čeprav so morda negativno in posredno olajšana
s strani nasilja, so sama sestavljena iz nenasilnih prvin delovanja in govora« (Finlay 2009, 38, prevedla A.
Martinjak Ratej).
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človeške osebe. V začaranem krogu maščevanja so človeške osebe sposobne zgolj reakcije oziroma odzivanja na prvotno nasilno dejanje, niso pa sposobne pristnega in
spontanega delovanja (Arendt 1996b, 254–255). V tem smislu imajo osebe v okviru
nasilnih položajev trpno vlogo. Toda ko se osredotočimo na samo instrumentalno vlogo
nasilja in na obravnavo področja ustvarjanja/uničevanja s strani H. Arendt, ki človeka
v vlogi ustvarjalca-uničevalca (homo faber) pojmuje kot dejavno bitje, ki si zastavi
določene cilje in obdeluje naravo ter stvari na nasilen način s pomočjo sredstev/orodij,
da doseže te cilje (prav tam, 139–180; Swift 2013, 366);99 lahko trdimo, da tudi stališče
Hannah Arendt vključuje možnost izredno dejavne vloge človeške osebe v nasilnih
položajih.
Hannah Arendt zapiše, da lahko skrajno obliko oblasti ponazorimo s strukturo »vsi proti
enemu« ter skrajno obliko nasilja s strukturo »enega proti vsem«. Toda popolnoma čiste
oblike oblasti in nasilja ne obstajajo; kot primer je mogoče navesti totalitarne voditelje,
ki so potrebovali vire oblasti, kot je tajna policija, da so lahko razvili organizacijo in
vzpostavili totalitarno gibanje. Čeprav je oblast bistvo političnega področja in edinole
oblast omogoča trajnost neke vlade, v neposrednem spopadu oblasti in nasilja slednje
uniči prvo. Toda sposobnost nasilja, da uniči oblast, obenem predstavlja njegovo
nesposobnost oblikovanja resnične oblasti: »Kadar nasilja ne podpira in omejuje oblast,
takrat se zgodi znan preobrat sredstev in cilja. Zdaj cilji določajo sredstva, in sicer
orodja uničevanja – s posledico, da je doseženi cilj uničenje vsakršne oblasti« (Arendt
2013, 46).
Poudariti je potrebno, da H. Arendt ne meni, da je nasilje mogoče popolnoma izključiti
iz celote človeškega življenja, temveč da je nasilje bolj kot s pristnim političnim
področjem povezano z zasebno ravnjo človeškega življenja oziroma s poskusi
osvobajanja od te ravni. Zasebno življenje je zaznamovano z neprestanim služenjem
življenjskim potrebam in vpetostjo v krožne življenjske procese, v zagotavljanje golega
preživetja. Človek je svoboden toliko, kolikor se mu uspe vsaj začasno ogniti
neskončnim dejavnostim, ki služijo preživetju. To pa je najlažje izvedljivo
99

Ko se tovrstna človekova naravnanost in tovrstne dejavnosti dogajajo na političnem področju, ki je
izvorno področje delovanja, gre po H. Arendt za vdor področja ustvarjanja na področje delovanja (npr.
Arendt 1996b, 232–243).
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s prelaganjem omenjenih dejavnosti na nekoga drugega, za kar pa je (največkrat)
potrebna uporaba nasilja in nadvlade. Določene oblike nasilja na zasebnem področju
človeškega življenja torej lahko omogočajo vključevanje ljudi, osvobojenih nujnosti in
neenakosti na zasebnem področju, na politično področje, ki je področje svobode,
enakosti. Ohranjanje nasilja in življenjskih procesov izven političnega področja ima po
Arendtovi vlogo ohranjanja uravnoteženosti in stabilnosti neke politične skupnosti.
Za moderno družbo pa je značilna prav premestitev življenjskih procesov na političnojavno področje, tako da urejanje življenjskih procesov postane državna skrb, s tem da se
preko prenosa življenjskih procesov na to področje nanj prenese tudi nasilje. Arendtova
to premestitev analizira in opiše tudi preko obravnave francoske revolucije in ostalih
modernih revolucij. Revolucionarna nasilna prizadevanja za osvoboditev, ki se pojavijo
na začetku revolucij, prevladajo nad političnimi cilji, kot je ustvarjanje nove države,
v kateri naj bi vladala svoboda. Ko se nosilci revolucije in množice podpornikov
namesto na sestavljanje primerne ustave, politične ureditve ter zagotavljanje ustrezne
svobode delovanja osredotočijo na zagotavljanje blaginje oziroma zadovoljevanje
potreb in želja množice, pride do izbruhov nasilja (Swift 2013, 360–366). Vendar so
revolucionarna prizadevanja, da bi s pomočjo nasilja rešili hude socialne probleme in
stiske množic, neuspešna, saj uporaba nasilja vedno rojeva novo nasilje in ustvarja še
hujše družbene probleme.
Po drugi strani je nasilje povezano z vidikom človeka kot ustvarjalca/uničevalca in z
njegovim nasilnim prizadevanjem za dosego cilja. Ustvarjalno nasilje ni problematično,
kadar gre za ustvarjanje v pravem pomenu besede, torej za umetniško ali obrtniško
ustvarjanje, za obdelovanje neke nežive snovi. H. Arendt izpostavlja problematičnost
premestitve ustvarjanja, ko se iz področja ustvarjanja (obdelovanja nežive snovi)
instrumentalni pristop prenese na področje človeških medsebojnih odnosov. Tudi ta
problem je mogoče opaziti znotraj revolucionarne teorije, ki je revolucijo predvidela kot
nekaj, kar lahko revolucionarni akterji ustvarijo, kot je mogoče ustvariti umetniško delo
ali zgradbo; sredstva za dosego revolucionarne stvaritve pa niso bila neživa snov,
temveč človeška življenja (za katera naj bi si revolucija po drugi strani prizadevala).
Hkrati instrumentalni pogled revolucionarne ali politične teorije na politično delovanje
spregleduje dejstvo, da so pravzaprav politično-javno področje že obvladali življenjski
procesi dejavnosti dela in da v teh, krožno-biološko zaznamovanih dejavnostih ni
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prostora za instrumentalno dejavnost z nekim zastavljenim ciljem. Homo faber in
dejavnost ustvarjanja tako ostaja poglaviten teoretični ideal moderne revolucionarne
politike in življenjske filozofije, kateri pa ne uspe dojeti dejanskosti, v kateri so
življenjski procesi popolnoma obvladali politično področje (prav tam, 366–367).
Tako od nasilja kot od oblasti H. Arendt razlikuje moč (strength/Stärke), ki v njenem
pojmovnem sistemu vedno pripada neki posamezni enoti. Moč je značilnost, s katero se
neka oseba ali stvar ponaša v večji ali manjši meri in ki se pokaže ob odnosu neke
posameznosti do drugih oseb ali stvari, vendar od njih ni odvisna. Še tako velika moč
neke posamezne osebe ne more kljubovati številčni premoči velike skupine, ki se
mnogokrat oblikuje prav z namenom, da bi posamezno moč in njeno neodvisnost
onemogočila. Preprečevanje neodvisnosti močnih posameznikov je po H. Arendt
pravzaprav vgrajeno v samo bistvo skupine in njene oblasti (Arendt 2013, 38–39).
Čeprav je Hannah Arendt ena izmed izjemno redkih političnih teoretikov, ki si
prizadevajo za natančno ter strogo pojmovno ločevanje oblasti, nasilja ter drugih
podobnih pojmov, ki naj bi pripomoglo k drugačnemu razumevanju in vrednotenju
političnih dejavnosti ter tudi k bolj humanim političnim prizadevanjem; pa po drugi
strani številni politični misleci izpostavljajo možnosti nenasilnega političnega delovanja
in vodenja ter se za takšno politično delovanje tudi zavzemajo. Maritain 100 na primer
obravnava problem uporabe sredstev na političnem področju in izpostavlja pomen
pravilnega razumevanja in osmišljanja sredstev. Sredstva je mogoče razumeti in
v tehničnem pogledu osmisliti kot vse pripomočke izven človeka, preko katerih je
mogoče doseči določen cilj. V okviru tehničnega dojemanja sredstev (ali makiavelizma)
so ustrezna vsa sredstva, ki so uspešna oziroma zagotavljajo dosego cilja. Na političnem
področju je torej v tehničnem smislu dobra vsaka uspešna politika, vsaka politika, ki
dosega cilje, ki si jih je zastavila. Maritain takšnemu pogledu na sredstva nasprotuje na
podlagi razlikovanja med kratkoročnim in dolgoročnim uspehom in na podlagi trditve,
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Maritain sicer politično področje in oblast pojmuje precej drugače kot H. Arendt; same oblasti ne
ločuje od vladanja (Maritain 2002, 149), političnega področja ne ločuje od družbenega (npr. prav tam,
18–20), politiko celo pojmuje kot vejo etike (prav tam, 81) (H. Arendt pa trdi, da bi morali ostati politika
in etika ločeni). Politični teoriji H. Arendt in Maritaina pa se kljub številnim razlikam v nekaterih točkah
tudi stikata: npr. oba zavračata uporabo pojma suverenosti za politično področje, oba zavračata uporabo
nasilja na političnem področju, oba si prizadevata za razločevanje nekaterih političnih pojmov, ki so bili
v izročilu politične teorije večinoma medsebojno prepleteni …
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da z nečloveškimi in nasilnimi sredstvi, ki so lahko zelo uspešna pri zagotavljanju
kratkoročnega uspeha, ni mogoče doseči dolgoročnega uspeha: »Bolj ko postanejo
metode tlačenja […] popolne in brezobzirne, težji postane vsak poskus, da bi od zunaj
spremenili ali premagali te velikanske makiavelistične robote. Ne posedujejo pa trajne
notranje moči; njihov velikanski mehanizem nasilja je znak njihove notranje človeške
šibkosti. Zlom človekove svobode in vesti, ki povsod ustvarja strah in pomanjkanje
varnosti, je sam po sebi proces samouničenja političnega telesa. Kako dolgo lahko
potemtakem vztraja oblast države, ki postaja vse bolj velikanska v zunanji ali tehnični
sili in vse bolj pritlikava v svoji notranji, človeški, dejanski življenjski sili? Za dobo
nekaj generacij bo taka država izvrševala naloženo ali dovoljeno ji nalogo. Dvomim pa,
da se lahko zakorenini v zgodovinskem obstoju narodov« (Maritain 2002, 77–78).
Druga možnost razumevanja in osmišljanja političnih sredstev in političnega področja
nasploh je moralno orazumljanje, ki temelji na zavzemanju za pravičnost, pravo ter na
prizadevanju za uresničevanje človeškega dostojanstva. Tovrstno orazumljanje
političnega področja se ne osredotoča predvsem na uspeh, temveč na spodbujanje
svobode človeških oseb. Politična sredstva morajo biti v tem okviru skladna s svojimi
cilji; cilje, ki upoštevajo dostojanstvo in neodvisnost človeških oseb, je mogoče dosegati
le s sredstvi, ki so vredna človeka. Gre predvsem za upor proti instrumentalizaciji
človeških oseb na političnem področju.

6.2

Demokracija in liberalizem

Beseda demokracija izhaja iz grške besede dēmokratía, ki pomeni vladavino ljudstva in
je v času antične Grčije označevala ureditev tedanjih polis oziroma predvsem atenske
mestne države. Vendar se je tedanje razumevanje vladavine ljudstva bistveno
razlikovalo od sodobnega pojmovanja demokratične državne ureditve. Na vrhuncu
atenske demokracije, to je v Periklovi dobi (461–431 pr. Kr.), je bila politična udeležba
omejena na svobodne polnopravne moške državljane, kar je predstavljalo 10 do
20 odstotkov prebivalstva mestne države (Bratož 2003, 116). Možnost političnega
udejstvovanja je bila onemogočena ženskam, sužnjem ter osvobojenim sužnjem in
tujcem. Poleg tega so tedaj vsi volilni upravičenci neposredno glasovali glede

152

posameznih zadev, tako da je bil sistem daleč od dandanes razširjene predstavniške
vlade.

Sam izraz demokracija se je v modernem pomenu uveljavil v devetnajstem stoletju, ko
je začel označevati sistem predstavniške vlade, v katerem so predstavniki izbrani preko
konkurenčnih volitev in v katerem je do volilnega glasu upravičena večina moških
državljanov. Do te stopnje razvoja je v različnih državah prišlo v različnih letih;
v Združenih državah Amerike (ZDA) se je razširjena moška volilna pravica uveljavljala
v vedno več državah od leta 1820–1830; v Franciji je do razširjene moške volilne
pravice prišlo v letu 1848, do trdne parlamentarne vlade pa v letu 1871. Velika Britanija
je imela sicer trdno parlamentarno ureditev že od leta 1688, vendar je do večinske
moške volilne pravice prišlo šele leta 1867 (Birch 2007, 110). V večini demokratičnih
držav so ženske volilno pravico pridobile šele po prvi svetovni vojni ali celo kasneje.
Razumevanje in razvoj demokracije se sicer močno razlikujeta tudi v sodobnih državah,
tako da t. i. vladavine ljudstva ne moremo pojmovati kot nekaj enoznačnega, temveč kot
možnost precej raznolike državne ureditve, ki je pogojena z različnimi dejavniki, kot so
na primer geografska lega in vpliv sosednjih držav, zgodovinski razvoj, uveljavljeno
pojmovanje političnih pojmov itd. Čeprav ne obstaja nobena splošno uveljavljena in
enopomenska opredelitev demokracije, so kot pomembne značilnosti demokracije
splošno sprejete nekatere prvine, ki sestavljajo različne oblike demokratičnih ureditev:
pravna enakost, svoboda (že od Aristotela dalje, glej Aristotel 2010, 532–535),
vladavina prava, pravica do udeležbe v političnem odločanju, ki jo ima velika večina
prebivalstva, priznavanje človekovih pravic, omejitev in nadzor oblasti (glej Birch
2007) ... Razlikujemo lahko med dvema osnovnima oblikama demokracije; prva oblika
je neposredna demokracija, ki bi bila lahko primerna za manjše skupnosti, saj v takšni
ureditvi vsi volilni upravičenci neposredno sodelujejo pri odločanju o vseh političnih
zadevah. Takšno politično ureditev je zagovarjal na primer Jean-Jacques Rousseau
(prav

tam,

116),

uveljavljena

je

bila

(s

predmodernim

razumevanjem

»demokratičnosti«) v atenski demokraciji; v modernih državah pa se neposredna
demokracija ni uveljavila. Druga oblika, ki je uveljavljena v modernem času, pa je
predstavniška demokracija, v kateri so na določeno politično mesto za določeno
obdobje voljeni ali imenovani predstavniki. Predstavniške demokracije se pojavljajo v
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številnih različnih oblikah, ki na različne načine rešujejo številna vprašanja, ki se
pojavljajo v zvezi z ureditvijo in vlogo predstavništva: koga naj predstavniki pravzaprav
zastopajo: različne razrede, različne ekonomske interese, različna spola …; kako naj
bodo predstavniki izbrani (preko volitev ali preko določenih postopkov imenovanja);
kako naj predstavniki delujejo: povsem glede na mnenje ali interese volilnega telesa ali
stranke ali pa po svoji lastni presoji itd. (prav tam, 133–134). Obstaja tudi pomembna
razlika med ameriškimi (ZDA) teorijami demokracije in pa demokratičnimi teorijami
vseh ostalih držav z uveljavljeno obliko demokracije. Demokratični sistemi vseh držav
razen ZDA temeljijo na načelu, da je nosilec suverenosti državni zbor; demokracija
ZDA pa je osnovana na načelu, da je nosilec suverenosti ljudstvo (prav tam, 112).
Razvoj pojma suverenosti v evropski politični filozofiji obravnava Maritain, ki
ugotavlja, da je bil ta pojem na političnem področju prvotno uporabljen za kralja kot
absolutnega, popolnoma neodvisnega vladarja, ki je nad ljudstvom in ločen od ljudstva,
saj naj bi mu ljudstvo svojo pravico do vladanja nad samim seboj trajno predalo
oziroma podarilo in ne zgolj začasno poverilo. Razvoj politike in politične filozofije
(preko Jeana Bodina, Hobbesa in Hegla) je pripeljal do tega, da se je pojem suverenosti
ob razvoju modernih demokratičnih držav uveljavil tudi v okviru oblikovanja
demokratičnih vodstveno-državnih struktur, za označevanje katerih pa ni primeren in ne
bi smel biti uporabljan. Po Maritainu so tri najpomembnejše posledice uporabe pojma
suverenosti za moderne demokratične države: 1) Nesposobnost učinkovitega
vključevanja v večje (mednarodne) politične skupnosti. 2) Uveljavitev pojmovanja, da
ima država101 absolutno vrhovno oblast nad ljudstvom, ki v določeni meri spodbuja
totalitarne teženje modernih držav: »Ta absolutna oblast suverene države nad političnim
telesom ali ljudstvom je toliko bolj običajna, če se državo zamenjuje za politično telo
sámo ali se jo šteje za poosebitev samega ljudstva. Ali ljudje ne ubogajo zgolj samih
sebe, ko ubogajo državo? Posledica tega je, da pluralistična ideja ni le prezrta, ampak je
zaradi neke vrste logične potrebe celo zavrnjena. Potrebna je centralizacija, ne
pluralizem. Suverene države za ceno očitnega protislovja s samimi seboj z odporom
dopuščajo najmanjšo možno mero samostojnosti posameznim organom in svobodno
nastalim združenjem. Po notranji logiki ideje suverenosti države težijo k totalitarizmu«
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Maritain ločuje pojma država in politično telo, pri čemer država pomeni državne vodstvene strukture
oziroma skupek ustanov; politično telo, tudi politična družba, pa je pojmovano kot celota vseh
državljanov (glej Maritain 2002, 25–35).
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(Maritain 2002, 69). 3) Tako imenovana suverena država svojo vrhovno oblast izvaja
neodgovorno, saj sama ni dolžna nikomur odgovarjati. Če suverenost pomeni absolutno
vrhovno oblast, ki ni odvisna od nikogar in ni del političnega telesa, temveč je nad njim,
potem tudi ni odgovorna nobeni instanci: »V moderni dobi je bilo na izmišljeni osnovi
državi pripisano, da je država poosebljeno ljudstvo in da ljudstvo lahko počne karkoli,
ne da bi zato odgovarjalo. Toda dejanski razvoj je bil prenos oblasti brez odgovornosti
s suverenove osebe na t. i. pravno osebo države. Tako je bilo vpeljano načelo, ki je
v neposrednem nasprotju z načelom, po katerem ljudstvo zadnje razsoja o delu svojih
vladnih uslužbencev. Demokratične države so tako zašle v hudo protislovje. Država je
bila na vsak način ›suverena‹, v skladu z načelom neodgovornosti je bila torej njena
dolžnost, da si nenehno prizadeva uiti nadzoru in usmeritvam ljudstva« (prav tam, 70).
Po Maritainu bi se bilo torej potrebno v sodobni politični filozofiji in politični praksi, ki
je usmerjena demokratično, odpovedati pojmoma absolutnosti in suverenosti, saj ne
ustrezata pristnim demokratičnim namenom in usmeritvam, znotraj katerih naj bi bilo
ljudstvo102 tisto, ki ima pravico do oblasti nad samim seboj in do neodvisnega odločanja
o samem sebi (prav tam, 71). Maritain sicer ne analizira politične filozofije ZDA, katera
ne izhaja iz evropske politične filozofije, temveč ima svoje temelje v delih
t. i. ustanovitvenih očetov (Founding Fathers, voditelji ameriške revolucije in
ustanovitelji ZDA), ki so močno poudarjali, da se najvišja in absolutna oblast nahaja v
ljudstvu, da mora ljudstvo nenehno nadzorovati politike in da je potrebno imeti čim bolj
pogoste volitve (Birch 2007, 112–113). Tudi Tocqueville v svoji analizi ameriške
demokracije (v prvi polovici 19. stol.) opaža, da je načelo suverenosti ljudstva v ZDA
prisotno na drugačen način kot v Evropi, torej da to načelo ne velja le v teoriji, temveč
tudi v praksi, saj ga podpirajo tako zakoni kot same politične ustanove (Tocqueville
1996, 59–61).
Za demokratične politične sisteme je ključnega pomena kolikor je mogoče razširjena
politična udeležba. Najpomembnejše so v tem okviru redne periodične volitve, ki so
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Maritain zavrača tudi idejo o suverenosti samega ljudstva, če gre za natančno razumevanje suverenosti
kot vrhovne neodvisnosti in oblasti v ločenem in presežnem smislu. Ljudstvo sicer ima pravico do
vladanja samemu sebi in do samostojnosti (tej pravici Maritain pravi nenatančni pomen suverenosti in
tako uporabo pojma suverenosti dopušča), vendar ne more izvajati oblasti brez odgovornosti, saj mora
odgovarjati samemu sebi oziroma mora ljudstvo samo nositi posledice svojih dejanj in odločitev. Poleg
tega bi bila trditev, da je ljudstvo lahko ločeno od samega sebe in presežno samo sebi, nesmiselna
(Maritain 2002, 60–66, 71).
155

potrebni pogoj, da lahko govorimo o demokratični vladi. Sicer so v demokratičnih
državah razširjene tudi druge oblike politične udeležbe, ki jih predvsem liberalni
politični teoretiki pojmujejo kot močno zaželene in potrebne za ustrezno raven
demokratičnosti.

Naštejemo

lahko

nekaj

najpomembnejših

oblik

političnega

sodelovanja, ki je v demokracijah praviloma omogočeno večini prebivalstva: glasovanje
na lokalnih ali državnih volitvah; glasovanje na referendumih; sodelovanje v volilnih
kampanjah; dejavno članstvo v političnih strankah; udeleževanje v političnih
demonstracijah, stavkah s političnimi cilji in podobnih dejavnostih, ki so usmerjene
v spreminjanje političnega stanja; različne oblike civilne neposlušnosti; članstvo
v vladnih svetovalnih odborih itd. (Birch 2007, 145). Nekateri politični teoretiki,
večinoma predstavniki konservativnih smeri, izpostavljajo tudi slabe strani masovne
politične udeležbe, kot so nepoznavanje vsebine političnih programov s strani večine
volivcev; podeljevanje političnega glasu in odločanje glede političnih dejavnosti na
podlagi politično irelevantnih dejavnikov; politična apatija najrevnejših in najslabše
izobraženih volilnih upravičencev, na položaj katerih politične spremembe pravzaprav
najbolj vplivajo; itd. (prav tam, 147–151).
Že v 19. stoletju pa je Tocqueville opazil pomembno slabost in nevarnost demokratične
politične ureditve, to je velika moč večine in večinskega mnenja, ki lahko vodi v tiranijo
večine. V demokratičnih državah, kjer ni številnih nasprotujočih si strankarskih ali
drugačnih interesov, ki bi onemogočali oblikovanje velike enotnosti večine in v katerih
moč večine vpliva na vse veje oblasti, moči večine ne more nihče nasprotovati ali jo
omejevati. Primer države, v kateri je po Tocquevillu prisotna velika nevarnost
za vzpostavitev tiranije večine oziroma je v določeni meri tiranija večine tudi prisotna,
so ZDA, v katerih večina nima samo politične, temveč tudi moralno moč. Večina
v ZDA oblikuje in usmerja prepričanja, misli in voljo vseh prebivalcev in onemogoča
svobodno izražanje drugačnega mnenja, pa čeprav naj bi bila sicer uveljavljena svoboda
govora: »Če so nekoč vladarji nasilje takorekoč materializirali, so ga današnje
demokratične republike poduhovile in tako prilagodile človeški volji, ki jo hočejo
obrzdati. Pod absolutno vladavino enega samega je despotizem, da bi prišel do duše,
surovo udarjal po telesu; a duša je udarcem ubežala in se zmagovito dvignila nad telo.
V demokratičnih republikah pa tiranija ne ubira teh poti; telo pusti pri miru in gre
naravnost proti duši. […] Inkvizicija nikoli ni mogla preprečiti, da ne bi po Španiji
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krožile številne knjige, ki so bile v nasprotju z religijo. Imperiju večine gre v Združenih
državah bolje: odstranila je še samo misel, da bi kaj takega objavili« (Tocqueville 1996,
254–255).
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decentraliziranost, sama nrav prebivalcev ter aristokratska naravnanost pravnikov in
sodne oblasti; na splošno pa demokratični sistemi lahko tiranijo večine preprečujejo
preko stroge ločitve zakonodajne, izvršne in sodne oblasti ter preko ohranjanja določene
razdalje med zakonodajno oblastjo in večinskim mnenjem (prav tam, 251–252). Tudi
Popper opaža nevarnost pojavljanja tiranije večine v političnih sistemih, v katerih
odloča večina (glej npr. Popper 1963b, 160); vendar sam opredelitev demokracije
zastavi nekoliko drugače kot ostali politični teoretiki. Sam namreč demokracijo pojmuje
kot obliko političnega sistema, ki manjšinam ne odreka političnega vpliva, temveč jim
omogoča različne možnosti spreminjanja političnega stanja. Po njegovem mnenju
obstajata zgolj dve osnovni obliki političnih sistemov; prvi je demokratični, drugi pa
nedemokratični (oz. tiranski). Ob tem demokracijo opredeli kot takšno politično obliko,
ki omogoča zamenjavo vlade ter pomembne institucionalne in politične spremembe
brez uporabe nasilja. V demokratičnih političnih sistemih obstajajo ustanove in prakse,
ki se jih ni mogoče znebiti na lahek način in državljanom omogočajo, da po potrebi
razpustijo vlado in izvolijo novo. Po drugi strani so nedemokratični režimi tisti,
v katerih državljani obstoječe vlade ne morejo odpraviti, razen preko uspešne revolucije
in nasilnih sredstev (kar pa je redkost). Takšen pogled na demokracijo ne poudarja
načela vladavine večine (vladavine ljudstva), temveč raznovrstne možnosti in metode
demokratičnega nadzora ter možnosti uveljavljanja manjšin preko demokratičnih
sredstev in ustanov. Po Popperju je za demokracijo pomembno načelo vzpostavljanja,
razvijanja in zaščite političnih ustanov v izogib tiraniji. Za vsako dolgoročno politiko so
ključnega

pomena

ustanove,

in

prav

demokracija

omogoča

vzpostavitev

institucionalnega okvira za reforme političnih ustanov: omogoča reformo teh brez
uporabe nasilja in s tem uporabo razuma pri načrtovanju novih institucij in prilagajanju
starih (Popper 1963b, 124–126). Demokratični politični sistemi pa morajo imeti
vzpostavljeno tudi zaščito pred protidemokratičnimi težnjami in se ob izrazitem
pojavljanju takšnih teženj boriti za svojo ohranitev (Popper 1963b, 160–162). Uporabo
nasilja v demokratičnih sistemih Popper zagovarja zgolj za namene ohranitve
demokratičnosti teh sistemov oziroma lastne zaščite.
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Pomen ločevanja med demokratičnimi in nedemokratičnimi režimi izpostavlja tudi
Huntington, ki sicer zapiše, da je še bolj temeljno razlikovanje med redom in anarhijo,
ki ni nujno vezano na določeno obliko političnega sistema. Glede demokratične oblike
političnega sistema pa je potrebno izpostaviti nekatere njene pomembne prednosti.
Politična demokracija je tesno povezana s svobodo posameznika. Sicer so demokracije
v preteklosti mnogokrat kršile pravice in svoboščine posameznika in to še vedno
počnejo, dobro vodeni avtoritarni sistemi pa po drugi strani lahko omogočijo visoko
stopnjo varnosti in reda za svoje državljane. Vendar je kljub temu na splošno izredno
velika soodvisnost med obstojem demokracije in obstojem svobode posameznika.
Pravzaprav je določena mera svobode bistvena sestavina in predpogoj demokracije, pa
tudi obratno, dolgoročni učinek delovanja demokratične politike je večinoma širitev
svobode posameznikov. Svoboda je v nekem smislu posebna vrlina demokracije. Če se
nekdo zavzema za svobodo kot največjo družbeno vrednoto, se mora zavzemati tudi
za demokratično ureditev. Kljub temu da sta politična stabilnost in oblika političnega
sistema dve različni spremenljivki, obstajajo med njima pomembne povezave.
Demokracije so pogosto neurejene, vendar so redko politično nasilne do lastnih
državljanov; ali vsaj veliko redkeje kot avtoritarni režimi. Poleg tega demokratični
sistemi zagotavljajo številne sprejemljive možnosti za izražanje nestrinjanja ali
nasprotovanja političnemu sistemu. Tako vlada kot opozicija imata zato manj razlogov
za uporabo nasilja ene proti drugi. Demokracija prispeva k politični stabilnosti tudi
z zagotavljanjem možnosti za redno zamenjavo političnih voditeljev in spreminjanje
političnih usmeritev. V demokratičnih sistemih so drastične in hitre spremembe redkost,
poleg tega pa legitimnost (podpora večine ljudstva) in legalnost (spoštovanje ustave in
zakonov) demokratičnih političnih sistemov onemogočata revolucionarne prevrate
(Huntington 1993, 28–29).
Ker so liberalne politične in politično-filozofske usmeritve osnovane na idejah svobode
in enakosti ter se načeloma (čeprav znotraj liberalizma obstajajo številne in medsebojno
precej različne smeri, glej npr. Galston 2008 in Novak 2006) zavzemajo za svobodne in
poštene-konkurenčne volitve, zasebno lastnino, pravice posameznika, svobodo tiska,
svobodno trgovino in religiozno svobodo; slednje pogosto podpirajo, usmerjajo in
vodijo demokratične sisteme (t. i. liberalne demokracije). Vendar liberalizem kljub
svoji temeljni zavezanosti k zavzemanju za svobodo posameznika ni povsem v
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nasprotju z zavzemanjem za določene vrednote ter gojenjem določenih vrlin (to
argumentirano trdi Galston v delu Liberalni nameni (2008); podrobneje glej poglavje
disertacije 2.3) niti z omejenim državnim poseganjem v nekatere gospodarske in
splošne zadeve. Številni politični teoretiki in filozofi (npr. Irving Kristol; Alasdair
MacIntyre, John Gray, Michael Novak) poudarjajo potrebo po dopolnitvi in nekaterih
spremembah v liberalni politični filozofiji in kot njene pomanjkljivosti izpostavljajo
(kot pregledno povzame Novak): zanemarjanje moralnih in intelektualnih navad,
potrebnih za razumnost; zanemarjanje moralnih in intelektualnih navad, potrebnih za
izbiro; zanemarjanje skupnosti (ki je v filozofiji personalizma tako pomembna);
zanemarjanje pojavljanja totalitarnih teženj, ki so posledica poudarka posameznikove in
kolektivne volje (»tiranija večine« ali celo »tiranija manjšine«); nestrpnost do
religioznih vernih; arogantnost; razlikovanje med vernimi in nevernimi zagovorniki
svobode (Novak 2006, 43–44).
Po drugi strani glede področja političnega liberalizma Popper zagovarja potrebnost
omejenega državnega uravnavanja svobode, ob čemer se sicer zaveda, da je izredno
težko določiti stopnjo svobode, ki naj bi jo država dopuščala/omejevala, vendar meni,
da je to potrebno, saj neomejena svoboda ne bi pomenila demokracije, temveč anarhijo.
Določanje stopnje državnega poseganja v svobodo državljanov je najpomembnejša
naloga zakonodaje in obenem težaven proces, ki se nikoli povsem ne zaključi. V tem
procesu se vedno pojavljajo nepravilnosti in mejni primeri, vendar to sodi k samemu
procesu. Ker bi bilo o zagotavljanju svobode brez državnega poseganja v družbo
(npr. preganjanje kriminala) skoraj nemogoče govoriti; po drugi strani pa brez nadzora
nad državo s strani svobodnih državljanov ne bi mogli govoriti o varnosti za državljane,
po Popperju ni mogoče govoriti o nasprotju med svobodo in varnostjo. Tako svoboda
kot varnost sta hkrati nalogi državnih ustanov in samih državljanov (Popper 1963a,
111–113).
Potrebnost spodbujanja in gojenja vrlin državljanov za ohranjanje demokratične države
poleg Galstona izpostavlja tudi ameriški filozof Michael Novak. Po njegovem
pojmovanju za sodobno politiko ni dovolj, da pušča državljanom svobodo odločanja
o lastnem življenju (pojem negativne svobode po političnem filozofu Isaiahu Berlinu),
temveč je potrebno spodbujanje svobode kot samouprave – kot široke politične
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dejavnosti državljanov, ki lahko poteka tako preko civilnih združenj kot preko
dejavnosti, ki so povezane s predstavniško vlado in ustanovami za omejevanje in nadzor
države (Novak 2006, 22). Svoboda kot samouprava po Novaku zahteva od državljanov
številne vrline, 103 kot so prevzemanje soodgovornosti za politično in družbeno
dogajanje; zmernost; pogum; predvsem pa samoobvladovanje: »Svoboda, razumljena
v tem pomenu, je sestavljena iz samoobvladovanja, s katerim ob pomoči zmernosti in
sorodnih navad brzdamo naše želje in s katerim ob pomoči poguma, neomajnosti in
sorodnih navad krotimo svoje strahove. To počnemo, da bi trezno izražali namerno
dobro in izbirali brez strasti in pravično glede na primer, ki ga obravnavamo, in to tako,
da se lahko drugi zanesejo na našo zavezanost in naš dolgoročni cilj« (prav tam, 26).
Takšna svoboda je rezultat truda, trdega dela in lahko jo pridobi le ena oseba naenkrat.
Za doseganje tako pojmovane svobode ni zaslužna država, čeprav okolje lahko
na prizadevanje za doseganje tovrstne svobode vpliva spodbudno ali zaviralno. Poleg
vprašanja svobode pa je po Novaku za sodobno politiko izredno pomembno tudi
vprašanje resnice. V 20. stoletju je prišlo do izredne širitve političnega nihilizma
oziroma relativizma, in to ne le v komunističnih in fašističnih režimih, temveč tudi
v liberalnih in demokratičnih državah. Po tem prepričanju so tako na zasebni kot
na družbeni in politični ravni pomembne le želja, moč, volja (ki je nič ne omejuje) in
izbira; ne pa razum ali doseganje pravičnosti ali resnice. Vendar, če je resnica na
političnem področju kategorično zavrnjena, ostane to področje povsem prepuščeno
ideološki in koristoljubni manipulaciji ter prisvajanju moči in oblasti (kar je
v sodobnosti tudi razširjeno mnenje o politiki nasploh). Pomembnost resnice
za demokratične države je razvidna že iz pogostega in raznovrstnega sklicevanja na to
v različnih kontekstih. Relativizem po drugi strani spodkopava demokratična načela
z razveljavitvijo razuma, ki ni samo orodje, z uporabo katerega je mogoče spoznati
resnico, temveč tudi sredstvo medosebnega sporazumevanja in dogovarjanja.
Priznavanje neke presežne ali objektivne resnice (ki je lahko versko ali pa neversko
motivirano104), na katero ljudje nimamo vpliva, je po Novaku pogoj obstoja stvarne,
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Vendar kljub temu demokracija ni odvisna zgolj od vrlin državljanov, saj veliko vlogo igrajo tudi
skrbno zasnovane ustanove in zahteve, kot so delitev oblasti, nadzorne ustanove, iskanje
kompromisov itd. (Novak 2006, 25).
104
Po Novaku je vera v Boga (s tem misli predvsem na judovsko-krščanska verska prepričanja) najboljša
oziroma najgloblja in najtrdnejša obramba pred relativizmom in nihilizmom. Obenem priznava veliko
moralno moč posameznim ateistom, ki si prizadevajo za resnico, svobodo, skupno dobro itd.; vendar
hkrati dvomi, da bi lahko v širšem družbenem in političnem okviru ateizem lahko povsem samostojno
predstavljal podlago za svobodno in moralno družbo (Novak 2006, 28–30).
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razumne, urejene in nekoruptivne politike (prav tam, 31–38): »Brez takšnih moralnih
temeljev – se pravi brez zavezanosti večine državljanov moralnim navadam, zaradi
katerih ›svoboda‹ in ›resnica‹ nista samo besedi na papirju, ampak zanesljivi težnji
v moralnem življenju ljudstva – republika, katerakoli republika, težko traja dolgo. Naših
pravic ne varujejo besede na papirju, ampak navade, ki kažejo spoštovanje resnice in
ljubezen do urejene svobode« (prav tam, 38).
Zavedati se je potrebno, da imajo liberalno-demokratični politični sistemi mnoge
pomanjkljivosti in da doslej v zgodovini niso uspeli zagotoviti popolnega uresničenja
vrednot, h katerim stremijo: svobode, enakosti in pravice za vsakega posameznika.
Vendar se je potrebno hkrati zavedati tudi tega, da na tem svetu popolnosti, ki si jo je
mogoče predstavljati kot blaginjo za vse, kot raj na zemlji ali kot zmagoslavje vseh
obubožanih (z drugimi besedami kot vladavino proletariata), ni mogoče doseči. Kljub
temu je pomembno, da ohranjamo prizadevanja za izboljšanje pogojev za udejanjanje
polnega človeškega dostojanstva vseh ljudi ter za pravično in svobodno družbo; zato je
konstruktivna kritika liberalno-demokratičnih političnih sistemov potrebna in zaželena.
Z vidika personalizma lahko iz teoretične obravnave liberalno-demokratičnih političnih
sistemov zaključimo, da ti za svoje delovanje in obstoj potrebujejo dejavne in krepostne
človeške osebe, zato bi moralo biti v njihovem interesu tudi spodbujanje razvoja takšnih
oseb (kar v določeni meri je prisotno, v veliki meri pa bi bilo mogoče še izboljšati; npr.
preko prenove šolskega sistema, bolj zavzetega gojenja vrednot in spodbujanja
kreposti …). Osebam liberalno-demokratični sistemi puščajo odprte možnosti
za številne izbire, omogočajo visoko stopnjo osebne svobode in imajo (vsaj v primerjavi
z ostalimi političnimi sistemi) precej urejeno zagotavljanje osnovnih človekovih pravic.
Večje pomanjkljivosti teh sistemov pa je mogoče opaziti na področjih skupnosti,
medsebojnih odnosov in prizadevanja za resnico, ki človeka in državo presega.

6.3

Personalizem in politika

Personalistična misel se je oblikovala prav ob soočanju z velikimi odkloni in
nečlovečnostjo na političnem področju. Kot zapiše Mounier: »To ime [personalizem,
op. A. Martinjak Ratej] se ujema s širjenjem totalitarnega pritiska, rojeno je iz njega in
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proti njemu, poudarja obrambo osebe proti nasilju aparatov« (Mounier 1990, 9). Kljub
temu se številni personalistični misleci ne ukvarjajo neposredno s političnim področjem,
temveč s tematikami, kot so medčloveški odnosi, dialog, sporazumevanje, različne
oblike skupnosti, duhovna raven človeka (npr. Buber in Guardini). Vse te teme se sicer
posredno dotikajo tudi političnega področja, vendar jih ne moremo obravnavati kot
politične. Nekateri personalisti se po drugi strani veliko posvečajo politični filozofiji,
obravnavajo dejavnosti človeške osebe na političnem področju, razmerja med človekom
in političnim sistemom …
Predstavnik druge skupine personalističnih mislecev je Mounier, kateremu so bila kot
aktivistu in publicistu politična vprašanja blizu. Po Mounierju personalizem ni sistem,
temveč zadržanje, ki se osredotoča na celostnega človeka in reševanje krize, v kateri se
je človek v 20. stoletju znašel in zaradi katere ne more prevzeti vloge političnega
sistema; vendar kot stik med prizadevanjem za verodostojno razumevanje dejanskega
stanja, dejavnim zavzemanjem za vrednote ter osvetljevanjem bistva človeške osebe
stremi k preobražanju političnega področja (prav tam, 39). Kot zapiše Ricoeur, je bil
Mounierjev načrt prebuja človeške osebe in snovanje civilizacije, ki bi bila posvečena
človeški osebi (Ricoeur 1999, 336). Mounier pa ne obravnava abstraktnega človeka,
temveč človeka kot bitje v določenem času in prostoru in ki se zato sooča s posebnimi
izzivi in nalogami. Njegov personalizem tudi ni strogo vezan na določen politični sistem
(socializem, liberalizem …) ali svetovnonazorsko usmerjenost (čeprav je jasno, da je
sam pripadnik krščanstva), temveč teži k vključevanju – po načelu sodelovanja z vsemi,
ki si prizadevajo za iskanje resnice (npr. Mounier 1990, 212).
Zavzeta dejavnost v svetu, ki jo obkroža, je za človeško osebo ena izmed
najpomembnejših nalog. Mounier kot kristjan kritizira pogosto pojavljajočo se
krščansko nezavzetost za ta svet ter za politično področje, ki izvira iz vere, da naj bi bilo
za kristjana ključnega pomena zgolj onostranstvo, in celo, da naj bi ukvarjanje
s političnimi zadevami omadeževalo čistost kristjana. Čeprav kristjana njegova vera
nenehno opominja na veljavo onostranstva, to ne pomeni, da je zemeljsko življenje
nepomembno. Za kristjana je, kot za vsakega človeka, pomembno soočanje z dejanskim
stanjem v svetu in prizadevanje za izboljšanje tega stanja: »Kadar ne postavimo težišča
življenja v življenje, temveč v onkraj – v nič –, odvzamemo življenju njegovo težišče.
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Da, toda težnost sveta je hkrati v življenju in onkraj življenja, kajti onkraj ni prostor
zunaj našega prostora, čas onkraj našega časa, je osebno Bitje, ki je navzoče v našem
najglobljem dnu in ki žari z učlovečenjem v srcu ustvarjenega sveta« (prav tam, 216).
Kristjan mora delovati na političnem področju in s tem svetu prispevati sadove
krščanskih kreposti. Kristjani lahko prispevajo tudi h kultiviranju političnih sredstev, saj
jim (če so resnično iskreni kristjani) vera prepoveduje uporabo nasilnih sredstev in
sredstev, ki uničujejo človeško dostojanstvo (nasilje, laž, surovost, izsiljevanje …) (prav
tam, 212). Monuier torej politično delovanje pojmuje kot pomembno dolžnost vsake
človeške osebe, čeprav to ni končni namen ali cilj človeške osebe.
Ob soočanju z dejanskim stanjem na političnem področju pa Mounier ni kritičen le do
totalitarnih režimov, ki so v svojem kršenju človeškega dostojanstva in uničevanju
človekove svobode povsem nedvoumni, temveč tudi do liberalizma, kateremu očita
zavzemanje za napačno razumljeno svobodo, za popolno samozadostnost in suverenost,
ki pa ni v pristojnosti človeške, temveč edinole Božje osebe: »Liberalizem, ki je
v moderni dobi polagoma prepojil duhove, ustanove in nravi, izgoreva od nestrpnosti
po svobodi brez omejitve; vanjo ne šteje le možnosti izbire našega ravnanja
brez pritiskov zunanje sile, temveč tudi korenito odsotnost notranje nuje, pa naj izvira
iz posameznikove presežne poklicanosti ali iz zvestobe vsemu, čemur se je bil
polagoma zavezal v sebi. […] Toda, če Bog lahko sam sebi zadostuje, ker je bit, in se
otrese kakršne koli odvisnosti, ker je čista notranjost, se človek lahko reši vseh stvari
razen Biti. Takšnale pa je titanska težnja liberalizma; tako močno se je oprijel vrednot
čistosti in preproste osvoboditve, pa naj bo njen cilj kakršen koli, da je postavil
zavračanje nad izbiro, nedoločenost nad pritrditev, muhavost nad zvestobo,
nemotivirano dejanje nad dejanje« (prav tam, 126–127). S takšnim neustreznim in
nezmernim pojmovanjem človeške svobode je liberalizem spodbudil različna
nasprotovanja, izmed katerih je bil najmočnejši odgovor popolno zanikanje svobode in
posmeh svobodi v obliki totalitarnih gibanj (prav tam, 128).
Neustrezne poglede na svobodo človeške osebe pa so oblikovali tudi nekateri krščanski
misleci in delovalci. Luter je zagovarjal nadvse pesimistično antropologijo; človeka je
pojmoval kot povsem grešno in nesvobodno bitje, v kolikor svobode ni deležen s strani
Boga. V skladu s tem je oblast in avtoriteto države pojmoval kot povsem zakonito in
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božjo, ne glede na njen način vladanja (prav tam, 130–132). Po drugi strani »politični
avguštinizem«, ki ne izvira neposredno iz nauka sv. Avguština, temveč je to že
preoblikovana različica Avguštinove misli, edino težnjo in interes človeške osebe
postavlja v Boga in onostranstvo, na podlagi česar državo postavlja v službo Cerkve –
torej zagovarja teokratsko vladavino (prav tam, 132–133). Nekatere krščanske ločine,
kot so Moravski bratje in anabaptisti, so na podlagi pojmovanja, da je človeška oseba,
ko postane odrešena, popolnoma svobodna od kakršne koli svetne oblasti ali družbene
ureditve, zagovarjali anarhijo ali pa apolitičnost. Po drugi strani si pristna katoliška in
vsaka pristna krščanska teologija prizadevata za iskanje srednje poti med anarhijo,
teokracijo in totalitarizmom. Katoliška teologija državo pojmuje kot občestvo, kot
naravno (ne nadnaravno ali umetno) skupnost oseb, ki nastane ob privoljenju in
sodelovanju človeških oseb, ki jo oblikujejo. Država mora ljudem zagotavljati svetno
skupno dobro, ohranjati red in zakonitost, ni pa pristojna za zagotavljanje nadnaravne
sreče. Za nadnaravno srečo in duhovno izpopolnjevanje je odgovorna človeška oseba
sama. Pristno krščanstvo si po Mounierju prizadeva za kultivirano svobodo človeških
oseb in za razširjanje razmer, v katerih človeške osebe lahko živijo svojo svobodo, in
tako predstavlja tudi obrambo pred sistematičnim političnim nasiljem (prav tam, 141).
S političnim področjem in politično filozofijo se je veliko ukvarjal Jacques Maritain,
čigar poglede na problem političnih sredstev (podpoglavje 6.1) in suverenosti
(podpoglavje 6.2) smo že obravnavali, na tem mestu pa se bomo posvetili še nekaterim
drugim njegovim pogledom na politiko. Po Maritainu bi morala politična filozofija
razlikovati med pojmi, kot so narod, politično telo in država. Medtem ko je narod oblika
skupnosti, sta država in politično telo družbeni obliki. 105 Država je po Maritainu skupek
ustanov in mehanizmov, ki vodijo in usmerjajo družbo, torej skupek vladnih, sodnih,
zakonodajnih in upravnih političnih ustanov; politično telo pa je celota državljanov neke
države, ki se politično udejstvuje preko različnih oblik politične deležnosti. Maritain kot
filozof, ki gradi na temeljih tomistične filozofije, pojmuje razum oziroma praktično
modrost ali preudarnost kot tisto sposobnost človeške osebe, ki je poleg človekoljubja
središčna za njeno življenje (Novak 2006, 199–200). Za državo je zato ključnega
pomena, da je stvaritev človekovega razuma. Vendar, čeprav je država utelešenje
človeškega razuma in skupek ustanov, ki so pristojne za uporabo nadzora, moči in
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Za razlago Maritainovega razumevanja razlike med skupnostjo in družbo glej podpoglavje 5.3.
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prisile, to ne pomeni, da lahko človeško osebo uporablja kot orodje. Država je orodje
človeka in ne obratno. Čeprav je država vodstveni del političnega telesa, ni nad njim,
temveč mu je podrejena, saj mu mora služiti in mu je odgovorna (Maritain 2002, 29).
V politični teoriji se sicer pogosto pojavlja t. i. despotsko (ali substancialno ali
absolutistično) pojmovanje države, ki trdi, da je država nadrejena političnemu telesu in
da je država nosilka pravice: »Po tej teoriji je država subjekt pravice, tj. moralna oseba
in posledično celota; zaradi tega je političnemu telesu ali nadrejena ali pa nadrejena
tako, da ga popolnoma vsrka vase. Po svoji naravni, neodtujljivi pravici uživa vrhovno
oblast in je sama sebi namen in opravičilo« (prav tam, 30). Takšno filozofsko in pravno
pojmovanje države je po Maritainu zgrešeno in je v zgodovinskem razvoju pripeljalo do
notranjih protislovij v razvoju demokracij. Pristen demokratični nauk ne vsebuje
despotskega pojmovanja države; nauk o absolutnosti države se je v demokratično
izročilo vpel kot delec nedemokratičnega in ideološkega izročila. Prave posledice
absolutističnega pojmovanja države je mogoče razbrati iz pojavov totalitarnih držav in
režimov v 20. stoletju (prav tam, 34).
Naloga demokratičnih držav je po Maritainu razvijanje družbene pravičnosti,
izboljševanje upravljanja svetovnega gospodarstva in obramba pred zunanjimi
totalitarnimi težnjami. Ob tem obstaja nevarnost, da bi država prevzela preveč nadzora
nad političnim telesom, vendar je potrebno to nevarnost vzeti v zakup, saj v sedanjem
stanju zavedanja in razvoja političnega telesa ne obstaja drugačna možnost. Če bi prišlo
do točke resnične prenove političnega telesa (večje pripravljenosti za dejavno
sodelovanje, pripravljenosti za udejanjanje dobrega za vse člane …), bi bilo mogoče
državo prenoviti na tak način, da ne bi več v nobenem pogledu predstavljala grožnje
osebi. Za pristno demokracijo je potrebno tudi neko osnovno skupno prepričanje ali
časna vera (ki ni enaka religiozni veri), ki ne vsebuje posebnega nauka in ne zahteva
sprejemanja določene filozofije, religije ali svetovnonazorskega prepričanja (zagovarjati
jo je mogoče na temelju različnih prepričanj). Časna vera temelji na skupnih praktičnih
načelih, kot so svoboda, resnica, razumnost, človeško dostojanstvo, dobrota … Največja
zmota liberalizma pred drugo svetovno vojno je bilo prav prepričanje, da ne obstaja
nobena skupna vsebina ali načelo, ki bi lahko povezovalo demokracijo, temveč da mora
liberalna demokracija omogočati prosto soočanje vseh mnenj in načel (tudi npr.
nacističnega načela o večvrednosti arijske rase; prav tam, 132–135, primerjaj tudi
165

Galston 2008). Časno vero spodbuja tudi pristna religiozna vera, predvsem krščanstvo,
ki je temelj zahodne civilizacije; vendar država in politično telo nimata pravice
vsiljevati nobenega verskega prepričanja (pa tudi filozofskega in svetovnonazorskega
ne; Maritain 2002, 135). Krščansko intelektualno izročilo je v zahodni družbi v več
stoletjih postopoma spodbujalo pojavljanje idealov, kot so civilizirana politika, dialog
v politiki, neprisila, pluralizem, verska svoboda, spoštovanje dostojanstva človeške
osebe, prizadevanje za skupno dobro …, in zato predstavlja verodostojno podporo
demokratičnim ustanovam (Novak 2006, 198–199).
Kljub temu spoznanju se Maritain strinja z načelom ločenosti Cerkve in države, zavrača
pa popolno izolacijo Cerkve od države, saj so člani Cerkve hkrati tudi člani političnega
telesa. Cerkev v sodobnosti seveda svoje avtoritete na duhovnem področju ne more več
uveljavljati s poskusom prevzema družbene moči, saj se je v svetu uveljavila laična
družba. 106 Cerkev in država bi morali sodelovati v smislu, da bi država upoštevala
Cerkvena moralna in duhovna načela in v skladu z njimi težila k pravičnemu urejanju
družbe (spoštovanje naravnega prava, ustvarjanje političnih, socialnih, gospodarskih in
kulturnih pogojev, ki bi upoštevali dostojanstvo človeške osebe; Maritain 2002, 196).
Poleg tega katoliška in na splošno krščanska vera omogočata trdno podlago oziroma
utemeljitev spoštovanja demokratičnih načel in idealov, ki smo jih omenjali.
Spoštovanje in uveljavljanje razumne, svobodne in pravične družbe sta torej
najpomembnejši nalogi političnega področja in hkrati pokazatelja ustreznega
političnega razvoja. Maritain je že v svoji sodobnosti opazil vedno večje težnje
po povezovanju sveta in vedno večjo medsebojno gospodarsko odvisnost in opozarjal,
da bi moral za ohranjanje ravnovesja v svetu hitremu gospodarskemu razvoju oziroma
razvoju tehničnih in materialnih sredstev slediti tudi razvoj političnega delovanja in
etičnega področja (prav tam, 214).

106

Cilj Maritainove politične filozofije ni vračanje v predmoderno dobo, temveč postopno ustvarjanje
prihodnosti, novih političnih in družbenih ustanov, ki bodo zagotavljale dostojno življenje človeški osebi
(Novak 2006, 198).
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6.4

Nedemokratični režimi

Pojem nedemokratični režimi je splošna označba za celo paleto raznovrstnih političnih
ureditev, ki se medsebojno močno razlikujejo. V politični teoriji obstajajo tudi številni
različni teoretični pristopi k obravnavi nedemokratičnih režimov ter različne možnosti
njihove klasifikacije. V nadaljevanju bomo zgolj omenili nekatere možne teoretične
pristope, nekatere značilnosti posameznih oblik nedemokratičnih režimov in
obravnavali, kako v splošnem nedemokratični režimi vplivajo na življenje in
dostojanstvo človeške osebe. Čeprav je področje nedemokratičnih režimov izredno
široko in zapleteno, se mu zaradi tematske omejenosti doktorske disertacije ne bomo
podrobneje posvečali. V III. delu pričujočega dela bomo namreč podrobneje
obravnavali totalitarne režime, ki so podenota nedemokratičnih režimov in hkrati glavna
tema doktorske disertacije. Iz istega razloga v tem podpoglavju totalitarnih režimov ne
bomo posebej izpostavljali.
Nedemokratični režimi so bili še ne tako davno mnogo bolj razširjeni kot demokratični.
Kljub temu da sta dva večja vala demokratizacije107 svet zajela že v obdobjih 1828–
1926 (prvi, dolgi val) in 1943–1962 (drugi, kratki val; Huntington 1993, 16), so v
svetovnem merilu nedemokratični režimi močno prevladovali vse do sedemdesetih let
dvajsetega stoletja (Brooker 2009, 1) oziroma do začetka tretjega vala demokratizacije,
ki je trajal od leta 1974 do začetka devetdesetih let 108 (Huntington 1993, 16). Tudi tretje
obdobje porasta demokratičnih režimov, v katerem se je med drugim začel razpad
Sovjetske zveze in Jugoslavije, ni prineslo neomajne zmage demokracije, kot so mnogi
predvidevali. Omenjeni trije vali demokratizacije v številnih državah niso prinesli
trdnega razvoja demokracije, temveč kvečjemu poldemokracijo, nekatere države pa so
se po kratkem demokratičnem obdobju vrnile k neki obliki diktatorskega režima
(Brooker 2009, 7); poleg tega pa na številne nedemokratične države niso niti malo
vplivali (na primer na Kitajsko, Vietnam, Severno Korejo, Kubo, Libijo, Sirijo, Irak in
Iran). Poleg omenjenih obdobij demokratizacije se je v decembru 2010 začelo obdobje
107

Seveda se vsi prehodi iz nedemokratičnega režima v demokratični niso zgodili prav v omenjenih
valovih (Huntington 1993, 15).
108
Huntington v delu The Third Wave (Tretji val) kot končno letnico tretjega vala postavi 1990, vendar je
delo prvič izdano prav v tem letu, in tudi sam ugotavlja, da je nadaljnji razvoj možen v več smeri –
nadaljevanje demokratizacije ali pa povratni nedemokratični val, ki sledi vsakemu valu demokratizacije.
Huntington se ob tem tudi zaveda, da je določanje začetne in končne letnice valov do določene mere
poljubno, vendar uporabno (Huntington 1993, 16).
167

t. i. arabske pomladi oziroma množičnih protestov, nemirov ter državljanskih vojn
v številnih arabskih državah (Tunizija, Egipt, Libija, Jemen, Sirija, Alžirija, Irak,
Bahrajn Jordanija, Kuvajt, Maroko, Izrael, Sudan …). Množice so v številnih državah
zahtevale predvsem odstop oblasti zaradi njenih koruptivnosti, avtoritarnosti, kršenja
človekovih pravic, itd. ter pravico do svobodnih volitev, človekovih pravic,
zaposlitve … Kljub temu da je v številnih državah dejansko prišlo do odstopa oblasti,
politične stabilnosti večina držav ni dosegla, saj je prišlo do državljanskih vojn,
nemirov, protidemonstracij in religioznih vojn. Medtem ko nekateri teoretiki konec
arabske pomladi postavljajo v leto 2012, pa drugi menijo, da tega obdobja še ni konec
(Wikipedia 2015). Vsekakor je zaradi nadaljevanja političnih nemirov v arabskih
državah ocenjevanje posledic revolucionarnega obdobja na tem področju še prezgodaj.
Kljub razširjenosti in moči nedemokratičnih režimov pa so se ti že ob samem pojavu
demokratičnih gibanj začeli prilagajati spremembam in se modernizirati, kar jim je
zagotovilo večjo trdnost in podporo ljudstva. Prva faza modernizacije se je začela, ko je
Napoleon Bonaparte uporabil plebiscit za legitimizacijo svoje vojaške diktature in
končno naziva Imperatorja. Da je Bonaparte kot vojaški poveljnik prevzel oblast, ni bilo
v zgodovini nič novega, nova pa sta bila njegova rešitev problema, kako zagotoviti
legitimnost vojaškega prevzema oblasti, ter prevzem pojma »volje ljudstva«, ki sta ga
uporabljali francoska in ameriška revolucija. Bonaparte je tudi trdil, da je cilj njegovega
vojaškega udara izboljšati in utrditi režim francoske države, kar je kasneje postalo
najbolj uveljavljeno upravičevanje vojaških udarov (Brooker 2009, 4). Drugo obdobje
modernizacije nedemokratičnih režimov je potekalo v prvi polovici 20. stoletja
z uveljavljanjem enostrankarskih (fašističnih ali komunističnih) ideoloških diktatur.
Tudi te oblike nedemokratičnih režimov so uporabljale nekatere demokratične ustanove
in metode, kot so plebisciti, (enostrankarske) volitve in parlament (ki pa je bil brez
moči); vendar so hkrati poudarjale, da so stare večstrankarske in konkurenčne oblike
demokracije preživete in da prav komunistična/fašistična stranka udejanja voljo ljudstva
in predstavlja politično obliko prihodnosti (prav tam, 5). Enostrankarske (komunistične)
diktature so se po drugi svetovni vojni uveljavile v Vzhodni Evropi, nekaterih azijskih
državah in na Kubi; v šestdesetih letih pa so se enopartijske ideološke države
uveljavljale v Afriki. Tretje obdobje modernizacije nedemokratičnih režimov je
nastopilo hkrati s tretjim valom demokratizacije. V tem obdobju so nekatere
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nedemokratične države začele opuščati enostrankarske sisteme in začele privzemati
videz večstrankarske demokracije ter se tako izognile neposrednemu soočanju z
razširjanjem demokracij (prav tam, 6). Čeprav nedemokratični režimi ljudstvu ne
priznavajo sposobnosti za vodenje in upravljanje države, vseeno prek dajanja videza
upoštevanja ljudske volje skrbijo za lastno popularnost in moč oblasti.
Zaradi velike raznolikosti nedemokratičnih režimov in zaradi različnih vidikov, ki jih
preučujejo različni politični teoretiki, obstajajo tudi mnogovrstni teoretični pristopi
k preučevanju teh režimov. Kot nedemokratične režime je mogoče obravnavati politične
oblike, kot so: monarhija, vojaška diktatura, osebna diktatura ali diktatura karizmatične
osebnosti (tudi tiranija, sultanizem), enostrankarska diktatura, avtoritarni režim,
totalitarni režim … Teoretični pristopi, ki se osredotočajo predvsem na to, kdo vlada, so
na primer pristopi, ki preučujejo vladavino ene osebe, ter pristopi, ki se osredotočajo na
ustanovo, ki je na oblasti, na primer na vojaški režim ali enostrankarsko državo.
Po drugi strani se nekateri teoretični pristopi osredotočajo predvsem na to, kako se
vlada; najbolj značilna tovrstna teoretična pristopa sta totalitarni in avtoritarni pristop,
ki raziskujeta raven in metode nadzora režimov (Brooker 2009, 16). Omenjeni pristopi
si sicer načeloma ne nasprotujejo, tako da je mogoče uporabljati tudi mešan pristop; na
primer Stalinov komunistični režim je mogoče opisati kot komunistični/enostrankarski/
totalitarni režim ali kot režim, ki mu vlada osebni diktator. Za našo doktorsko
disertacijo so pomembnejši teoretični pristopi, ki ugotavljajo, kako se vlada, saj nas
zanimajo predvsem posledice, ki jih ima nek režim na samo življenje in dostojanstvo
človeških oseb. Ker bomo totalitarne režime obravnavali v celotnem III. delu
disertacije, se bomo na tem mestu torej posvetili predvsem t. i. avtoritarnemu pristopu
in avtoritarnim režimom.
Medtem ko je mogoče teorije totalitarizma uporabljati na precej omejenem številu
režimov, je teorije avtoritarnih režimov mogoče uporabiti pravzaprav za obravnavo vseh
oblik nedemokratičnih režimov. Pomemben teoretik avtoritarnih režimov, J. J. Linz, je
avtoritarne režime ločil tako od totalitarnih režimov kot od tradicionalnih političnih
oblik (delno ustavnih monarhij in podobno). Poudaril je veliko vlogo vojske
v avtoritarnih režimih (v nasprotju s totalitarnimi režimi, v katerih je imela vojska
nepomembno vlogo v primerjavi s stranko, tajno policijo in vodjo režima), vendar je
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v svojo obravnavo avtoritarnih režimov vključil tudi nevojaške diktature; tako da je
mogoče v njegov pojem avtoritarnih režimov vključiti tudi afriške enostrankarske
sisteme ter nekatere komunistične države, ki so sčasoma izgubile ideološko ostrino, se
modernizirale, privatizirale in postale vsaj delno neodvisne od stranke (Brooker 2009,
25). Linzova opredelitev avtoritarizma navaja štiri ključne prvine, ki jih avtoritarni
režimi vsebujejo: 1) Prisotnost omejenega političnega pluralizma, ki je najbolj
razpoznavna značilnost avtoritarizma. Sicer so stopnja ter oblika neodvisnosti različne
od režima do režima, vendar je ključno, da režim ne nadzoruje nekaterih družbenih ali
političnih skupin (Linz 2000, 161–162). 2) Odsotnost izpopolnjene ideologije kot izvora
vseh glavnih smernic režima. Ideologija sicer avtoritarnim režimom ni tuja, vendar nima
tako pomembne vloge kot v totalitarnih režimih. Linz trdi, da miselnost avtoritarnih
režimov temelji bolj na čustveni kot razumski ravni, hkrati pa se ne osredotoča v
(utopično) prihodnost (prav tam, 162–165). 3) Odsotnost nenehne intenzivne politične
mobilizacije. Takšna mobilizacija je sicer izjemoma lahko prisotna v začetnem obdobju
nekaterih avtoritarnih režimov (prav tam, 165). 4) Vodja ali majhna vodstvena skupina
izvaja oblast v slabo opredeljenih, vendar predvidljivih okvirih, predvsem pa ne povsem
naključno (prav tam, 159). Značilno odsotnost mobilizacije pri avtoritarnih režimih (z
izjemo začetnih faz nekaterih populističnih avtoritarnih režimov) je Linz povezal s
težnjami avtoritarnih režimov k depolitizaciji in privatizaciji družbe, torej s
prizadevanjem, da bi se državljani vedno bolj posvečali zgolj zasebnim zadevam, javne
zadeve pa prepustili režimu. Depolitizacijo Linz pojmuje kot učinkovito sredstvo
avtoritarnih režimov, ki omogoča doseganje visoke stopnje političnega nadzora
brez ideološke indoktrinacije ali pretirane represije (prav tam, 165–167).

Po drugi strani Hannah Arendt trdi, da je avtoriteta sicer precej nejasen in izmuzljiv
politični pojav, vendar sama nasprotuje uporabi avtoritarne vladavine kot sinonima
za tiranijo, diktaturo ali totalitarizem, to pa predvsem zato, ker nasprotuje enačenju
avtoritete in nasilja, ker naj bi oboje izpolnjevalo enako vlogo – zagotavljanje
poslušnosti: »Vsi tisti, ki moderne diktature imenujejo ›avtoritarne‹ ali zamenjujejo
totalitarizem z avtoritarno zgradbo, so potihem izenačili nasilje z avtoriteto in mednje
sodijo tudi tisti konservativci, ki vzpon diktatur v našem stoletju pojasnjujejo s potrebo
po tem, da se poišče nadomestek za avtoriteto. Srž argumenta je vedno ena in ista: vse
je postavljeno v razmerje do funkcionalnega konteksta, in tako je uporaba nasilja dojeta
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kot dokaz, da nobena družba ne more obstajati izven avtoritarnega okvirja« (Arendt
2006a, 108). Avtoriteta po H. Arendt lahko pripada osebi ali ustanovi oziroma
uradnemu položaju, zanjo pa je posebej značilno, da zahteva spoštovanje do njenega
nosilca ter brezpogojno poslušnost, in to brez uporabe nasilja ali prepričevanja. Sama
uporaba nasilja (ki pomeni, da avtoriteta ni zadostno opravila svoje vloge) ali
prepričevanja (ki predpostavlja enakost) avtoriteto uniči, ravno tako pa jo uničita
posmeh in prezir (Arendt 2013, 39 in Arendt 2006a, 99). Pojem avtoritete, ki se je
izoblikoval tekom zahodne zgodovine, je tesno povezan z izročilom in religijo, vendar
so v številnih krizah in pretresih modernega časa vsi trije medsebojno povezani pojavi
močno izgubili na veljavi. Trojica avtoritete, religije in izročila je ljudem
v predmodernem času zagotavljala varnost, gotovost, trdnost in trajnost. »Avtoriteta, ki
počiva na utemeljitvi v preteklosti kot na svojem neizpodbitnem temelju, je dala svetu
trajnost in obstojnost, ki jo človeška bitja potrebujejo natanko zato, ker so smrtna –
najbolj nestanovitna in neznana bitja, kar jih poznamo. Njena izguba je enakovredna
izgubi temeljev sveta, ki so se odtlej dejansko začeli premeščati, spreminjati in z vedno
večjo naglico preoblikovati iz ene oblike v drugo, kot da bi živeli in se borili
s protejskim univerzumom, kjer lahko vse vsak trenutek postane skoraj karkoli
drugega« (Arendt 2006a, 100).
Po H. Arendt je izvor avtoritete vedno presežen samemu oblastnemu telesu ter se nahaja
izven tega. V primeru antične Rimske republike in Rimskega imperija 109 avtoriteta
izvira predvsem iz izjemnega dogodka v preteklosti, iz ustanovitve Rima. Politično
avtoritarno strukturo v rimskem primeru lahko ponazorimo z narobe obrnjeno piramido,
saj je vir avtoritete postavljen v globino preteklosti, v temelje rimske države (prav tam,
130–131). Drug primer avtoritarne politične ureditve je srednjeveška politična ureditev,
v kateri je Cerkev prevzela politično in duhovno izročilo rimske države ter ohranila
povezanost avtoritete, religije in izročila. Tudi za Cerkev kot ustanovo je temeljnega
pomena zgodovinski dogodek njene ustanovitve; in pripovedi o življenju, smrti in
vstajenju Jezusa imajo v Cerkvi zgodovinski značaj, apostoli pa kot priče tega dogodka
veljajo za »ustanovitvene očete« (prav tam, 132–133). Vendar izvor avtoritete
v srednjeveškem

političnem

sistemu

ni

109

postavljen

v

preteklost,

temveč

Iz antičnega rimskega sveta pojem avtoritete tudi izvira, antična Grčija tega pojma namreč še ni
poznala (Arendt 2006a, 109 in opomba 3).
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v transcendentnega Boga, ki politični sistem in njegovo svetno oblast popolnoma
presega. Tovrstni avtoritarni sistem je mogoče ponazoriti s pravilno obrnjeno piramido,
ki ima v vrhu sedež oblasti in poseduje največ avtoritete, vendar sam ni izvor avtoritete.
Vsaka naslednja stopnja v strogi hierarhični strukturi ima manj avtoritete, tako da je
avtoritarni sistem pravzaprav najmanj egalitaren izmed vseh političnih sistemov (prav
tam, 102–104). Tiranija (ali diktatura) ima po drugi strani strukturo enega (tirana), ki
visoko nad vsemi vlada vsem in je edini, ki ima moč; množica vseh ostalih, ki je
globoko pod njim, pa je medsebojno enaka v svoji nemoči (prav tam, 104).
Za totalitarne režime je značilna »čebulna struktura«, ki jo bomo podrobneje
obravnavali v III. delu disertacije. Pomembna razlika med tremi omenjenimi političnimi
oblikami je po H. Arendt še v stopnji svobode, ki jo režim dopušča ljudem, ter v načinu
vladanja. Medtem ko avtoritarni režimi svobodo na političnem področju omejujejo,
tiranije in diktature odpravljajo politično svobodo (določena stopnja svobode pa ostaja
v zasebnem življenju), totalitarni režimi pa stremijo k popolnemu uničenju svobode
na vseh ravneh oziroma k uničenju same človeške spontanosti. Avtoritarni politični
sistemi še vedno upoštevajo določene zakone, ki jih niso oblikovali politični voditelji
(temveč ti zakoni izvirajo iz istega presežnega vira kot avtoriteta); tirani ali diktatorji
vladajo mimo zakonov ter povsem samovoljno, v skladu z lastnimi interesi (prav tam,
102); v totalitarnih režimih pa namesto tradicionalnih zakonov vlada ideološki zakon
gibanja.
Če se osredotočimo izključno na politično avtoriteto in ne na avtoriteto na splošno, je
potrebno stališče H. Arendt – ki izhaja predvsem iz svojevrstne fenomenološke
obravnave avtoritete (kot tudi ostalih političnih pojmov), katera omogoča vpogled
v zgodovino samega oblikovanja in razumevanja tega pojava – nekoliko relativizirati,
saj je tudi v sodobnem času mogoče govoriti o obstoju politične avtoritete, ki pa je ni
mogoče povsem ločiti od možnosti uporabe politične prisile. Kot zapiše Birch, je
v dejanskem svetu politike pomembna navzočnost možnosti prisile, čeprav ta (predvsem
v demokratičnih sistemih) ni pogosto uporabljena. Avtoriteta političnega telesa izhaja
iz legitimnosti ter iz navzočnosti možnosti prisile, vendar Birch ločuje dejansko
uporabo prisile oziroma nasilja od zgolj prisotne možnosti uporabe tega. Dejanska
uporaba prisile pa tudi po Birchu kaže na delno izgubo avtoritete (Birch 2007, 95).
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Kakorkoli že poimenujemo režime, ki niso niti demokratični niti totalitarni, bi na
splošno lahko zapisali, da ti režimi človeško politično in javno svobodno znatno
omejujejo; politično sodelovanje omejujejo na ozek krog ljudi (na posebej določene
skupine ali celo samo na vodstvo režima); in večinoma težijo k temu, da bi dejavnost
državljanov omejili zgolj na zasebno raven življenja. Po drugi strani je za tovrstne
nedemokratične režime značilno, da na zasebno raven življenja drastično ne posegajo in
si ne prizadevajo za spreminjanje človeške narave. Nedemokratični (in netotalitarni)
režimi kot sredstva nadzora nad ljudmi poleg nasilja, prisile in propagande uporabljajo
tudi privatizacijo oziroma spodbujanje politične apatije. Kot opozarja Arendtova, je na
tej ravni človeško dostojanstvo ranjeno, saj je, kljub temu da je v nekaterih tovrstnih
sistemih možno tudi povsem lagodno življenje, človeški osebi odvzeta dejavnost, ki je
zanjo in za izgradnjo njene svojstvene človeške zgodbe izredno pomembna. Popper, po
mnenju katerega je sicer najpomembnejše razlikovanje zgolj med dvema glavnima
tipoma političnih sistemov, med demokratičnim in tiranskim (glej podpoglavje 6.2),
poudarja, da je še tako dobronamerna vladavina tirana slabša od še tako slabe
demokracije, in to zato, ker tiranska vladavina ne omogoča nenasilne zamenjave oblasti
in povsem onemogoča nadzor državljanov nad vladanjem; demokracija pa oboje
omogoča (Popper 1963a, 124–125). Odvzem možnosti političnega udejstvovanja ter
odločanja ljudstvu v nedemokratičnih režimih torej ni mogoče pojmovati kot postransko
značilnost, ki bi jo lahko odtehtale kakšne druge prednosti nedemokratičnih režimov,
kot so gospodarski uspeh, omogočanje udobnega življenja ali kakšne druge ugodnosti.
Ta odvzem namreč hkrati pomeni ukinitev nadzora nad ustanovami in osebami, ki so
zadolžene za politično vodenje, ki se lahko iz sprejemljivega izredno hitro prelevi
v uničujočega in prikrajšanje človeške osebe za možnost odločanja o pogojih lastnega
delovanja.
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7.

Religija

Religija je razvejan in večplasten družbeni pojav, ki izhaja iz človekove odprtosti in
naravnanosti na presežnost, iz njegovega odgovora na svetost, ki jo zaznava v svetu, in
je usmerjena predvsem onkraj družbene resničnosti, v presežnost (npr. Juhant 2012).
Beseda religija se v evropskih jezikih uporablja za označevanje vere oziroma
prepričanja v obstoj presežnega sveta, Boga, bogov in/ali drugih duhovnih entitet ter
za ustanove, ki ta prepričanja urejajo in zastopajo. Ker sama beseda izvira iz evropskih
kulturnih okvirov, je njena uporaba za označevanje nezahodnih verstev nekoliko
problematična, pa vendar je to razširjena praksa zahodnih teoretičnih pristopov, ki se
ukvarjajo s preučevanjem in primerjavo različnih verstev, religij, prepričanj. Tako sama
uporaba besede religija vsebuje predpostavko, da imajo vsa kulturna izročila vseh časov
nekaj skupnega. Tudi sama etimološka razlaga besede religija ni povsem enotna, izšla
naj bi iz latinske besede relegere (ponovno se zbrati, ponovno izbrati, ponovno
prebirati) ali pa religare (ponovno se povezati). Eden izmed tistih, ki je izvor besede
religija povezoval z relegere, je bil Cicero, ki se je s tem skliceval na prakso
ponavljajočega se čaščenja oziroma obredov, ki so bili značilni za religijo antičnega
Rima (Hinnells 1997, 414). Ta izvor besede v svoji razlagi izpostavlja Juhant: »Religija
(beseda: réligo pomeni izbrati; poznamo pa še druge opredelitve religijskega) izraža
človekovo izbranost, se pravi, človek je odbran in postavljen v neki odnos do
Brezpogojnega (Absolutnega), do Boga. Vsi časi in vse kulture poznajo religijo, ki
v določenem smislu opredeljuje odnos ljudi in narodov do resničnosti. […] Človek torej
vse svoje početje postavlja v odnos do zadnjega temelja, do absolutnega bitja/do Boga/,
in ne more iz tega odnosa izstopiti. Religija človeka po naravi vklepa v določene odnose
do soljudi, do narave, do vsega, kar je. Človek ne more ostati nevtralen, ampak se vedno
znova opredeljuje« (Juhant 2012, 206). Po drugi stani Juhant opozarja tudi na krščansko
različico razlage pojma, ki sta jo prevzela tudi Avguštin in Laktancij (4. stol. po Kr.). Po
tej razlagi naj bi bila beseda religija povezana z izrazom religare, ki naj bi označeval
tesno povezanost med Bogom in ljudmi (primerjaj Juhant 2006, 4–19, in Hinnells 1997,
414).
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Preučevanje religije je mogoče s številnih ravni in znanstvene discipline, kot so
sociologija, psihologija, zgodovinopisje, religiologija, lahko vsaka s svojim posebnim
metodološkim pristopom prispevajo številna pomembna in verodostojna spoznanja.
Vendar strogo znanstveno usmerjene vede religije in religijskih pojavov ne morejo
popolnoma razložiti, saj je prav zaradi odprtosti človeka in njegovega stremljenja
k presežnemu to področje znanstveno neobvladljivo. Osnovni problem novoveškega
raziskovanja religijskih pojavov, ki je sad posebne novoveške znanstvene paradigme,
utemeljene na človeku kot subjektu, in tudi filozofske kritike religije, je prav zoženje
religije na tak ali drugačen vidik: »univerzalni pristop110 k svetu in človeku se je tako
zožil na partikularno obravnavanje stvarnosti, pogojeno s subjektiv(istič)no oziroma
redukcionistično znanstveno metodo, kar razodevajo posebno začetni (novi) pogledi in
metodični pristopi k religiji, ki pa so povezani s posameznimi pristopi oziroma
razumevanji človeka. Enostranski, po posameznih znanstvenih panogah ukrojeni neantropološki pristopi so namreč izraz subjektivističnih redukcij bodisi vsemogočnega
uma bodisi čutno-zaznavne pozitivne izkustvene narave, ki pa so skušali dati dokončno
podobo religije« (Juhant 2000, 10; primerjaj Cavanaugh 2009).

V prehodu iz predmoderne dobe v moderno (ali iz srednjega veka v novi vek) pa ni
prišlo do sprememb le na področju razumevanja in preučevanja religije, temveč tudi
v sami družbeni vlogi religije (v zahodni kulturi). S postopno sekularizacijo zahodne
družbe je religija izgubila svojo povezovalno vlogo in postala zgolj ena izmed številnih
družbenih pojavov; religiozna zavest, ki je v predmodernem obdobju prežemala celotno
zahodno družbo, se je preoblikovala v sekularno zavest, ki je navezana predvsem
na imanenco in na neposredne izkustvene okvire. Ker religije oziroma najpomembnejše
ravni religije, ki se nanaša na transcendenco, ni mogoče utemeljiti na podlagi razuma, je
bila ta v obdobju prevlade pozitivistične naravnanosti potisnjena na obrobje kulturnega
in družbenega prostora (Juhant 2000, 11–12). Prišlo je tudi do pospešene
individualizacije religije – ki je del širšega pojava individualizacije celotne zahodne
družbe –, v procesu katere sta bili oslabljeni vodstvena vloga religioznih ustanov in
110

Tako imenovani celostni ali univerzalni pristop k človeku in svetu je značilen za predmoderno obdobje
zahodne kulture, pa tudi za številne nezahodne kulture, kot so na primer azijske. V kulturah, kjer
prevladuje celostni pristop, religija ni pojmovana kot pojav, ki je ločen od ostalih ravni človeškega
življenja, temveč kot pojav, ki povezuje vse ravni človeškega življenja, ker omogoča usmerjanje tega
v skladu z njegovim smislom (npr. Juhant 2000, 7–8; Juhant 2012, 69–70).
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njihova avtoriteta na področju religioznega nauka ter usmerjanja življenja vernikov.
Kljub prepričanju številnih sociologov v 19. stoletju pa religija v procesu modernizacije
(zahodnega) sveta ne izginja, temveč pridobiva drugačne oblike, ki niso več tako tesno
vezane na posamezne ustanove in njihov sistem dogem, temveč na osebno religiozno
izkustvo posameznika, čustveno razsežnost religioznosti in ustvarjanje t. i. »lastnega
Boga«111 (Beck 2009, 110–118). Ob obravnavi procesov modernizacije religije pa Beck
izpostavi še dva pomembna vidika pojavljanja religije »lastnega Boga«. Prvič,
religiozna individualizacija ne izključuje nujno dejavnega članstva v neki religijski
ustanovi (npr. katoliški Cerkvi), temveč se ta dva vidika religioznosti ob zadostnem
kozmopolitizmu112 oziroma zadostni odprtosti religijskih ustanov lahko dobro
medsebojno dopolnjujeta (prav tam, 28). Drugič pa individualizacija religije
na področju zahodne civilizacije ne izhaja enostavno iz egoističnih nagnjenj nekaterih
posameznikov ali nenadnih družbenih sprememb, ampak iz krščanstva samega:
»Individualizacija in zmešnjava, ki jo na vseh straneh povzroča ta proces, se napačno
interpretirata kot individualen proces, ki da ga je treba pripisovati individualnim
eksaltiranostim – prekipevajoči lakoti po doživljajih, inflaciji pričakovanj, vročici egov
in hkratni usihajoči pripravljenosti posameznika za to, da bi se trudil, podredil in
odpovedal. Ampak to je zgrešeno. Verske forme ›lastnega Boga‹ namreč simbolizirajo
zmago cerkvenega nauka, po katerem je subjektivna svoboda vere in vesti neizogibna«
(prav tam, 27). Tradicionalne krščanske Cerkve so torej glede procesov religiozne
individualizacije v paradoksalnem položaju: po eni strani so kot ustanove s strani teh
procesov ogrožene in se jim poskušajo na različne načine upirati; vendar so same s temi
procesi najtesneje povezane, saj izhajajo iz njihovih naukov.

111

Besedno zvezo »lastni Bog« sociolog Ulrich Beck prevzame iz dnevnika nizozemske Judinje Etty
Hillesum, z njim pa označi prenos religioznega poudarka z institucionalne na osebno raven, ki se zgodi
z odpravo nujnosti posredništva ustanove pri odnosu med Bogom in človeško osebo – torej
z uveljavljanjem neposrednega odnosa med Bogom in človekom (Beck 2009).
112
Religijski kozmopolitizem Beck opredeli v nasprotju z religijskim univerzalizmom: »Religijski
kozmopolitizem se od omenjenih form razlikuje po tem, da v mišljenju, sobivanju in ravnanju priznavanje
religijske drugačnosti postane maksima. Kulturnih in religijskih diferenciacij niti hierarhično ne razvršča
niti jih ne odpravlja, temveč jih kot take sprejema in celo vrednoti kot nekaj pozitivnega. […] Naj
povzamem: medtem ko religijski univerzalizem diskriminira med verniki in neverniki (pri čemer je
značilno, da ob kategoriji nevernikov v en koš meče tako protestante kot ateiste, tako pogane kot heretike,
tako hindujce kot budiste), religijski kozmopolitizem razlikuje neverujoče in drugače verujoče v vsej
njihovi raznovrstnosti in v njih ne vidi grožnje za lasten religijski monopol nad resnico, temveč jih
predvsem doživlja kot nekakšno bogastvo v čisto posebnem smislu, naposled morda celo kot povsem
nekaj normalnega« (Beck 2009, 93–94).
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V 20. stoletju je prišlo do sprememb na področju znanstvenega pristopa k religiji, ki je
po neuspehu razsvetljenske znanstvene paradigme postal naravnan bolj celostno:
»V zadnjih desetletjih ta teoretični pristop spodbuja živahna komunikacija, ki si
prizadeva za univerzalni jezik tudi na religioznem področju. W. Dilthey, A. Harnack in
posebno R. Otto pa poskušajo ujeti tudi ›posebnega duha posameznih religij‹« (Juhant
2000, 13). Na področju preučevanja religije se je razvil antropološko-filozofski pristop,
ki upošteva celovitost in odprtost človeka, ki človeka spodbuja k oblikovanju
religioznega sveta. Tovrsten pristop po eni strani omogoča obravnavo religije, ki ni
preveč omejena, pomanjkljiva; po drugi strani pa omogoča tudi splošni temelj
za primerjavo posameznih religij in njihovih značilnosti. S tega vidika je mogoče
religijo pojmovati kot pojav, katerega osnovna naloga je soočanje z vprašanjem smisla
človekovega življenja. »V tem smislu religijo celostno najbolj ustrezno opredelimo kot
antropološki smiselni substrat. Takšna opredelitev zagotavlja tudi vključitev formalne
opredelitve presežnosti religije in s tem tudi Boga. Dalje ta antropološka opredelitev
omogoča primerjavo oziroma išče skupni temelj različnih religij glede na to, kako
določajo smiselnost človekovega osebnega in seveda družbenega življenja oziroma
smiselnosti človekovega početja kot takega. Takšna presoja religij omogoča tudi
upoštevanje njihove etične vloge« (prav tam, 14). Spraševanje o smiselnosti človeškega
življenja pa je osrednjega pomena za vsakega posameznika in za vsako družbo, in ne
samo to, je tudi osnova in izhodišče človeške kulture; in ker je najpomembnejša naloga
religije prav to spraševanje, jo lahko prištevamo med najbolj osnovne človekove
potrebe in izkušnje (prav tam, 15–17).

Religija je torej pojav, ki ga po eni strani zaznamujeta institucionalni okvir, ki obsega
določene ustanove in njihovo hierarhično ureditev ter urejen kanon obredov, mitov in
simbolov; po drugi strani pa ga zaznamujejo odprtost, naravnanost na presežno in
na soočanje z vprašanjem smisla življenja človeške osebe. Ti dve temeljni razsežnosti
religije sta izvor številnih nasprotujočih si teženj v zgodovini posameznih religij.
Odprtost v transcendenco in iskanje smisla religije vodita v zavzemanje za odprtost
človeka in družbe in tako omogočata ustrezno kritiko ideoloških praks (prav tam, 19).
Po drugi strani je institucionalna raven religije, ki je nujna za ohranitev religioznih
naukov v daljšem časovnem obdobju ter pomembna za človeka kot bitje, ki potrebuje
urejenost, obenem lahko izvor pojavljanja teženj, ki ogrožajo človeško osebo in njeno
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dostojanstvo: »Opozarjam le na mehanizme, ob katerih Cerkev kljub svojemu
(odprtemu) nauku (utemeljenem na evangeliju) institucionalno postaja sistem,
v katerem posamezniku grozi, da se bo v njem izgubil. Ker vedno obstaja napetost med
naukom in ustanovo, se Cerkev sicer nikoli ne more izroditi v popoln totalitarni sistem,
toda kljub temu je v 19. in začetku 20. stoletja delovala prav v tem smislu« (Juhant
2009c, 62).
V nadaljevanju bomo predstavili nekatere pomembne vidike religije, pri čemer bomo
zaradi osredotočenosti na evropski prostor obravnavali predvsem krščanstvo oziroma
Katoliško Cerkev. Raziskali bomo, kakšno mesto ima človeška oseba v katoliškem
nauku, nato pa bomo obravnavali institucionalni vidik religije, problematiko
religioznega nasilja ter religijo kot možnost srečevanja s presežnostjo in oblikovanja
človekove duhovnosti.
Preden se osredotočimo na predstavitev pojmovanja osebe v nauku Katoliške Cerkve, še
nekaj besed o pojmovanju osebe v nekrščanskih religijah. Pojmovanje človeka kot
osebe ima svoj izvor v judovsko-krščanskem izročilu. Judovstvo sicer k pojmu osebe
pristopa z nekaterih drugačnih izhodišč kot krščanstvo (ker se od Jezusovega rojstva
dalje judovsko izročilo loči od krščanskega in se ne srečuje s trinitarno in kristološko
problematiko, ki sta veliko prispevali k razvoju pojma oseba, kot ga poznamo danes –
glej podpoglavje 1.2), vendar so številna izhodišča judovstva in krščanstva, natančneje
celotna Stara zaveza, enaka. Judovstvo je zato krščanstvu glede pojmovanja osebe (pa
tudi sicer) najbolj sorodno (za obravnavo judovskega pojmovanja osebe glej
podpoglavje 1.1). Razen tega so sodobni judovski filozofi (kot sta Buber in Levinas)
pomembno prispevali k razvoju sodobnega pojmovanja osebe. Islam sicer s
krščanstvom in judovstvom deli skupne korenine – Staro zavezo, pojmovni sistem grške
filozofije in del zgodovinskega razvoja –, vendar se pojem osebe, kot ga poznamo
v krščanskem nauku in filozofiji ter judovski filozofiji, ni razvil. Nekatere tematike,
sorodne zahodnemu personalizmu, so se sicer pojavile pri nekaterih sodobnih
muslimanskih mislecih, kot sta Muhammad Iqbal (1877–1938) in Mohammed Aziz
Lahbabi (1922–1993), ki je, tudi pod vplivom Mounierja, poskušal razviti muslimansko
različico personalistične poti (Stanford University 2009). Obstoj poskusov razvijanja
sodobnega personalizma v muslimanskem miselnem obzorju kaže, da bi morda reforma
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islama (predvsem razširjanje hermenevtičnih možnosti) lahko prinesla večje poudarke
glede dostojanstva vsake človeške osebe tudi v tej vplivni religiji.
V drugih vzhodnih religijskih izročilih pojem človeka kot osebe ni poznan. Velike
Kitajske, Japonske in Indijske religije (konfucijanstvo, šintoizem, budizem, daoizem,
hinduizem) so zelo raznolike, iz njih izhajajo številne smeri, ki jih že znotraj ene religije
ni mogoče poenotiti, po drugi strani pa se nekatera izročila teh religij medsebojno
prepletajo. Medtem ko so nekatere smeri vzhodnih religij izrazito nepersonalistične
(težijo k izničenju vseh posebnosti nekega posameznega bitja, na primer v nirvani
(različne smeri budizma)), druge vsebujejo nekatere vzporednice personalističnim
poudarkom: konfucijanstvo na primer izpostavlja razvijanje človekovih vrlin
(človečnost, pravičnost, nravnost, spoštovanje, lojalnost), spodbuja samooblikovanje
ter zahteva nenehno udejanjanje človečnosti (Milčinski 2000, 162). Natančnejša
obravnava bi zahtevala podrobno primerjalno analizo omenjenih religij in njihovega
pojmovanja človeka, vendar na tem mestu zaradi potrebnosti zamejitve vsebine ni
mogoča.

7.1

Oseba in (družbeni) nauk Katoliške Cerkve

Poleg Svetega pisma je osnova nauka Katoliške Cerkve še izročilo Cerkve, ki se je
razvijalo, spreminjalo in dopolnjevalo glede na spremembe v času in prostoru.
Oblikovanje Cerkvenega izročila je potekalo v soočanju z idejnimi tokovi različnih
obdobij, družbenimi in političnimi spremembami ter ključnimi antropološkimi
premenami. Cerkveno izročilo obravnava odnose med človekom in Bogom, odnose med
ljudmi (verujočimi), pa tudi odnose ljudi (verujočih) do sveta oziroma do stvarnosti, ki
jih obdaja. Vsi ti odnosi so medsebojno povezani in odnos do Boga v skupnosti
verujočih pomembno določa tudi odnose do sveta in družbene stvarnosti: »Verujoča
krščanska skupnost kot določena zemeljska stvarnost iz svojega odnosa do Boga razvija
tudi način odnosa do svojega bivanjskega okvira. Zato je Cerkev skozi zgodovino
razumela svoj nauk in svoje delovanje tudi kot družbeni nauk in družbeno delovanje«
(Juhant 1994, 10). Katoliška Cerkev je zgolj ena izmed krščanskih Cerkva, ki so
v preteklosti oblikovale nekoliko različne nauke, vendar imajo vsa krščanska izročila
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skupne temelje: Sveto pismo in poudarjanje medsebojne prepletenosti odnosov
med človekom, Bogom in svetom (družbo). Zgodovinski in družbeni dejavniki so
povzročili, da so se v vsaki izmed krščanskih Cerkva izoblikovali različni poudarki, ki
bi jih poenostavljeno lahko opisali takole: pravoslavne Cerkve poudarjajo predvsem
človekovo duhovno razsežnost in odnose med Bogom in človekom; protestantske
Cerkve poudarjajo pomen duhovne samostojnosti človeka (njegovo neodvisnost od
ustanov) in odnos med človekom in svetom; Katoliška Cerkev pa izpostavlja celostni
vidik človeka (prav tam, 10). Ker je Katoliška Cerkev edina izmed krščanskih Cerkva,
ki ima poenoteno vodstvo, je tudi edina s poenotenim naukom; tako pri reformatorskih
kot pri pravoslavnih Cerkvah obstajajo številne inačice naukov, ki jih širijo različne
skupnosti in različni razlagalci, njihove ideje pa bi bilo težko poenotiti (Stres 1991, 15).
Seveda tudi v Katoliški Cerkvi obstajajo različne smeri, gibanja in razlage nauka in
izročila, vendar ima ključno vlogo vendarle papež, ki preko okrožnic, drugih
dokumentov in sklicevanja ter vodenja velikih cerkvenih zborov usmerja celotno
Cerkev.
Katoliška Cerkev se je v zadnjem stoletju (od okrožnice Rerum novarum/Nove stvari,
leta 1891) prav preko svojega družbenega nauka najbolj temeljito soočila
s spremembami v sodobnem svetu, se vključila v dialog z modernimi ideološkimi in
družbenimi tokovi113 in razjasnila svoje pojmovanje družbe, politike, duhovnosti in
človeške osebe. To je tudi razlog, da se bomo v pričujočem podpoglavju osredotočili
predvsem na družbeni nauk Cerkve.
Kljub temu da se družbeni nauk Cerkve sčasoma spreminja, saj upošteva družbene in
antropološke spremembe, je njegovo najpomembnejše izhodišče Sveto pismo. Stara in
113

Pred tem je Cerkev ostro nasprotovala človekovi novoveški samostojnosti in neodvisnosti, ki se
uveljavila v 18. in 19. stoletju, in poskusila ubraniti svoj (srednjeveški) osrednji družbeni položaj.
»Krščanski (družbeni) nauk je bil prvikrat postavljen pred resnejši izziv: nasproti so se mu začeli
postavljati avtonomni modeli, ki so povzročali, da je novoveška družba postajala vedno bolj večoblična.
Različne oblike pa so se vedno bolj oddaljevale od vere in Cerkve. Prvi spor Cerkve z novoveško
miselnostjo predstavlja protestantizem v svojih različnih smereh, ki je postavil pod vprašaj dosedanjo
religiozno substanco Cerkve. Drugi izziv je pot novoveške znanosti, ki v obsodbi Galileija pomeni resen
spor Cerkve z znanostjo. Poleg razumljivih razlogov spora je v ozadju manj razumljiv, pa toliko bolj
pomemben ideološki spor. […] Še bolj daljnosežen in usoden pa je bil spor glede pojmovanja družbe.
Idejni, politični, gospodarski in socialni liberalizem je zahteval neomejeno svobodo posameznih enot
nasproti univerzalni celoti države oz. družbe. Tako se je začela ena najpomembnejših revolucij sodobnega
sveta. Liberalizem je sprožil mit stroja, ki je šele danes pokazal svoje zobe« (Juhant 1994, 13)
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Nova zaveza vsebujeta veliko navodil za družbeno življenje (npr. deset zapovedi,
Jezusove prilike, Pavlova pisma …), vendar se kristjani vsaj od 20. stoletja dalje
zavedajo, da je potrebno svetopisemska besedila in njihova družbena navodila razumeti
s pomočjo zgodovinske hermenevtike in jih šele nato primerjati s sodobnimi družbenimi
okoliščinami (Curran 2002, 3). Iz Svetega pisma sicer cerkveni nauk črpa predvsem
pomembne življenjske modrosti, ki niso tako zelo odvisne od zgodovinskih in
družbenih dejavnikov, temveč izhajajo iz splošnih lastnosti človeške in Božje osebe.
Eden izmed najpomembnejših svetopisemskih poudarkov sta Božja edinstvena moč in
položaj, iz katerega izhaja enakost vseh ljudi: »Bog je po krščanskem nauku edini in
popolni gospodar nad človekom in svetom. Človek zato ni izpostavljen slepim silam,
ampak je po stvarjenju od Boga postavljen kot njegov partner na zemlji. To vključuje
enakost vseh ljudi pred Bogom in ni zgolj stvar poljubnih dogovorov med ljudmi«
(Juhant 1994, 11). Pomembna krščanska spoznanja, ki izhajajo iz Svetega pisma, so še:
zavedanje o človekovi nepopolnosti in grešnosti, iz katerega izhaja krščanski realizem
glede načrtovanja družbenih odnosov – zaradi človekove nepopolnosti ustvarjanje
popolne družbe na zemlji ni mogoče; potrebnost medsebojne ljubezni in solidarnosti,
paradigma česar je Jezus Kristus; potrebnost dejavnosti kristjanov v svetu in njihova
odgovornost za svet; nujnost upoštevanja potreb določenega časovnega obdobja itd.
(prav tam).
Kot smo pokazali v enem od začetnih podpoglavij disertacije (1.2), je krščanski nauk
najtesneje povezan s samim vznikom pojma oseba, pa tudi z njegovim nadaljnjim
razvojem. Za antropološko osnovo krščanske družbene etike je pomembna filozofija
Tomaža Akvinskega, ki je Cerkvi priskrbel trajno usmeritev preko svojega dialoga
z Aristotelovo filozofijo. Krščansko izročilo osebe ne razume kot osamljene monade,
temveč kot bitje, ki se vključuje v raznovrstne odnose in ki je poklicano za delo
z drugimi v skupnostih, kot so družina, Cerkev, družba in država. V luči krščanske
antropološke naravnanosti je Akvinski prevzel Aristotelov pojem človeka kot bitja, ki je
politično po naravi – kar pomeni, da je po naravi v odnosih z drugimi. Posledično je
tudi država (oziroma politična enota) nekaj naravnega, nujnega in v osnovi dobrega, k
ustvarjanju česar je posameznik poklican, da lahko doseže srečo in izpolnitev. Prav tako
je Akvinski od Aristotela prevzel razumevanje pravice, ki se v skladu z družbeno
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naravo človeške osebe ne nanaša zgolj na odnose med dvema posameznikoma, temveč
tudi na razmerje med posameznikom in družbo in obratno (Curran 2002, 3).
Kljub temu da je na splošno katoliški nauk človeški osebi vedno pripisoval
dostojanstvo, razum in svobodno voljo, se je razumevanje človeške osebe v okviru tega
sčasoma nekoliko spreminjalo. V zadnjih dvesto letih je prišlo do preobrata
od poudarjanja človeške narave do vedno bolj poudarjenega spoštovanja človeka kot
osebe, nekoliko pa se je spremenilo tudi pojmovanje poglavitnih lastnosti človeške
osebe

(prav tam,

67).

V

apostolskem pismu

Octogesima

Adveniens

(Ob

sedemdesetletnici, 1971) papež Pavel VI.114 izrazi nov katoliški odnos do človekovega
razvoja in s tem opozori na bolj odprto sprejemanje človekove svobode, enakosti in
soodločanja: »Ko znanstveno tehnični napredek kar naprej spreminja človekovo
naravno okolje in mu prinaša nove načine spoznavanja, dela, ravnanja s stvarmi in
medsebojne povezave, se hkrati v teh vsakodnevnih življenjskih razmerah izraža dvojna
težnja, toliko bolj živa, kolikor bolj napreduje njegova razgledanost in vzgoja: težnja
po enakosti in težnja po soodločanju kot dve obliki človekovega dostojanstva in njegove
svobode« (Pavel VI. 1994, 436). Katoliško izročilo in katoliški družbeni nauk sta
pomen dostojanstva človeka kot osebe, ki je podoba Boga, nenehno poudarjala, vendar,
kot nakaže Octogesima Adveniens, se je v katoliškem družbenem nauku v obdobju
papeževanja Pavla VI. zgodil opaznejši preobrat k večjemu upoštevanju človekove
svobode, enakosti in soodločanja (Curran 2002, 67).
Kot smo že omenili, je v novem veku prišlo do velikih nasprotij med razvojem zahodne
družbe in miselnosti (razsvetljenstvo) ter Cerkveno miselnostjo in nauki, s katerimi je
Cerkev zavračala popolno ločenost posameznika, človeške svobode in človeškega
razuma od Boga. Zaradi vpliva in avtoritete, ki ga je imela v srednjem veku, je Cerkev
ohranjala idealizirano podobo srednjeveške družbe in si predvsem do konca 19. stoletja
prizadevala, da bi prišlo do povratka srednjeveških družbenih in političnih oblik (ancien
régime), ter zavračala demokracijo, liberalizem, razsvetljenstvo in ostale novosti
(Curran 2002, 5). Prvi papež, ki se je zavzel za posodobitev razumevanja družbenih
razmer, v katerih se je znašla Cerkev, je bil Leon XIII.,115 ki je izdal številne okrožnice,
114
115

Rojen kot Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini (1897–1978); papeževal od 1963 do 1978.
Rojen kot Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci (1810–1903), papeževal od 1878 do 1903.
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v katerih je obravnaval najpomembnejša vprašanja tedanjega časa. V okrožnicah od leta
1878–1891 je nasprotoval liberalističnim in socialističnim pogledom ter relativističnim,
pozitivističnim in materialističnim filozofskim tokovom, zagovarjal pa je zasebno
lastnino in tomistično filozofijo ter do demokratične ureditve zavzel nekoliko bolj
pomirjujoče stališče kot njegovi predhodniki. 116 V eni izmed okrožnic je zapisal, da je
sprejemljiva vsaka, tudi demokratična državna oblika, če le ne nasprotuje katoliškemu
nauku in državljanom omogoča tako uveljavljanje koristi kot izpolnjevanje (katoliških)
dolžnosti (Juhant 1994, 14–15). Najbolj znana okrožnica Leona XIII. pa je Rerum
novarum (Nove stvari, objavljena v letu 1891), ki je obravnavala problem delavstva. Ta
okrožnica

je

bila

rezultat

poglobljenega

teoretičnega

preučevanja

številnih

strokovnjakov in ni bila priznana le s strani cerkvenih krogov, temveč s strani širše
javnosti (uvrščena je celo med uradne akte ameriškega Senata). Sprožila je tudi številna
katoliška gibanja, pojavljanje ustanov za izboljšanje položaja delavcev ter za
preučevanje družbenih razmer (prav tam, 15–16).117 Okrožnica je opozorila na
nesprejemljiv položaj delavcev, ki naj bi izviral iz družbenih sprememb, del katerih so
bili izrivanje vrednot iz družbe, industrializacija in širjenje izkoriščanja delavcev.
V okrožnici se Leon XIII. zavzema za urejanje delavskega problema in preprečevanje
izkoriščanja delavcev, za oblikovanje ustreznih zakonodaj, ustanavljanje delodajalskih
in delavskih združenj … (prav tam, 15–16).
Ob tem je potrebno dodati, da Leon XIII. še ni odobraval svoboščin, enakosti in
možnosti ljudskega soodločanja. Nasprotoval je svoboščinam, kot so svoboda izražanja,
svoboda veroizpovedi, svoboda poučevanja, itd., ker so bile te svoboščine po tedanjem
mnenju cerkvenega vodstva v nasprotju z resnico Katoliške Cerkve in Božjo avtoriteto.
Leon XIII. neenakost ljudi sprejema kot dejstvo, ki temelji v samem naravnem redu
(različnost v spolu, sposobnostih, lastnostih, navadah …), in kot nujno za dobro
delovanje družbe. Po drugi strani priznava temeljno enakost izvora, vrednosti in cilja
človeških oseb, ki je podlaga enakim pravicam in dolžnostim; vendar razlike

116

Čeprav demokracije še ni pojmoval kot zaželene državne oblike. Zagovarjal je neenakost ljudi, ki
izhaja iz narave in proti kateri ljudje ne moremo ukrepati, lahko jo le sprejmemo. Zavzemal se je
za hierarhično obliko družbe in države (družbe in države tudi ni ločeval) ter za avtoritarno-paternalistično
obliko države (Curran 2002, 68–69).
117
Na Slovenskem je okrožnico leta 1891 prevedel stolni prošt Andrej Kalan (1858–1933). Okrožnica je
tudi na Slovenskem sprožila živahna katoliška socialno-delavska gibanja, v okviru katerih je imel
pomembno vlogo Janez Evangelist Krek (1865–1917) (Juhant 1994,16).
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v sposobnostih, navadah in značajih ljudi kljub vsemu zahtevajo neenak položaj
človeških oseb v družbenih ustanovah (Curran 2002, 68). Ker predvsem v času pisanja
okrožnice Rerum novarum Leon XIII. opaža neprimernost socialističnih zadržanj, se
v tej okrožnici nekoliko spremenijo njegovi poudarki; bolj poglobljeno se osredotoči
na probleme družbeno-politične ureditve in pravice delavcev s krščanskega vidika.
Okrožnica nasprotuje socialističnemu ukinjanju zasebne lastnine in večvrednosti
družbe/države v primerjavi s posamezno osebo ter se zavzema za nasprotno: za zasebno
lastnino in za uveljavljanje prednosti človeške osebe pred državo (prav tam, 71).
Papež Pij XI.118 v okrožnici Quadragesimo anno (Ob štiridesetletnici, 1931) navede
številne družbene spremembe, ki so nastopile v času od okrožnice Rerum novarum, ter
kot večji problem od liberalizma izpostavi socializem, ki življenje človeka opredeljuje
izrazito enostransko – z materialističnega vidika.119 Pij XI. v nasprotovanju
socialističnim materialističnim nazorom brani dostojanstvo človeške osebe, ki ne bi
smelo biti nikoli zoženo zgolj na okvire posedovanja materialnih dobrin, strogo pa
obsodi tudi prekomerno prisilo, s katero je zaznamovan socializem. V kasnejših
okrožnicah se izkaže, da je Pij XI. najbolj zaskrbljen zaradi pojavljanja totalitarnih
režimov; tako desno kot levo usmerjenih. V letu 1931 je izdal okrožnico Non abbiamo
bisogno (Ne potrebujemo), v kateri je obsodil fašizem in njegovo kršenje pravic Cerkve,
človeških oseb in družine ter poudaril pomen svobode vesti (za katero je poudaril, da ni
neodvisna od božjega zakona). V letu 1937 je izdal dve pomembni okrožnici, Mit
brennender Sorge (S pekočo skrbjo), ki je obsodila nacizem in njegovo kršenje
osnovnih pravic vernikov in Cerkve, ter Dividni Redemptoris (Božanski odrešenik), s
katero je obsodil komunizem in njegov ateizem, lažni mesijanizem in dialektični
materializem. Zaradi nasprotovanja totalitarnim režimom se katoliški družbeni nauk
tega časa še bolj izrazito osredotoči na poudarjanje človeškega dostojanstva, svobode in
pravic človeka kot osebe. V skladu s tem je v uradnih okrožnicah vedno večkrat
prisoten izraz človeška oseba namesto človeško bitje. Obenem je potrebno priznati, da
118

Rojen kot Ambrogio Damiano Achille Ratti (1857–1939), papeževal od 1922 do 1939.
Za celoten katoliški družbeni nauk sta značilna zavračanje liberalističnega individualizma
in socialističnega kolektivizma ter zavzemanje za zadržanje, ki bi se razlikovalo od obeh stranpoti. To ni
iskanje tako imenovane srednje poti, temveč zavzemanje za pravilno razumevanje človeka in družbe, ki
izvira iz pravilne antropologije. Po nauku Katoliške Cerkve je pravilna antropologija tista, ki človeka
opredeljuje kot bitje, ki ima po eni strani neodtujljivo dostojanstvo, svobodno voljo in razum, po drugi
strani pa je po svojem bistvu družbeno bitje, bitje, ki je odvisno od soljudi in od skupnosti, v kateri živi
(primerjaj Curran 2002, 131–136; Stres 1991, 29–39).
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je Pij XI. veliko ostrejši do komunizma kot do nacizma in fašizma, s čimer je
pomembno vplival na nadaljnji razvoj, v katerem je Cerkev prevzela vlogo največjega
nasprotnika komunizma, ki jo je ohranila tudi v kasnejšem obdobju, v času hladne
vojne, pa vse do razpada komunističnih režimov (prav tam, 72).
Naslednik Pija XI., papež Pij XII.,120 ni napisal nobene družbene okrožnice, je pa k
razvoju družbenega nauka Cerkve prispeval preko svojih radijskih nagovorov, ki so
obravnavali različne vidike človeškega obstoja. V nagovorih med 2. svetovno vojno je
poudarjal dostojanstvo in svobodo človeške osebe in spodbujal večje soodločanje
posameznikov pri vodenju družbe. Izpostavljal je, da človeško bitje ni predmet ali
orodje družbenega življenja, temveč je oseba: temelj in cilj družbenega življenja. Bil je
prvi papež, ki je demokracijo pojmoval kot najboljšo in najbolj razumno obliko
političnega sistema. Obenem je opozarjal na nekatere probleme demokracije; npr. na eni
strani pomanjkanje državne avtoritete, na drugi strani pa nevarnost, da se veliko število
državljanov preobrazi v neodgovorno, nedejavno, koristoljubno in sebično maso, ki jo
je mogoče enostavno zlorabiti: »Prvinska sila mase, spretno vodena in uporabljana,
lahko koristi tudi državi: v častihlepnih rokah posameznika ali več ljudi, ki jih je
umetno združilo egoistično nagnjenje, lahko država s podporo mase, spremenjene
v preprost stroj, vsili svojo voljo boljšemu delo pravega naroda: to težko in za dolgo
časa prizadene skupno blaginjo in rana je večkrat prav težko ozdravljiva. Iz tega izhaja
drug jasen sklep: masa – kakor smo jo pravkar opredelili – je glavna sovražnica
resnične demokracije ter njenega ideala svobode in enakosti« (Pij XII. 1994, 217). Na
spremenjeno pojmovanje demokratične ureditve v katoliškem nauku je pomembno
vplivala filozofija personalista Jacquesa Maritaina, ki je prav tako kot večina katoliških
mislecev izhajal iz tomizma, vendar je prav na podlagi tega že od tridesetih let
20. stoletja poudarjal vrednost in pomen demokracije (Curran 2002, 73; primerjaj
Novak 2006, 189–206). V primerjavi z avtoritarnim in paternalističnim pojmovanjem
države pri Leonu XIII. je Pij XII. sprejel pojem pravne in ustavne države, ki ima nad
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Rojen kot Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli (1876–1958), papeževal od 1939 do 1985. Pij
XII. je sicer najbolj obravnavan in tudi najbolj kontroverzen papež 20. stoletja. Glede njegovega življenja
in dela si zgodovinske ocene medsebojno povsem nasprotujejo, po eni strani mu očitajo molk glede
nacističnega preganjanja Judov in celo simpatiziranje z nacizmom, po drugi strani pa številni (tudi
judovski) pisci ugotavljajo, da je Pij XII. storil veliko za rešitev Judov, od izrecnega obsojanja nacizma
pa se je vzdržal zaradi več dejavnikov (za podrobnejšo obravnavo pogledov zgodovinopisja na življenje
Pija II. glej Kolar 2014, 61–75).
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človekom omejene pristojnosti. Poleg tega se je nekoliko oddaljil od samoumevnega
sprejemanja človeške neenakosti, ki je bilo značilno za Leona XIII., ter postavil neke
meje neenakosti, ki ne smejo biti presežene: neenakosti ne smejo rušiti pravičnosti,
skupnosti in dobrodelnosti (Curran 2002, 73).
Komunistični režimi so v Cerkvenem nauku vse bolj očitno zavzeli mesto največjega in
najnevarnejšega nasprotnika vere in Cerkve, kar je, poleg ostalih družbenih in političnih
dejavnikov, vodilo v vse večje zavzemanje Cerkve za dostojanstvo in svobodo ljudi, pa
tudi za omejeno vlogo in moč političnih režimov. V obdobju papeževanja Janeza
XXIII.121 je prišlo do opazne spremembe v pojmovanju pomena svobode v kratkem
obdobju dveh let; natančneje med okrožnicama Mater et magistra (Mati in učiteljica,
1961) in Pacem in terris (Mir na zemlji, 1963). Medtem ko v prvi okrožnici papež
omenja zgolj tri osnovne vrednote, ki jih morata vsebovati vsaka urejena družba in
vsaka država; to so resnica, pravica in ljubezen; v okrožnici Pacem in terris omeni štiri
osnovne vrednote, ki bi morale sestavljati urejeno družbo in svetovni red: resnico,
pravico, solidarnost in svobodo (prav tam, 74). V Cerkvenem nauku lahko torej
opazimo, kako se je v času soočanja s totalitarnimi

režimi

pojavilo zavedanje

o pomenu človekove svobode, ki je politični sistemi ne bi smeli ogrožati. Pojem
politične avtoritete in pojem skupnega dobrega, za katera se je Cerkev vedno
zavzemala, poskuša Janez XIII. uskladiti z učenjem o človekovi osebni svobodi. V tem
okviru papež trdi, da mora obvezujoča sila politične avtoritete izvirati predvsem
iz moralnega reda (in ne iz prisile), katerega glavni vir in cilj je Bog (prav tam, 74–75).

II. vatikanski vesoljni cerkveni zbor (1962–1965) in njegova Pastoralna konstitucija
o Cerkvi v sedanjem svetu (Gaudium et spes/Veselje in upanje, 1965) ter dokument
Dignitatis humanae (O človeškem dostojanstvu, 1965) so pomembno zaznamovali
Cerkveni nauk o človeški osebi in so pomenili novo stopnjo razvoja v pojmovanju
človeka kot osebe. V samem središču dokumenta Gaudium et spes je prav antropološka
problematika: »V pastoralni konstituciji se Cerkev sooča s sodobnim svetom in žgočimi
vprašanji našega časa. V središču pozornosti je človek, njegovo dostojanstvo in
poklicanost v Kristusu, človeška dejavnost in njen pomen za integralni razvoj človeka in
121

Rojen kot Angelo Giuseppe Roncalli (1881–1963), papeževal od 1958 do 1963.
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sveta. Sooča se z vprašanji družine, politične in mednarodne skupnosti, gospodarskega
in kulturnega razvoja, prizadevanj za mir ter pravične ureditve medčloveških odnosov
na družbeni in svetovni ravni« (Valenčič 1994, 317). Vendar problem človeka ni
povsem samostojen, temveč je temeljno povezan z Bogom: »Humanizem, za katerega si
prizadeva pastoralna konstitucija, je teocentrični humanizem, ki se zaveda, da je
mogoče človeka spoznati samo v luči božjega načrta in ne mimo njega, še manj proti
njemu. Antropologija, iz katere izhaja koncil, je utemeljena predvsem v verskem
izročilu in ne zgolj filozofskih in zgodovinskih temeljih« (prav tam, 318). Katoliški
nauk človeške osebe nikoli ni pojmoval kot nekega posameznega in vase zaprtega bitja,
ki povsem prosto od vseh vezi počne, karkoli se mu zljubi. Gaudium et spes v tem duhu
svobodo pojmuje kot zapleteno vrednoto in je ne absolutizira. Svoboda mora človeško
osebo usmerjati k dobremu, dostojanstvo človeške osebe pa je povezano z njenim
zavedanjem o dobrem in njeno možnostjo osebne odločitve za dobro.

Konstitucija Gaudium et spes preko poudarka osebne vesti, ki jo opredeli kot spoznanje
božjih zakonov in kot nekaj, kar je v človeku najbolj skrivnostnega, svetega in
globokega, poudari prvotnost osebnega vidika, s čimer pa ne zanika obstoja
objektivnosti (resnice, meril in načel, ki niso odvisni zgolj od osebnih vidikov).
Konstitucija poudarja, da se iskanje moralnih resnic dogaja v globinah vesti človeške
osebe (Curran 2002, 75). Vatikanski cerkveni zbor tudi prvič v zgodovini cerkvenega
nauka dopusti možnost obstoja verske svobode. Do tedaj je cerkveno učiteljstvo versko
svobodo obsojalo, v najboljšem primeru je bila religiozna svoboda tolerirana kot manjše
zlo. V času od Leona XIII. dalje je cerkveno učiteljstvo v vedno večji meri poudarjalo
svobodo in dostojanstvo človeške osebe, vendar je hkrati zavračalo versko svobodo,
s čimer je prihajalo v navzkrižje samo s seboj. V končni fazi je poudarek svobode in
dostojanstva človeške osebe prispeval tudi k uveljavitvi verske svobode (dokument
Dignitatis huanae), ki je priznana kot pravica človeške osebe, da je nobena ustanova
(predvsem pa ne država) ali druga oseba ne sme prisiliti v kakršna koli dejanja ali
prepričanja v povezavi z religioznimi zadevami ali pa ji preprečiti ravnanja po njeni
vesti v teh zadevah. Tako opredeljena verska svoboda se še vedno ne ujema
z liberalističnimi predpostavkami, da je človeška oseba moralno popolnoma svobodna,
da Boga prizna ali pa ne. Po nauku Cerkve ima človeška oseba moralno dolžnost, da si
prizadeva za spoznanje resnice. Cerkveni nauk je hkrati jasen glede svoje opredelitve
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resnice. Vendar je po nauku II. vatikanskega koncila v naravi človekovega dostojanstva,
da ga nihče ne sme siliti v nobeno prepričanje, četudi bi bilo to skladno z resnico (prav
tam, 76).

Pastoralna konstitucija o Cerkvi v sedanjem svetu poleg tega pomeni nov korak Cerkve
k zagovarjanju enakosti človeških oseb in pravice oseb do političnega soodločanja.
Cerkveni nauk sicer še vedno upravičeno trdi, da so si ljudje med seboj različni glede na
lastnosti, kot so na primer spol, fizična moč, inteligenca, karakter …, vendar hkrati
izpostavlja pomen spoštovanja temeljnih človekovih pravic vseh ljudi, ne glede na
njihove različne lastnosti in sposobnosti: »Res je, glede različnih fizičnih sposobnosti in
glede raznoličnosti umskih in nravnih sil niso vsi ljudje enaki. Toda sleherno obliko
bodisi socialnega, bodisi kulturnega zapostavljanja v osnovnih pravicah osebe, naj bo to
zaradi spola, rodu, barve, socialnega položaja, jezika ali vere, je treba premagati in
odpraviti, ker nasprotuje božjemu načrtu. […] Čeprav resda obstoje med ljudmi
upravičene razlike, vendar enako dostojanstvo oseb zahteva, da pride do bolj človeških
in pravičnih življenjskih razmer. Prevelike gospodarske in družbene neenakosti med
člani ali narodi ene same človeške družine resnično zbujajo pohujšanje in nasprotujejo
socialni pravičnosti, pravšnjosti, dostojanstvu človeške osebe, pa tudi družbenemu in
mednarodnemu miru« (Drugi vatikanski vesoljni cerkveni zbor 1994, 338). Obenem
pastoralna konstitucija poudarja pomen soodločanja največjega možnega števila
državljanov na vseh področjih družbenega življenja ter izpostavlja pomen izobraževanja
za razširjanje možnosti odgovornega sprejemanja političnih odločitev (Curran 2002,
77–78).
Papež Janez Pavel II.122 je v času svojega papeževanja nadaljeval s poudarjanjem
človeka kot osebe. Njegovo filozofsko delo je bilo, še preden je postal papež,
osredinjeno na človeka kot osebo, na njegovo dostojanstvo, vrednost in dejavnost, tako
da ga uvrščamo v krog personalističnih filozofov (podrobneje o nekaterih poudarkih
v njegovi filozofiji v podpoglavjih 4.2, 4.3, 5.3). Tudi v okrožnici Laborem exercens (O
človeškem delu, 1981), ki jo je izdal na devetdeseto obletnico okrožnice Rerum
novarum, je jasno opredeljeno njegovo personalistično stališče glede gospodarske
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Rojen kot Karol Józef Wojtyła (1920–2005), papeževal od 1978 do 2005.
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tematike, ki je bila v prehodu iz industrijske v postindustrijsko družbo ponovno
aktualna. V tem okviru izpostavi prvenstvo dela pred kapitalom, saj delo opravlja
človeška oseba, ki je neodvisna in večvredna od vsega, kar sama ustvari, kapital pa ima
zgolj vlogo sredstva. Obenem Janez Pavel II. poudari še prednost osebne ravni dela
(kdo dela) pred predmetno ravnjo (kaj dela). Delo ima etično vrednost prav zaradi tega,
ker ga izvaja svobodna človeška oseba, ki se v delovnem procesu preoblikuje in
izgrajuje. Delo služi človeku in ne obratno. S takšnim razumevanjem dela, ki izenačuje
vse človeške osebe, ki delajo, ne glede na vrsto/predmet dela, želi Janez Pavel II.
preseči razredna nasprotovanja (prav tam, 79). Okrožnici Sollicitudo rei socialis
(O skrbi za socialno vprašanje, 1987) in Centessimus annus (Ob stoletnici, 1991)
nadaljujeta s poglobljeno personalistično usmerjenostjo, s poudarjanjem človekovega
dostojanstva, ustvarjalnosti in pravic, ki so človeški osebi zaradi njenega dostojanstva
neodtujljive.
Poudarjanje človeške osebe in njenega dostojanstva kot najvišje vrednote se nadaljuje
tudi v učenju papeža Benedikta XVI.,123 ki že v svoji prvi okrožnici Deus caritas est
(Bog je ljubezen, 2006) izpostavi pomen ljubezni kot bistva krščanske vere, kot
kardinalne kreposti in kot daru, ki gradi odnos med Bogom in človekom in odnose med
ljudmi: »Mi smo verovali v božjo ljubezen. Tako more kristjan izraziti temeljno
odločitev svojega življenja. Na začetku kristjanovega bitja ni neka etična odločitev ali
velika ideja, ampak srečanje z nekim dogodkom, z neko Osebo, ki daje njegovemu
življenju novo obzorje in s tem odločilno usmeritev« (Benedikt XVI. 2006, 6). Benedikt
XVI. opozarja, da ljubezen ni v nasprotju s pravičnostjo oziroma je ob uresničenju
pravičnosti odvečna, temveč ljubezen pravičnost dopolnjuje. Medtem ko sta država in
politika pristojni za uresničevanje kar najbolj pravične družbene ureditve, glede česar
lahko Cerkev izraža mnenja in priporočila, pa je Cerkev pristojna za karitativno
dejavnost, ki človeku pomaga na duhovni ravni, v trenutkih trpljenja, stiske,
negotovosti: »Ljubezen – karitas – bo vedno potrebna, tudi v najbolj pravični družbi.
Nobene pravične državne ureditve ni, ki bi mogla napraviti odvečno služenje ljubezni.
Kdor hoče odpraviti ljubezen, je na tem, da zanemari človeka kot človeka. Vedno bo
obstajalo trpljenje, ki potrebuje tolažbo in pomoč. Vedno bo obstajala osamljenost.
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Rojen kot Joseph Alois Ratzinger (1927–), papeževal od 2005 do 2013.
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Vedno bodo tudi primeri gmotnega pomanjkanja, v katerih je potrebna pomoč v smislu
dejavne ljubezni do bližnjega. Država, ki hoče za vse poskrbeti in si vse prilašča,
postane končno birokratska ustanova, ki ne more dati bistvenega, kar potrebuje človek,
to je vsak človek: ljubečo osebno pozornost. Ne potrebujemo države, ki vse ureja in
obvladuje, marveč potrebujemo državo, ki v skladu z načelom subsidiarnosti
velikodušno priznava in podpira pobude, ki vznikajo iz različnih družbenih moči in
povezujejo spontanost z bližino do pomoči potrebnim ljudi. Cerkev je takšna živa moč;
v njej živi dinamika ljubezni, ki jo ogreva Kristusov Duh, ki ljudem ne prinaša le
gmotne pomoči, ampak tudi dušno okrepčilo in zdravilo, ki je pogosteje še bolj
potrebno kakor gmotna podpora« (prav tam, 43). V okrožnici Caritas in veritate
(Ljubezen v resnici, 2009) papež Benedikt XVI. nadaljuje s poudarkom dostojanstva
vsake človeške osebe (spoštovanje življenja vseh ljudi) in izpostavi prednost človeške
osebe pred družbo, politiko, tehničnimi dosežki, gospodarstvom …, pomen človekovih
dolžnosti (tudi skrbi za okolje), človekovo celovitost (povezanost človekovega duha in
telesa), pomen spoznanja resnice, vendar hkrati izpostavi osnovno pravico do verske
svobode in obsodi verski fundamentalizem (Benedikt XVI. 2009).
Okrožnica papeža Frančiška124 Lumen fidei (Luč vere, 2013) posebnih antropoloških
novosti ne prinaša, temveč nadaljuje misel Benedikta XVI. ter poudarja pomen vere
za spoznanje resnice, vendar v skladu z dokumenti II. vatikanskega koncila vere
ne pojmuje kot nekaj, kar bi bilo človeški osebi mogoče ali dopustno vsiliti, temveč kot
pomemben dar človeku, ki mu je v sodelovanju z razumom v pomoč pri iskanju resnice
(Frančišek 2013).

7.2

Institucionalni okvir religije

Institucionalna raven je za religije pomembna, ker omogoča dolgoročno ohranjanje
religioznega nauka in vsebin. Ker pa je vsaka ustanova urejen sistem, sistemi pa se bolj
kot za polno uresničitev vseh človeških oseb zavzemajo za podrejanje, nadzor in
vključitev človeških oseb v okvire sistema, religije kot ustanove večkrat prihajajo
v nasprotje s svojimi nauki in onemogočajo polno uresničevanje človeškega
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Rojen kot Jorge Mario Bergoglio (1936–), papežuje od leta 2013.
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dostojanstva. Razvoj Cerkve kot ustanove je postal posebno problematičen v času
od novoveške družbene in politične diferenciacije, ko se je morala prilagoditi modernim
liberalnim družbenim in političnim sistemom in je začela z njimi tekmovati. »Na
splošno pa je mogoče opaziti naslednje: čim bolj je posvetno življenje v novem veku
razvijalo individualne oblike življenja, tem bolj so poskušali novoveški sistemi
obvladovati človeka. Cerkev se je tej metodi

prilagodila, da bi vernike obdržala

v svojem sistemu. Zato se je razvila tudi ustrezna sistematika, s katero naj bi bilo
cerkveno življenje vernikov čim natančneje določeno. V tem smislu sklepi
tridentinskega in prvega vatikanskega cerkvenega zbora, čeprav so v marsikateri točki
odprti za probleme kristjanov v novem veku, na splošno vendarle pomenijo kažipot
h konsolidaciji in unifikaciji Cerkve kot organizacije« (Juhant 2009c, 55).
Cerkev je ob soočanju z velikimi družbenimi spremembami obdržala svojo hierarhično
zgradbo in avtoritativen pristop ter se usmerila k vedno bolj sistematičnem urejanju
in določanju življenja ljudi; v redovnem življenju je uveljavljala absolutno pokornost (ki
ni skladna s priznavanjem razuma in dostojanstva človeške osebe), v življenju laikov in
v Cerkvi nasploh pa so nadzor omogočili uvedba zakramenta spovedi, 125 uvajanje
natančnih predpisov, ki naj bi se jih katoličani držali tako v javnem kot v zasebnem
življenju, ter natančni predpisi glede molitve in bogoslužja: »Tudi Katoliška cerkev je
nagnjena k razvijanju mehanizmov, ki bi versko življenje čim natančneje urejevali, tako
da bi imeli posamezniki v tem sistemu svoje uokvirjeno mesto. O tem pričata kodeks in
katekizem Katoliške cerkve. Katoličanu naj bi bilo čim več in nadvse natančno
predpisano, kako mora v življenju delovati, celo to, kako se mora politično odločati,
čeprav bi moralo na tej točki stopiti v veljavo načelo subsidiarnosti. Natančno naj bi
bilo predpisano celo človekovo spolno življenje. Prav tako naj bi katoličan na povsem
določen način molil Boga. Skratka, vsak katoličan naj bi svoje življenje oblikoval
v skladu s pravili, določenimi od zgoraj« (prav tam, 62–63). Namesto spodbujanja
razvoja avtonomne človeške osebe je tako Cerkev v novem veku še do začetka
20. stoletja katoličane navajala na poslušnost (določena prizadevanja za ohranjanje
poslušnosti vernikov pa se ohranjajo še celo v sodobnosti), kar ni ostalo brez posledic.
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Teološka utemeljitev spovedi je seveda povsem drugačna, zakrament spovedi po teološki razlagi služi
človekovemu očiščenju od grehov, omogoča zdravljenje duše, ponovno pridobitev božje milosti in
vrnitev na pot odrešenja. Vse to seveda ne pomeni, da zakramenta spovedi ni mogoče tudi zlorabiti.
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Pripravljenost na ubogljivost brez posebne refleksije o upravičenosti in legitimnosti
avtoritete so v največji meri izrabili totalitarni režimi 20. stoletja (prav tam, 55).
Prav v 20. stoletju pa so se začela pojavljati vedno številčnejša prenovitvena gibanja
znotraj Cerkve, ki so bila kritična do pretirano toge in zaprte institucionalne ravni
Cerkve in do nekaterih Cerkvenih naukov, ki so zaradi nasprotovanja liberalizmu
nasprotovali tudi razumevanju človeka kot svobodnega in odgovornega bitja.
Prenovitvena gibanja, kot so krščanskosocialna gibanja, razna mladinska gibanja,
križarsko gibanje (razširjeno v Srednji Evropi), pa tudi personalizem (predvsem
v Franciji, krog revije L'Esprit), so se pojavljala v številnih evropskih državah in so
pripravljala podlago za II. vatikanski koncil. Na II. vatikanskem cerkvenem zboru je
Cerkev sprejela nove smernice za svoje delovanje in prenovo; sprejela pomembne
dokumente (Gaudium et spes, Lumen Gentium [O Cerkvi, 1964], Dignitatis humanae [O
človekovem dostojanstvu, 1965]); ponovno v polnosti sprejela pojmovanje človeka
kot svobodnega, odgovornega in razumnega bitja, ki ne potrebuje nadzora, temveč
usmeritev (npr. Drugi vatikanski vesoljni cerkveni zbor 1994, 346); priznala versko
svobodo (dokument Dignitatis humanae); sprejela večjo vlogo laikov pri soodločanju
v Cerkvi … Z II. vatikanskim cerkvenim zborom se je Cerkev torej soočila
z družbenimi spremembami in s potrebo po prenovi in zato kot enega izmed svojih
najpomembnejših izzivov sprejela nalogo, da se odpira svetu, da z njim vzpostavlja
dialog in se tako kot ustanova nenehno prenavlja (Juhant 2009c, 64). Dokončne rešitve
vprašanja, kako naj Cerkev rešuje številne probleme, s katerimi se v sodobnem času kot
ustanova sooča, II. vatikanski koncil seveda ni mogel prinesti. Kot vsaka zemeljska in
človeška ustanova je tudi Cerkev nepopolna in ni varna pred napačnimi odločitvami,
napačnim razumevanjem in človeško grešnostjo. Tudi po koncilu obstajajo v Cerkvi
različne usmeritve glede njenega vključevanja v svet in soočanja z različnimi vprašanji;
pojavljajo se nova prenovitvena in ekumenska gibanja; pojavljajo se novi problemi
znotraj in zunaj Cerkve (finančne zlorabe, soočanje s pedofilijo med duhovniki,
problemi dialoga z islamom in pojav terorizma, nove družinske in bioetične
problematike …). Cerkev kot ustanova se bo morala tudi v nadaljnje soočati z vsemi
temi problemi in je, kot zapiše Janez Juhant, njena prednost in varovalo pred pretiranim
zapiranjem vase ter pred poskusi totalizacije prav bogastvo njenega nauka: »Samo duh
evangelija namreč Cerkvi odpira ustrezno svobodo in ji omogoča, da prekorači vsakršno
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sistemsko vpletenost in omejenost … Cerkev in s tem tudi družba imata neprestano
nalogo, da se odpirata« (prav tam).
Na nekatere probleme Cerkve kot ustanove so opozarjali tudi personalistični filozofi, ki
so se zavzemali za večje upoštevanje človekovega dostojanstva tudi na institucionalni
ravni. Mounier izpostavi predvsem problem instrumentalizacije človeške osebe
v ustanovah in organizacijah nasploh: »Če bi mislili na človeka samo v zvezi z neko
neupogljivo organizacijo, bi ta postal sredstvo, orodje. Orodje, kakor so rekli nekdanjim
sužnjem, je prepuščeno na milost in nemilost. Nič ne omejuje njegove rabe, razen
potrebe po moči; nič ne preprečuje, da ga ne bi izmaličili, če je to koristno; da bi ga
zavrgli, če menimo, da ni več uporabno. Glede popredmetenega človeka ni več meja
nečlovečnosti« (Mounier 1990, 66). Če se neka ustanova ali organizacija osredotoči
predvsem na lasten uspeh, širitev ali pa samo zagotavljanje obstoja; je uporaba njenih
članov kot sredstev neizbežna. Vsaka ustanova bi morala svoje člane obravnavati kot
človeške osebe z neodtujljivim dostojanstvom. Čeprav človek in človeške skupnosti ter
organizacije vedno stremijo k preseganju obstoječega, k preseganju človeških
sposobnosti in možnosti, je potrebno ohraniti zavedanje, da človeške osebe ni mogoče
preseči z ničemer neosebnim. Ideje, cilji in vrednote so za ustanove pomembni, vendar
bi morala biti najvišja vrednota vedno človeška oseba. Mounier v tem okviru krščanski
nauk (izpostavlja predvsem Novo zavezo, Avguština in Akvinskega) in krščansko
antropologijo pojmuje kot osnovo personalističnega zavzemanja, trdi celo, da brez
krščanske metafizike ni mogoče utemeljiti presežnosti osebe in posledično niti
personalističnih zahtev: »To pa je zato, ker so časne zahteve personalizma, strogo vzeto,
obvezujoče pravzaprav le, če je oseba ontološko presežna glede na biološko in
družbeno, in ker samo krščanska metafizika zagotavlja to presežnost« (prav tam, 104).
Hkrati pa Mounier trdi, da je vsako udejanjanje krščanstva v zgodovini, torej vsaka
institucionalna oblika krščanstva, pomanjkljiva, dovzetna za slabosti dobe ter slabosti
človeških oseb, ki to ustanovo tvorijo, in jo je mogoče, celo potrebno, v vsaki obliki
zgodovinskega obstoja izboljšati, preseči (prav tam, 68).
Ostrejšo kritiko Cerkve kot ustanove ter kot dela človeške zgodovine in družbe izraža
Berdjajev, ki še posebej zavzeto nasprotuje popredmetenju človeške osebe, kar pa
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pojmuje kot eno izmed posledic objektivacije duha. 126 Po Berdjajevu je za religijo
značilna dvojnost; po eni strani se dotika praresničnosti, bivanja samega, 127 in s tega
vidika izvira v duhu, po drugi strani pa je podvržena objektivaciji duha, ki ima dostop
do resničnosti le posredno, preko simbolov. Razlikovanje dveh izvorov morale
in religije je Berdjajev v določeni meri prevzel od Henrija Bergsona (1859–1941), ki je
kot njun prvi in čisti vir pojmoval mistično izkustvo in človekovo vest, kot drugotni vir
pa objektivizacijo vsakdanjega socialnega jaza (Potočnik 1988, 83). Za Berdjajeva je
značilno iskanje pristne občestvenosti, ki jo je želel tudi pojmovno utemeljiti in izraziti.
Ko je najprej marksizem sprejel, nato pa ga zavrnil zaradi njegovega materializma, je
zavrnil tudi popolno podružbljanje posameznika, vendar je nasprotoval tudi
individualizmu, ki ga je zagovarjal Nikolaj Konstantinovič Mihajlovski (1842–1904).
Zanj pristna povezanost med posameznikom, občestvom in družbo obstaja na bivanjski
in ne na družbeni ravni, oseba to skrivnostno povezanost in resničnost vezi lahko le
občuti.
Tudi Cerkev (natančneje tista raven Cerkve, ki ima svoj izvor v duhu) je po Berdjajevu
skrivnost, ki je dostopna predvsem preko intuicije, intuitivnega doživetja. Zato je
kritičen do preveč zavzetega razkrivanja skrivnosti, do razumskega določanja bistva
občestvenosti in Cerkve (prav tam, 84–89). Čeprav je Cerkev sicer tudi utelešena,
vidna dejanskost, ki se razkriva v zgodovini in družbi, to zanjo ni bistveno. Bistva
Cerkve ni mogoče zvesti na zunanjost, torej Cerkev ni hierarhija, ni cerkveni zbor,
duhovščina ali zgradba, temveč je skrivnostno Kristusovo telo, ki razumu ni popolnoma
dostopno.

Vznik

krščanstva

Berdjajev pojmuje

izvorno

kot

metafizični

in

ne zgodovinski dogodek. Kristusov prihod je raztrgal časovno razsežnost in s tem odprl
večnost. Vsak posameznik je zato poklican, da se odzove temu klicu večnosti.
Vprašanje odnosa med Človekom in Bogom v Kristusu je osrednja tema Berdjajeve
filozofije in vez med njegovimi vpogledi v duhovno svobodo in njegovo eshatologijo
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Podrobneje o pojmu objektivacije pri Berdjajevu v poglavju 4.6.
Berdjajev postavlja bit in bivanje v opozicijo. V nasprotju s številnimi filozofi bit oziroma takšnost biti
pojmuje negativno, kot področje nujnosti, narave, objektov, ustaljenosti in nedejavnosti, nasproti pa mu
postavlja področje bivanja, v katero sodijo živi duh, svoboda, skrivnost osebe in ustvarjalnosti. Pri tem
ločevanju pa ni vedno povsem dosleden (glej Šinigoj 2000, 277–278). Znotraj religije mistiki pripisuje
zelo pozitivno vlogo, saj se mistika posveča pristni duhovnosti, notrišnji svobodi duha ter se ne prepušča
objektivaciji (izraz notrišnji je uporabil prevajalec Berdjajevega dela Duh in resničnost, Boris Šinigoj, za
prevod ruskega izraza vnutrennee namenoma nekoliko zaznamovano, da bi poudaril: »posebno
eksistencialno konotacijo, ki jo ima ta beseda v filozofiji Berdjajeva« (Berdjajev 2000, 6), izraz notrišnji
je simbol duha (Žalec 2010a, 107)).
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ter njegovim pojmovanjem človeške usode v dejanskem svetu (Nemcova Banerjee
2004, 212).
Pomembno vlogo pri odnosu, ki ga imajo cerkve in religije do človeške osebe, igra
prepoznavanje in ločevanje dveh izvorov religije – duhovnega in institucionalnega ter
pripoznanje, da religije na institucionalni ravni do resnice nimajo neposrednega
dostopa. Po Berdjajevu institucionalna raven religije sovpada z objektivacijo duha,
hkrati pa priznava, da je ohranjanje religij in cerkva na ta način v zgodovini in družbi
neizogibno, saj se na drugačen način ne bi mogle ohraniti. Berdjajev zavrača katafatično
pojmovanje Boga in Cerkve, sploh pa uporabo pojmov, ki so povezani z gospostvom in
utemeljujejo zasužnjenost človeka. Zato dosledno zavrača pojmovanje Boga, duha ali
razodetja kot avtoritete, vrhovnosti, oblasti, absolutnosti (primerjaj Berdjajev 2000, 74–
75, 244; Berdjajev 1998, 80–81). Po Berdjajevu so družbene ustanove nasploh
naravnane h koristnosti, ki je v nasprotju z duhom in resnico. Tako je tudi v Cerkvi
na ravni njene institucionalnosti, družbenosti, resnica zakrita, zatemnjena, in podrejena
koristnosti (Berdjajev 2000, 75–76). Problem institucionalne ravni religij je, če lastno
objektivacijo duha razumejo kot ohranjanje in udejanjanje čiste duhovne resnice, ki si jo
na podlagi tega prilaščajo. Takšno zadržanje vodi v monizem ter v zatiranje
posameznega na račun občega. Na tak način so svojo avtoriteto utrjevale številne države
ter družbene in religiozne ustanove. Objektivacija duha s strani Cerkve, ki se je dogajala
v veri v svetost in neposredni duhovni izvor cerkvene oblasti, je vodila v lažne
sakralizacije. Resnica je po Berdjajevu v nasprotju s koristjo, z njeno pomočjo ni
mogoče organizirati množic v državo ali družbo. Organizacija sveta lahko temelji le na
koristni laži, saj resnica v nobenem primeru ne more biti koristna. Tudi krščanska
resnica je bila v mnogih zgodovinskih prilikah spremenjena v družbeno koristno laž
(prav tam, 83).
Berdjajev izpostavi tudi zlorabo nekaterih cerkvenih naukov za doseganje večjega
cerkvenega vpliva in večje moči Cerkve kot ustanove. Eden izmed naukov, ki ga v tem
okviru še posebej izpostavi, je nauk o osebnem odrešenju, 128 ki ga pojmuje kot
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Po drugi strani je specifično krščanski ideji osebnega odrešenja mogoče pripisati velik pomen
za oblikovanje zavesti o vrednosti posameznika, ki je značilna za zahodno civilizacijo. Antika je vrednost
pripisovala le občemu, splošnemu, rodovnemu, medtem ko posameznik ni imel posebne vrednosti, saj so
mu tedaj pripisovali minljivost (Pannenberg 1998, 57). Sicer je kritika nauka o osebnem odrešenju
izključno kot rezultat Cerkvene zahteve po poslušnosti enostranska, saj ne upošteva, da ta nauk v osnovi
izhaja iz številnih mest v Novi zavezi. Seveda je ta nauk, tako kot vsak drug nauk, mogoče zlorabiti.
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preslikavo sebičnosti v večno življenje. Ideja o osebnem odrešenju je po Berdjajevu
Cerkvi služila za utrjevanje njene zahteve po poslušnosti vernikov, saj je osebno
odrešenje odrekla neposlušnim. To je pravzaprav pomenilo, da se je Cerkev posluževala
instrumentalizacije osebne vesti posameznika: »Tradicionalne oblike poslušnosti so
vcepljali z grožnjo večnega pogubljenja in peklenskih muk. Prav s poslušnostjo so
krščanstvo zvedli na osebno odrešenje, na presežnostni egoizem. Ljudje so se
s poslušnostjo hoteli odkupiti od dolžnosti izpolnjevanja Kristusovih zapovedi. Če je bil
človek poslušen, mu jih v življenju ni bilo potrebno uresničevati. Metafizično so to
utemeljevali z nujnostjo odstranitve vsake človeške volje, celo če se razodeva v ljubezni
do bližnjega, v sočutju in usmiljenju do ustvarjenega bitja« (prav tam, 225). Berdjajev
svoj odpor proti religiozni instrumentalizaciji človeka podkrepi z zavzemanjem za novo
duhovnost, za oblikovanje osebne vesti in duhovnosti, ki se upira objektivaciji in
instrumentalizaciji. V novi duhovnosti gre za odgovornost za vse ljudi in svet,
za zavračanje odrešenjskega elitizma in za prizadevanje za osvobojenost od oblasti
sveta. To ne pomeni umika pred svetom, temveč dejavno poseganje v svet na podlagi
osebne duhovnosti: »prav zato, da bi se spustili v tesnobni in propadajoči človeški svet,
moramo občutiti duhovno neodvisnost od oblasti sveta, duhovno nasprotovanje svetu, ki
zmore raztrgati človeka. Odkritje družbenega značaja duhovnosti jo ravno osvobaja za
osebno ustvarjalnost. Duhovnost je vselej globoko osebna, njena usmerjenost pa je
družbena in celo vesoljna« (prav tam, 222). Vendar Berdjajev ni jasen, kako bi lahko
novo duhovnost uresničili v dialogu z družbeno ravnjo človeškega obstoja, kamor
sodijo tudi ustanove in je ni mogoče preprosto odmisliti. Tudi če si nekateri ljudje lahko
privoščijo, da se oddaljijo od večine družbenih ustanov, to gotovo ne more biti splošna
značilnost sodobne družbe. Dejavno soočanje s svetom in zavzemanje za udejanjanje
dostojanstva človeške osebe mora potekati tudi na družbeni ravni, četudi ta nikoli ne bo
v skladu z duhovno resnico. Kakorkoli, Berdjajeva kritika institucionalne ravni Cerkve
vsebuje dva relevantna poudarka: na ravni Cerkve kot ustanove je potrebno opustiti
instrumentalizacijo človeške osebe; potrebno je opustiti prepričanje, da ima Cerkev na
ravni ustanove neposreden dostop do resnice ali da si lahko resnico prilašča, saj za
doseganje resnice ni pomembna le objektivna, temveč tudi osebna in duhovna raven.
Prav tako je do popredmetenja na religioznem področju kritičen Buber, ki pa kot
judovski filozof ne razvija posebne kritike Katoliške cerkve, temveč obravnava religije
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nasploh. Po Bubru je vsaka zgodovinska oblika religioznosti že popredmetenje Boga.
Navzočnost večnega Ti v odnosu, navzočnost Boga, človek po svoji naravi popredmeti
v stvar – ono, ker želi časovno in prostorsko stalnost; želi si trajno lastiti Boga v širši
človeški skupnosti, v verujočem občestvu. Vendar religije ne predstavljajo zgolj
popredmetenja Boga, obenem so zmožne oblikovanja pristnih odnosov129 med Bogom
in posamezniki ter med Bogom in skupnostjo. Neposrednost in pristnost se v religijah
pojavljata kot iskrena molitev, prepustitev Božjemu daru, izpolnjevanje lastnega
poslanstva in udejanjanje odnosov v življenju pripadnikov religije – uresničevanje
Boga v svetu. Tako pot človeštva kot pot religij sta posejani z vzponi in padci,
z oddaljevanjem od Boga in vračanjem k njemu. Religije so pot k odnosu z Bogom
tedaj, ko v njih živita resnična molitev in gibanje k spreobrnjenju, kadar pa v religijah
prevlada

popredmetenje

in

molitev

razvodeni,

začnejo

zavirati

sposobnost

za medčloveške odnose in odnose med človekom in Bogom (Buber, 1999, 96). Ko
religije okostenijo, ko v odsotnosti pristne molitve Boga povsem popredmetijo in odnos
jaz-Ti popolnoma nadomesti jaz-Ono, se češčenje sprevrže v malikovanje,
spreobrnjenje v propagando in težnje po zunanji širitvi. V takšnem stanju se tudi odnos
jaz-ti ne more ohranjati in se postopoma sprevrže v jaz-ono. V imenu popredmetenega
Boga so religiozni voditelji v preteklosti mnogokrat zahtevali žrtvovanje človeških
življenj, pa tudi druge, manj skrajne oblike instrumentalizacije in izrabljanja ljudi
za doseganje tako imenovanega višjega dobrega.

7.3

Religija in nasilje

Tako kot je večplasten že sam pojav religije, so večplastna tudi razmerja med religijo in
nasiljem. Nasilje je bilo in je še vedno del zgodovinskega razvoja religij, v religioznih
svetih spisih je mogoče opaziti jezik nasilja, predvsem v preteklosti je bilo nasilje tudi
del religioznih obredov. Odnosi med religijo in nasiljem so bili in so še vedno predmet
številnih teoretičnih obravnav; njihovo preučevanje pa tudi v sodobnosti ohranja svojo
aktualnost, saj smo trenutno priča porastu terorizma islamskih skrajnežev. Ob tem se
pojavljajo pomembna vprašanja, kot so: ali je religija že v osnovi povezana z nasiljem
129

Za podrobnejšo obravnavo Bubrovega pojmovanja odnosov in dialoga ter Bubrove misli na splošno
glej poglavje 1.3.
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ali je z njim povezana samo obrobno in v določenih okoliščinah; ali religije že apriori
zavračajo vsako sodelovanje z drugače mislečimi; kakšna oblika religije je najtesneje
povezna z nasiljem … Odgovor na takšna vprašanja je pogojen tudi s samo opredelitvijo
religije, zato je potrebno k njim pristopati z zavedanjem o tem, da je religiozno področje
sestavljeno iz več ravni in da redukcionistična obravnava religije ne prispeva
k razjasnitvi vprašanj, temveč kvečjemu k porastu predsodkov. 130
Če religije ne razumemo zgolj kot nekega prepleta mitov, simbolov in obredov ali pa
kot vsote ustanov, ki so se oblikovale v teku zgodovine in hkrati nanjo tudi same
vplivale, temveč tudi kot izraz človekove odprtosti in iskanja odnosov s presežnim in
svetim, nasilja ne moremo pojmovati kot bistvenega za religijo, saj nasilje odnosov ne
vzpostavlja, temveč jih onemogoča. Sicer je res, da religije na institucionalni ravni
težijo k urejenosti, sistemski zaprtosti, nadzorovanju svojih članov, širitvi in
vzpostavljanju oblastnih struktur, vendar to ni posebna značilnost religioznih, temveč
značilnost ustanov na splošno (npr. Juhant 2011, 163). Poleg tega je religiozno nasilje
povezano tudi z ravnmi, ki niso neposredno religiozne, na primer z družbeno in
politično ravnjo ter s splošno človeško nagnjenostjo k nasilju (npr. Girard 1989).
V nadaljevanju

bomo

izpostavili nekatere najpomembnejše vzroke pogostega

pojavljanja religioznega nasilja ter nekatere dejavnike, ki religiozno nasilje zavirajo ali
onemogočajo.

Eden izmed pomembnih dejavnikov pojavljanja ali pa odsotnosti religioznega nasilja je
način pojmovanja resnice. Krščansko pojmovanje resnice v prvi vrsti izhaja iz Svetega
pisma in ima značaj razodetja osebnega in presežnega Boga, ki ga razumsko ni mogoče
dojeti in določiti. Kristjanova naloga ni razumevanje Boga, saj je ta nespoznaten,
temveč gradnja odnosa z njim in s soljudmi. Druga pomembna lastnost krščanskega
razodetja pa je njegova vpetost v linearno časovnost, krščansko razodetje (in tudi vse
krščanske dogme) je povezano z zgodovino – s časovnimi in prostorskimi okoliščinami
ter z enkratnimi dogodki – in ne more biti razumljeno brez časovne perspektive. Kot
zapiše slovenski filozof Branko Klun (1968–): »Prav zaznamovanost krščanske resnice
z zgodovinskostjo in z osebno enkratnostjo je razlog, da je ni moč omejiti na takšen
130

Tudi kritika religije in religioznega nasilja s strani najbolj vplivnih mislecev, kot so Marx, Nietzsche in
Freud, je zelo enostranska (glej Stres 2000 in Juhant 2011, 151–167).
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razumni uvid, ki je značilen za idejno uzrtje. Biblična resnica ohranja presežek glede
takšne racionalnosti, ki bi zahtevala popolno prevlado univerzalnosti nad singularnostjo.
Ne moremo je utemeljiti z občo logiko in jo na takšen način obvladovati. V tem je
bistvo vere. Vera pomeni vstop v odnos s povsem Drugim, s presežnim Bogom, ki
vključuje razsežnost zaupanja« (Klun 2014, 197). Razsežnost vere kot zaupanja, odnosa
in odprtosti za drugega je varovalo za religijo pred uporabo nasilja. Če pogledamo z
nasprotnega zornega kota, lahko zapišemo, da je dejavnik, ki omogoča povezavo
religije in nasilja, izguba vere kot zaupanja in kot odnosa ter osredotočanje predvsem na
vsebino vere in zagotavljanje resničnosti te vsebine. V tem primeru se religija približa
ideologiji, saj resnico začne razumevati kot idejo. Ideja ima v ideologiji (in tudi v
obsežnem delu metafizike) vlogo brezčasne, brezosebne, univerzalne in vseobsegajoče
(totalne) resnice. Resnica kot ideja tako ni pogojena s časom ali osebno perspektivo in
pristopom, zato je človek, ki je ne doseže, lahko v tem okviru razumljen le kot neveden
(ne-umen) ali pa celo zloben. »Ideologija je slepa za možnosti svoje lastne
intencionalnosti in verjame v absolutno objektivnost svoje resnice, ki naj ne bi bila
odvisna od česarkoli subjektivnega. Kot drugo pa ideologija verjame, da je prispela do
poslednje utemeljitve (fundamenta) stvarnosti, in je zato po svojem bistvu
fundamentalistična. Vsaka ideologija predpostavlja ›fundamentalno idejo‹, ki ji
zagotavlja trdnost in ne dopusti, da bi jo karkoli postavilo pod vprašaj« (prav tam, 194).
Izguba ravni odnosa in zaupanja v religiji spodbudi pojmovanje resnice kot ideje,
po drugi strani pa pojmovanje resnice kot ideje zavira možnost, da bi se zavedanje
o pomenu odnosa za religijo spet pojavilo. Tako lahko religije s pretiranim opiranjem na
resničnost in univerzalnost svoje vsebinske ravni onemogočajo svoj razvoj in delovanje
na tistem področju, ki je zanje najpomembnejše – to sta področje medsebojnih odnosov
in področje srečevanja s presežnostjo. Posledično kot sredstvo zaščite svoje resnice kot
ideje religije uporabljajo tudi nasilje.
Na pomembnost odprtosti in nefundamentalističnosti religije opozarja tudi nemški
sociolog Ulrich Beck (1944–), pri čemer odprtost in sposobnost vzpostavljanja dialoga
z drugače mislečimi poimenuje religijski kozmopolitizem. Religijski kozmopolitizem
drugače mislečih oseb, skupnosti in ustanov na religijskem področju ne pojmuje več kot
grožnje, temveč kot možnost srečevanja z drugimi v njihovi pluralnosti. Na podlagi
takšnega religijskega zadržanja je mogoč dialog z drugače mislečimi, ki posledično
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omogoča medsebojno bogatenje (Beck 2009, 93). Po drugi strani Beck opozarja na
nagnjenost religij k univerzalizmu, ki sicer omogoča preseganje neenakosti in
konfliktov na nereligijskih področjih (narodnost, rasa, spol, razred …), onemogoča pa
komunikacijo z drugače mislečimi, ker so ti dojeti kot nevarnost za enotnost,
povezanost in nauk neke religijske ustanove (prav tam). Vzpostavljanje religiozne
kozmopolitske naravnanosti poteka daljše časovno obdobje in je povezano s številnimi
dejavniki, kot so: okoliščine sodobnega časa – multikulturalizem, individualizacija,
globalizacija (čeprav po drugi strani lahko te iste okoliščine povzročajo, da se začnejo
religije zapirati same vase in postavljati še večje meje med »nami« in »vami«);
opuščanje ideala čistosti kultur in religij; razločevanje med religijskimi dogmami 131 in
moralo; ohranjanje in zagotavljanje ločenosti Cerkve in države ter hkratno odpiranje
sekularne družbe religiji in religijskemu jeziku; metodološka konverzija oziroma
poglabljanje lastnega religioznega izročila preko spoznavanja drugih religij (Ghandijev
zgled) (prav tam, 173–201). Vendar po Becku vse navedeno ni zadosti, da bi religije
živele v miroljubnem sožitju. Kozmopolitizem religij namreč ni tako preprost, saj sta
globalizacija ter multikulturnost sodobnega sveta izvor različnih reakcij, tudi takšnih, ki
religijskemu kozmopolitizmu nasprotujejo. Zato se Beck sprašuje, kako bi bilo možno
ohraniti tako prioriteto resnice kot miru. Odgovor na to vprašanje išče v zgodbi
Gottholda E. Lessinga Modri Natan (1779), v kateri razsvetljenski pisatelj predstavi
prispodobo o prstanu, ki predstavlja resnico religij in je hkrati edini in večkraten, saj
nihče ne ve, ali prstan v resnici obstaja, in če obstaja, kdo ga ima. Na tak način
po Becku mir ni več ogrožen s strani resnice: »Lessing prepoznava nasprotje med eno
resnico in kozmopolitskim priznavanjem mnogih religijskih resnic. Natanova
>modrost< pa je v obrambi in omogočanju obeh prioritet – prioritete absolutistične
religijske resnice in prioritete miru« (prav tam, 241). Poleg omenjene zgodbe Beck
izpostavi še obstoječe prakse medreligioznega sodelovanja, ki so kljub medsebojnemu
nasprotovanju religij na dogmatičnem področju uveljavljene v določenih okoljih (prav
tam, 243).
Beckova obravnava nagnjenosti religij k izključevanju drugače mislečih in nasilju nad
njimi je pomembna, vendar strogo vztrajanje pri opredeljevanju religiozne resnice kot
131

Beck resnico religije dojema predvsem kot vsebino, nauk in ne v njeni odnosno-osebno-časovni
razsežnosti.
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absolutne in nekompatibilne z resnicami drugih skupnosti in religij spregleduje možnost
odprtosti religij, ki temelji prav v drugačnem razumevanju resnice (resnica, ki je tako
časovno kot osebno pogojena). Kot smo že izpostavili, je pojmovanje resnice kot
absolutne ideje, ki bi jo bilo potrebno razširiti na univerzalni ravni, bolj značilnost
fundamentalizma kot pa pristne religiozne naravnanosti. Res pa je, da je žal
fundamentalistično pojmovanje resnice v religijah tudi dandanes še vedno razširjeno.
Med bolj opazne razprave o povezavah med religijo in nasiljem se uvršča tudi delo
nemškega egiptologa in religiologa Jana Assmana (1938–), ki v začetnem obdobju
svojega raziskovanja nasilja v religijah (oziroma predvsem jezika nasilja v svetih spisih
religij) trdi, da je značilnost monoteizma izključevanje drugih bogov, zaradi česar je
monoteizem izključevalen in nasilen do drugih religij in njihovih pripadnikov (Osredkar
2014, 275). Kasneje (članek Monoteizem in jezik nasilja, 2008) svoje pojmovanje
monoteizma Assman bolj razdela in loči med ekskluzivnim (»Nobenih drugih bogov,
razen Boga«) in inkluzivnim monoteizmom (»Vsi bogovi so eno«) (Assman 2008, 15–
16). Jezik nasilja se pojavlja zgolj132 v spisih ekskluzivnega monoteizma, 133 ki v drugih
bogovih prepoznava tekmece za ljudsko čaščenje; bog tovrstnega monoteizma je vedno
ljubosumen bog, ki zahteva popolno zvestobo, sicer grozi s kaznijo. V sistemu
prepričanj inkluzivnega monoteizma pa za jezik nasilja ni potrebe, saj pristna vera
v obstoj enega boga v drugih bogovih ne prepoznava nevarnosti za lasten obstoj.
Svetopisemska besedila Stare zaveze, ki so nastajala v obdobju hebrejskega
ekskluzivnega monoteizma in v katerih je jezik nasilja izrazito prisoten, pa so
pravzaprav povezana bolj s politično kot religiozno ravnjo človeškega obstoja – ti teksti
naj bi namreč izhajali iz asirskega kraljevskega prava, ki je zahtevalo popolno
poslušnost kralju. Ob osvoboditvi Izraelcev izpod asirskega jarma so voditelji Izraelcev
zahteve asirskega kralja prenesli na svojega Boga in s tem zagotovili podlago
za samostojno oblast in vodstvo nad ljudstvom, ki sta se ohranili še po propadu
jeruzalemskega templja. Assman sicer opozarja, da ekskluzivno monoteistični spisi

132

Tu ne gre za tezo, da politeizem ni nasilen, temveč za tezo, da je jezik nasilja v monoteizmu povezan
z izključevanjem in zavračanjem ostalih bogov. Nasilje politeizma pa je lahko povezano s številnimi
drugimi vzroki.
133
Mari Jože Osredkar pojem eksluzivnega monoteizma primerja s pojmom monolatrije, ki ga eksegeti
Svetega pisma uporabljajo za označevanje prehoda judovske religije iz politeizma v monoteizem;
monolatrija torej označuje čaščenje enega boga ob hkratnem prepričanju v obstoj več bogov (Osredkar
2014, 275–276).
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Stare zaveze niso postranskega pomena – ne za judovstvo in ne za krščanstvo – in da
predstava o ljubosumnem bogu, ki zahteva zvestobo, ni zgolj stvar davne preteklosti in
Stare zaveze, temveč je tudi ena izmed vsebin krščanske vere. Po Assmanu torej
z razlikovanjem med ekskluzivnim in inkluzivnim monoteizmom ne moremo obenem
potegniti tudi ločnice med judovstvom in krščanstvom ali pa starozaveznim in
sodobnim judovstvom (prav tam, 19). Še pomembnejše za sodobnost pa je po Assmanu
spoznanje, da nasilje in jezik nasilja ne izvirata neposredno iz religioznega področja,
temveč

sta

povezana

s

politično

uporabo

oziroma

zlorabo

religije

in

s fundamentalizmom: »V tem položaju je pomembno, da si razjasnimo, da nasilje ni
zapisano v monoteizem kot neizogibna posledica. Zakaj bi moralo biti razlikovanje med
pravim in napačnim nasilno? Jezik nasilja izhaja iz političnega pritiska, izpod katerega
nas hoče monoteizem ravno osvoboditi. … Semantični dinamit, ki tiči v svetih besedilih
monoteističnih religij, se ne prižiga v rokah vernikov, temveč fundamentalistov, ki jim
gre za politično oblast in se okoriščajo nasilnih religioznih motivov, da bi zbrali za sabo
množice. Jezik nasilja se kot sredstvo zlorablja v političnem boju za oblast, da bi
vzpostavili sovražne predstave, širili strah in zavest o ogroženosti« (prav tam, 29).
Glede jezika nasilja, ki se pojavlja v religioznih besedilih, je ključnega pomena, da se
znamo tako verni kot neverni ljudje z njim soočiti ustrezno s časom in prostorom,
v katerem živimo: »Ob dejstvu, da Evropa živi (tudi) iz biblično-krščanskih korenin, se
kaže vse večja potreba po bolj poglobljeni refleksiji religijskih besedil in vsebin,
na podlagi tega pa bo sodobni človek ne le manj izpostavljen zlorabam, marveč tudi bolj
odprt za črpanje duhovne in duševne hrane, ki jo daje na voljo to religiozno izročilo«
(Gerjolj 2014, 251). Tako pretirano izogibanje religioznim tekstom, ki vsebujejo nasilje,
kot uveljavljanje dobesedne razlage teh preprečuje poglobljeno razumevanje
religioznega izročila in s tem tudi družbe, ki iz njega delno izhaja. Sodobna
hermenevtika prinaša številne možnosti za razlago in refleksijo svetopisemskega nasilja,
ki omogočajo nenasilno pedagogiko (tako na verski kot na splošni ravni) in spodbujanje
osebne rasti (prav tam, 247–257).
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7.4

Religija kot srečevanje s presežnostjo

»Bistvo religije je ravno v sprejemanju in priznavanju človekovih ne- oziroma predumskih prvin, posebno ljubezni in odnosnih razmerij, ki jih zgolj umsko nikakor ne
moremo razložiti, predvsem pa je njena bistvena razsežnost – presežnost, po kateri
religiozno ostaja nedostopno umski razlagi« (Juhant 2012, 66). Kot smo nakazali že
v prejšnjih podpoglavjih, je najbistvenejša raven religije prav raven odnosov – odnosov
med človekom in Bogom (absolutnim/presežnim) in medčloveških odnosov. Religija
ima poseben pomen za človeka kot odprto bitje, ki je usmerjeno k drugemu in ki se
vzpostavlja in oblikuje prav preko odnosa in dialoga s soljudmi in s presežnim. Človek
je simbolno bitje, saj se v svet vključuje preko simbolov oziroma govorice in s pomočjo
simbolov tudi gradi lasten svet, ki sicer ni neodvisen od predmetnega sveta, vendar se
od njega razlikuje. Razlika oziroma razdalja med človekovim simbolnim svetom in
predmetnim svetom, v katerega je človek postavljen, se pojavi zaradi človekove
sposobnosti zavzemanja določene razdalje do stvari in do samega sebe, zaradi
vzpostavljanja zapletenih in večplastnih odnosov do stvari, oseb in do samega sebe ter
sposobnosti ponotranjenja doživljanja (Juhant 2006, 57–58). Človek pa je tudi bitje, ki
mora svoje življenje in svet, ki ga preko simbolov gradi, nenehno osmišljati.
Religija ponuja človeku okvir, v katerem lahko s pomočjo simbolov usmerja in osmišlja
svoje življenje, oblikuje odnose, očiščuje želje in se srečuje s skrivnostjo presežnega.
Tak okvir je lahko človeku trdna opora v sodobnem svetu, ko se človek bolj intenzivno
kot kdajkoli prej sprašuje o smislu svojega življenja, o svojem mestu v svetu in
postavlja sam sebe pod vprašaj (npr. Marcel 2003). Kot smo že poudarili v predhodnih
poglavjih, je zaradi številnih dejavnikov potrebno nenehno paziti, da se institucionalno
organizirana religija ne oddalji od ravni medsebojnih odnosov, gradnje zaupanja in
iskanja presežnosti, iskanja smisla, pristne duhovnosti … V religijah so imela v vseh
časih veliko vlogo gibanja, ki so poudarjala prav medsebojne odnose, duhovnost in
človekovo odprtost. To so mistična gibanja, ki niso značilna zgolj za evropski prostor in
krščanstvo, temveč se pojavljajo v vseh svetovnih religijah. Mistična gibanja znotraj
lastne religije in znotraj okolja, v katerem se pojavljajo, težijo k vzpostavljanju
ravnovesja v odnosih med svetom, človekom in Bogom/presežnim in k zamejevanju
obravnavanja sveta in človeka zgolj z razumsko-instrumentalno-tehničnega vidika
Za mistiko je značilno iskanje stika s presežnostjo in neskončnostjo, ki hkrati pušča
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prostor za skrivnost in nespoznavno: »V širšem smislu besede razumemo mistično
razsežnost kot človekovo sposobnost, da se izraža v neskončnost, čeprav to ostaja
neizgovorjena beseda, kar je ravno svojskost mističnega: ni ga mogoče izgovoriti oz.
spraviti v pojme« (Juhant 2012, 82). Mistiko bi lahko opredelili tudi kot iskanje odnosa
z Bogom/presežnim, ki ne temelji v človekovi umski sposobnosti, temveč v človekovih
čustvih in doživljanju; v poglabljanju v lastno notranjost in v prepuščanju oziroma
predaji božjemu delovanju v lastni notranjosti (prav tam, 86). Mistična razsežnost
religioznosti spodbuja celostno pojmovanje človeka, ki združuje tako njegov razum kot
njegova čustva in doživljanje: »Krščansko in izročila drugih religij nakazujejo nujnost
človekove predanosti brezpogojnemu temelju in potrebo njene reflektiranosti, ker sicer
zaidemo v enostranskosti, ki so značilne za ideologije, nacionalizme, sektaštvo in druge
ozkosti« (prav tam, 96).
Da je pomembna raven in hkrati naloga vsake religije uresničevanje človekovega
dostojanstva, kar med drugim obsega spoštovanje človekove odprtosti, celostnosti,
odnosnosti in nedojemljivosti, so trdili tudi personalistični filozofi. Medtem ko so
personalisti po eni strani opozarjali na nevarnost pretiranega zapiranja religij
v sistemsko ureditev (glej poglavje 7.2), so po drugi strani izpostavljali pomen religij
za ohranjanje smiselnosti, polnosti in vrednosti človeškega življenja. Mounier na primer
izpostavlja krščanstvo kot religijo, ki usmerja človeka v gradnjo osebnega življenja,
osebnega odgovora – osebnih odnosov (v nasprotju z instrumentalističnim dojemanjem
sveta in človeka), odgovornosti in dejavne svobode (Mounier 1990, 94–165).
Krščanstva kot nauka po Mounierju ni mogoče ukalupiti v strog in enoten sistem, kljub
temu da se sicer v obliki sistema pogosto pojavlja v zgodovinskih obdobjih, saj po
svojem bistvu: »Krščanstvo ni zavora, je norost, brezumna sila za prevrat in napredek«
(prav tam, 68). Po Mounierju je napredek mišljen v duhovnem smislu, v smislu
prevrednotenja vrednot in revolucije na duhovnem področju, ki bi omogočila prednost
osebe pred stvarmi, ustanovami in politično-gospodarskimi cilji. Pomen duhovne ravni
krščanstva oziroma Cerkve za človeško osebo kljub siceršnji kritični naravnanosti
do institucionalne ravni krščanstva izpostavlja tudi Berdjajev. Ruski personalist trdi, da
je duhovna raven Cerkve človeku dostopna zgolj na ravni notranjega izkustva. Cerkev
pojmuje

kot

skrivnostno

Kristusovo

telo,

ki

človeku

omogoča

z Bogom/presežnostjo na ravni skupnosti (Berdjajev 2000, 54–55).
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srečevanje

III.

DEL:

TOTALITARIZEM IN PERSONALIZEM

Tretji in zadnji del doktorske disertacije je namenjen obravnavi totalitarizma oziroma
podrobnejši analizi odnosa totalitarnih režimov nasproti človeškim osebam. Pri tem se
bomo (v devetem poglavju) osredotočili predvsem na odnos totalitarnih režimov
do pojmov, ki jih kot najpomembnejše za dostojanstveno življenje človeške osebe
izpostavljajo personalistični filozofi (glej I. del disertacije). Zaradi številnih medsebojno
različnih pojmovanj in opredelitev totalitarizma je celotno osmo poglavje posvečeno
problemu opredelitve totalitarizma, v njem pa je oblikovana tudi jasna in natančna
opredelitev totalitarizma, na katero se navezujejo nadaljnja poglavja. Ker številni
teoretiki v totalitarnih režimih opažajo prisotnost izkrivljenih religioznih prvin in zato
za označevanje totalitarizma uporabljajo pojme, kot sta politična religija ter sekularna
religija, je deseto poglavje posvečeno pogledu na totalitarizem kot na sistem, ki je
prevzel in preoblikoval nekatere religiozne prvine.
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8.

Opredelitev totalitarizma

8.1

Različne teorije totalitarizma

Razvoj pojma totalitarizem je v slabem stoletju od svojega nastanka 134 prešel različna
obdobja. Razumevanje pojma se je spreminjalo ob pojavljanju novih političnih režimov
(npr. nacizma, maoizma), razširjanju kritičnega pogleda na komunistične režime in
novih razlagah moči in položaja političnih režimov. Pojem totalitarizem, tako kot vsi
pojmi, ki so dojeti kot nosilci določenih etičnih vsebin (Žalec 2013a, 37), sproža
različna stališča; po eni strani je predmet nasprotovanja, po drugi strani pa tudi pretirane
uporabe. Pojem totalitarizem je tako ob številnih priložnostih in na številnih mestih
uporabljan nenatančno ali neustrezno, na primer tako, da se neutemeljeno uporablja
za razvrednotenje političnih sistemov, ki pojmu niti približno ne ustrezajo (prav tam,
30); ali pa se ga zavrača na podlagi neveljavnih argumentov, kot je ta, da pojem
totalitarizem že v osnovi (ne glede na to, kako je zastavljen) povsem izenačuje nacizem
in komunizem. Teorije totalitarizma se sicer močno medsebojno razlikujejo v številnih
tezah in vidikih, vendar že dve temeljni teoriji totalitarizma izpostavljata različnost
nacizma in komunizma. Hannah Arendt v Izvorih totalitarizma večkrat poudari
različnost obeh režimov; pri tem se osredotoča predvsem na zgodovinsko različnost
(npr. Arendt 2003a, 465), različne predpogoje za razvoj totalitarnih teženj (npr. Arendt
2003a, 392) in obratno sorazmerno organizacijo množic in elitnih formacij (npr. Arendt
2003a, 467). H. Arendt močno pretrese prav dejstvo, da je kljub številnim razlikam med
nacizmom in boljševizmom pri obeh režimih prišlo do podobno nedoumljivo obsežnih
in grozljivih zločinov (Canovan 2002, 36–38). Tudi Carl J. Friedrich (1902–1984) in
Zbiegniew K. Brzezinski (1928–), ki sta v svojo teorijo totalitarizma vključila nacizem,

134

Prvi je besedno zvezo totalitarni sistem maja 1923 uporabil vodja italijanskega protifašističnega kroga
Giovanni Amendola (1882–1926), s čimer je označil fašistično korupcijo na volitvah in nevzdržen
enopartijski volilni sistem (Petersen 2004, 6). Prvič je besedo totalitarizem v samostalniški obliki uporabil
socialist Lelio Basso (1903–1978) 2. januarja leta 1925 v časopisu La Rivoluzione Liberale in z njo
označil fašizem (prav tam, 7–8; primerjaj Gentile 2010, 73–74). Prvo podrobnejšo teorijo totalitarizma pa
je oblikoval Luigi Sturzo (1871–1859) v knjigi Italija in fašizem (Italy and Fascism), ki je izšla leta 1926
(Petersen 2004, 9). V tem delu je Sturzo ugotavljal, da fašizem teži k totalni vzpostavitvi oblasti in
izključitvi vseh opozicijskih političnih strank. Fašistični sistem je zatiral svobodno izražanje, stopnjeval
centralizacijo in podredil vse javne dejavnosti oligarhičnemu in osebnemu diktatorstvu. Kasneje je Sturzo
v svoje pojmovanje totalitarizma vključil tudi boljševizem in nacizem (prav tam, 9–10).
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komunistične režime v Vzhodni Evropi, italijanski fašizem 135 in tudi kitajski
komunizem, sta obenem poudarila različnost fašističnega in komunističnega tipa
totalitarizma glede na izvor, organiziranost gospodarstva, politične ustanove in
zastavljene cilje; nista pa raziskala ideoloških razlik (Brooker 2009, 19–20; Friedrich in
Brzezinski 1956). Friedrich in Brzezinski zavračata obe skrajnosti pri primerjavah
fašističnega in komunističnega tipa totalitarnih režimov, tako interpretacije o popolni
enakosti fašizma in komunizma kot interpretacije o njuni popolni različnosti. Omenjena
avtorja zagovarjata tezo o podobnosti komunističnega in fašističnega tipa totalitarizma
v številnih osnovnih značilnostih, iz česar izhaja, da ju je mogoče skupaj uvrstiti
v kategorijo totalitarnih režimov in razlikovati od ostalih avtokratskih oblik režimov
(tiranij, diktatur, monarhij …; Friedrich in Brzezinski 1956, 5–7).
Pred padcem komunističnih režimov ob koncu 80. in ob začetku 90. let 20. stoletja je
bilo razširjeno nasprotovanje pojmovanju komunizma kot totalitarnega, kar se je
v precejšnji meri ohranilo tudi v 21. stoletju, čeprav je vedno več znanstvene literature,
arhivskega gradiva in pričevanj, ki dokazujejo, da je komunizem po številu žrtev,
stopnji uničevanja, uspešnosti in razširjenosti nadzora nad ljudmi, kršenjem človeškega
dostojanstva in še po čem vsaj primerljiv z nacizmom (npr. Courtois 1999, 8–44; Furet
1998; Jambrek 2008; Besançon 2014). Kljub veliki podobnosti (ne enakosti) med
obema režimoma imata komunizem in nacizem povsem različen moralni predznak in
mesto v zgodovinskem spominu. Nacizem je obveljal za skrajno zlo, pri ocenjevanju
katerega upravičeno prevladujejo občutki, kot so odpor, zgroženost in popolno
zavračanje. Posebno mesto med nacističnimi zločini ima holokavst, ki je obveljal kot
edinstveno in neprimerljivo zlo v zgodovini človeštva, odgovornost za njegovo
ohranjanje v zgodovinskem spominu pa so prevzeli Judje sami, v skladu s svojo vero
v nujnost ohranjanja spomina na preganjanja. Komunizem po drugi strani ohranja
veliko število privržencev, njegova nedvoumna obsodba je nezaželena in komunistični
ideal v mnogih krogih še vedno velja kot vrhunec moralnosti. Z besedami Alaina
Besançona (1932–): »Nasprotno pa komunizem, čeprav je šele nedavno padel, uživa
amnezijo in amnestijo s skoraj enoglasnim odobravanjem ne le njegovih privržencev, ki
jih je še precej, temveč tudi njegovih najodločnejših nasprotnikov in celo žrtev. Ne
135

Italijanski fašizem sta pravzaprav pojmovala kot mejni primer totalitarnega režima (Brooker 2009, 19).
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prvim ne drugim se ne zdi primerno, da bi komunizem vlekli iz pozabe. A včasih se
zgodi, da kdo Drakulov grob rahlo odpre. Tako so si ob koncu 1997 v neki knjigi (Črna
knjiga komunizma) drznili prešteti mrtve, ki jih lahko pripišemo komunizmu. Ocenili
so, da jih je od 85 do 100 milijonov. Škandal je bil kratkotrajen in grob se je hitro zaprl,
ne da bi številkam kdorkoli resno ugovarjal« (Besançon 2014, 13–14).
V skladu z zavračanjem totalitarnosti komunizma so pisci z marksističnim svetovnim
nazorom (pa tudi nekateri drugi pisci, npr. Ernst Nolte (1923–) v svojem zgodnejšem
obdobju; npr. v delu Der Faschismus in seiner Epoche/Fašizem v svojem obdobju
(1963); Nolte 1989, 1440–1443) razvili pojmovanje fašizma in fašističnega gospostva,
ki označuje fašistične režime in nemški nacionalsocializem, in tako poskusili
nadomestiti pojem totalitarizem (Linz 2000, 2). Marksistični teoretiki pojem
totalitarizma zavračajo zaradi enačenja komunizma in fašizma, ki naj bi ga ta vseboval,
saj sami trdijo, da so podobnosti med komunizmom in fašizmom zgolj površinske, sicer
pa sta ta dva politična režima popolnoma protislovna, nezdružljiva in zato iskanje
njunih skupnih lastnosti onemogoča ustrezno (materialistično) analizo. Poleg tega naj bi
pojem totalitarizma vseboval trditev o nezdružljivosti demokracije in totalitarizma,
preko katere naj bi meščansko družbo in demokracijo odvezal od krivde za razvoj
totalitarnih režimov. Po marksistični analizi sta namreč prav meščanska družba in
meščanski red izvor totalitarizma (fašizma), nasproti njima pa je za marksiste edina
prava alternativa vladavina proletariata (glej Dolar 1982, 12–15). Marksističnim
teorijam fašizma je kljub njihovi togosti glede sprejemanja prepletenosti družbenopolitičnih pojavov in pomanjkanju kritične ocene Marxovega preroštva o neizbežnem
prihodu vladavine proletariata potrebno priznati pestrost pristopov in prizadevanja
za globlje razumevanje pojava fašizma in nacizma. Pri zgodnejših teorijah gre sicer
za zelo enostranske – gospodarsko zastavljene analize pojava fašizma (teorija o agenturi
monopolnega kapitala, ekonomska teorija Sohn-Rethla), vendar so kasnejše
marksistične raziskave poleg gospodarskih dejavnikov vključile še širše družbene in
politične dejavnike; psihološke mehanizme posameznikov, družbenih skupin in množic;
žensko vprašanje ter pomen ideologije (Dolar 1982, 22–137).
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Da pojem totalitarizma ni povsem samoumevno in avtomatsko povezan s poskusom
izoliranja demokracije od totalitarizma z namenom popolnega očiščenja 136 demokracije
(medtem ko zagotovo vsebuje in predpostavlja ločevanje demokratične in totalitarne
oblike političnega režima), je mogoče razbrati iz trditev različnih teoretikov
totalitarizma. Hannah Arendt sicer izrecno poudarja, da je totalitarizem povsem nova
oblika političnega sistema, 137 vendar hkrati opozarja na to, da so izvori totalitarizma
oziroma prvine, iz katerih je totalitarizem izšel, povezani/-e z razvojem moderne
družbe, s krizo moderne družbe in osamljenostjo, ki jo ta proizvaja (npr. Arendt 2003a,
575). H. Arendt je svoje osrednje delo, ki obravnava totalitarizem, naslovila z Izvori
totalitarizma (The Origins of Totalitarianism), vendar je pojasnila, da beseda izvori ne
označuje stroge vzročne povezanosti, temveč se nanaša na mnogovrstne prvine, ki so se
medsebojno povezale v totalitarni spoj. Po Arendtovi na področje človeških dejavnosti,
ki je zaznamovano z nepredvidljivostjo, spontanostjo in izvirnostjo, ni mogoče
vpeljevati determinizma (primerjaj Arendt 2003a, Shorten 2007, 179–181; Canovan
2000, 30). Med najpomembnejše prvine, ki naj bi omogočile pojav totalitarizma,
H. Arendt poleg antisemitizma uvršča imperializem, ki je s težnjama po osvajanju sveta
in osvobajanju stremljenj po moči in oblasti od nacionalnih okvirov ter spodbujanjem
rasnih predsodkov pomenil pomembno prelomnico, ki je odprla možnosti za nadaljnji
potek dogodkov: »Pred imperialističnim obdobjem svetovne politike še ni bilo, brez nje
pa je totalitarna zahteva po globalni prevladi nesmiselna« (Arendt 2003a, 24). Razvoja
moderne demokracije pa ni mogoče popolnoma ločiti od pojava in razvoja
imperializma, in tudi ne od razvoja kapitalizma, tehnologije, osamljenosti in drugih
pomembnih prvin, o katerih razpravlja H. Arendt. Pri Arendtovi torej ne gre za to, da bi
želela demokracijo »oprati krivde« za razvoj totalitarizma, temveč prav nasprotno,
za opozarjanje na določene prvine, ki se lahko pojavljajo tudi v demokraciji in lahko
vodijo v razvoj totalitarizma.

Tudi Juan J. Linz poudarja, da se totalitarizem ni pojavil kot neizogiben rezultat
določenih predhodnih zgodovinskih dogodkov, kot sta kriza po prvi svetovni vojni ali
velika gospodarska kriza po letu 1929; temveč je nastal kot splet različnih dejavnikov in
136

S teološkim izrazjem bi lahko to imenovali poskus popolne odveze demokracije.
Enako trdita tudi Friedrich in Brzezinski (Friedrich in Brzezinski 1956, 10), pa tudi večna drugih
političnih teoretikov, ki zagovarjajo pojem totalitarizma, saj je uporaba in raziskava tega pojma smiselna
le v primeru, da mu priznamo posebnost in novost.
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je eden izmed mogočih sadov modernega časa, s tem da je drugi potencialni rezultat
tega časa moderna oblika demokracije. Glede razmerja med demokratično in totalitarno
ureditvijo Linz opozarja, da tudi v demokratični ureditvi obstaja nevarnost totalitarne
preobrazbe, saj se večina prebivalstva z volilno pravico lahko odloči, da ukine svobodo,
pa čeprav je to malo verjetno. Kljub temu da je demokracija pomembna vrednota, je
potrebno kot enako pomembno vrednoto k sami demokraciji vedno postaviti tudi
svobodo. Tako nacizem kot komunizem sta vseskozi razglašala svojo antiliberalnost,
hkrati pa sta trdila, da sta v osnovi demokratična (Linz 2000, 13–20). Da je totalitarizem
bistveno povezan z modernim časom in razvojem, poleg H. Arendt in Juana J. Linza
trdijo številni pomembni teoretiki totalitarizma, kot so Carl J. Friedrich in Zbiegniew
Brzezinski, 138 Friedrich A. von Hayek 139 in Zygmunt Bauman140 (glej Žalec 2013a, 31;
Žalec 2014a).
Pestrost teorij totalitarizma je mogoče razbrati že iz tega, v kako različnih obdobjih in
prvinah iščejo izvore tega pojava. Omenili smo že teoretike, ki menijo, da so za razvoj
totalitarizma ključni moderni čas in velike družbene, gospodarske in politične
spremembe, ki so zanj značilne. Druga skupina teoretikov, v katero se uvrščata Jacob
Leib Talmon (1916–1980) in Erik van Ree (1953–), izpostavlja pomen določenih
vidikov francoske revolucije in jakobinstva za razvoj totalitarizma; Eric Voegelin141
(1901–1985) in Arthur Versluis (1959–) izvore totalitarizma postavljata v nekatere
prvine srednjeveške teologije; Karl Popper142 pa pojavljanje totalitarnih teženj zaznava
že v določenih idejah antične Grčije, predvsem pri Platonu (glej Žalec 2013a, 31).
Kakorkoli, pri preučevanju totalitarizma je, kot pri vsakem zgodovinskem pojavu, torej
pojavu, ki je povezan z delovanjem in razvojem človeka, potrebno opustiti
determinizem in strogo vzročnost. Na pojav totalitarizma je vplivalo več različnih
dejavnikov, ki so tesno medsebojno prepleteni (npr. Friedrich in Brzezinski 1956, 7), in
138

Carl J. Friedrich in Zbigniew Brzezinski: Totalitarian Dictatorship and Autocracy. Cambridge, 1956.
Friedrich A. von Hayek: Pot v hlapčevstvo. Ljubljana 1991.
140
Zygmunt Bauman: Moderna in holokavst. Ljubljana 2006.
141
Za predstavitev Voegelinove teorije o gnostični narave modernega časa in totalitarizma glej Žalec
2014a, 130–143. Voegelin je sicer oblikoval posebno periodizacijo, ki se močno razlikuje od klasične, saj
se po njegovem pojmovanju moderna doba začne že v 9. stoletju (glej Žalec 2014a, 132–133; Voegelin
2013, 151), tako da bi lahko po drugi strani tudi njega uvrstili med mislece, ki totalitarizem povezujejo
z modernim obdobjem.
142
Popper, Karl: The Open Society and its Enemies : Volume I, The Spell of Plato. Princeton, New Jersey,
1963 in The Open Society and its Enemies : Volume II, The High Tide of Prophecy: Hegel, Marx, and the
Aftermath. Princeton, New Jersey, 1963.
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medtem ko je preučevanje raznovrstnih prvin, ki so s totalitarizmom povezane, tehtno in
potrebno, je po drugi strani totalitarizem neprimerno pojmovati kot posledico enega
samega vzroka, ne glede na to, kot kaj ta vzrok opredelimo, saj na tak način sami
podležemo determinističnemu in historicističnemu vzorcu.

V primerjavi z nekaterimi drugimi znanstvenimi pristopi, ki se uporabljajo
za preučevanje nedemokratičnih režimov in se ukvarjajo predvsem z vprašanjem »Kdo
vlada?«, se teorije totalitarizma osredotočajo predvsem na način vladanja; stopnjo
nadzora ter metode, ki nadzor omogočajo. Kot osrednjo značilnost totalitarizma je tako
mogoče izpostaviti težnjo režima, da bi vzpostavil popoln/totalen in trajen nadzor
nad vsakim posameznikom in nad celotno družbo (Brooker 2009, 16–17). Izmed
številnih in raznovrstnih teorij totalitarizma bomo obravnavali dve najbolj temeljni
teoriji, torej teorijo H. Arendt in pa teorijo Friedricha in Brzezinskega, katerima bomo
dodali nekatere uvide sodobnejših piscev, ki so teorijo totalitarizma bogatili in
posodabljali.

Teorija totalitarizma, ki jo v delu Totalitarian Dictatorship and Autocracy (Totalitarna
diktatura in avtokracija) oblikujeta Friedrich in Brzezinski, je zastavljena empirično
(podaja konkretna politična/ekonomska/pravna merila za uvrščanje režimov med
totalitarne), njeno središče pa je seznam šestih značilnosti, preko katerih so totalitarni
režimi udejanjili oziroma stremeli k udejanjanju popolnega nadzora:
1. Ideologija, ki zajema celotno družbo in celotnega človeka.
2. Ena sama stranka, ki jo običajno vodi posameznik (Vodja).
3. Tajna policija, ki ustvarja in usmerja sistem nasilja, ki ni namenjeno zgolj
sovražnikom

sistema,

temveč

nekaterim

poljubno

izbranim

skupinam

prebivalstva; hkrati podpira in nadzoruje stranko ter pri uporabi nasilja izkorišča
moderno tehnologijo in znanost.
4. Monopol nad komunikacijskimi sredstvi in občili (tisk, radio, filmi …).
5. Monopol nad orožjem.
6. Centralistično vodenje gospodarstva in nadzor nad gospodarstvom (primerjaj
Friedrich in Brzezinski 1956, 9–10; Brooker 2009, 23; Žalec 2013a, 32).
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Avtorja poudarjata, da so bile navedene značilnosti v totalitarnih režimih medsebojno
prepletene in jih je na tak način potrebno tudi obravnavati. Vsake izmed šestih
totalitarnih značilnosti ni mogoče raziskovati ločeno od celotnega sklopa in nato
v primerjavi z ločenimi značilnostmi drugih političnih sistemov oblikovati sklepov, kot
je na primer: »Cezar je oblikoval svojevrstno teroristično policijo in je zato prvi poznan
totalitarni diktator.« (Friedrich in Brzezinski 1956, 9) Vsi totalitarni režimi so obsegali
vseh šest razsežnosti. Posebno vlogo v sklopu totalitarnih razsežnosti igra moderna
tehnologija, ki pogojuje možnost realizacije kar štirih izmed šestih razsežnosti
(tehnologija omogoča monopol nad orožjem; monopol nad komunikacijskimi sredstvi;
uspešen nadzor tajne policije in centralistično vodenje gospodarstva; prav tam, 11). Po
drugi strani gre pri prvi in drugi izmed navedenih razsežnosti, torej pri totalitarni stranki
in njenem voditelju ter pri totalitarni ideologiji za povezavo z moderno demokracijo
oziroma za popačenje te (totalitarna gibanja privzamejo strankarsko obliko, kar je sicer
značilno za demokracijo, vendar jo povsem spremenijo in prilagodijo lastnim potrebam;
prav tam, 27). Ideologija na splošno, predvsem pa totalitarna ideologija, vključuje
visoko stopnjo gotovosti. Totalitarno ideologijo sestavlja uradna doktrina, ki radikalno
zavrača obstoječo družbo in zahteva povsem novo obliko družbe. Kot taka vsebuje
izrazito utopične prvine in prerokuje udejanjanje raja na zemlji. Utopičnost daje
totalitarnim ideologijam značaj psevdoreligioznosti in v ideoloških privržencih sproža
oblikovanje globokih prepričanj in velike predanosti, ki je sicer značilna za ljudi, ki jih
navdihuje transcendentna vera (podrobneje o povezavi religije, psevdoreligije in
totalitarizma v poglavju 10). V primerjavi z bolj ali manj razumnimi programi običajnih
političnih strank, ki so do obstoječega stanja kritični na zmeren način in v zmernem
obsegu, so totalitarne ideologije usmerjene k skrajnostim in predstavljajo popačenje
tradicionalnih političnih strank in programov. Totalitarne ideologije razum nadomeščajo
z vero ter magične izreke in prerokbe z znanstvenostjo.
Za teorijo Hannah Arendt o totalitarizmu je značilen normativen in pripovedni pristop
(zaradi česar ni tako pregledna kot teorija Friedricha in Brzezinskega), s katerim
obravnava pojme in dejavnike, ki so po njenem mnenju najznačilnejši in najbolj ključni
za tovrstni politični pojav. Totalitarizem pojmuje kot povsem novo obliko političnega
režima, ki jo doda Montesquieujevi tipologiji političnih režimov (republika, monarhija,
despotizem/tiranija), ki jo je ta oblikoval preko analize narave oziroma bistva
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posameznih obstoječih političnih sistemov ter vodilnega načela oziroma gonila
političnega sistema (Canovan 2002, 37; Montesquieu 1966, 1–28). Po Hannah Arendt je
totalitarizem kljub svoji novosti osnovan na enem izmed najbolj osnovnih človeških
izkustev – na osamljenosti, ki je zaznamovala predvsem novi vek in sodobnost in je
povezana z izgubo vključenosti v svet in medčloveške odnose. 143 Bistvo totalitarne
oblike političnega sistema je po Hannah Arendt teror, nadomestek načela in gonila
gibanja pa je ideologija, ki ljudi pripravlja na vlogo zločinca in/ali vlogo žrtve, ki jo
lahko vsak trenutek prevzamejo. Ideologija služi kot nadomestek za načelo človeškega
delovanja, ker v sistemu, katerega bistvo predstavlja teror, ne more obstajati nobeno
trdno načelo človeškega delovanja in obnašanja, teror pa sam za popolno usmerjanje
tega ne zadošča: »V popolni totalitarni vladavini […], torej v okoliščinah, kjer se lahko
popolnoma zanesemo, da bo teror vzdrževal stalno gibanje, sploh ne potrebujemo
načela akcije, ločenega od svojega bistva. Pa vendar, dokler si totalitarna vladavina
ne podjarmi sveta in z železnim oklepom terorja naredi vsakega človeka za del enega
človeštva, se teror v svoji dvojni funkciji kot bistvo vladavine in načelo, ne akcijsko,
temveč gibalno, ne more polno uresničiti. Prav tako kot zakonitost v ustavni vladavini
ne zadostuje za navdihovanje in vodenje človeških dejanj, teror v totalitarni vladavini ni
dovolj, da bi navdihoval in usmerjal človeško vedenje« (Arendt 2003a, 563).
Ker H. Arendt teror obravnava kot bistvo totalitarnih režimov, je za ustrezno
razumevanje njene teorije totalitarizma potrebna podrobna pojasnitev njenega
pojmovanja terorja. Teror po H. Arendt ni enostavno sopomenka za nasilje
(za obravnavo pojma nasilja v misli H. Arendt glej poglavje 6.1), čeprav na nekaterih
mestih (predvsem v svojem zgodnejšem obdobju) zaradi še ne dokončno izdelane
teorije in pa ne povsem konsistentne rabe besedo teror uporablja tudi v tem smislu.
Najbolj jasno Arendtova teror loči od nasilja v delu O nasilju (On Violence, prvič izšlo
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Juan J. Linz se ravno glede vidika te prvine kot enega izmed izvorov totalitarizma ne strinja
s H. Arendt. Kot pravi na podlagi preučevanja različnih dejstev in raziskav različnih avtorjev, so se
številni ljudje, ki so se priključili nacizmu, temu pridruževali v skupinah, kot člani civilne družbe, nad
katero so nadzor prevzeli nacisti, in ne kot posamezniki. Uspeh totalitarnih gibanj po Linzu ni temeljil
v odtujitvi, povzročeni s strani masovne družbe oziroma osamljenosti posameznikov v moderni
industrijski/kapitalistični družbi. Pravzaprav je bil v določeni meri dejavnik uspeha totalitarnih gibanj
prav vključenost posameznikov v zaprte skupine, ki so zavračale vključevanje v večjo, kompleksnejšo in
odprto družbo. Take skupine, kot so bili na primer italijanski veterani (Arditi) in nemški Freikorps, so
bile ustanovljene na osnovi tesnih in čustvenih odnosov, ki so se razvili med prvo svetovno vojno in
nasilnih povojnih letih. Kljub temu pa se Linz strinja s tem, da vidik masovne in razosebljene družbe
pomaga razumeti uspeh totalitarnih režimov v fazi konsolidacije totalitarne vladavine (Linz 2000, 18).
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l. 1970), kjer trdi, da teror nastopi, če se nasilje po uničenju celotne oblasti ne umiri in
ne prepusti prostora novim oblikam oblasti, temveč ohranja nadzor. Teror je učinkovit
le v družbi, kjer obstaja visoka stopnja atomizacije, osamljenosti posameznikov.
Atomizacijo ohranja in spodbuja vseprisotnost ovaduha, ki ne nastopa le v vlogi agenta
tajne policije, temveč je lahko prisoten kot kdorkoli, kot znanec, prijatelj, celo družinski
član. Polega tega se teror v neomejeni obliki lahko pojavi šele po uničenju organizirane
opozicije. Poglavitna razlika med nasiljem tiranskih in diktatorskih režimov ter terorjem
totalitarnih režimov je, da teror ne cilja le na uničenje sovražnikove moči in oblasti,
temveč tudi na uničenje potencialne oblasti in moči podpornikov in prijateljev (Arendt
2013, 47). V delih, ki jih je napisala pred esejem O nasilju, je H. Arendt teror v manj
skrajni obliki povezovala tudi z drugimi političnimi režimi, ne zgolj s totalitarnim.
V Izvorih totalitarizma po eni strani piše o terorju, ki je značilen za tiranije in diktature
ter predstavlja zgolj sredstvo za zatiranje opozicije, po drugi strani pa o totalnem
terorju, ki je neodvisen od opozicije in privzema skrajnejše oblike: »je teror v totalitarni
vladavini prenehal biti zgolj sredstvo zatiranja nasprotnikov, čeprav se uporablja tudi v
te namene. Teror postane totalen, ko postane neodvisen od vsake opozicije; njegova
vladavina postane vrhovna, ko mu nihče več ne stoji na poti. Če je zakonitost bistvo
netiranske vladavine, nezakonitost pa bistvo tiranije, potem je teror bistvo totalitarne
nadvlade« (Arendt 2003a, 560). V času pisanja Izvorov teorija totalitarizma H. Arendt
očitno še ni vsebovala jasnega razločka med terorjem in nasiljem; vsebovala pa je
razlikovanje med totalnim terorjem in terorjem, ki je omogočilo ločevanje tiranije in
diktature od totalitarnih režimov. V delu O Revoluciji (On Revolution, prvič izšlo l.
1963) je beseda teror še vedno uporabljena tudi za dogodke v obdobju francoske
revolucije (npr. Arendt 1990, 60, 92, 99). V tej knjigi Arendtova opozarja na razliko
med terorjem v francoski in terorjem v oktobrski revoluciji, ki naj bi bila: 1) v namerni
uporabi terorja kot institucionalnega pripomočka za pospeševanje revolucije v primeru
Rusije in nenamerni uporabi terorja v primeru Francije; 2) v povezavi med terorjem in
ideologijo v primeru oktobrske revolucije in odsotnosti te povezave v primeru francoske
revolucije; 3) v obstoju pojma objektivnih sovražnikov v ruskem primeru in odsotnosti
tega pojma (obstajale pa so čistke osumljenih sovražnikov) v primeru francoske
revolucije (Arendt 1990, 99–100). Jasno razločevanje med pojmoma nasilje in teror je
pri Arendtovi dozorelo očitno šele nekoliko pred pisanjem dela O nasilju.
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V Izvorih totalitarizma, kjer Arendtova najbolj celovito in podrobno obravnava pojav
totalitarizma, totalnemu terorju nameni veliko pozornosti. Totalni teror uresničuje
zakon gibanja (zakon gibanja je po Arendtovi vedno zakon gibanja Zgodovine
v komunizmu ali zakon gibanja Narave v nacizmu) in cilja k tako skrajni omejitvi
človeških oseb, da bi bile uničene vse možnosti za spontano in svobodno človeško
delovanje. V pogojih, kjer bi bil totalni teror popolnoma uresničen, bi bilo svobodo
mogoče povezovati le s samim zakonom gibanja, medtem ko bi bile človeške osebe
oropane vsakršne svobode in bi imele popolnoma trpno, nedejavno vlogo. Naloga
človeških oseb je v takšnem režimu zgolj izvrševanje zakona gibanja. Totalni teror je
osredotočen na proizvajanje ljudi, ki bi bili zgolj predstavniki človeške vrste, brez svoje
osebne zgodovine, to je brez lastne časovnosti, z lastnimi začetki in konci, kar je sicer
posebna človeška lastnost.
V ustavni obliki vladavine so zakoni tisto, kar omogoča postavljanje meja med ljudmi,
kar gradi prostor za sporazumevanje in kar omogoča ljudem, da ohranjajo lastno
svobodo gibanja. Tiranije in diktature, v katerih so zakoni odsotni, uničujejo meje,
sporazumevanje in svobodo; vladanje je v tovrstnih režimih arbitrarno, odvisno od volje
tirana/diktatorja in od njegovih osebnih odločitev. Strah, sumničenje in dvomi, ki so
značilna občutja v tiranskih režimih, ohranjajo določeno vlogo, vlogo koristnih
usmerjevalcev človeškega delovanja. V totalitarnih režimih, kjer vlada teror, pa je
brezzakonje zgolj prehodno, končen rezultat ni arbitrarnost, temveč absolutnost zakona
gibanja: »Vendar pa popolni teror za sabo ne pušča nobene arbitrarne nezakonitosti in
ne divja zavoljo nekakšne arbitrarne volje ali zavoljo despotske oblasti enega človeka
proti vsem. Meje in komunikacijske kanale med posamezniki zamenja z železnim
oklepom, ki jih povezuje tako tesno, da je videti, kot da se je njihova pluralnost skrčila
na enega samega človeka gigantskih dimenzij. Odpraviti ograde zakona med ljudmi –
kar počne tiranija – pomeni odvzeti človeku svoboščine in uničiti svobodo kot živo
politično resničnost, kajti prostor med ljudmi, ki ga omejujejo zakoni, je življenjski
prostor svobode. Totalni teror uporablja ta stari pripomoček tiranije, hkrati pa uniči tudi
nezakonito, brezmejno divjost strahu in sumov, ki jih tiranija pusti za seboj« (Arendt
2003a, 561). Povezave, ki omogočajo sporazumevanje, in človeška svoboda so
v totalitarizmu uničene podobno kot v tiraniji, vendar gre totalitarizem dlje; človeški
osebi namreč onemogoča možnost njegovega lastnega gibanja, kar je predpogoj
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kakršnekoli svobode. V takšnih pogojih celo občutja strahu in nezaupanja izgubijo
svojo usmerjevalno vlogo. Edini načeli, ki v totalitarnih pogojih vodita človeške osebe,
sta teror in ideologija, saj so človeške osebe oropane življenjskega prostora in možnosti
svobode ter zatorej vseh sposobnosti, ki bi omogočale usmerjanje po kakšnem drugem
načelu (kot naj bi v monarhiji človeško dejavnost usmerjali načelo časti, načelo kreposti
v republiki in načelo strahu v tiraniji/despotizmu; prav tam, 562–564).
Kot najskrajnejši primer neomejenega totalitarnega terorja Hannah Arendt pojmuje
koncentracijska taborišča, ki jih obravnava kot poskusne laboratorije za proizvajanje
ljudi, ki bi bili na ravni pogojenega živalskega obnašanja. Preko uničenja razsodnopravne (prav tam, 539–544), moralne (prav tam, 544–545) in edinstvene osebne ravni
v človeku (prav tam, 545–549) je totalitarni teror v določeni meri uspel ustvariti ljudi, ki
jih je bilo mogoče opredeliti kot žive mrtvece; ljudi, ki so prostovoljno in brez odpora
vstopali v plinske celice. Arendtova ob tem še poudarja, da so za totalitarne sisteme vsi
ljudje enako odvečni ter da v teh sistemih ne obstaja noben trajen in trden kriterij, ki bi
bil podlaga za izbor ljudi, ki so »obtoženi«144 kot sovražniki režima in poslani
v koncentracijska taborišča. Totalitarna ideologija ljudi pripravlja na obe vlogi –
na vlogo zločinca in na vlogo žrtve (prav tam, 564). Ker so ljudje gola sredstva
za izvrševanje zakona gibanja, ki naj bi mu bilo usojeno ustvariti novo človeštvo in nov
svet, človeško mnenje, strinjanje in delovanje za režim niso pomembni. Totalnega
terorja ni mogoče razumeti kot razumemo običajne dogodke in pojave v svetu, saj ne
služi uničenju opozicije ali dejanskih objektivnih nevarnosti, torej ni koristen, niti nima
nobenega takšnega cilja, ki bi ga lahko upravičil. V nasprotju z nasiljem, ki ima vedno
vlogo sredstva in ga je zato mogoče razumeti, je totalitarni teror izvzet
iz instrumentalnosti. Po eni strani sicer služi vzpostavitvi in ohranjanju režima
na oblasti, vendar zaradi svoje skrajnosti obenem povzroča razkroj režima (prav tam,
575). Totalitarni teror je nerazumljiv, ker ne poskuša udejanjiti le načela, da je »vse
dovoljeno«; temveč tudi da je »vse mogoče«, dokazal pa je le to, da je vse mogoče
uničiti; ustvaril je svet, katerega običajni ljudje niso sposobni razumeti: »Ozračje
norosti in neresničnosti, ki ga je ustvarila očitna odsotnost smisla, je resnična železna
zavesa, ki očem sveta zastira vse oblike koncentracijskih taborišč. Življenje v njih je

144

V narekovajih, ker so bili seveda obtoženi brez pravne podlage.
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s stališča zunanjega sveta možno opisati s podobami iz posmrtnega življenja, se pravi
z nestvarnostjo« (prav tam, 537).
Sposobnosti razumevanja v političnem kontekstu in za življenje človeka nasploh
Hannah Arendt pripisuje velik pomen. Če je politika v svojem bistvu delovanje in
skupno razpravljanje, skupen dialog, je predpogoj te dejavnosti medsebojno
razumevanje. Če bi bili ljudje nesposobni razumeti drug drugega in se medsebojno
sporazumevati, potem ne bi bilo nobene možnosti za ustvarjanje skupnega sveta in
delovanje v njem. 145 Vendar razumevanje po H. Arendt ne pomeni strogega logičnega
procesa, ki mora upoštevati vse dejavnike, prave podatke in na koncu pripeljati
do trajnega in veljavnega rezultata, temveč to zajema širši proces, ki zahteva celostnega
človeka in ki se zaradi človekove nepopolnosti nikoli ne zaključi: »Razumevanje,
kolikor ne pomeni zgolj imeti prave podatke ali znanstveno vedenje, je zapleten proces,
ki nikoli ne proizvede enoznačnih rezultatov. Gre za neprestano dejavnost, pri kateri se
skozi nenehne spremembe in odklone sprijaznimo z realnostjo in se z njo spravimo, to
pomeni, poskušamo biti doma v svetu … Razumevanje je neskončno in zato ne more
proizvesti dokončnih rezultatov. Gre za specifično človeški način, kako biti živ. Vsak
posameznik potrebuje namreč spravo s svetom, v katerega se je rodil kot tujec in
v katerem bo, glede na stopnjo svoje specifične edinstvenosti, vedno ostal tujec«
(Arendt 2006c, 30). Preko procesa razumevanja človek osmišlja lastno življenje,
delovanje, trpljenje (prav tam, 31). Pravo, celovito razumevanje temelji v dveh
predhodnih stopnjah; v neartikuliranem in nekritičnem razumevanju, ki se v človeku ali
skupnosti oblikuje takoj ob stiku z določenim pojavom, ter v vednosti, ki sledi
nekritičnemu razumevanju in je osredotočena predvsem na pridobivanje ter
osvetljevanje podatkov in dejstev ter je povezana z znanstvenim pristopom.
Razumevanje druge stopnje vednost presega, saj jo osmišlja in usklajuje s svetom (prav
tam, 32–34). Po Arendtovi je za moderni čas, ki ga zaznamuje razvoj moderne znanosti,
značilno izgubljanje common sense;146 se pravi hkratno in medsebojno povezano
145

Da Hannah Arendt pojmuje človekovo sposobnost razumevanja kot ključno za vsako obliko delovanja,
je razvidno iz njenega pojma pluralnosti, ki je po njenem mnenju predpogoj kakršnega koli delovanja.
Pluralnost pa je dvojna: kaže se kot enakost in različnost. Enakost kot podobnost je dejavnik, ki omogoča
človeško sporazumevanje in medsebojno razumevanje, ta pa omogoča ustvarjanje skupnega sveta (Arendt
1996b, 181–182).
146
Common sense je mogoče iz angleščine prevajati kot zdravo pamet ali pa kot skupni smisel, H. Arendt
uporablja ta izraz ravno zaradi poudarjanja obeh pomenov besedne zveze (Arendt 2006c, 33; opomba
prevajalca Luka Lisjaka Gabrijelčiča).
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izgubljanje zdrave pameti (ki se osredotoča na dejansko stanje in na koristnost) in
izgubljanje skupnega smisla, nečesa, kar je omogočalo medsebojno povezovanje ljudi in
grajenje skupnega sveta. Razumevanje kot možnost osmišljanja sveta in sprave
s svetom je bilo torej oteženo še pred pojavom totalitarizma. Vendar H. Arendt na več
mestih opozarja na to, da ima totalitarizem status povsem novega pojava zato, ker je
uničil okvire človeškega razmišljanja in razsojanja: »Originalnost totalitarizma ni
grozljiva, ker je na svet prišla neka nova ›ideja‹, temveč ker sama njegova dejanja
predstavljajo prelom z vsemi našimi izročili; povsem očitno so uničila naše kategorije
političnega razmišljanja in naše standarde moralnega razsojanja. Povedano z drugimi
besedami: sam dogodek, fenomen, ki ga poskušamo – in ga moramo poskušati –
razumeti, nas je prikrajšal za tradicionalna orodja razumevanja« (prav tam, 31–32).
V romanu ruskega pisatelja Vasilija Grossmana Življenje in usoda pisateljeva junakinja,
židovska zdravnica Sofja Osipovna, razmišlja o nedojemljivosti procesa razčlovečenja:
»Sama pri sebi se je celo čudila, ker je potrebno le nekaj dni, da je prešla obratno pot
od človeka do umazanega in nesrečnega brezimnega živinčeta, oropanega svobode,
medtem ko je pot do človeka trajala milijone let« (Grossman 1995, 206).
Na kakšen način je totalitarnemu terorju uspelo uničiti sposobnost razumevanja, je
poskušala Arendtova natančneje opisati v Izvorih totalitarizma, kjer je veliko pozornosti
namenila raziskovanju najpopolnejše realizacije totalitarnega terorja, ki se je dogajala
v koncentracijskih taboriščih in katere cilj je bilo popolno uničenje človeka na vseh
ravneh bivanja. Nerazumljivost totalitarnega terorja naj bi po Arendtovi deloma
temeljila v odsotnosti stremljenja k doseganju koristi (drugače kot nasilje, ki je vedno
instrumentalno, vedno usmerjeno k doseganju nekega cilja): »Vse to so sestavine, ki jih
uporabljajo, razvijajo in izpopolnjujejo na podlagi privzetega nihilističnega načela, ki ga
imajo za samoumevnega, namreč da je ›vse dovoljeno‹. Takoj, ko pa te nove oblike
nadvlade kjerkoli oblikujejo lasten totalitaren ustroj, presežejo ta še vedno utilitarističen
motiv in interes vladajočih, stopijo na popolnoma neznano področje ter se preizkusijo
v svojem novem kraljestvu, v katerem je ›vse mogoče‹. Kot je dovolj očitno, je to prav
kraljestvo, ki ne more biti več omejeno z utilitarističnimi motivi lastnih interesov, ne
glede na njihovo vsebino« (Arendt 2003a, 532).
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Poleg tega je skrajnost totalitarnega terorja nerazumljiva, ker preko teženj
po spreminjanju/uničevanju narave človeka kot bitja, ki teži k smislu, ter uničevanju
sveta, ki človeku omogoča udejanjanje smiselnosti v obliki človeške zgodbe, povzroča
brezsmiselnost. Prispodoba razdejanja človeka in sveta, ki ga povzročajo uspehi
totalitarnih režimov, je peščeni vihar. Če je puščava metafora za prostor nesmisla in
nečlovečnosti (ki se pojavlja npr. v tiranskih režimih), peščeni vihar predstavlja
nevarnost, da z nesmiselnostjo prekrije tudi tista področja, ki so bila dotlej polna
življenja (prav tam, 575). Človek se preko razumevanja  osmišljanja  vključuje v svet
in skupnost. Nasilje kot človeško sredstvo za dosego nekega cilja v obstoječem svetu
človeka mnogokrat rani in mu osmišljanje onemogoča v večji ali manjši meri. Teror
pa stremi k uničenju same smiselnosti, samega načina človeškega življenja oziroma
človeškosti in zato razumevanje onemogoča na bolj neposreden način kot nasilje. Glede
problematike pojmovanja terorja pri H. Arendt do podobnih zaključkov prihaja tudi
Danna R. Villa (kot navaja Bojan Žalec), ki piše, da je po Arendtovi izvor radikalnega
in absolutnega zla totalitarizma sprejemanje deterministične ideologije oziroma
človekova samoprepustitev nečloveškim silam, kar hkrati pomeni samoopustitev
človeškosti (Žalec 2014a, 137). Vendar kljub temu da H. Arendt opozarja na problem
nerazumljivosti totalitarnega terorja, sama poskuša točno to – razumeti totalitarizem
zavoljo nujnosti človeškega prizadevanja, da bi se soočili in spravili z dejanskostjo
(Canovan 2002, 34), ter zaradi tega, ker so prvine, ki so se spojile v totalitarizem, še
vedno prisotne in še vedno grozijo sodobnemu svetu, katerega globalna medsebojna
povezanost dela še bolj ranljivega.
Teorija totalitarizma H. Arendt sicer razen poglobljene in večplastne obravnave
totalitarnega terorja in koncentracijskih taborišč vsebuje še številne druge vsebine
in poudarke: izkoreninjenost in osamljenost številnih ljudi, ki so jih totalitarizmi
s pomočjo propagande organizirali v množice in vključili v gibanje (Arendt 2003a,
394); frontna organizacija, ki ima podobno zgradbo kot čebula – sestavljena je
iz številnih plasti (prav tam, 450–457); nepogrešljivost vodje, ki je utelešenje gibanja in
edini, ki v totalitarnem režimu prevzema odgovornost (prav tam, 460–462);
nepogrešljivost in edinstvena moč tajne policije (prav tam, 510–521); nenehno
spreminjanje vsebine političnega programa, kar pravzaprav pomeni odsotnost
relevantne vsebine političnega programa. Po Hannah Arendt si totalitarni režimi niso
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prizadevali, da bi ljudi prepričali (prav nasprotno, njihov cilj je bil, da ljudje ne bi bili
več sposobni oblikovati nobenega prepričanja), temveč da bi ljudi organizirali.
Konkretna vsebina bi gibanje le omejevala, ker bi bilo potrebno ob tem paziti, da bi se
totalitarna praksa (vsaj delno) ujemala s programom. Trditve voditeljev totalitarnih
režimov je podpirala totalitarna organizacija in ne program, tako da jih je na laž lahko
postavila le nova, močnejša ali boljša resničnost (prav tam, 447–450).

Za teorijo

totalitarizma H. Arendt je značilen poudarek na nacizmu, še posebej na holokavstu
(Canovan 2002, 26), ki po eni strani izhaja iz njene osebne prizadetosti nad zločini, ki
so se dogajali v njeni domovini in njenemu ljudstvu, po drugi strani pa iz procesa
nastajanja Izvorov totalitarizma. Svoje temeljno delo o totalitarizmu je H. Arendt sprva
zasnovala

kot

teoretično

raziskavo

kritike

nacionalne

države

v

povezavi

z imperializmom, ki jo je kasneje preoblikovala in se v njej prvenstveno osredotočila
na raziskovanje pojava nacizma, kar je šele naknadno dopolnila z obravnavo
stalinizma147 (Shorten 2007, 178). Od ostalih uveljavljenih teorij totalitarizma, ki ta
politični sistem večinoma pojmujejo kot tog, enoten, pregleden in strukturiran, pa
teorijo H. Arendt ločuje še njeno pojmovanje totalitarizma kot kaotičnega,
neutilitarnega, manično dinamičnega uničevalskega gibanja, ki stremi k uničenju
človekovega bistva in človeškega sveta, ki omogoča pristno politično delovanje
(Canovan 2002, 27).
Za prava totalitarna režima Hannah Arendt označuje zgolj nacizem in stalinizem, ker
naj bi bil zgolj znotraj teh dveh režimov izpolnjen nujen predpogoj za udejanjanje
skrajnega terorja – to je zadostno številno prebivalcev, ki so režimu na razpolago
za uničevanje (Arendt 2003a, 390).148 Po njenem mnenju tudi fašizem (tako v Italiji kot
v drugih državah) ni pravi totalitarizem, temveč zgolj enostrankarska diktatura. Kot
dokaz netotalitarnosti italijanskega fašizma navaja zelo majhno število žrtev in blagost
kazni v primerjavi z nacističnim in boljševističnim režimom, vendar omeni zgolj
podatke za obdobje od leta 1926 do 1932 (prav tam, 391; opomba 11). Zavračanju
totalitarnosti fašizma pa nasprotuje mednarodno uveljavljeni zgodovinar Emilio Gentile
147

V disertaciji pojem stalinizem uporabljamo za oznako režima in metod vladanja, ki so bili uveljavljeni
v Sovjetski zvezi v času, ko je bil na oblasti Stalin. Takšna uporaba omenjenega pojma je sicer splošno
razširjena v političnih vedah (glej npr. Martin 2005, 423–426).
148
V uvodu v tretji del Izvorov totalitarizma, napisanem v letu 1966, je H. Arendt zapisala, da bi kitajski
komunizem pod Maom zahteval resno obravnavo (Arendt 2003a, 28), vendar se sama z vprašanjem
totalitarnosti maoizma ni podrobneje ukvarjala.
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(1946–), ki kot znanstvenik, ki se prvenstveno ukvarja s fašizmom, opozarja na to, da je
bilo poznavanje fašizma s strani Arendtove precej pomanjkljivo in da je vprašanje
o totalitarnosti tega obravnavala površno: v svojo teorijo ni vključila konkretnih
zgodovinskih podatkov; njena bibliografija ne vsebuje del o fašizmu, ki so bila v času
pisanja Izvorov totalitarizma že dostopna; netotalitarnost fašizma je utemeljevala
na zgolj treh irelevantnih virih (Gentile 2010, 71–72). Sam nasprotno trdi, da bi morali
fašizem uvrščati med totalitarne režime, saj se je izraz totalitarizem pojavil prav
ob soočanju antifašističnih intelektualcev z razvojem fašističnega režima. Ti so pravilno
ugotovili, da ta enostrankarski politični režim teži k popolnem obvladovanju države in
družbe ter k popolnem uničenju človekove svobode (prav tam, 73). Po Gentileju je
mogoče fašizem ob upoštevanju zgodovinskih dejstev nedvomno uvrstiti v okvir
totalitarizma, katerega sam opredeli takole: »Moja definicija fašizma kot totalitarizma
izhaja iz teh prvih slutenj in iz analize konkretne zgodovinske stvarnosti italijanskega
fašizma, opravljene z raziskavami, razmišljanji in primerjavami z izkušnjami drugih
enostrankarskih političnih režimov, ki so jih ustvarila revolucionarna gibanja v času
med svetovnima vojnama in pozneje še po drugi svetovni vojni. S totalitarizmom
označujem: poskus politične nadvlade, ki ga izpelje revolucionarno gibanje,
organizirano v vojaško disciplinirani stranki z integralističnim političnim nazorom, ki
meri na monopolno oblast in potem, ko jo – po zakonitih ali nezakonitih poteh – doseže,
uniči ali spremeni poprejšnji sistem ter oblikuje novo državo, ki temelji na eni in edini
stranki in katere glavni cilj je osvojiti družbo, to je podrediti, vključiti in homogenizirati
vladane na podlagi načela integralne političnosti tako individualnega kot kolektivnega
bivanja, interpretirane po kategorijah, mitih in vrednotah ideologije preroditve,
posvečene v obliko politične religije, katere namen je preoblikovati posameznika in
množice v antropološki revoluciji; ta naj prerodi človeško bitje in ustvari novega
človeka, z dušo in telesom predanega uresničevanju revolucionarnih in imperialističnih
načrtov totalitarne stranke, ki naj ustvarijo novo civilizacijo nadnacionalne narave«
(prav tam, 75).

Gentilejeva opredelitev totalitarizma v ospredje postavlja vlogo stranke, ki ima vodilno
vlogo v državi in teži po popolni oblasti ter popolnem nadzoru države in njenih
prebivalcev; uničevanje obstoječih družbenih, političnih in antropoloških danosti;
poskus antropološke revolucije; religiozno razsežnost totalitarizma ter nadnacionalne
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težnje. Obenem s svojo opredelitvijo totalitarizma Gentile izpostavi pomen zavedanja,
da nobenemu od totalitarnih režimov svojih ciljev ni uspelo popolnoma izpolniti, tako
da ni mogoče govoriti o dejanski popolni oblasti nad državo in prebivalci, temveč
o težnjah po popolni oblasti oziroma o totalitarnem eksperimentu. Neuspeh popolne
nadvlade na vseh ravneh ni značilen samo za fašizem, kot je pogost argument za
netotalitarnost tega; temveč za vse totalitarne režime, vključno s stalinizmom in
nacizmom. Vendar iz tega po Gentileju ne sledi, da totalitarni režimi niso nikoli
obstajali ali da je totalitarizem neprimeren pojem za označevanje politične realnosti.
»Vendar ugotovitev, da zgodovinsko gledano ni totalitarnega poskusa, ki bi ga lahko
razglasili za popolnega ali dovršenega, ne pomeni, da totalitarizma ni nikoli bilo.
Totalitarni laboratoriji so bili dejansko ustanovljeni in so začeli delati z namenom, da bi
preoblikovali družbeno telo ter ustvarili nov tip človeškega bitja; da bi dosegli ta cilj, so
povsod vpletali, pogojevali, spreminjali deformirali ali uničevali eksistenco milijonov
človeških bitij. Fašistična država je bila eden izmed takšnih laboratorijev« (prav tam,
77).
Prav tako Izvori totalitarizma zelo bežno omenjajo komunistične režime izven področja
Sovjetske zveze. Jugoslovanski komunistični režim je omenjen samo na enem mestu, pa
še tam z uporabo napačnega sklepanja ob sicer znanem dejstvu o Titovi prekinitvi
sodelovanja s Stalinom: »Vzhodnoevropske vlade, ki jim načeluje Moskva, vladajo
zaradi Moskve in delujejo kot agenti Kominterne; so primeri razširjanja totalitarnega
gibanja, ki ga usmerja Moskva, in ne domačega razvoja. Edina izjema se zdi
jugoslovanski predsednik Tito, ki je morda prelomil z Moskvo, ker je spoznal, da bi ga
totalitarne metode, navdihnjene z Rusijo, stale precejšnjega odstotka prebivalcev
Jugoslavije« (Arendt 2003a, 390; opomba 10). Da Titu ni šlo za ohranitev lastnega
prebivalstva, je mogoče razbrati že iz skrajno nasilnih metod, ki jih je uporabljala
OZNA/UDV, jugoslovanska tajna policija, in ki so povzročile smrt in prizadetost
velikega odstotka civilnega prebivalstva (glej npr. Dežman 2013, 231–243; Dežman
2014). V letu 1948, ko je prišlo do jugoslovanskega spora z informbirojem, se nasilje
nad »notranjimi sovražniki« ni ublažilo, temveč je v primerjavi z letom 1947 naraslo in
se na visoki ravni ohranilo še naslednji dve leti (Mikola 2008, 168; tabela). V letu 1949
so za »politično prevzgojo« prosovjetskih komunistov (ostala potencialna opozicija je
bila eliminirana ali onemogočena že pred tem) ustanovili delovna taborišča, podobna
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sovjetskim gulagom, izmed katerih je najbolj znan Goli otok (Jezernik 2013, 34; Mikola
2008; 166). Titov režim se je od Stalinovega oddaljeval predvsem na področju zunanje
politike, v zadevah notranje politike pa so jugoslovanski komunisti Sovjetsko zvezo
vedno jemali za zgled (Režek 2005, 16–18). Etnolog in antropolog Božidar Jezernik,
avtor dela Goli otok – Titov gulag, o obdobju spora z informbirojem ugotavlja: »Vse
bolj jasno pa je, da je bila prelomnost tistega trenutka predvsem v tem, da je bila tedaj
za opozicijskimi strankami dokončno izločena s političnega prizorišča tudi notranja
partijska opozicija in s tem za nadaljnja štiri desetletja utrjen režim partijskega enoumja.
Kot so zapisali nekdanji interniranci, tedanji Titov spopad s Stalinom ni bil boj
za demokracijo in neodvisnost, temveč le borba za oblast ... Konflikt, do katerega je
prišlo leta 1948 po objavi resolucije informbiroja, je sprožil novo serijo množičnih
aretacij, obsodb in deportacij« (Jezernik 2013, 14).
V okviru svoje teoretične raziskave totalitarizma je Arendtova natančneje preučila zgolj
nacizem in stalinizem, s tem da ji je prav njena obravnava nacizma služila kot
izhodiščna točka. Sklepamo lahko, da drugih režimov Arendtova ni tako dobro poznala,
zato njene trditve o netotalitarnosti vseh ostalih enostrankarskih in diktatorskih režimov,
ki so se pojavili po 1. in po 2. svetovni vojni, ne moremo nekritično sprejeti. Obenem je
njena trditev o odsotnosti možnosti vzpostavljanja totalitarnega režima v državah z
manjšim številom prebivalstva izredno enostranska (izključuje vse ostale dejavnike) in
jo je mogoče ovreči s študijami zgodovinskih podatkov o uporabi skrajnega terorja
(likvidacijah prebivalstva, nadzoru tajne policije, itd.) v manjših državah, ki po
odstotkih smrtnih in drugih žrtev ne zaostajajo za Stalinovim režimom. V pričujoči
disertaciji se s takšnimi zgodovinskimi podatki ne bomo ukvarjali, ker se v njej
osredotočamo predvsem na pojmovne analize in primerjave in zaradi prostorske
omejitve hkratna uporaba bolj zgodovinsko naravnanega pristopa ni mogoča.

8.2

Opredelitev

Zaradi jasnosti in zaradi potreb nadaljnje obravnave smo oblikovali lastno opredelitev
totalitarizma, ki izhaja iz doslej omenjenih teorij (predvsem iz teorije totalitarizma
H. Arendt) in njihovih poudarkov, vendar se z nobeno izmed teh teorij ne sklada
popolnoma. V obliki zaporednih točk smo navedli najbolj osrednje in najznačilnejše
223

prvine totalitarnih sistemov, med katere uvrščamo nacionalsocializem, komunizem
(različne evropske in azijske komunistične režime) in italijanski fašizem.
1. Oblast nad državo in družbo je v rokah ene stranke, na čelu katere je voditelj
z neomejenimi pristojnostmi, ki jih ohranja s pomočjo trdno uveljavljenega in
razširjenega kulta osebnosti.
2. Vseprisotnost ideologije, ki usmerja celotno družbo in vse ravni življenja
človeške osebe ter trdi, da ima dostop do popolnega spoznanja o človeški osebi,
družbi in smislu ter poteku zgodovine.
3. Najvišji organ stranke je tajna policija, ki lahko posega v pristojnosti vseh drugih
organov in ustanov (razen v pristojnosti vodje). Naloga tajne policije je skrb
za neomejeno delovanje režima preko nenehne uporabe terorja.
4. Teror je osrednja značilnost, nujna za obstoj in delovanje totalitarnih režimov
(totalitarni režimi za svoj obstoj potrebujejo sovražnike, ki jih lahko uničujejo)
in s pomočjo katere ti urejajo vsa odstopanja od ideoloških okvirov.
5. Državni/strankarski

nadzor

in

monopol

nad

sredstvi

sporazumevanja,

gospodarstvom in orožjem.
6. Odsotnost pravnega reda, prevlada ideologije na področju sodstva.
7. Poskus antropološke (stvarjenje novega človeka v primeru komunizma ali
vračanje k idealu arhaičnega oziroma rasnega človeka v primeru nacizma in
fašizma) in družbene preosnove. Režim posega na vse ravni bivanja človeške
osebe, vključno z zasebno ravnjo; poskuša vplivati celo na miselne procese,
moralno presojo in čustveno dojemanje.
8. Nenehna mobilizacija, vzpostavljanje enotnosti, indoktrinacija množic, ki jih
sestavljajo osamljeni in izkoreninjeni posamezniki.
9. Vseprisotnost politične religije, ki s posebnimi miti, simboli in obredi utrjuje
ideološki monopol stranke in obljublja realizacijo raja na zemlji – imanentizira
transcendenco.
10. Nadnacionalne težnje.
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9.

Totalitarizem v odnosu do temeljnih pojmov personalizma

V tem poglavju bomo raziskali odnos totalitarnih režimov do osnovnih pojmov in
poudarkov personalistične filozofije, ki smo jih obravnavali v četrtem poglavju
disertacije, ter do personalistične etike, ki je bila snov tretjega poglavja. Glede na
predstavitev različnih teorij totalitarizma in opredelitve totalitarizma v osmem poglavju
izhajamo iz predpostavke, da teorija in ideologija totalitarnih režimov personalističnim
izhodiščem popolnoma nasprotujeta, medtem ko v praksi ti režimi skrajno kršijo
personalistično etiko; obsežnejšo analizo pa bomo naredili ob obravnavi posameznih
pojmov.

9.1

Odvečnost osebe

Totalitarne ideologije trdijo, da imajo dostop do popolnega spoznanja sveta, zgodovine,
prihodnosti in človeške osebe. S tem že v osnovi izključujejo skrivnostnost in
spoznavno presežnost osebe ter jo postavljajo na raven predmetov. Ideologije
na podlagi ene ideje oziroma premise, ki je v tej ideji zaobsežena, ter logike, ki naj bi
iz nje izhajala, razlagajo vse pojave in celotno svetovno ureditev. Hannah Arendt piše
o totalitarni »tiraniji logičnosti«, ki naj bi se kot še posebej učinkovito orodje
(samo)nadzora človeških oseb uveljavila, ker je ideološka logika popolnoma izključila
področje človeških izkušenj, ki pa je za človekovo spoznavanje sveta in njegovo
vključevanje

v

svet

izredno

pomembno.

Ideološka

indoktrinacija

omogoča

»osvobajanje« človeških oseb od dejanskega sveta, tako da nadomešča uveljavljene
oblike zaznavanja sveta s takšnim sredstvom, kot ga sama predpisuje. »Ideologije vedno
predvidevajo, da je ena ideja dovolj za razlago vsega v razvoju s premise in da nas
nobena izkušnja ne nauči ničesar, kajti vse se razume v tem konsistentnem procesu
logičnega sklepanja. Nevarnost pri zamenjavi nujne negotovosti filozofske misli149
149

Negotovost kot značilnost misli, ki je v nasprotju s totalitarno (natančneje, klasične grške misli ter
pristne krščanske misli), izpostavlja tudi Voegelin ter kot temeljno prvino gnosticizma, katerega skrajna
oblika so po njegovem pojmovanju totalitarni režimi, označuje ukinitev te negotovosti (Voegelin 2013,
122–150; Žalec 2014a, 132).
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s totalno razlago ideologije in njenega Weltanschaung ne leži toliko v tveganju, da bi
podlegli nekakšni navadno vulgarni, vselej nekritični domnevi, kakor v zamenjavi
svobode, inherentno prisotne v človekovi sposobnosti mišljenja, za prisilni jopič logike,
s katero se lahko vsak človek prisiljuje vsaj tako nasilno, kot ga lahko prisiljuje kakšna
zunanja oblast« (Arendt 2003a, 566).
Vloga, ki jo lahko ima ideologija pri nadzoru nad človeško osebo, je v vsem obsegu
razvidna šele v totalitarni državi. V totalitarnih ideologijah je nad samo idejo prevladal
logični proces, ki je izšel iz ideje in v zadnji fazi uničil celo svoj izvor oziroma
ideološko vsebino; v primeru nacizma je bila ta ideološka vsebina germansko ljudstvo,
v primeru stalinizma pa delavski razred. Preko ideološkega logičnega procesa sta
nacizem in stalinizem oziroma Hitler in Stalin ljudi poskušala oropati notranje svobode,
ki vključuje sposobnost mišljenja, in tako iz ljudi narediti lutke – ali z drugimi besedami
orodje sistema. »Prav tako kot teror že v svoji predtotalni, zgolj tiranski obliki uniči vse
odnose med ljudmi, samoprisila ideološkega razmišljanja poruši vse odnose
z resničnostjo. Priprava je uspela, ko ljudje izgubijo stik tako s sočlovekom kot tudi
z realnostjo, ki jih obdaja; kajti skupaj s temi stiki ljudje izgubijo sposobnost tako
izkustva kot razmišljanja. Idealni subjekt totalitarne vladavine ni prepričan nacist ali
prepričan komunist, temveč človek, za katerega razlika med dejstvi in fikcijo
(tj. realnostjo izkustva) ter med resničnim in napačnim (tj. standardi misli) več
ne obstaja« (prav tam, 570).
H. Arendt kot osrednjo značilnost totalitarnih režimov pojmuje prav njihov poskus, da
bi prek terorja in ideologije skrajno posegli v naravo človeške osebe. Voditelji
totalitarnih režimov predpostavljajo, da jim je preko dodelane ideologije dostopno
spoznanje o človekovem bistvu in da mora biti bistvo človeka zaradi potreb režima
oziroma za doseganje zemeljske popolnosti, ki jo režim obljublja, spremenjeno.
Totalitarna prizadevanja za preoblikovanje človekovega bistva so hkrati posegala
na različne ravni človeškega življenja in jih uničevala: človekovo svobodo in
spontanost; pristno delovanje; medsebojno sporazumevanje in sodelovanje (odnosi);
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življenjski prostor (prav tam, 562–564). V dodelanih laboratorijih 150 totalitarnega terorja
oziroma v koncentracijskih taboriščih so totalitarni režimi človeško osebo uničevali
najbolj sistematično, tako da so z uničenjem razsodno-pravne, moralne in edinstvene
osebne ravni človeške osebe (prav tam, 539–549) povzročili preobrazbo človeške osebe
v skrajno pasivno in razosebljeno bitje; ustvarjali so žive mrliče. Spreminjanje človeka
v živega mrtveca ali v muslimana,151 kakor so bili ne-več-ljudje poimenovani
v taboriščnem žargonu, je potekalo ob hkratni uporabi skrajnega telesnega in duševnega
terorja. Že samo telesno nasilje, ki se je začelo pri deportacijah (natlačenost v živilske
vagone, kjer so bili ljudje dneve ali celo tedne brez možnosti za zadovoljitev osnovnih
življenjskih potreb), v taboriščih pa le še stopnjevalo (nesmiselno mučenje, skrajno
pomanjkanje, težaško delo …); je na človeško osebo delovalo izredno uničevalno.
Intenzivno in dolgotrajno telesno trpljenje človeško osebo uničuje tako učinkovito in
neizprosno, kot se to dogaja na primer pri nekaterih duševnih boleznih organskega
izvora (prav tam, 546).
Učinkovitost telesnega nasilja pa je po vsej verjetnosti še presegalo duševno nasilje,
ki ga iz lastnih izkušenj nazorno opisuje Primo Levi (1919–1987).152 Seznam tovrstnega
trpinčenja, ki človeka postopoma razkraja, med drugim obsega: slačenje in britje
ob sprejemu v taborišče; odrekanje možnosti pristnega sporazumevanja in odnosov;
klicanje ljudi po njihovih zaporniških številkah; tetoviranje zaporniških številk v kožo;
siljenje taboriščnikov v nečloveški oziroma živalski način opravljanja potreb (skupna
latrina, prisilna golota, hranjenje brez pribora); nesmiselno delo, podobno delu tovornih
živali; medicinski poskusi na človeških telesih in uporaba človeških teles kot
objektov itd. (Levi 2003; 85–99). Levi je glede nesmiselnosti in nerazumljivosti
totalnega terorja v koncentracijskih taboriščih blizu misli Hannah Arendt. Po Leviju je
nasilje nesmiselno in nerazumljivo, če nima nobenega drugega koristnega ali razumnega
cilja, kot sta povzročanje trpljenja in povzročanje bolečin (Levi 2003, 85). Totalitarni
150

Hannah Arendt ni edina, ki za koncentracijska taborišča uporablja prispodobo laboratorija. Ta izraz, ki
poudarja, da so bila koncentracijska taborišča namenjena spreminjanju-uničevanju same narave človeške
osebe in hkratnemu opazovanju tega procesa; uporablja tudi Primo Levi, npr. Levi 2003, 31.
151
Primo Levi predstavi dve možni, vendar neprepričljivi razlagi za primerjavo živih mrtvecev
z muslimani – prva je njihov fatalizem oziroma vdanost v usodo; druga pa povoji na glavi, ki bi lahko
spominjali na turbane (Levi 2003, 79). V sovjetskih taboriščih so uporabljali izraz dohodiaga, to je
zekovska beseda za človeka, ki je dospel do konca (Besançon 2014, 31).
152
Primo Levi je italijanski kemik in pisatelj z judovskimi koreninami, ki je skoraj leto dni (od leta 1944
do osvoboditve taborišča v letu 1945) preživel v koncentracijskem taborišču Auschwitz-Monowitz.
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režimi so vsakodnevno povzročali trpljenje, ki ni imelo nobene koristi in nobenega
smiselnega cilja; cilj totalitarnega uničevanja ni bila niti sovražnikova smrt, temveč
samo uničevanje, samo trpljenje: »Še enkrat poskušam slediti tuji logiki.
Za ortodoksnega nacista je moralo biti očitno, logično, jasno, da je treba ubiti prav vse
Jude; to je bila dogma, predpostavka. Seveda je to veljalo tudi za otroke, prav tako in še
posebej pa za noseče ženske, da se ne bi rodili bodoči sovražniki. Toda zakaj so med
besnimi racijami po vseh mestih in vaseh svojega neskončnega imperija vdirali
v bivališča umirajočih? Zakaj so se trudili, da bi jih zvlekli na svoje vlake in jih po
nesmiselnem potovanju poslali umret daleč proč, na Poljsko, na prag plinskih celic?
Na mojem vlaku sta bili dve umirajoči devetdesetletnici, ki so ju odpeljali iz bolniškega
bloka v Fossoliju; ena od njiju je umrla med potjo in njene hčerke so ji zaman poskušale
pomagati. Ali ne bi bilo preprosteje, bolj ›ekonomično‹, če bi ju pustili umreti ali ju kar
ubili v njunih posteljah, namesto da so njuno trpljenje vključili v skupinsko trpljenje
ljudi na vlaku? To nam resnično da misliti, da je bila v tretjem rajhu najboljša izbira,
izbira, ki so jo narekovali od zgoraj, tista, ki je povzročila največ bridkosti, največjo
potrato fizičnega in moralnega trpljenja. Ni bilo dovolj, da ›sovražnik‹ umre, umreti je
moral v mukah« (prav tam, 97).
Komunistični teror sicer ni potekal v okviru industrijsko dodelanega uničevalnega
procesa, kot je to značilno za nacistična taborišča in plinske celice in zaradi česar
nacistična koncentracijska taborišča veljajo za nekaj edinstvenega. Posebnosti
komunističnega terorja, ki je ravno tako kot nacistični sistematično uničeval človekovo
bistvo, torej njegovega duha, dostojanstvo, razum in občutek presežnosti, so njegova
uporaba lakote kot orožja, dolgotrajnost in razširjenost na celotno družbo (čeprav so se
kategorije sovražnikov tudi v nacizmu poljubno širile, so bile vseeno lažje opredeljive).
Kot največje manifestacije komunističnega terorja Courtois našteva:
»

– streljanje desettisočeva talcev ali oseb, ki so bili v zaporih brez sodbe, in pomor
stotisočev delavcev in kmetov, ki so se uprli v letih 1918–1922;
– lakota leta 1922, ki je povzročila smrt petih milijonov ljudi;
– likvidacija in deportacije donskih kozakov leta 1920;
– pomori desettisočev v koncentracijskih taboriščih v letih 1918–1930;
– likvidacije približno 690 000 ljudi med veliko čistko v letih 1937–1938;
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– deportacije dveh milijonov kulakov (oziroma ljudi, ki so jih razglasili za kulake)
v letih 1930–1932;
– smrt šestih milijonov Ukrajincev v letih 1932–1933 zaradi lakote, ki je bila
namerno povzročena, ne da bi oblast pomagala žrtvam;
– deportacije stotisoče Poljakov, Ukrajincev, baltskih prebivalcev, Moldavcev in
Besarabcev v letih 1939–1941 in potem v letih 1944–1945;
– deportacije volških Nemcev leta 1941;
– deportacije krimskih Tatarov leta 1943;
– deportacije Čečenov leta 1944;
– deportacije Ingušev leta 1944;
– deportacije in likvidacije mestnega prebivalstva v Kambodži v letih 1975–1978;
– počasno kitajsko pokončevanje Tibetancev od leta 1950, in tako dalje«
(Courtois 1999, 20–21).
Na seznam Courtois ni uvrstil zločinov jugoslovanskega komunističnega režima, ki je
zaznamovan predvsem z množičnimi povojnimi poboji (glej npr. Dežman 2014), pa tudi
številnih drugih zločinov; zavedanje o pomanjkljivosti svojega seznama pa je nakazal
tudi sam, ko je na koncu dodal in tako dalje. Kljub temu da se v zvezi s komunizmom
običajno izraza koncentracijsko taborišče ne omenja, pa so tovrstna taborišča obstajala
tudi v komunističnih režimih, 153 kar dokazuje tako dokumentirana terminologija
skrivnih služb in partijskih funkcionarjev kot njihova uničevalnost oziroma ubijalska
narava, ki pa je za množične pomore uporabljala drugačna sredstva kot plinske celice
(Mikola 2010, 155), na primer lakoto, skrajno nasilje, spodbujanje nasilja med
taboriščniki …

Tako kot nacistična taborišča, ki so se neformalno razlikovala

na uničevalna taborišča, v katerih je bila smrtnost izredno visoka, in na tista z relativno
153

Na primer: samo v Sloveniji so imela značaj koncentracijskih taborišč v letu 1945 naslednja taborišča:
Strnišče pri Ptuju, Hrastovec pri Sv. Lenartu v Slovenskih goricah, Studenci pri Mariboru, Bresternica pri
Mariboru, Kamnica pri Mariboru, Tezno pri Mariboru, Teharje pri Celju (koncentracijska taborišča
za pripadnike nemške manjšine); Filovci v Prekmurju, Hrastovec pri Sv. Lenartu v Slovenskih goricah,
Strnišče pri Ptuju (koncentracijska taborišča za pripadnike madžarske narodne manjšine); Teharje pri
Celju, Škofovi zavodi v Št. Vidu nad Ljubljano, Škofja Loka (koncentracijska taborišča za pripadnike
slovenskega domobranstva (Mikola 2010, 154–158). V istem članku Mikola utemelji rabo izraza
koncentracijsko taborišče tudi za (jugoslovanska) komunistična koncentracijska taborišča: »Da je pri teh
taboriščih dejansko šlo za koncentracijska taborišča v pravem pomenu besede, najverodostojneje
dokazujejo sicer redki ohranjeni dokumenti tistega časa, v katerih se uporablja izraz koncentracijsko
taborišče. Nanj naletimo v dokumentih Ozne, ki je tovrstna taborišča ustanavljala, uporabljali pa so ga
tudi partijski funkcionarji in najvišji predstavniki tedanje oblasti v Sloveniji. Da je dejansko šlo
za koncentracijska taborišča, dokazuje tudi ravnanje z interniranci, ki so bili v njih zaprti itd. (prav tam,
155).
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nizko smrtnostjo, so se medsebojno razlikovala tudi komunistična taborišča, in sicer
so se delila na naslednje tri kategorije: 1.) taborišča, v katera so deportirali celotna
ljudstva ali celotne razrede (Tatari, Čečeni, povolški Nemci, kulaki …), kjer je bila
smrtnost že tekom deportacij izredno visoka in je skupaj s samim taboriščem tvorila
približno 50-odstotno smrtnost; 2.) delovna taborišča ali gulagi, ki so bili organizacijsko
in po načinu ravnanja z ljudmi podobni nacističnim, v nekaterih izmed njih je bila
smrtnost tudi od 30- do 40-odstotna; 3.) območja prisilnega dela in nadzorovanega
bivanja (Besançon 2014, 30–32). V komunističnih taboriščih v nasprotju z razširjenim
mnenjem tudi ni šlo zgolj za obračun s političnimi nasprotniki, temveč za teror
nad vsemi plastmi družbe: »Večina zapornikov ni bila v gulagu ne po političnih merilih
ne po občem pravu v običajnem smislu tega pojma, ampak so bili ›navadni‹ državljani,
žrtve splošnega kazenskega strahovanja, ki se je nenehno širilo. To je bila posledica
desetletja zatiranja, ki ga je izvajala partijska država nad čedalje širšimi družbenimi
sloji« (Werth 1999, 245). Smrtnost v komunističnih taboriščih na splošno sicer ni bila
tako velika kot v najbolj uničevalnih nacističnih taboriščih, vendar so bila sovjetska
taborišča le en del sovjetskega sistema terorja, v katerem so se pri načrtovanih
množičnih pobojih posluževali drugačnih sredstev od nacističnih »humanih plinskih
celic«. Med ta ubijalska sredstva sodijo načrtno in sistematično stradanje prebivalcev
do smrti; samovoljne usmrtitve, ki so bile izvršene po posebnem sodstvu GPU, 154 ki je
bilo pravzaprav parodija sojenja (680 000 samo v letih 1937–1938); množične smrti
med deportacijami (približno 600 000 ugotovljenih smrti med deportiranci,
»preseljenci« in posebnimi koloni) (prav tam).
Tako kot v nacističnih je tudi v komunističnih taboriščih potekalo razosebljanje ljudi
na duševni in telesni ravni. Na telesni ravni so internirance uničevali nasilje;
pomanjkanje hrane, vode in spanca ter težaško delo, ki je bilo v nekaterih primerih
popolnoma nekoristno in nesmiselno, zaradi česar je hkrati povzročalo tudi duševno
uničenje: »Interniranci na jadranskih otokih so morali občasno z vedri ali z lopatami
zajemati pesek z morskega dna. To delo so morali za kazen opravljati že od samega
začetka Golega otoka v zgodnjih jutranjih urah ali pozimi, tudi v največji senjski
burji … Pesek so tako rekoč lovili: ko so izvlekli lopato, na njej ni ostalo veliko. Temu
delu so rekli na pesku, opravljali so ga peskarji … Nekateri duhoviti posamezniki so
154

Tajna policija Sovjetske zveze, ki je večkrat spremenila ime: čeka, GPU, NKVD, KGB.
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menda znali delo peskarjev popestriti in so jim dali namesto lopate vile ali pa so
preizkušali njihovo spretnost tako, da so jim ukazali narediti vrv iz peska ali vdevati
pesek v iglo … Smoter prevzgojnega dela tedaj ni bil toliko v učinku, ampak
v izčrpavanju: z macolo je pač lažje drobiti kamen kot s kamnom v roki; z zdravimi
rokami je laže opravljati ročna dela kot z ranjenimi« (Jezernik 2013, 198–199).
Na duševni ravni so internirancem v komunistična taborišča odvzemali status človeške
osebe podobno kot v nacističnih; preko posebne »prevzgoje«, ki je vključevala prisilno
goloto; grobo britje; odvzem vse osebne lastnine; nošenje razcapanih, prevelikih ali
premajhnih oblačil; nesmiselno nasilje; spodbujanje medsebojnega nasilja med
taboriščniki; onemogočanje sporazumevanja; nenehno zasliševanje in preiskovanje;
onemogočanje zadovoljitve osnovnih potreb na človeški način; skrajno odtegovanje
spanja; poniževanje v številnih oblikah, ena izmed njih je bila na primer prisilno
nošenje repov (kar več kot očitno kaže na obsojenost internirancev na živalski status);
drug primer je siljenje v opravljanje potrebe po sointernirancih, ki (še) niso popustili
v svojih moralnih stališčih, ali tako imenovano kiblarjenje (prav tam, 149–150).
»Prevzgoja internirancev se je torej začela ob samem prihodu v taborišče. Najprej so
morali novinci skozi rites de passage, to je vrsto poniževalnih postopkov. Ta obredna
degradacija je bila del poskusa doseči celovit nadzor in s tem popolno predvidljivost
ravnanja internirancev ter učinkovit mehanizem, s katerim je bila njihova v relativno
preprosto vlogo tako imenovanega informbirojevca na družbeno koristnem delu. Osebe,
ki so tako simbolično umrle, so se na novo rodile kot povsem nova bitja, kot banda«
(prav tam, 131).
Proces totalitarnega razosebljanja ljudi oziroma določenih skupin ljudi sistematično
prikaže poljski sociolog Zygmunt Bauman (1925–) v delu Moderna in holokavst;155 pri
čemer se opira na razlago strukturiranega procesa uničevanja v moderni družbi
po Raulu Hilbergu.156 Na samem začetku uničevalnega procesa mora biti nujno
postavljena opredelitev družbene skupine, namenjene za uničenje. S tem se skupino
izloči iz polja človečnosti, kajti zanjo odtlej veljajo drugačni zakoni, postopki in etični
155

V tem delu Bauman razvija tezo, da holokavst ni pojav, ki bi bil povsem nasproten sodobni civilizaciji
in družbi, temveč izhaja prav iz določenih prvin te civilizacije, kot sta izreden tehnični napredek in
gojenje in cenjenje posebne oblike logične razumskosti (ki izključuje čustva, moralo, celostnost človeka).
156
Raul Hilberg (1926–2007) je bil ameriški politični znanstvenik in zgodovinar, rojen v Avstriji. Poznan
je kot nesporna avtoriteta med raziskovalci holokavsta (njegovo najpomembnejše delo je študija The
Destruction of European Jews (Uničenje evropskih Judov)).
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kodeks kot za preostalo človeštvo. Vsi pripadniki skupine so stigmatizirani, postanejo
primerki določenega tipa. Naslednja stopnja je vezana predvsem na gospodarsko in
javno raven: kaže se kot odpustitev zaposlenih in razlastitev poslovnih podjetij, s čimer
so razveljavljeni splošni družbeni dogovori. S tem je med označeno družbeno skupino
in preostalim človeštvom ustvarjena duhovna razdalja; zaznamovana skupina se le še
redko pojavlja v javnem prostoru. Tretja stopnja je stopnja koncentracije, ki še poveča
razdaljo med skupino in ostalimi; prekinjeni so osebni stiki in komunikacija
med označeno skupino in preostalim človeštvom (Bauman 2006, 286–287).
Četrta stopnja nastopi, ko označeno družbeno skupino z izkoriščevalskim delom in
zaostrenimi ukrepi prisilijo v stradanje in nemogoče življenjske pogoje. Na tej stopnji
začne skupina zaradi nečloveških pogojev pridobivati negativne lastnosti, ki so ji bile
pripisane v začetni fazi. Na primer: zaradi pomanjkanja življenjskih sredstev so Judje
začeli prosjačiti za hrano, bili so umazani, razcapani, bolni, začeli so krasti in se
obnašati nemoralno … Številni Judje, ki so pripadali nižjim razredom, so v getih živeli
v taki bedi, da so nekateri lokalni nacistični poveljniki prosili, da bi jih lahko pobili že
pred deportacijami (prav tam, 288). V nečloveških razmerah (ki so jih Judom vsilili
nacisti) pride do obrata v pojmovanju moralnosti; dejanje ubijanja se kaže kot moralno
in človekoljubno dejanje. Vsaka nadaljnja stopnja razčlovečenja zaznamovane skupine
pripomore k potlačitvi morale, ki se v zadnjih stopnjah popolnoma sprevrže, vrednote se
tako rekoč postavijo na glavo, kar Arendtova izpostavlja kot uničenje moralne ravni
v človeku (ki se ne zgodi le pri žrtvi, temveč tudi pri storilcih in v celotni družbi).
Zadnji dve stopnji procesa uničevanja, ki sta ubijanje in zaplenitev osebne lastnine, se
v kontekstu celotnega procesa zdita povsem logični in običajni. Bauman razlaga: »Bolj
ko je bilo zaporedje oddaljeno od prvotnega dejanja definicije, bolj so ga vodili povsem
racionalno-tehnični nagibi in manj je imelo opraviti z moralnimi zadržki. Pravzaprav
zahtev po moralnih odločitvah ni bilo več. Prehodi med stopnjami so imeli presenetljivo
skupno lastnost. Vsi so povečali fizično in miselno razdaljo med ciljnimi žrtvami in
preostalo populacijo – tako storilci kot pričami genocida. Na tej lastnosti je temeljila
njihova inherentna racionalnost z zornega kota končnega cilja, pa tudi njihova
učinkovitost pri izpeljavi naloge uničevanja do konca. Očitno moralni zadržki na
razdalji ne delujejo. Neločljivo so povezani s človeško bližino. Zagrešitev nemoralnih
dejanj pa nasprotno postane lažja z vsakim centimetrom družbene distance« (288–289).
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Tehniko razosebljanja ljudi, ki pripadajo določenim družbenim skupinam, Baumann
izpostavi kot osrednje sredstvo za ustvarjanje družbene razdalje oziroma moralne
razdalje, moralne brezbrižnosti do teh skupin, ta pa je pogoj totalitarnega uničenja.
Razosebljanje ljudi obenem podpirajo tudi sodobna tehnika, znanost in birokracija (prav
tam, 284). Sistematično razosebljanje totalitarnih režimov se je izkazalo kot izredno
učinkovito, saj je omogočilo večletno uničevanje milijonov ljudi, ne da bi se ostala
populacija temu dejavno uprla. Kakšno vlogo je imelo sistemsko uničenje človeka kot
osebe pri množičnem uničevanju, v delu Potopljeni in rešeni nazorno pokaže Levi, kjer
na podlagi pričevanja Miklosa Nyiszlija (1901–1956) predstavi zgodbo o povsem
nenavadnem ravnanju pripadnikov posebnih komand, 157 ko so ob čiščenju plinskih celic
naleteli na živo dekle, kar je bil izreden in enkraten dogodek, ki ga sistem razosebljanja
ni predvidel: »Ljudi, ki so se pravkar pripeljali z vlakom, so natlačili v plinske celice in
jih ubili. Posebna komanda opravlja svoje strašno vsakdanje delo, ločuje prepletena
trupla, jih umiva s cevmi in jih nosi v krematorij, toda na tleh najdejo dekle, ki je še
živo. Dogodek je izjemen, enkraten; morda so človeška telesa okoli nje naredila
pregrado in medse ujela zrak, ki se ga je še dalo dihati. Možje so zmedeni; smrt je
njihov vsakdanji poklic in navada, saj ›znoriš prvi dan ali pa se navadiš‹, a ta ženska je
živa. Skrijejo jo, jo ogrejejo, ji prinesejo mesno juho, jo izprašajo. Dekle je staro
šestnajst let, ne znajde se v prostoru in času, ne ve, kje je, ves postopek potovanja
z zapečatenim vlakom, grobe uvodne selekcije, slačenja in vstopa v celico, iz katere še
nihče ni prišel živ, je prestala, ne da bi ga razumela. Ni razumela, je pa videla, zato
mora umreti in možje iz posebne komande to vedo, tako kakor vedo, da bodo morali
iz istega razloga umreti še sami. Toda ti sužnji, posuroveli od alkohola in vsakodnevnih
pomorov, so spremenjeni; pred njimi ni več anonimna množica, reka prestrašenih,
osuplih ljudi, ki stopajo z vagonov, temveč oseba« (Levi 2003, 42). Izredni dogodek,
v katerem se je sredi popolnoma nečloveškega sveta pojavila oseba, je zelo hitro
ponovno razvrednotil sistem totalnega terorja, saj je bil o preživetju dekleta kmalu
zatem obveščen pripadnik SS-enot Erich Mühsfeldt (1913–1948) in po kratkem
oklevanju odločil, da ga je potrebno usmrtiti.

157

Posebne komande (Sonderkommandos) so bile delovne enote nacističnih koncentracijskih taborišč,
sestavljene iz zapornikov – večinoma Judov – , ki so bili prisiljeni, da so odstranjevali trupla žrtev
iz plinskih celic.
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Totalitarni režimi, v katerih je bila absolutna vrednost pripisana sistemu in vodji158, ki je
sistem predstavljal, so se lahko razvijali in ohranjali le ob popolnem uničenju osebnega
sveta, torej sveta, v katerem sta človeški osebi priznana najvišje dostojanstvo in
vrednost. Uničevanje sveta osebe je hkrati pomenilo uničevanje človeških odnosov,
bližine in odgovornosti. V totalitarnih režimih je osebna odgovornost onemogočena
z več ravni: na ravni totalitarnega gibanja je odgovornost za vsa dejanja prenesena
na vodjo (Arendt 2003a, 462); na ravni žrtev v »zreli« fazi totalitarni režimi teh ne
izbirajo na podlagi njihovih dejanj ali nasprotovanja sistemu, temveč na podlagi
njihovih lastnosti, kot so pripadnost rasi, pripadnost razredu, videz, zdravstveno stanje,
spolna usmerjenost ... S tem žrtvam odvzemajo možnost, da bi s svojim delovanjem
vplivale na svoj položaj in položaj svojih bližnjih. Na ravni občutka odgovornosti do
žrtev so totalitarni režimi tega odstranjevali prav preko procesa razosebljanja žrtev,
po drugi strani pa so pomembni dejavniki izgubljanja občutka odgovornosti sodobna
tehnologija in birokratski postopki, ki omogočajo množično uničevanje ljudi brez
osebnega srečanja, brez srečanja iz oči v oči (Bauman 2006, 285). Na področju
birokratske učinkovitosti, ki je v sodobnosti izredno cenjena vrednota, ima veliko vlogo
avtoriteta višjega položaja. Nagnjenost sodobnega človeka (ne samo npr. Nemca ali npr.
duševno nestabilnih oseb, temveč vseh ljudi, ki živijo v sodobni družbi, kot je v svojem
poskusu pokazal Milgram159) k poslušnosti avtoriteti, še posebno, če naj bi imela ta
avtoriteta znanstven značaj, povzroča odpoved lastni avtonomnosti, odgovornosti in
presoji o upravičenosti in moralnosti dejanj, ki jih avtoriteta zahteva (prav tam, 245).
Oseba, njeno dostojanstvo in vse njene lastnosti, ki jih izpostavlja personalistična
filozofija, so v totalitarnih režimih brez vrednosti, ker jih sistem ne potrebuje in ker
sistem ogrožajo s svojo nepredvidljivostjo. Odvečne niso samo neskončne kategorije
sovražnikov sistema, temveč vse osebe, vključno z rablji; 160 edina vloga, ki jim je
v sistemu dodeljena, pa je ohranjanje gibanja oziroma vloga sredstev za ohranjanje
158

Tudi vodja za totalitarni sistem ni pomemben kot oseba, temveč kot funkcija, kot izpolnjevalec
človeške vsemogočnosti (Arendt 2003a, 474–475).
159
Stanley Milgram (1933–1984), ameriški družbeni psiholog, ki je v začetku šestdesetih let izvedel
eksperiment, s katerim je dokazal zelo močno dovzetnost sodobnega človeka za podrejanje avtoriteti.
Na presenečenje strokovne in laične javnosti je dokazal, da se večina ljudi podredi pritisku avtoritete tudi,
če so dejanja, ki so od njih zahtevana, očitno nemoralna in se za takšna dejanja sami od sebe nikoli ne bi
odločili (glej Milgram 2009; Bauman 2006, 233–238).
160
Rablji v totalitarni državi so sposobni učinkovitega uničevanja prav zato, ker verjamejo v lastno
odvečnost (Arendt 2003a, 553).
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režima in ideološkega nadsmisla, ki ga ta razglaša: »Totalitarizem mora predvsem
zaradi tega nadsmisla in popolne skladnosti zabrisati vsako sled tega, kar običajno
imenujemo človeško dostojanstvo. Spoštovanje človeškega dostojanstva namreč
potegne za sabo pripoznanje soljudi ali sonarodov kot subjektov, kot graditeljev svetov
ali sograditeljev skupnega sveta. Nobena ideologija, ki stremi k razlagi vseh
zgodovinskih dogodkov preteklosti in izrisovanju toka vseh dogodkov v prihodnosti, ne
more obvladati nepredvidljivosti, ki izhaja iz dejstva, da smo ljudje ustvarjalna bitja, da
lahko ustvarimo kaj tako novega, česar ne more nihče predvideti« (prav tam, 552).

9.2

Dejavnost, odnosi in govorica

Voditelji totalitarnih režimov preko propagande, prirejenih volitev, terorja in izbrisa
ljudi, ki režimu nasprotujejo (ali pa so tega osumljeni), stremijo k doseganju popolne
enotnosti, soglasnosti prebivalstva. Prizadevajo si, da bi ljudje dejavno in navdušeno
izkazovali svojo privrženost režimu in vodji. V kontekstu totalitarne države kot izraz
popolne soglasnosti ne zadošča le, da nihče javno ne nasprotuje režimu in ideologiji,
temveč je zahtevano nenehno zavzeto izražanje podpore na javnih shodih in govorih ter
včlanjevanje v stranko in njene odseke. Ljudje so glede na svoje obnašanje in zvestobo
režimu razvrščeni v različne kategorije. Kot izraz zvestobe šteje le dejavna podpora
režimu, ljudje pa tekmujejo, komu bo uspelo dokazati večjo stopnjo zvestobe
in predanosti. Dosjeji tajne policije v Sovjetski zvezi so na primer v prvi vrsti vsebovali
informacije, ali je določena oseba v odnosu do režima pasivna ali aktivna (Friedrich in
Brzezinski 1956, 135–136). V totalitarnih režimih je dovoljena in spodbujana le takšna
dejavnost osebe, ki je v skladu s smernicami režima, torej je oseba dejavna v imenu
režima; pristna in svobodna dejavnost osebe, za katero je značilno izražanje same sebe
in izpolnjevanje same sebe, pa je prepovedana.
Trpno vlogo ljudi v totalitarnih režimih izrecno poudarja Hannah Arendt, ki izpostavlja
stremljenje totalitarnih sistemov, da bi onemogočili vsakršno človeško delovanje in
spontanost ter uničili nepredvidljivost, ki je sicer človeku vrojena. Totalitarizem
poskuša ohromiti človeka kot dejavno bitje, katerega dejavnosti ni mogoče predvideti,
in na tak način zagotoviti uresničitev ideoloških prerokb (prevlada arijske rase/prevlada
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proletariata) in prosto pot zakonu gibanja narave/zgodovine. Totalitarni teror in
ideologija človeku odvzemata predpogoj svobode, to je možnost gibanja ali življenjski
prostor (Arendt 2003a, 561–562). Totalitarni režimi stremijo k temu, da bi iz številnih
edinstvenih človeških oseb proizvedli osebe, ki bi bile popolnoma enake, tako da bi
z opazovanjem enega človeka dobil vpogled v obnašanje in notranjost vseh ljudi,
z drugimi besedami bi vsi ljudje bili in delovali kot en sam človek, izginila bi človeška
pluralnost. »V popolni totalitarni vladavini, kjer so vsi ljudje postali En človek, kjer je
cilj vseh dejanj pospešiti gibanje narave ali zgodovine, kjer je vsako posamično dejanje
izvršitev smrtne kazni, ki jo je narava oziroma zgodovina že izrekla, torej v okoliščinah,
kjer se lahko popolnoma zanesemo, da bo teror vzdrževal stalno gibanje, sploh ne
potrebujemo načela akcije, ločenega od svojega bistva« (prav tam, 563). Ker pa
v zgodovini do popolne totalitarne vladavine vendarle nikoli ni prišlo, so totalitarni
režimi poleg terorja za usmerjanje in obvladovanje človeških dejavnosti uporabljali
ideologijo.
Uničevanje človeške zmožnosti delovanja ali pristne osebne dejavnosti, ki ni vsiljena
od zunaj, je za ohranjanje totalitarnih režimov nekaj najbolj nujnega in samoumevnega.
Popoln nadzor nad družbo je mogoč le ob popolnem nadzoru nad dejavnostjo ljudi.
Po Wojtyłi človeška dejavnost, predvsem pa dejanje kot zavestna, svobodna in
konkretna oblika dejavnosti, pričuje o človeškem obstoju, saj je to, kdo neka oseba je,
mogoče najbolje spoznati in razumeti na podlagi njenih dejanj (Wojtyła 1998, 4–5).
V totalitarnih režimih, kjer je večji del družbene in zasebne dejavnosti podrejen
ideološkemu sistemu in nadzorovan s strani terorja, je pristna osebna dejavnost
večinoma odsotna. Iz dejavnosti, ki jo narekujejo totalitarni sistemi, ni mogoče razbrati
ničesar, kar bi razkrivalo osebo, ta ostaja prikrita, ogrožena in prepovedana. Področje
dejavnosti je tako v totalitarnih sistemih ločeno od področja osebe: od odgovornosti,
učinkovitosti in svobode (glej poglavje disertacije 4.2).
Morda prav zato Hannah Arendt na številnih mestih uporablja nekoliko nenavadno
formulacijo, v kateri totalitarizem pooseblja; kot bi imel totalitarizem lastne namene in
bi deloval kot oseba; na primer: »Totalitarizem mora predvsem zaradi tega nadsmisla in
popolne skladnosti zabrisati vsako sled tega, kar običajno imenujemo človeško
dostojanstvo« (Arendt 2003a, 552) ali: »Pa vendar so totalitarni režimi v svojih
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prizadevanjih nevede odkrili, da obstajajo zločini, ki jih človeštvo ne more niti
kaznovati niti odpustiti« (prav tam). Do tovrstnega metaforičnega izražanja, ki povzroča
nejasnost, je kritična Margaret Canovan, ki poskuša misel Arendtove razjasniti s
hipotetično razlago. Po njeni razlagi, ki je po našem mnenju povsem verjetna, naj bi
Arendtova, v skladu s svojim nenehnim poudarjanjem nepredvidljivosti dogodkov in
človeške odgovornosti, v teoriji totalitarizma opisovala logiko in dinamiko položaja, v
katerem se sodobni človek (še posebej, vendar ne samo tisti ljudje, ki so podlegli
nacistični ali stalinistični ideologiji) znajde po svoji odgovornosti. Glede na logiko
položaja in ob upoštevanju določenih ciljev, izkušenj in pomanjkljivosti se ljudje
pogosto znajdejo v določenih vzorcih obnašanja, ne da bi to nameravali. V skladu s
takšnim branjem totalitarizem ne predstavlja več nekega zavestnega projekta, temveč
niz tokov, v katerih so se znašli ljudje, če so v politiko prihajali z določenimi cilji,
izkušnjami in pomanjkljivostmi, značilnimi za sodobnost (Canovan 2002, 37–38). Jasno
je, da totalitarizma ne moremo razumeti kot nekega tujka, ki bi deloval neodvisno
od ljudi in jih tako ogrožal; na tak način totalitarizma ni razumela niti H. Arendt.
Opozarjala pa je, da se ob sočasnem pojavljanju določenih (totalitarnih) prvin
vzpostavijo pogoji totalitarne nadvlade, v katerih večina ljudi izgubi sposobnost
delovanja, s tem ko se odreče svoji odgovornosti za sistem.
Podobno kot Wojtyła tudi H. Arendt trdi, da se oseba razkriva preko dejavnosti,
natančneje preko delovanja. Po H. Arendt pa je s samim delovanjem najtesneje
povezano govorjenje, ki ravno tako razkriva človeško osebo in njeno edinstvenost.
Govorjenje po eni strani spremlja delovanje ter ga opremlja z razlago, pomenom; po
drugi strani pa ima tudi govorjenje samo lastnosti delovanja. Brez govorjenja delovanje
postane nerazumljivo, celo nemogoče, saj odsotnost govorice hkrati pomeni odsotnost
osebe: »Dejanja, ki jih ne spremlja govor, izgubijo velik del svojega razodevnega
značaja, postanejo ›nerazumljiva‹ in njihov cilj je samo šokiranje z nerazumljivimi
dejstvi. Seveda jih je potem mogoče razumeti kot zavračanje govora in govorjenja:
razumemo lahko ravno to odkrito nemost. Če bi razen tega zares obstajala možnost
načeloma nemega delovanja, potem bi lahko bila storjena dejanja tudi brez subjekta
delovanja, brez samega delujočega; ne delujoči ljudje, temveč roboti bi izvrševali tisto,
kar bi bilo za ljudi načeloma nerazumljivo« (Arendt 1996b, 185). Po H. Arendt osrednja
vloga govorice kot delovanja ni posredovanje informacij, temveč razkrivanje osebe, ki
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govorico uporablja. Da govorica v življenju človeka nima zgolj vloge sredstva za
posredovanje informacij, temveč je njen pomen veliko globlji, izpostavljajo številni
personalistični filozofi, ki govorico povezujejo z odnosom (Buber); s skrivnostnostjo in
svetostjo človeške osebe (Marcel); z osmišljanjem človeškega življenja (Guardini) (glej
poglavje 4.4).
V totalitarnih režimih so bile globlje ravni govorice uničevane na različne načine:
– Najbolj skrajno je bil govor zatiran tam, kjer so bili najbolj skrajno zatirani
ljudje, v koncentracijskih taboriščih. Žrtvam v koncentracijskih taboriščih so že
načelno, hkrati s statusom človeške osebe, odrekli sposobnost govorice in
uničevali njihovo govorno sposobnost: »To, da z nami niso govorili, je na nas
učinkovalo hitro in uničujoče. Tistega, ki ne govori s teboj ali pa se nate obrača
s kričanjem, ki se ti zdi neartikulirano, si ne drzneš nagovoriti. Če imaš srečo, da
ob sebi najdeš nekoga, s katerim govoriš kakšen skupen jezik, je to dobro, saj
boš z njim lahko izmenjal vtise, se posvetoval in se mu izpovedal. Če ne najdeš
nikogar, se ti jezik posuši v nekaj dneh, hkrati z jezikom pa tudi misel« (Levi
2003, 75). V ta okvir sodita tudi onemogočanje pristnega medsebojnega
sporazumevanja med žrtvami ter preprečevanje, da bi žrtve dobile kakršnekoli
novice ali podatke iz zunanjega sveta, iz domovine ali od družine (npr. Levi
2003, 81–83; Jezernik 2013, 145). Poleg tega so žrtvam v koncentracijskih
taboriščih odvzeli pravico do imena in s tem do osebne identitete ter do statusa
človeške osebe.
– Uničevanje govorice in jezika preko nasilja (nad ljudmi). Najpomembnejše in
najbolj razširjeno sredstvo v totalitarnih režimih je teror oziroma nasilje.
Uporaba nasilja pa že samodejno izključuje govorico, je nema in onemogoča
razkrivanje oseb (Arendt 1996b, 187). Totalitarni režimi so na ravni celotne
družbe z uporabo ali grožnjo nasilja (stalna navzočnost možnosti nasilja)
onemogočali pristno sporazumevanje, saj je tajna policija nenehno nadzirala
tako javni kot zasebni prostor. Kdorkoli je lahko nastopal v vlogi tajnega agenta,
povsod se je razširilo nezaupanje (npr. Arendt 2003a, 509–529).
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– Uničevanje govorice in jezika preko govoričenja, kratic, ideoloških fraz,
prepovedi narečij, prepovedi uporabe besed tujega izvora … oziroma preko
nasilja nad samim jezikom. »Takrat nisem vedel – tega sem se zavedel šele dosti
pozneje – da je taboriščna nemščina jezik zase; če to povemo prav v nemščini, je
bila ortsundzeitgebunden, vezana na kraj in čas. Bila je še posebej pobarbarjena
različica jezika, ki ga je nemški filolog judovskega rodu Klemperer 161 imenoval
Lingua Tertii Imperii, jezik tretjega rajha. Zanj je predlagal celo kratico LTI po
ironični analogiji s stotinami drugih kratic (NSDAP, SS, SA, SD, KZ, RKPA,
WVHA, RSHA, BDM …), ki so bile drage takratni Nemčiji. O LTI in njeni
italijanski ustreznici so pisali že mnogi, tudi jezikoslovci. Jasno je, da se tam,
kjer se dela nasilje človeku, dela nasilje tudi jeziku. V Italiji nismo pozabili
neumnih fašističnih kampanj proti narečjem, proti »barbarizmom«, proti
zemljepisnim imenom v Valle d' Aosti, Val Susi in na Južnem Tirolskem, proti
vikanju s ›hlapčevsko in tujo besedo lei‹« (Levi 2003, 78).
V totalitarnih režimih so prav tako kot govorica uničevani tudi pristni odnosi.
Vsenavzočnost nasilja, sumov, nezaupanja, posegov v zasebnost, izsiljenega
pritrjevanja režimu in soglasnosti onemogoča vzpostavljanje in ohranjanje pristnih
odnosov ter gradnjo skupnosti. Po Hannah Arendt je osnovna izkušnja ljudi v pogojih
totalitarne vladavine prav osamljenost ali atomizacija. Osamljenost pa po H. Arendt ni
enaka samoti ali izolaciji, osamljenost je stanje največje odsotnosti odnosov, saj ne
izključuje le odnosov s soljudmi, temveč celo odnos človeka s samim sabo, ki omogoča
notranji dialog in razmišljanje, ter odnos s svetom, ki omogoča izkustvo: »Kar napravi
osamljenost tako neznosno, je izguba lastnega jaza, ki se lahko udejanji v samoti,
vendar pa njegovo identiteto lahko potrdi le zaupljiva in zaupanja vredna družba enakih.
V takšni situaciji človek izgubi zaupanje vase kot v partnerja lastnih misli in tisto
osnovno zaupanje v svet, ki je nasploh nujno za ustvarjanje izkustva. Jaz in svet,
sposobnost mišljenja in sposobnost izkustva sta hkrati izgubljena« (Arendt 2003a, 574).
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Victor Klemperer (1881–1960). Omenjeno delo, v katerem je obravnaval nacistični jezik, je bilo leta
2014 izdano tudi v slovenščini: glej Klemperer 2014.
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9.3

Resnica

Razumevanje resnice je v totalitarnih režimih popolnoma sprevrženo (tako kot so
v totalitarnih režimih sprevržene ostale vrednote, načela in kreposti) in podrejeno
ideologiji ter vodji režima. Resnici je odvzeta njena presežna raven; raven, ki ni
dostopna človekovim spoznavnim sposobnostim in na kateri resnica ohranja svojo
skrivnostnost in zakritost. Totalitarne ideologije in ideologije nasploh predpostavljajo,
da imajo popoln dostop do resnice oziroma se te samovoljno polaščajo. Ideološko
mišljenje povsem izključuje možnost, da bi bilo tudi samo odvisno od neobjektivnih
dejavnikov, z drugimi besedami, da bi bilo tudi samo subjektivno pogojeno. Ideologije
lastno resnico, ki jo dojemajo kot popolnoma objektivno in univerzalno, gradijo
na logiki neke utemeljitvene in brezčasne ideje, ki je ni mogoče izpodbijati na noben
način: »Totalnost in brezčasnost ideološke resnice pa sta možni na dveh predpostavkah,
ki ju ideologija drugače ni sposobna reflektirati. Prvo je odvisnost od človekovega
›pogleda‹, od katere je odvisen uvid v idejo. Ideologija je slepa za možnost svoje lastne
›intencionalnosti‹ in verjame v absolutno objektivnost svoje resnice, ki naj ne bi bila
odvisna od česa subjektivnega. Kot drugo pa ideologija verjame, da je prispela
do poslednje utemeljitve (fundamenta) stvarnosti in je zato po svojem bistvu
fundamentalistična. Vsaka ideologija predpostavlja ›fundamentalno idejo‹, ki ji
zagotavlja trdnost in ne dopusti, da bi jo karkoli postavilo pod vprašaj« (Klun 2014,
194). Obenem je za totalitarne ideologije značilno, da se zaradi zagotavljanja trdnosti
organizacije, ki jo ideologija podpira, odpovejo zapletenim ideološkim vsebinam.
Za totalitarno gibanje sta pomembnejši oblika ideologije in njena nezmotljivost kot pa
sama vsebina: »Totalitarna gibanja uporabljajo socializem in utilitarizem tako, da jima
odvzamejo utilitaristično vsebino, interese razreda ali naroda. Forma nezmotljivega
predvidevanja, s katero so predstavili ta dva koncepta, je postala pomembnejša od njune
vsebine« (Arendt 2003a, 433).
Ključno vlogo ima v totalitarnih režimih nezmotljivost organizacije in vodje ter trdnost
organizacije. Trdnost organizacije pa je odvisna od zvestobe in pokornosti članov, zato
totalitarni sistem zahteva popolno zvestobo in pokornost članov stranke (kot gibanje) ter
vseh državljanov (kot režim). V tem kontekstu bi kompleksna vsebina pomenila veliko
omejitev sistema, potrebno bi bilo paziti na to, da se ne nasprotuje lastnim ideološkim in
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programskim točkam; poleg tega pa bi ljudje svojo pripadnost in zvestobo
gibanju/režimu lahko uravnavali glede na svoje strinjanje/nestrinjanje z vsebino (prav
tam, 407). Vsebina totalitarne ideologije je zato okleščena na nekaj osnovnih in
absurdnih laži, ki v nacizmu temeljijo na temeljni ideji prevlade arijske rase,
v komunizmu pa na ideji brezrazredne družbe. Te osnovne laži postanejo del totalitarne
organizacije ter del lažnega sveta, ki ga organizacija ustvarja, zato jih ni mogoče
zavreči. Laž o judovski moči in zaroti je na primer tako močno vpeta v nacizem, da
obstoj nacizma brez nje ni mogoč. Stalinizmu kot obliki komunizma sicer mnogi avtorji
pripisujejo bolj kompleksno vsebino, ki naj bi temeljila v marksizmu; H. Arendt pa trdi,
da se je vsebina marksizma tekom nenehnih reinterpretacij povsem izvotlila in da se
v okviru stalinistične ideologije ni bilo mogoče zanašati na marksistične niti na kakšne
druge trdne smernice: »Dejstvo, da kar najpopolnejše poznavanje marksizma in
leninizma ni bilo nikakršen vodič političnega vedenja – da si, nasprotno, lahko sledil
partijski liniji le, če si vsako jutro ponovil, kar je Stalin razglasil prejšnjega večera –, je
seveda imelo za posledico isto stanje zavesti, isto skoncentrirano pokornost, ki je ni
razdelil noben poskus, da bi razumel, kaj počneš, ki jo je izražalo Himmlerjevo spretno
sestavljeno geslo za njegove SS-ovce: ›Moja čast je moja lojalnost.‹« (Arendt 2003a,
408).
Po drugi strani totalitarna ideologija povsem izključuje tudi možnost neodvisnega
obstoja bivanjske resnice, torej osebne izkušnje resnice, ki jo vsak posameznik
pridobiva preko lastnih življenjskih izkušenj, poglabljanja v lastno notranjost ter preko
vključevanja v raznolike odnose. Vsak posameznik se mora v totalitarnem sistemu
podrediti ideološki resnici in se odpovedati lastnim spoznanjem. Značilen primer
zahteve po popolni prevladi nad vsemi ravnmi resnice, predvsem pa nad bivanjsko
resnico, je zahteva stalinističnega režima, da obtoženi za dobro komunističnega sistema
prizna svoje izdajstvo, četudi ga ni izvršil, in se prepusti obsodbi in neizogibnemu toku
zgodovine, ki zahteva njegovo žrtvovanje: »Nadrejeni dovolj dobro poznajo mene in
moje delo in če partija in NKVD sedaj od mene zahtevata, da priznam nekatere stvari,
morata imeti za to dobre razloge. Moja dolžnost kot zvestega sovjetskega državljana je,
da se ne vzdržim priznanja, ki ga od mene zahtevajo« (Arendt 2003a, 515, opomba 99,
navaja Becka in Godina).
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Totalitarne ideologije dosledno zavračajo vsa stvarna dejstva, ki pričajo o njihovi
neresničnosti in ki jih je mogoče potrditi z izkustvom ter pričevanjem ljudi, ki niso
ideološko zaslepljeni. V logiko, ki je zaznamovana s predpostavko neomejene moči
totalitarnega sistema, je vpet prezir do dejstvene resnice, saj slednja predstavlja
omejitev njegovi domnevni vsemogočnosti. »Preden vodje množic prevzamejo oblast,
da bi resničnost prilagodili svojim lažem, njihovo propagando zaznamuje njen skrajni
prezir do dejstev kot takih, saj je po njihovem mnenju dejstvo popolnoma odvisno od
moči človeka, ki ga lahko ponaredi. Trditev, da je moskovska podzemeljska železnica
edina na svetu, je laž le, dokler boljševiki nimajo moči, da uničijo vse druge« (prav tam,
435). Skrajnost totalitarnih ideologij se kaže v tem, da dejstev, ki se ne skladajo
z ideološko »resnico«, ne poskušajo zgolj ignorirati ali prikriti, temveč jih bolj ali manj
dosledno uničujejo. Uničevanju dejstvene resnice so v totalitarnih režimih namenjeni
raznovrstni postopki, za katere skrbi tajna policija. Dogodki, ljudje in celo objekti, ki
za totalitarno »resnico« niso ustrezni oziroma dokazujejo njeno nepravilnost, morajo
biti uničeni, hkrati pa morajo biti uničeni zapisi in drugi dokazi o njihovem obstoju.
Hannah Arendt v tem kontekstu zapiše: »Vse te laži so potencialno nasilne, tudi če se
njihovi avtorji tega zavedajo. Vsako organizirano laganje teži k uničenju tega, kar je
sklenilo zanikati, četudi so le totalitarni veljaki laganje zavestno uporabljali kot
izhodišče za ubijanje. Ko je Hitler 30. januarja leta 1939 v znanem govoru v Reichstagu
razlagal, da je »judovstvo /snovalo/ svetovno vojno med narodi, z namenom izkoreniniti
arijska ljudstva Evrope« in da mu bo tokrat spodletelo, je v jeziku totalitarnih
oblastnikov jasno oznanil: »Načrtujem vojno in izkoreninjenje judovstva.« Ko je Trocki
izvedel, da v Stalinovi različici zgodovine ruske revolucije ni njegovega imena, mu je
moralo postati jasno, da ga namerava Stalin umoriti – že zato, ker je javnosti znano ime
očitno lažje odstraniti iz zgodovinskih knjig, če se hkrati spravi s sveta tudi nosilca
imena« (Arendt 2003b, 92). Totalitarni režimi so preko ideologije, propagande in terorja
ustvarjali lasten svet, ki je temeljil na trdnosti in moči sistema, ne pa na stvarnosti. Svet
totalitarnih laži je množicam ustrezal, dokler in kolikor jim je nudil občutek
domačnosti, varnosti, trdnosti in predvidljivosti, česar jim stvarnost atomizirane družbe
in šibkih političnih sistemov ni omogočala. Vendar totalitarna laž na dolgi rok ni bila
sposobna nadomestiti resnice/dejanskosti. Skrajni totalitarni teror ni uničil stvarnosti, ki
ga je obdajala, temveč je sprožil samouničenje (v primeru Nemčije in Italije) ali pa se je
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postopoma umiril, prilagodil razmeram in preoblikoval (v primeru Sovjetske zveze in
Jugoslavije).
Kljub temu pa je totalitarna laž, ki je obsegala kompleksno potvarjanje in uničevanje
dejstvene resnice; onemogočanje oblikovanja bivanjske resnice ter uničevanje
zavedanja o presežni ravni resnice, uspela poškodovati čut človeških oseb za resnico.
»Kjer se dejstva dosledno nadomeščajo z lažmi in totalnimi fikcijami, se izkaže, da
nadomestka za resničnost ni. Kajti rezultat tega nikakor ni sprejetje laži kot resnične
in razvrednotenje resnice, češ da je laž, marveč uničenje človekovega čuta za orientacijo
v območju stvarnega; ta pa ne more pravilno delovati brez zmožnosti razlikovanja med
resnico in neresnico« (prav tam 99).

9.4

Družba in država

Uničevalnost totalitarnih sistemov je močno poškodovala sestavo in trdnost družbe ter
države. Voditelji totalitarni režimov so obstoječo družbo dojemali kot povsem izrojeno
(degeneracija rase/vladavina kapitalizma) in nepopravljivo, zato so načrtovali uničenje
obstoječega sistema in izgradnjo novega oziroma vračanje k nekdanjemu, domnevno
idealnemu sistemu arhaičnega obdobja v primeru nacizma (glej Žalec 2013c). Za opis
totalitarne metode spreminjanja družbe je mogoče uporabiti Popperjev pojem
utopičnega družbenega inženiringa ali utopičnega družbenega spreminjanja (glej
podpoglavje disertacije 5.1), ki označuje metodo spreminjanja družbe, pri kateri je
najprej zastavljen nek idealen in običajno nedosegljiv (utopičen) končni cilj, ki se ga
kasneje ne spreminja. Šele ko je cilj že določen, so sprožena dejanja in sredstva
za njegovo uresničitev, vendar cilj zaradi svoje oddaljenosti in idealnosti ostaja
nedosežen, kljub uporabi skrajnih sredstev in skrajnega nasilja (Popper 2012, 157–163).
Cilj totalitarnih režimov je doseganje popolne totalitarne družbe, torej brezrazredne
družbe/vladavine proletariata ali prevlade arijske rase, v kateri bi vsak posameznik
deloval popolnoma skladno s smernicami režima. Bolj kot totalitarni eksperiment
spreminjanja družbe in človeka kaže na nedosegljivost zastavljenega cilja, skrajnejša
sredstva so uporabljena.
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Prvi korak k ustvarjanju nove družbe predstavlja uničevanje obstoječih družbenih vezi,
in to predvsem najglobljih, najpristnejših; tistih, ki so bile vir zaupanja in odnosov.
Po eni strani so totalitarni sistemi na oblast lahko prišli le v družbi, ki je bila že do neke
mere atomizirana, po drugi strani pa so po prevzemu oblasti to atomiziranost
stopnjevali. Bolj kot je bila družba nestrukturirana, se pravi brez posebne hierarhije ter
brez močnih interesnih skupin z lastnim predstavništvom, lažje so totalitarni režimi
organizirali množice, z drugimi besedami številne ljudi, ki niso imeli oblikovanega
posebnega političnega ali kakšnega drugega prepričanja (Arendt 2003a, 395). Sicer so
tudi v pretežno nestrukturirani in množični družbi obstajale družbene skupine in vezi, ki
so totalitarnim režimom predstavljale oviro pri vzpostavljanju popolnega nadzora.
Odpravo teh so zato poskušali doseči preko zatiranja in terorja, pa tudi preko
ustanavljanja novih družbenih in političnih organizacij, ki pa niso bile namenjene
povezovanju, temveč predvsem nadzoru. Komunistična prizadevanja za preureditev
družbe Besançon opiše takole: »Skušali so odpraviti organske oblike družbenega
življenja: družine (če je imela oblast to moč; kljub vsemu so se družine povsod uprle,
a ne brez razjed in poškodb), razrede, interesne skupine, ustavne organe. Ljudem so bile
odvzete vsakršne pravice do zbiranja, spontanega združevanja, predstavništva. Bili so
kot posamezni atomi, ki so jih prisilili v nove strukture, oblikovane po tistih, ki bi
obstajale, če bi socializem resnično nastopil. Prevzele so imena, kot so sovjeti (sveti),
zveze, komune. Ker pa socializem obstaja le virtualno, so bile vse nove strukture oblike
prisile.« (Besançon, 2014, 66) Podobno je v družbo posegal nacizem, ki pa je nekatere
družbene oblike ohranil, vendar si jih je popolnoma podredil in jim odvzel moč.
Najosnovnejša in najtesneje povezana družbena enota je družina, v kateri se običajno
oblikujejo tudi najpristnejši in najgloblji odnosi. Družine so bile v totalitarnih režimih
eden izmed pomembnih »otokov ločenosti«,162 ki so celo v totalitarnih razmerah
ohranjali kritičnost do totalitarne ideologije, določeno mero notranje neodvisnosti in jih
totalni teror in nadzor nista popolnoma strla. »Otoki ločenosti« so imeli tako
v totalitarnih režimih vlogo minimalne opozicije. Voditelji totalitarnih režimov so si
prizadevali, da bi družino kot enoto z lastno integriteto in kot enoto, ki človeku
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Friedrich in Brzezinski uporabita izraz »Islands of separateness« za dele družbe, ki so v totalitarnih
režimih ohranjali določeno mero notranje neodvisnosti. V kategorijo »otokov ločenosti« uvrstita družino,
cerkve, univerze in vojaške ustanove (Friedrich in Brzezinski 1956, 239). Ta izraz so prevzeli tudi številni
drugi teoretiki, ki se ukvarjajo z raziskovanjem totalitarizma.
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omogoča vzpostavljanje pristnih odnosov ter zaupanja, uničili; hkrati pa so poskušali
vzpostaviti družino kot enoto totalitarne družbe. Glavna in edina naloga »totalitarne
družine« sta bila oplojevanje ter vzrejanje otrok, ki bodo dejavni pripadniki režima.
Družinska politika komunističnih in nacističnih/fašističnih režimov se je v začetnih
fazah močno razlikovala, vendar se je v zreli fazi režimov iztekla v povsem primerljive
smernice: podpiranje »totalitarne družine«, kot je opredeljena zgoraj, ter intenziven
nadzor tajne policije nad družinskim življenjem. Boljševistični režim je na primer sprva
nameraval povsem odkrito uničiti družino, saj naj bi imela buržoazni značaj in naj bi
bila nepopravljivo vezana na zasebno lastnino. To dogmatično stališče je bilo po vsej
verjetnosti povezano z boemskim življenjskim stilom številnih marksističnih ideologov,
koreninilo pa je tudi v pretiranem posvečanju izključno gospodarskim vidikom
družbenih sestav in gibanj, ki je pomen trdnih medosebnih odnosov povsem zanemarilo.
V tej fazi so boljševiki poenostavili ločitvene postopke, splav, intenzivno spodbujali
spolno promiskuiteto, itd. V začetku tridesetih let dvajsetega stoletja pa so se družinske
smernice spremenile: v letu 1933 je homoseksualnost postala kriminalni prestopek, v
letu 1936 so sledili odloki proti splavu, v štiridesetih letih so bile postavljene stroge
omejitve glede ločitev, sovjetski tisk pa je začel močno poudarjati vlogo družine
za režim (Friedrich in Brzezinski 1956, 240). V tem obdobju je bila družina razumljena
kot sredstvo za podpiranje komunistične družbe, komunistična partija pa je imela
nalogo, da krepi »totalitarno družino« in jo nadzoruje. Nacizem in fašizem sta po drugi
strani družino kot »proizvajalko režimskega podmladka« spodbujala že od samega
začetka: poudarjala sta vlogo ženske kot matere in gospodinje, hkrati pa zahtevala, da je
ženska popolnoma predana režimski ideologiji; spodbujala sta poroke; uveljavljene so
bile denarne nagrade za matere s številnimi otroki; v fašistični Italiji so morali biti
državni uradniki poročeni, vsi samski ljudje pa so bili diskriminirani in visoko
obdavčeni. Denarno nagrado za velike družine je v kasnejšem obdobju podeljevala tudi
Sovjetska zveza. Spodbujanje družinskega življenja je bilo v totalitarnih režimih
namenjeno izključno »vzrejni« vlogi družine. Na vseh drugih ravneh je politika
totalitarnih režimov že po svoji naravi nasprotovala družini in družinski povezanosti.
V stremljenju po popolni absorpciji človeške osebe so totalitarni režimi poskušali
zlomiti intimni krog družinskega življenja. Družinsko povezanost so rahljali preko
pozivov za včlanjenje otrok v masovne mladinske organizacije ter propagandne šolske
oddelke; pozivov za udeleževanje na mitingih; državne organizacije prostega časa;
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nadzora nad družinskim življenjem s strani tajne policije; spodbujanja ovajanja
družinskih članov … V totalitarnih režimih je indoktrinacija otroke pripravljala
na vlogo družinskih vohunov in tako vseprisoten občutek strahu vnesla celo v najožje
družinske kroge. Eden od uradnih herojev Sovjetskega mladinskega gibanja je Pavlik
Morozov, ki je svoje starše izdal sovjetski tajni policiji (NKVD). Pavlik je svojega očeta
tajni policiji prijavil zaradi nasprotovanja kolektivizaciji, kar je imelo za posledico
likvidacijo očeta. Mladega Pavlika so nato iz čistega besa umorili sovaščani, zaradi
česar je dobil v sovjetskem režimu status mučenika in heroja (prav tam, 244).
Družba je v totalitarnih sistemih prežeta s sumom in strahom, saj vsi ljudje hkrati
postanejo potencialni tajni agentje in osumljenci. Možnost nenehne navzočnosti nadzora
tajne policije postane najpomembnejši družbeni dejavnik, ki oblikuje tako gospodarsko
in poslovno kot zasebno raven. Na ravni celotne družbe je razširjen tudi teror, katerega
posledic ne nosijo samo žrtve in storilci, temveč tudi tisti, ki vanj niso neposredno
vpleteni. Družbeno-politične čistke določenih skupin prebivalstva nekaterim drugim
skupinam prebivalstva omogočajo določene prednosti, kot so pridobitev zaposlitve,
stanovanja …, hkrati pa jih zaradi okoriščanja na račun čistk inkriminirajo: »Ponižanje
ob tem, da dobiš službo zaradi nepravične eliminacije predhodnika, ima enako
demoralizirajoč učinek, kot ga je imela eliminacija Judov za sprostitev delovnih mest
za Nemce; vsak delojemalec s tem postane zavestni sokrivec zločinov vlade, njihov
zagovornik, pa naj mu je to všeč ali ne. Rezultat je ta, da občutljivejši, kot je
posameznik, bolj vneto bo zagovarjal sistem.« (Arendt 2003a, 522)
Na pojmovni ravni je stanje odnosov v totalitarni družbi mogoče označiti z Bubrovim
pojmom kolektivnosti, ki ponazarja človeško mnoštvo, v katerem ni pristnih
medsebojnih stikov, srečanj odnosov; ali pa z Wojtyłovim pojmom odtujitve, ki
predstavlja nasprotje deležnosti oziroma občutek razčlovečenosti in nezmožnost
vzpostavljanja pristnega medsebojnega odnosa ter oblikovanja pristne skupnosti
(Wojtyła 1998, 12–13). Buber svoje pojmovanje kolektivnosti ponazarja z metaforo
množice, ki strumno koraka skupnemu cilju nasproti, posamezniki v tej množici pa se
nikoli ne srečajo drug z drugim, saj so v množici med seboj tako tesno zvezani, da
nimajo možnosti za ustvarjanje odnosov (Buber 1999a, 146). Prispodobo skrajne
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utesnjenosti in vklenjenosti za totalitarno družbo uporablja tudi H. Arendt (Arendt
2003a, 561).

Ob prevzemu oblasti totalitarna stranka prevzame nadzor nad vlado in ostalimi
državnimi ustanovami in orodji, obenem pa jim odvzame osrednjo politično vlogo.
Center oblasti je prenesen na strankarske organe, ki niso vključeni v državne institucije,
zato slednje izgubijo nadzor nad zadevami, ki naj bi jih urejale (Arendt 2003a, 509 in
Linz 2000, 94–95). V totalitarnem režimu je tudi država reducirana na raven sredstva
za zagotavljanje oblasti in moči režima. Komunizem mednarodne in protidržavne težnje
spremljajo že od samega začetka; v marksistični doktrini ima država povsem obroben
pomen, ob prehodu v brezrazredno družbo pa naj bi ga povsem izgubila, predvideno je,
da bo država tedaj odmrla. Prav tako je država obrobna za nacizem, ki ne cilja zgolj na
prevlado arijske rase v Nemčiji, temveč v svetovnem merilu. »Po Hitlerju je bila država
le ›način‹ ohranjanja rase, kot je po boljševistični propagandi država le instrument v
razrednem boju.« (Arendt 2003a, 443) Tako v nacističnem kot stalinističnem režimu se
ustava sicer ohrani/sprejme, vendar nima več nobene veljave (v primeru weimarske
ustave) ali pa je napisana tako, da ne ščiti niti osnovnih človekovih pravic (v sovjetskem
primeru): »Sovjetska zveza […] si je celo namenoma nakopala težavno nalogo napisati
povsem novo in zelo podrobno ustavo leta 1936 […] Toda objava ustave se je izkazala
za začetek čistke strašanskih razsežnosti, v kateri so v približno dveh letih likvidirali
obstoječo upravo in izbrisali vse sledove normalnega življenja in ekonomskega
okrevanja, do katerega je prišlo v roku štirih let po likvidaciji kulakov in prisilni
kolektivizaciji kmečkega prebivalstva. Od takrat naprej je ustava iz leta 1936 igrala
natanko isto vlogo, kot jo je v nacističnem režimu igrala weimarska ustava: bila je
povsem zanemarjena, toda nikoli odpravljena« (Arendt 2003a, 482–483). Prav tako je
bila zakonodaja, sprejeta v totalitarnih režimih, povsem nečloveška. Ne samo, da ta
zakonodaja ni ščitila osnovnih človekovih pravic, temveč jih je grobo kršila (nürnberški
zakoni, sovjetski »protiparazitski« zakoni) in »legalizirala« množične čistke,
deportacije, zlorabe itd. (npr. Arendt 2003a, 482; Werth 1999, 277).
Medtem ko so trdnost državnih političnih ustanov vodje totalitarnih režimov spodkopali
z odvzemom njihovih osrednjih funkcij, gospodarsko raven države uničijo z neutilitarno
ideološko politiko. Hitlerjeva medvojna politika je, predvsem v zadnjih letih vojne,
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Nemčijo vodila v popoln propad. Velika večina gospodarstva je bila usmerjena
v zagotavljanje vojne tehnologije in tehnologije za koncentracijska taborišča, obenem
pa so bila zanemarjena ostala gospodarska področja, ki so bila pomembnejša
za preživetje ljudi in države. Hitler je v svojem hazarderskem vodenju priznaval samo
dva mogoča vojna izida: popolno zmago ali popoln poraz; in ko se je tehtnica začela
nagibati k popolnemu porazu, se ni želel soočiti z dejstvi in ni želel sklepati
kompromisov, temveč je poskrbel za katastrofo na ravni celotne Nemčije (ogromne
vojaške izgube, gmotno uničenje zaradi bombardiranja, uničenje gospodarstva …).
Stalin je bil po drugi strani pripravljen na večje zunanjepolitične kompromise in tako
Sovjetske zveze ni izpostavljal zunanjepolitičnemu uničenju, vendar je z masovnimi
čistkami, deportacijami, centraliziranim gospodarstvom in uničenjem zasebne lastnine
državo izčrpaval na notranjepolitični ravni. Poleg druge svetovne vojne so udarce
za gospodarstvo Sovjetske zveze pomenili nenehna obdobja lakote, pomanjkanje, teror
nad prebivalstvom, nerentabilnost gulagov, dotrajanost opreme ter orodja itd. (npr.
Werth 1999, 203–286).

9.5

Totalitarizem in človekove pravice

Totalitarni režimi 20. stoletja, ki so (vsaj v zahodni civilizaciji) svoj vrhunec doživeli
v času okrog 2. svetovne vojne, so s skrajnim kršenjem človekovih pravic pokazali
na njihovo neučinkovitost in naredili prelom v njihovo razumevanje. Christopher
Menke in Arnd Pollmann v uvodu v Filozofijo človekovih pravic (Philosophie der
Menschrechte) zavračata najbolj razširjeno pripoved zgodovine človekovih pravic kot
poenostavljeno, filozofsko in empirično napačno ter ugotavljata, da vodi v napačno
razumevanje sedanjega stanja človekovih pravic. Na kratko povzeto, standardna
pripoved gradi naslednjo zgodbo: prvo obdobje človekovih pravic se je začelo
s filozofijo naravnega prava v 17. in 18. stoletju in je uveljavilo idejo o določenih
univerzalnih pravicah, ki jih imajo vsi ljudje, vendar ta ideja ni imela nobenih praktičnih
posledic v resničnosti oziroma svetu. V drugem obdobju, v drugi polovici 18. stoletja,
se preko ameriške in francoske revolucije človekove pravice v določenih državah
uveljavijo kot državljanske pravice in s tem kot politična resničnost. Vendar na ta račun
izgubijo svojo univerzalnost, poleg tega pa so precej elitistične, veljajo le za določene
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skupine prebivalstva (ne veljajo za ženske, črnce, Jude, revne …). Tretje obdobje je čas
po drugi svetovni vojni, ko se obe osnovni zamisli združita; človekove pravice
postanejo tako univerzalne kot pravno veljavne in institucionalno zastopane. Takšno
razumevanje je napačno, saj ne gre za golo združitev filozofsko zahtevanih naravnih
pravic in uresničenih nacionalno-državnih pravic, ampak za prelom v razumevanju
človekovih pravic po drugi svetovni vojni, ko se je potreba po oblikovanju
mednarodnopravnega dokumenta o človekovih pravicah pokazala prav zaradi izkušnje
izbruha skrajne nečlovečnosti totalitarnih režimov (Menke in Pollmann 2007, 12–18).
Čeravno zveni neprijetno, je trditev, da je bil vzpon totalitarnih režimov predpogoj
za oblikovanje sodobnega pojma človekovih pravic, povsem upravičena.
Vendar, ali potemtakem sploh lahko govorimo o kakšni povezavi in vplivu pojma
človekovih pravic, ki je bil oblikovan pred 2. svetovno vojno, na tistega po 2. svetovni
vojni, če gre za tako močan rez v razumevanju? Vsekakor obstaja kontinuiteta, saj gre
za ohranjeno specifično vsebino pravic in priznavanje naravnopravnosti (danosti)
pravic; torej se srž človekovih pravic ohranja, vendar se po 2. svetovni vojni poveže
z izkušnjo skrajne nečlovečnosti, ki pojmu omogoča novo kvaliteto razvoja.
Hannah Arendt poudarja nezmožnost predvojnega akta človekovih pravic, da bi
zagotavljal samo pravico do človekovih pravic ljudem, ki so zaščite najbolj potrebni,
torej ljudem brez državljanstva in domovine, ki pa jih je v sodobnih političnih razmerah
vedno več. Najbolj temeljna človekova pravica je torej pravica do pravic oziroma
pravica do pripadnosti skupnemu svetu ljudi, ki pa je ni mogoče zaščititi brez ustrezne
zakonodaje in brez skupne človeške volje za priznavanje pravic vsem ljudem (glej
podpoglavje disertacije 4.7). Odrekanje pravice do pravic vedno številčnejši masi ljudi
brez državljanstva je med svetovnima vojnama predstavljalo enega izmed pomembnih
dejavnikov, ki je omogočil razvoj totalitarnih gibanj. Totalitarni režimi pa so trend tega
odrekanja pospešili in radikalizirali. Ob njihovem prihodu na oblast je bila sprva pravica
do pravic ter pravica do človeškega dostojanstva odvzeta določenim družbenim
skupinam (npr. Judom; kozakom, kulakom, buržoaziji), ki so jim sistematično
odvzemali status človeške osebe; kasneje pa se je odvzem pravice do pravic poljubno
širil (Slovani, bolniki; družbeni sovražniki, družbeni zajedavci …), dokler se ni razširil
na celotno družbo: »Odprava človekovih pravic in umor pravne osebe v človeku je
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predpogoj totalitarne nadvlade. In to ne velja le za posebne kategorije ljudi, kot so
zločinci, politični nasprotniki Judje in homoseksualci, ki so bili žrtve prvotnih
eksperimentov, temveč za slehernega prebivalca totalitarne države. Odkrito strinjanje je
v enaki meri ovira za popolno nadvlado kot odkrita opozicija.« (Arendt 2003a 543)
Izbris pravice do človekovih pravic vseh ljudi je predpogoj za uresničitev namena
voditeljev totalitarnih režimov, da spremenijo človeško naravo, da »izdelajo«
potrošnega človeka brez lastnega smisla in dostojanstva, z drugimi besedami, da imajo
prosto pot za razpolaganje s človekom kot z orodjem režima.
Kljub temu da so bile človekove pravice v totalitarnih režimih ukinjene na ravni celotne
družbe, so bile najbolj skrajno in najbolj sistematično kršene tistim skupinam, ki so bile
označene za najnevarnejše in nepopravljive sovražnike sistema, ki jih je potrebno
popolnoma izključiti in iztrebiti. Skupine »ljudskih/družbenih« sovražnikov so
totalitarni sistemi potrebovali za svoj obstoj: da so lahko razvijali svojo ideologijo,
uveljavljali vseprisotnost terorja in vzdrževali sistem v nenehnem gibanju.
Za poimenovanje namernega iztrebljanja določenih skupin v okviru neke države je
v sodobnosti uveljavljen izraz genocid, vendar njegova uporaba zaradi njegove etične
zaznamovanosti (glej Žalec 2013a, 36) ni povsem poenotena – predvsem glede vrst
skupin, katerih uničenje naj bi izraz označeval. Uveljavljena mednarodna pravna
definicija genocida je bila zapisana v letu 1948, v II. in III. členu Konvencije OZN
o preprečevanju in kaznovanju genocida (v nadaljnjem besedilu Konvencija): »Člen II:
V tej konvenciji genocid pomeni katero koli od naslednjih dejanj, storjenih z namenom,
da se uniči v celoti ali delno narodnostno, etično, rasno ali versko skupino kot tako: a)
pobijanje pripadnikov take skupine; b) povzročanje hudih telesnih ali duševnih poškodb
pripadnikom take skupine; c) naklepno izpostavljanje takšne skupine življenjskim
razmeram, ki naj privedejo do njenega fizičnega uničenja, delno ali v celoti; d) uvajanje
ukrepov, ki preprečujejo rojstva v skupini; e) prisilno preseljevanje otrok ene skupine
v drugo skupino. Člen III: Kaznujejo se naslednja dejanja: a) genocid; b) dogovarjanje
za genocid; c) neposredno in javno pozivanje k genocidu; d) poskus genocida; e)
sostorilstvo v genocidu.« (Kolarič 2013, 44–45) V osnutku Konvencije so bile kot
možne žrtve genocida navedene tudi politične in socialne skupine, vendar so bile pred
njenim sprejemom iz opredelitve izločene zaradi pritiska (totalitarne) Sovjetske zveze
(prav tam, 43). Izločitvi uničevanja političnih in družbenih skupin iz opredelitve
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genocida nasprotujejo številni avtorji, kot so Leo Kuper, Daniel Chirot, Clark
McCauley, Claudia Card, vendar tudi med njimi ni soglasja glede najboljše
terminološke in pojmovne rešitve. Navedeni avtorji (Kuper, Chirot in McCauley) kot
argumente proti izločitvi političnih skupin navajajo veliko vlogo političnih razlik in
sporov pri masovnih pokolih in uničevanju; posreden vpliv političnih sporov
na genocide rasnih, narodnih, etničnih ali verskih skupin; masovnost in pogostost
ideoloških iztrebljanj (Žalec 2011a, 301 in Žalec 2013b, 62–64). Claudia Card po drugi
strani izpostavlja pomen družbene (socialne) smrti za opredelitev genocida. Socialna
smrt je nasprotje in uničenje socialne vitalnosti, slednja pa se uresničuje preko
medsebojnih odnosov na zasebni in družbeni ravni, saj ti odnosi osmišljajo in oblikujejo
življenje človeške osebe. Socialna smrt kot uničenje medsebojnih odnosov na vseh
ravneh je po Cardovi osrednja značilnost genocida in čeprav ni vsaka socialna smrt
genocid, je vsak genocid socialna smrt (Žalec 2013a, 35).
Razširjen pojem genocida, torej pojem genocida, ki vključuje namerno uničevanje
družbenih in političnih skupin ter pojem socialne smrti, je, kot opozarja Žalec, temelj in
inherentna značilnost totalitarnih režimov: »Totalitarizmi potrebujejo sovražnika
v obliki družbene skupine, ki jo razglasijo za tako, ki jo je treba iztrebiti. Potrebujejo
torej genocid. Ko to enkrat storijo, je uničenje te družbene skupine povzdignjeno v tako
rekoč vrhovno vrednoto, v nekaj, kar je vrednota samo po sebi, kar je samo cilj, in ne
sredstvo, in čemur moramo podrediti vse prizadevanje, celo če nam to škodi in je to na
nek način samouničevalno« (Žalec 2013a, 36–37). Genocidna dejanja, ki so jih vršili
pripadniki totalitarnih režimov, so skrajni primer odvzema pravice do pravic, pomenijo
namreč popolno izključitev iz skupnega človeškega sveta, celo po smrti. Žrtvam ni bilo
odvzeto le življenje, temveč tudi pravica do osmišljanja smrti, pravica do dostojnega
pokopa in groba ter do spomina nanje: »Taborišča in usmrtitve političnih nasprotnikov
so le del organizirane pozabe, ki ne zaobsega le nosilcev javnega mnenja, bodisi v
govorjeni ali pisani besedi, ampak tudi družine in prijatelje žrtev. Žalovanje in spomin
sta prepovedana. […] V zahodnem svetu je imel doslej usmrčeni sovražnik še celo
v obdobjih največjega mračnjaštva pravico, da se ga ohrani v spominu, s samoumevnim
pripoznanjem dejstva, da smo vsi ljudje […] Koncentracijska taborišča so s tem, ko so
smrt naredila za nekaj anonimnega (ko ni bilo mogoče izvedeti, ali je jetnik živ ali
mrtev), smrti odvzela ves smisel konca izpolnjenega življenja. V nekem smislu so
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posamezniku odvzeli smrt in s tem dokazali, da mu od takrat naprej nič ne pripada in da
sam več ne pripada nikomur. Njegova smrt je samo še zapečatila dejstvo, da sploh
nikoli ni obstajal.« (Arendt 2003a, 544–545)
Izključevanje ene ali več skupin iz skupnega človeškega sveta ter zavračanje človekovih
pravic določenim skupinam ali pa človekovih pravic nasploh je mogoče opaziti že
v teoretičnem pristopu ideologij in misli, ki so totalitarnim ideologijam služile kot
osnova.
Carl Schmitt (njegova kritika liberalizma je kratko predstavljena že v podpoglavju 2.3)
sicer človekovih pravic ne zavrača neposredno, ostro pa kritizira liberalizem, ki ga loči
od demokracije, ter oblikuje pojem političnega, ki temelji na izključevanju in nasilju.
Kritika liberalizma je vsebovana tako v spisu Pojem političnega kot v razpravi
Duhovnozgodovinski položaj današnjega parlamentarizma, vendar je v slednji ta tudi
osrednja tema. V tej razpravi Schmitt oblikuje trditev, da je razvoj moderne države
v Evropi med seboj pretesno povezal demokracijo in parlamentarizem, ki sta sicer dva
ločena

in med seboj neodvisna pojma.

Demokracija po Schmittu temelji

v vzpostavljanju identitete med vladajočimi in vladanimi, na homogenosti (predvsem
nacionalni) in njenemu nasprotju, ki je heterogenost, drugačnost, tujost; to tujost pa si
prizadeva izločiti. Ideja o demokraciji vsega človeštva, ki je povezana z idejo enakosti
vsakega človeka kot človeka, ni demokratična, ampak liberalna. Prav tako je liberalizem
temelj parlamentarizma, katerega bistvo so javna diskusija, soočanje mnenj – ne
interesov – ter zahteva po delitvi oblasti, ki izhaja iz nauka o uravnovešanju nasprotnih
sil. V diskusiji so pomembni razumni argumenti, sodelujoči v diskusiji pa morajo biti
pripravljeni na podlagi razumnih argumentov tudi spremeniti svoje mnenje. Ker
v okviru liberalističnega parlamentarizma poteka nenehno tekmovanje mnenj in
razumnih argumentov ter odločitve niso nikoli absolutne in dokončne, je liberalistični
racionalizem relativen, odpove se dokončni in absolutni resnici, kar Schmitt razume kot
pomembno pomanjkljivost liberalizma, obenem pa tudi slabost, ki omogoča
nasprotnikom liberalizma lažje delo pri prevzemanju oblasti in ga tako rekoč obsoja
na propad. Schmitt teorijo o neizogibni degradaciji liberalizma potrjuje tudi v svojem
zgodovinskem orisu, v katerem njegove začetke predstavlja na nekoliko romantičen
način, kot da so bile norme in realnost v začetkih liberalistične politike dejansko
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skladne.163 V razvoju liberalizma se resničnost in norme postopoma vedno bolj
razhajajo, parlamentarna razprava vedno manj temelji na razumnih argumentih, ki se
umikajo strankarskim interesom, obenem se izgublja transparentnost (Schmitt 1994,
45), in konec koncev liberalizmu ostanejo le še gole norme, na podlagi katerih ni
mogoče razlikovati niti med bistvenimi in postranskimi elementi ustavnega sistema.
Problem sicer domiselno zastavljene ločitve demokracije in liberalizma je, da Schmitt
prezre njuno celostno tradicijo ter predvsem demokraciji določi zelo specifičen in ozek
pomen, ne da bi upošteval njen zgodovinski razvoj, številne predhodne definicije in
poglede nanjo.164 Ta poteza mu omogoči oblikovanje teze o temeljni nezdružljivosti
demokracije in parlamentarizma. Ko demokracijo definira kot identiteto med
vladajočimi in vladanimi, lahko sklepa, da so za vzpostavljanje demokratične identitete
primerna različna sredstva, ne samo liberalistična, in da so diktatorski režimi
pri vzpostavljanju identitete lahko celo bolj uspešni kot liberalistični. S tem sicer dokaže
le, da naj bi bili mogoči tudi drugačni načini vzpostavljanja demokracije, ne le
liberalno-parlamentarni, ne dokaže pa, da sta liberalizem in demokracija v resnici
nezdružljiva. Schmittov dokaz o neprimernosti liberalizma najdemo v navezavi
na njegovo razumevanje pojma političnega, ki temelji na eksistencialno pogojenem
razlikovanju med prijateljem in sovražnikom ter suvereni odločitvi o skrajnem primeru
(vojni), ki pa ni vezana na racionalno presojo ali kakršne koli norme, porodi se ex
nihilo. Ker liberalizem temelji na racionalnosti in normah, ne more dojeti bistva
političnega, je antipolitičen in do politike skeptičen. Demokracija je po drugi strani
sposobna sprejemati odločitve in določati eksistencialne sovražnike. Vendar, če ne
sprejmemo Schmittovega pojma političnega, ne moremo sprejeti niti njegove teze
o nezdružljivosti liberalizma in demokracije (Scheuerman 1995, 138–140).
Prav pojmu političnega, ki naj bi ga liberalistična politika zameglila in zanemarila, pa je
želel Carl Schmitt v svoji teoriji znova dodeliti pomembno vlogo v okviru človeškega in
163

Zanimiva je Scheurmanova hipoteza o Schmittovi obravnavi liberalizma in njegovi domnevni izrabi
mita o zlati dobi liberalizma za utemeljevanje sovražne naravnanosti do delavskega razreda (Scheuerman
1995, 146–149).
164
Schmitt izkrivlja dejstvo, da so si teoretiki demokracije dolgo prizadevali, da bi realizirali tako
svobodo kot enakost in tako kolektivno avtonomnost kot enakost. Demokracija je bila zamišljena kot
kolektivna samoodločba, ne zgolj kot enakost, razumljena v okvirih politične homogenosti (Scheuerman
1995, 154, opomba 12; navaja Kirchheimerja 1981; primerjaj tudi Wolin 1990, 402): ko Schmitt loči
demokracijo od liberalnih institucij, ki jo podpirajo (ločene veje oblasti, uravnovešenost, transparentnost),
jo izprazni pomena.
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ga poskusil tudi na novo opredeliti. Za politično je po Schmittu odločujoč kriterij
nasprotje prijatelj – sovražnik, kot je za ekonomsko področje kriterij rentabilnega in
nerentabilnega, za estetsko področje nasprotje med lepim in grdim, za moralno med
dobrim in zlim in tako naprej. Sovražnik tako ne postane sovražnik, ker bi bil zel,
gospodarsko preveč ali premalo razvit, ampak zato, ker je: »v nekem zelo intenzivnem
smislu eksistencialno nekaj drugega in tujega, tako da so v ekstremnem primeru mogoči
z njim konflikti, na katere ne more odločilno vplivati niti vnaprejšnja splošna norma niti
posredovanje kakega ›neprizadetega in nepristranskega‹ tretjega« (Schmitt 1994, 85).
Pojem sovražnika Schmitt izključi iz zasebne sfere in mu podeli izključno javni pomen.
Sovražnik je skupina ljudi, ki se je sposobna boriti, ki eksistencialno ogroža drugo
skupino ljudi oziroma politično enoto. Za pojem sovražnika je odločujoča možnost
skrajnega primera, primer fizičnega uboja in primer vojne. Vojne, ki je skrajni primer
negiranja druge biti, Schmit sicer ne idealizira in je ne določa za cilj politike, razume pa
jo kot možnost, ki se lahko kadarkoli udejanji (prav tam, 90). Kot resnična možnost ima
vojna osrednji vpliv tudi v obdobju nevtralnosti. V politični situaciji je nosilec suverene
odločitve vedno politična enota; če se ta suverenosti ne posluži, preneha obstajati.
Politična skupnost se uvršča najvišje od vseh človeških skupnosti, ker ima edina oblast
nad življenjem in smrtjo (prav tam, 101).
Možnost vojne je za Schmitta pogoj obstoja politike, čista nevtralnost bi torej pomenila
prenehanje njenega obstoja, obenem pa tudi izginotje političnih enot, kot so države in
ljudstva. Scenarij čiste nevtralnosti se sicer Schmittu ne zdi verjeten, ugotavlja, da se,
prav nasprotno, tudi sicer nepolitična nasprotja kateregakoli področja spremenijo
v politična, če se potencirajo do te mere, da ljudi razdelijo na prijatelje in sovražnike.
Celo pacifizem, ki vojno popolnoma zavrača, se lahko ob dovolj močnem konfliktu
z nepacifizmom sprevrže v zavzemanje za vojno, ki naj bi bila poslednja vojna. Takšna
»poslednja vojna človeštva« pa ima potencial največjega nasilja in največje
nečlovečnosti, saj mora ob svoji dozdevni nepolitičnosti skupini ljudi, ki naj bi ogrožala
človeštvo, odvzeti človeški status in jo dokončno uničiti. V kontekstu Schmittove
politične teorije se je s sovražnikom sicer potrebno boriti, vendar je cilj sovražnika zgolj
»potisniti v svoje meje«, ga narediti nenevarnega (Schmitt 1994, 93). Pojem človeštvo,
ki označuje univerzalno skupnost vseh ljudi na zemlji, implicitno izključuje možnost
boja in nasprotja prijatelj – sovražnik in je zato načeloma nepolitičen. Glede možnosti
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obstoja univerzalnega človeštva v prihodnosti je Schmitt skeptičen, saj ugotavlja, da bi
se moral tak sistem soočati s številnimi upravnimi, gospodarskimi, tehničnimi in
drugimi problemi. Liberalistično zavzemanje za univerzalno človeštvo je preveč
optimistično in poenostavljeno, ni sposobno soočenja z dejstvom, da ljudi ni mogoče
enostavno prepustiti njihovi neomejeni svobodi, saj je človek konfliktno bitje.
Po Schmittu velike nekonfliktne skupnosti, ki jo termin univerzalno človeštvo implicira,
človek po svoji naravi ni sposoben ustvariti (prav tam, 111–112).
Schmittov pojem političnega pravzaprav niha med dvema različnima položajema
(glej Derrida 2005, 124–125). Po eni strani Schmit politično pojmuje kot samostojno
področje, utemeljeno z nasprotjem prijatelj – sovražnik, nasprotjem, ki ustreza
le političnemu področju, saj nekdo lahko na primer ljubi svojega političnega sovražnika,
nikakor ne politično, temveč na drugačne načine, na primer kot prijatelj, sosed,
človeško bitje. V tem okviru politično področje Schmitt strogo ločuje od vseh ostalih
področij, krivdo za nejasnost političnega in za mešanje političnega z ostalimi sferami pa
naprti liberalizmu. Po drugi strani Schmitt trdi, da politično kot resnična možnost lahko
vdre v katerokoli temeljno področje človeškega obstoja, zasebno ali skupno, če je le
dovolj močno, da deli ljudi na prijatelje in sovražnike. Slednja invazivna verzija
razumevanja političnega Schmittu omogoči trditev, da morajo biti vsi pojmi duhovnega
področja razumljeni v smislu konkretne politične eksistence. V tem kontekstu ni
mogoče več trditi, da si Schmitt prizadeva le za ponovno razjasnitev in utemeljitev
pojma političnega, ampak gre za to, da političnemu področju pripiše edinstveno in
prvenstveno vlogo v človeškem življenju.
Interpretacija Schmittovega pojma političnega s strani Tracy Strong temu pripisuje
skrivanje globlje trditve, to je, da politično definira, kaj pomeni biti človeško bitje
v sodobnem svetu in da tisti, ki podcenjujejo politično, podcenjujejo človeštvo.
Ta globina naj bi bila položena v razlikovanje med prijateljem in sovražnikom, ki naj bi
v prvi vrsti vzpostavljalo vprašanje človeške volje prevzemanja odgovornost za svoje
lastno življenje (Strong 2007, XV–XVI). Kar to interpretacijo postavlja pod vprašaj, je
Schmittovo pripisovanje suverene odločitve politični skupnosti in ne posameznikom.
Sicer ob predpostavki, da politično skupnost in nosilca suverenosti v demokraciji
predstavlja ljudstvo, lahko sklepamo, da so potemtakem posamezniki kot pripadniki
ljudstva deležni te suverenosti. Vendar Schmitt v enem izmed kasnejših spisov
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(Verfassungslehre, 1931) razjasni, da ljudstvo lahko sodeluje le z aklamacijo,
z odgovorom ja ali ne na vprašanja, postavljena od zgoraj. V delu Legalität und
Legimität (1932) trdi celo, da ljudstvo ne more svetovati, odločati ali razpravljati.
Ne more vladati ali upravljati, niti ne more postavljati norm; lahko le potrjuje osnutke,
ki so mu predstavljeni. Predvsem pa ne more ljudstvo samo postavljati vprašanj, ampak
lahko nanje samo odgovarja (Scheuerman 1996, 312). V takem sistemu je ljudstvo
suverenosti predvsem odtujeno, še bolj pa posamezna oseba, ki v Schmittovi teoriji
izgubi pravico do odgovornosti.
Čeprav Schmit pozna liberalistične razloge za zavračanje absolutne politične teorije,
pravice suverene politične enote do razpolaganja s človeškim življenjem, in za gojenje
temeljnega nezaupanja do države in politike (individualizem liberalizma zahteva, da
posameznik sam razpolaga s svojim življenjem in da je svoboden), se z njimi ne strinja.
Po njegovem je namreč realno stanje sveta takšno, da ni mogoče doseči depolitizacije,
porajanja nasprotij prijatelj – sovražnik ni mogoče ustaviti in prav tako ni mogoče
enostavno zaščititi eksistence vseh ljudi, saj: »Politično ne bo izginilo s sveta samo zato,
ker neko ljudstvo nima več moči ali volje, da bi se obdržalo v sferi političnega. Pač pa
izgine le neko šibko ljudstvo« (prav tam 105). Liberalistično zmanjševanje pomena
političnemu ne bo izničilo pojma političnega, temveč sam liberalizem. Človekova
pravica do življenja mora biti žrtvovana, ko se politični suveren odloči, da je prišlo
do skrajnega primera. Vojna in fizični uboj kot skrajni primer negiranja človeške biti
temeljno določata politiko. Kljub svoji oddaljenosti od skrbi za življenje posameznika
in nenasilje pa Schmitt vseeno opozori na nevarnost potenciranega nasilja, vsebovanega
v pojmu univerzalnega človeštva. Navidezna apolitičnost tega pojma ima potencial, da
se

preoblikuje

v

hiperpolitičnost.

Pojmu

človeštva

je

inherentna

težnja

po odstranjevanju vsega, kar je človeštvu škodljivo in nevarno ter kot tako označeno za
nečloveško. Značilnost te izkrivljene političnosti, oziroma hiperpolitičnosti, pa je, da
nasprotnik ni več razumljen kot sovražnik (človeštvo kot celota ne more imeti
sovražnikov), ampak kot nečlovek, ki ga ni potrebno več le potisniti v svoje meje,
ampak popolnoma uničiti. Utemeljevanje dejanj na podlagi »dobrega za človeštvo« je
torej sporno, potencialno nevarno. Resnost zlorabe skrbi za človeštvo, ki se izteče
v teror nad domnevnimi sovražniki človeštva, se je pokazala v totalitarnih režimih.
Sovražniki so bili v totalitarnih režimih predstavljeni kot vzrok zla, ki ga je potrebno
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odstraniti, da bo mogoče realizirati popolnost na zemlji. Totalitarni teror je najbolj
nečloveška dejanja organiziral v imenu lepše prihodnosti za človeštvo oziroma za tisto
raso ali razred, ki predstavlja človeštvo ali je v človeštvo vključena. Zakaj Carl Schmitt,
ki je opazil spornost odvzemanja človečnosti nasprotnikom, ni bil sposoben zavrniti
nacističnega razčlovečenja Judov (pa tudi Slovanov, invalidov, homoseksualcev)?
Očitno je verjel, da Judje (in ostali) resnično ogrožajo eksistenco Nemcev. Schmittov
pojem političnega, ki bistvo političnega postavlja v prisotnost možnosti vojne in
možnosti fizičnega uničenja, z drugimi besedami nasilja, v resnici ne more postaviti
meje med političnim dejanjem, ki zaščiti eksistenco politične enote, in političnim
dejanjem, ki teži po popolnem uničenju svojih nasprotnikov. Za takšno razločevanje je
namreč potrebno tudi priznavanje določenih norm.
Kritika liberalizma Carla Schmitta sicer opozarja na resnične pomanjkljivosti tega
političnega sistema: neodločnost, neodgovornost, prazni normativizem, relativizem,
nezaupljivost do politike, pretirano optimistični pogled na človeško naravo, nevarnost
liberalističnega univerzalizma, vendar to počne z napačne perspektive. Schmitt
s poskusom popolnega preseganja liberalistične tradicije ne doseže nič drugega kot to,
da se njegova misel v številnih vidikih začne skladati s totalitarnimi težnjami: teženje
k homogenosti in izločanje heterogenosti, pomembnost vojne in fizičnega uničenja,
sposobnost političnega, da vdre v vse sfere človeškega duha, odklanjanje norm,
neomejena moč suverena, poudarek na osebnem aspektu izjemne odločitve (Wolin
1990, 399, 400).
Po drugi strani Karl Marx pravice človeške osebe kot samostojnega oziroma
»nepodružbljenega« bitja zavrne povsem neposredno. Širše ozadje Marxove kritike
človekovih pravic je zavračanje občanske družbe (die bürgerliche Gesellschaft),165
opozarjanje na problem odtujenosti človeka in sprevrženost meščanstva ter
kapitalističnega sistema. Marxova zahteva in cilj je človeška emancipacija, ki bo
nastopila, ko bo odpravljena sleherna oblika odtujitve: »Šele ko bo dejanski individualni
človek spet sprejel vase abstraktnega državljana in ko bo kot individualni človek
165

V slovenskem prevodu Marxovega Prispevka k židovskem vprašanju (1977, v Zbranih delih) je pojem
bürgerliche Gesellschaft preveden kot občanska družba, zato ta izraz ohranjamo tudi v disertaciji.
Nasproti bürgerliche Gesellschaft, ki označuje sebično zasebno življenje posameznikov, odtujenih od
skupnosti, osredotočenih zgolj na lastne interese, je Marx postavil politično državo (der politische Staat)
oziroma politično skupnost (das politische Gemeinwesen), v kateri človek deluje kot družbeno bitje.
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v svojem empiričnem življenju, v svojem individualnem delu, v svojih individualnih
odnosih postal generično bitje, šele ko bo človek spoznal in organiziral ›forces propres‹
[lastne sile] kot družbene sile in ko potemtakem družbenih sil ne bo več oddvajal
od sebe v obliki politične sile, šele tedaj bo človeška emancipacija izvršena« (Marx
1969, 180).
V delu Prispevek k židovskem vprašanju Marx kritično obravnava dva spisa
mladoheglovca Bruna Bauerja, 166 v katerih Bauer pretresa religiozne privilegije in
omejitve Judov in krščanske države, njihovo medsebojno nasprotovanje ter ugotavlja,
da zahteva Judov po emancipaciji v krščanski državi ni uresničljiva niti pravična, saj
krščanska država po svojem bistvu ne more osvoboditi ne Nemca in ne Juda, prav tako
pa se Jud po svojem bistvu ni sposoben emancipirati. Rešitev problema je lahko le
odprava religije na političnem področju, politična emancipacija od religije, ki bi jo
morali izvesti tako kristjani kot Judje oziroma ljudje nasploh. Marx pa v Bauerjevem
miselnem sestavu opaža enostranskost in posledične nedoslednosti. Ni pomembno le,
kdo je akter in kdo subjekt emancipacije, ampak tudi vrsta emancipacije. Gre
za razmerje politične emancipacije do (popolne) človeške emancipacije. Kot kaže
primer Združenih držav Amerike 167, posledica popolne politične emancipacije ni
odprava religije in ne odtujenosti človeka, saj so omenjene države doživele razcvet
nepolitične religioznosti. Da je religija bivanje nepopolnosti, odtujenosti človeka od
samega sebe, je za Marxa samoumevna predpostavka, saj kritiko religije sprejema kot
že izvršeno dejanje, prav tako tudi zgodovinski konec krščanstva. Poglavitno vprašanje
je, zakaj se je religija sploh pojavila. Obstoj krščanstva je za Marxa pokazatelj obstoja
resničnih problemov življenja, ki še niso bili rešeni. Religijska zavest se je razvila, ker
je človek probleme resničnega življenja projiciral v metafizični svet, izkrivljen svet.
Sama religija je stvaritev takšnega človeka, ki je še vedno odtujen sam sebi in še ni
našel poti nazaj k sebi. Religija torej ni temeljni problem človeštva, ampak samo
pokazatelj in pojav izvornega problema: nasprotij in potreb znotraj realnega sveta, ki so
spodbudile razvoj religije (glej Löwith 1949, 46–49). Kritiko religije je potrebno
dopolniti in nadaljevati z družbeno kritiko, ki mora razkriti tisti izvorni problem –
nepravičnost in izkoriščanje človeka po človeku v resničnem svetu, v občanski družbi.
166

Bruno Bauer: Die Judenfrage (Židovsko vprašanje) (1843) in Die Fähigkeit der heutigen Juden und
Christen, frei zu werden (Zmožnost današnjih židov in kristjanov, da bi postali svobodni) (1843).
167
ZDA naj bi bile po Marxu primer popolne politične emancipacije.
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Buržoazna revolucija je v tistih državah, ki jih je dosegla, povzročila popolno ali pa
delno politično emancipacijo. Nekdanja fevdalna družba, ki je bila družba z neposredno
političnim značajem; kar pomeni, da je bila politična vloga človeka odvisna neposredno
od njegovega položaja v družbi, se pravi od premoženja, vere, razreda ipd.; se je
razkrojila na dvoje, na politično državo (der politische Staat) in na občansko družbo
(die bürgerliche Gesellschaft). Preobrazba se je zgodila tudi v človeku samem, na eni
strani se je prerodil v državljana (citoyena), odgovornega, moralnega in družbenega
človeka, po drugi strani pa nazadoval v človeka (homme, buržuj), ki je član sebične
občanske družbe. Človek kot član občanske družbe skrbi za svoje individualne in
posebne potrebe, skupne interese pa dopušča samo, dokler so ti koristni za realizacijo
njegovih lastnih interesov. In prav homme je postal temelj novodobne države, država
vse bolj postaja le okvir, ki ščiti varnost in interese posameznikov. Značilnosti občanske
družbe, kot so zadovoljevanje potreb posameznikov s pomočjo dela, kopičenja lastnine
in omejena svoboda posameznikov, so zaščitene z ustrezno kodifikacijo prava in sodno
prakso ter ustreznimi institucijami, kot so policija in različne korporacije.
Zaščiti članov občanske družbe so namenjene tudi človekove pravice, uzakonjene
v teku francoske in ameriške revolucije. Te pravice so pravica do enakosti, do svobode,
varnosti in lastnine. Iz pravice do enakosti, ki zagotavlja vsakemu posamezniku enakost
pred zakonom, tako pri kaznovanju kot pri zaščiti, in pravice do svobode (Člen 6.
»Svoboda je človekova pravica, da sme storiti vse, kar ne škoduje pravicam drugih«
(Marx 1969, 172, opomba 13 – prevod urednika)) Marx razbere le pravici izoliranega,
izključno nase usmerjenega človeka. Nič drugače ni s pravicama do varnosti in lastnine,
ki sta namenjeni zaščiti sebičnega posameznika znotraj občanske družbe. V buržoaznem
konceptu človekovih pravic ima družbeno življenje zgolj vlogo sredstva za omejitev in
regulacijo pravic posameznikov. Ljudje med seboj ne morejo biti povezani v pravem
pomenu besede, edina vez med njimi je naravna potreba, zaščita zasebnega interesa,
lastnine in osebe.
Marx torej človekove pravice popolnoma zavrne kot pravice napačnega oziroma
samemu sebi odtujenega človeka, ki je del občanske družbe in obenem popolnoma
izločen in ločen od družbe, s soljudmi ga ne veže nič več drugega kot goli samointeres.
V kasnejših spisih Marx izhod iz te izkrivljenosti vidi v radikalni spremembi,
v revoluciji proletariata, ki pomeni usoden prelom z odtujenostjo, izkoriščanjem in
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razrednimi nasprotji. Potencial proletariata za ustvarjanje brezrazredne družbe izhaja
iz njegove izključenosti iz družbe in njegove popolne odtujenosti od človeškega obstoja.
Revolucija »izbranega ljudstva« tj. proletariata bo ustvarila nov svet, v katerem bo
prostor za novega, osvobojenega človeka – komunista – kolektivno bitje (Löwith 1949,
36–37).
Kljub neprizanesljivi kritiki občanske družbe pa je Marxova misel zasidrana prav
v meščanski morali. Kot izpostavi Karl Löwith, ima Marxova obsodba izkoriščanja
v nasprotju z njegovim prepričanjem o popolnoma znanstveni naravi lastnega dela etični
in ne znanstveni značaj. Odnos med kapitalistom in delavci je Marx lahko označil kot
izkoriščanje prav zato, ker je bil otrok dobe, ki je odnos vladajoče manjšine do vladane
večine začela dojemati kot nekaj spornega. Oblast vladajočih (pater familias, fevdalec)
nad vladanimi (suženj, tlačan) je obstajala skozi vsa zgodovinska obdobja, ni pa bila
od nekdaj razumljena kot izkoriščanje (prav tam, 43). Dediščina Marxove kritike
človekovih pravic in njihovega temelja – občanske družbe – je dvoplastna. Po eni strani
Marx opozarja na popolno izključenost najnižjih slojev iz družbe in njihovo izkoriščanje
ter s tem povzroči širjenje človekovih pravic tudi na te, doslej zapostavljene sloje.
Ta plast Marxove zapuščine je neskladna z njegovo teorijo in kot taka pravzaprav
nemarksistična (Svetlič 2009, 185). Druga plat Marxove zavrnitve pa je povezana
z razvojem komunističnih gibanj, ki so Marxovo preroštvo o Revoluciji, koncu
meščanskega reda in stvaritvi novega sveta in novega človeštva vzeli resno in ga
poskusili uresničiti. Rezultat teh prizadevanj je bil totalitarizem v podobi komunizma, ki
sredstev za dosego svojih ciljev ni izbiral in tako v realnosti popolnoma zavrgel
človekove pravice neizbranega ljudstva – buržoazije – oziroma vseh ljudi, ki jih je
vodstvo komunističnih partij samovoljno uvrstilo v to kategorijo.

9.6

Totalitarizem in (personalistična) etika

Oseba, njeno dostojanstvo in razcvet, ki je mogoč samo v pristnem odnosu s soosebami, je osnovna vrednota personalistične etike. Personalistična etika se osredotoča
na konkretnega človeka in na razmere, s katerimi se ta sooča v konkretnem
zgodovinskem prostoru in času. Personalistični pisci večinoma poudarjajo, da vrednot
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človek ne more poljubno ter samovoljno izbirati, temveč imajo vrednote izvor v nečem,
kar človeka presega, nad čimer človek nima moči. Poleg osebe in odnosa so pomembne
personalistične vrednote naslednje: skupnost, svoboda (v povezavi z odgovornostjo),
govorica/dialog/govor,

(medosebno) srečanje, razumnost, dejavnost, različnost,

ustvarjalni nemir, prežetost z Duhom, resnica in pravica (glej podpoglavje disertacije
3.1). Kreposti, ki jih personalisti pojmujejo kot ključne za doseganje polnega in
dostojanstvenega človeškega življenja, so: vera, upanje, ljubezen, ustvarjalnost;
odprtost, vživljanje, velikodušnost, zvestoba, služenje; modrost, razumnost, zmernost,
resnost, strogost, pogum, čudenje, svobodnost, zbranost (glej podpoglavje disertacije
3.2). Najpomembnejše personalistično načelo je spoštovanje dostojanstva človeške
osebe in neinstrumentalistično ravnanje s človeško osebo ter odnos do nje; oseba je
vedno cilj in ne sme biti uporabljena/zlorabljena kot sredstvo (glej podpoglavje
disertacije 3.3).
Totalitarna ideologija in praksa sta personalistični etiki diametralno nasprotni. Oseba je
v totalitarnih sistemih odvečna ter atomizirana oziroma oropana pristnih odnosov; govor
banaliziran in omejen na retoriko; razumno razmišljanje je podvrženo neusmiljeni in
nesmiselni ideološki logiki; svoboda je zatirana in nad človekom bdi nadzor tajne
policije; človeška oseba je dejavna le na račun režima, sicer pa je nedejavna, trpna,
uveljavljen je strah pred delovanjem in iniciativo. Vsaka človeška oseba v totalitarnih
režimih je nadomestljiva, zato tudi različnost ne igra posebne vloge; namesto
ustvarjalnega nemira je navzoča hromeča tesnoba; resnica in pravica sta uničevani,
nadomeščata pa ju laž in ideološki zakon gibanja (glej podpoglavja disertacije 9.1; 9.2;
9.3; 9.4).
Tako kot so totalitarni režimi zavračali ter uničevali personalistične in tradicionalne
vrednote, so uničevali tudi dotlej uveljavljene kreposti. Totalitarni cilj je bil odvzeti
človeški osebi možnost samostojnega neideološkega delovanja, vključno z moralnim
delovanjem. Totalitarni sistem je zato kot edino zaželeno človeško krepost spodbujal
poslušnost sistemu, kot na primer poudarjata Zygmunt Bauman predvsem za primer
nacizma (Bauman 2006, 233–257) in Janez Juhant predvsem za primer komunizma
(Juhant 2009c, 47–48).
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Najpomembnejše totalitarno načelo je uresničitev zakona gibanja, katero dosega preko
terorja in popolne instrumentalizacije človeške osebe: »Teror pomeni uresničitev
zakona gibanja; njegov glavni cilj je omogočiti sili narave ali zgodovine, da prosto vihra
skozi človeštvo, pri čemer je ne ovira nobeno spontano človeško dejanje. Kot tako si
teror prizadeva ›stabilizirati‹ ljudi, da bi osvobodil sile narave ali zgodovine […] Teror
kot izvrševanje zakona gibanja, katerega vrhovni cilj ni blaginja ljudi ali interes enega
človeka, temveč izdelovanje človeštva, posameznike izloča zavoljo vrste, žrtvuje ›dele‹
zavoljo ›celote‹. Nadčloveška sila Narave ali Zgodovine ima lasten začetek in lasten
konec, tako da jo lahko ovira edino nov začetek in posamični konec, kar življenje
vsakega človeka v resnici je.« (Arendt 2003a, 561)
Tako nacistična/fašistična kot komunistična oblika totalitarizma sta zgrajeni na povsem
sprevrženem moralnem sistemu, ki naj bi upravičeval teror. Nacistična morala je dobro
ponarejala na podlagi samovoljnih estetskih idealov in vrednot, kot so rasa, kri, prst,
naravni red (Žalec 2013c, 351 in Besançon 2014, 41–42). Nacistična moralna načela naj
bi izhajala iz naravnega zakona, v resnici pa so izhajala iz ideološke interpretacije
narave, v kateri je vse naravno, zmagovito, dobro … zastopala arijska rasa, vse zlo,
degenerirano, nečloveško … pa judovska rasa. »Nacistična etika se je kazala kot
zanikanje etičnega izročila vsega človeštva. Le tu in tam si je kakšen obrobni mislec
zaradi estetske provokacije drznil spregovoriti o tej temi. Dejansko vrsta naturalizma, ki
jo je predlagala nacistična etika s pojmi, kot so nadčlovek, podčlovek, volja do oči,
nihilizem, neracionalizem, drsi na polje estetike. […] Nacistična morala kot taka
v zgodovini ne more najti resnih zagovornikov. Njena perverznost postane očitna in
ne zmore univerzalnosti. V teh dveh šibkih točkah se razlikuje od komunistične
morale.« (Besançon 2014, 46) Vendar nacistična morilska morala, katere vrhovna
vrednota je bila uničenje Judovskega ljudstva, zatem pa vseh ostalih »nevrednih«
ljudstev, ni popolnoma zajela celotnega ljudstva. Koncentracijska taborišča in
uničevanje Judov ter ostalih zaznamovanih skupin prebivalstva (invalidov, bolnikov,
homoseksualcev, Romov, Slovanov …) je bila »javna skrivnost«. Čeprav so »običajni«
državljani, torej državljani, ki se niso dejavno vključevali v nacistično politiko, vsaj
sumili, če ne že vedeli, kaj se dogaja, so se lahko pretvarjali, da to ni res. To sicer
pomeni, da se je večina državljanov odpovedala svoji moralni odgovornosti in jo
prepustila sistemu oziroma Hitlerju (glej Žalec 2013c, 351), vendar hkrati tudi pomeni,
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da se je zaradi tabujskega značaja, pa tudi zaradi kratkotrajnosti nacistične moralne
sprevrženosti, nemška družba vsaj delno ohranila: »Pod nacizmom se je ohranjala
družba, ki je živela na ostalinah pravnega sistema. Oficirski korpus je štel može, ki so
ostajali zvesti pravilom vojne ter so se bolj ali manj uspešno trudili ohranjati določeno
čast. Ker lastnina ni bila dokončno uničena, se je delno ohranila civilna družba. […]
Ljudje z neko normalno pametjo vsebini nacistične skrivnosti niso mogli verjeti. Ker je
velik del Nemčije še vedno živel v družbi, ki jo je uravnavala naravna morala in ker kot
takšna ni znala izmeriti posledic, ki so jo čakale, je bilo toliko težje verjeti prikrivani
resnici, v utemeljenost sumov, v očitnost znakov.« (Besançon 2014, 48). K ohranjanju
nemške družbe je v določeni meri prispevala tudi nacistična usmerjenost v preteklost,
k prenovi domnevno idealnega arhaičnega, predkrščanskega družbenega reda in
arhaičnega človeka, medtem ko si je komunizem prizadeval ustvariti povsem novo
družbo in novega človeka ter s tem povzročil skrajno družbeno uničenje (Žalec 2013c,
352–354).
Po drugi strani komunistična ideja dobro ponareja veliko uspešneje kot nacizem, saj ne
stremi k že na prvi pogled vprašljivim estetskim idealom, temveč k domnevnim etičnim
idealom: k družbi, ki naj bi postala popolnoma pravična, k popolni enakosti vseh ljudi, k
odpravi vseh privilegijev … Komunisti se opredeljujejo kot krepostneži, ki morajo svet
rešiti pred zlom individualizma, sebičnosti, kapitalizma, lastnine, buržoazije (prav tam,
353). Komunistična morala zahteva doseganje cilja – oblikovanje nove, pravične,
komunistične družbe in uničenje nepravične kapitalistične družbe – z vsemi sredstvi.
Ker pa komunistični cilj ni dosegljiv, uporaba skrajnega nasilja, ki se je komunistični
režimi poslužujejo, sčasoma pridobi mesto cilja. Ideološke obljube, ki se sklicujejo
na človeškost, na moralnost in vrednote, so zavajajoče, ker hkrati vsebujejo zanikanje
temeljne človeškosti, ko človeka opredeljujejo zgolj kot sredstvo za dosego idealnega
družbenega reda v prihodnosti. V okviru nove morale so komunisti uporabljali besede in
vrednote splošne morale,168 vendar pa so te besede in vrednote izgubile uveljavljen
pomen: pravica, svoboda, dobrota, človečnost; vsi ti izrazi so služili propagiranju in
168

Splošna morala je po Besançonu, na katerega se v tem delu besedila opiramo, skupna človeška morala,
ki jo povzema na primer zadnjih sedem izmed desetih zapovedi v judovsko-krščanskem izročilu (npr. »ne
ubijaj«, »ne kradi«, »ne pričaj po krivem«, »spoštuj očeta in mater« …), ki niso nujno povezane
z religiozno opredeljenostjo; vsebovana pa je tudi v drugih svetovnih religijah in izročilih (glej Besançon
2014, 52–53; primerjaj Küng 2008).
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uresničevanju komunističnega režima, ki naj bi sovpadal z doseganjem popolnosti na
zemlji oziroma z uresničenjem zemeljskega raja (Besançon 2014, 52).
Komunistični režimi si prizadevajo za uničenje zasebne lastnine, ki jo označujejo kot
oviro na poti do pravične družbe, vendar hkrati z uničevanjem zasebne lastnine
povzročijo tudi uničenje pravice: »Komunistu ideja pravičnosti ne predstavlja
›pravične‹ delitve dobrin, temveč vzpostavitev socializma, odpravo zasebne lastnine,
s čimer je uničena možnost za kakršne koli distributivne ukrepe, za delitev sámo in
nazadnje pravico posameznika do deleža. Komunisti si niso prizadevali vzbuditi zavesti
o neenakosti zato, da bi ugotovili pomanjkanje zakonov, temveč da bi si ljudje zaželeli
družbo, v kateri ureditev ne bi potekala prek zakonov« (prav tam). Ker komunizem
s splošnimi moralnimi pravili ne prekinja na podlagi estetskih, temveč sprevrženih
etičnih idealov, je bolj zavajajoč, bolj privlačen in lažje sprejemljiv za običajne ljudi kot
nacizem. Zato je komunizem moralni sistem družbe in držav, v katerih se je uveljavil,
uničil celo bolj temeljito kot nacizem (prav tam, 53–64).
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10.

Totalitarizem in religija

Izpostavljanje pojavljanja religioznih prvin v totalitarnih režimih je skupno številnim
teoretikom totalitarizma, vendar tega pojava ne opredeljujejo z enotnim izrazom.
V pričujočem delu bomo za označevanje totalitarnega prevzemanja religioznih prvin
uporabili pojem politična religija, vendar pa obenem opozarjamo na nekatere probleme,
ki se ob tem pojavljajo. Sam izraz politična religija ima daljšo zgodovino kot
izoblikovan pojem politične religije, ki je nastal v navezavi na totalitarne režime, vendar
v primerjavi s pojmom totalitarizma nima tako jasnega izvora. Eden izmed najbolj
prepoznavnih teoretikov, ki so se posvečali obravnavi pojma politična religija, je Eric
Voegelin, čeprav v nasprotju s trditvami v nekaterih znanstvenih člankih sam ni avtor
tega pojma. Izraz politična religija se je pojavil v času razsvetljenstva in francoske
revolucije, morda celo že nekoliko pred tem obdobjem. Kasneje je ta izraz uporabil
Abraham Lincoln, ki je kot politično religijo prihodnosti ameriškega naroda razglasil
ustavo in zakone, uporabljali pa so ga tudi politični teoretiki in politični akterji drugih
držav (Gentile 2006, 2). Pojem politična religija se je v povezavi s posameznimi
totalitarnimi režimi začel pojavljati v dvajsetih letih 20. stoletja, eden izmed prvih
poskusov (morda prvi) uporabljanja tega pojma za primerjavo in interpretacijo fašizma,
boljševizma in nacizma pa je dokumentiran v knjigi Nationalism and Culture
(Nacionalizem in kultura), ki jo je napisal nemški anarhist Johann Rudolf Rocker in je
bila izdana leta 1937 (1873–1958) (Gentile 2005, Series Editor's Preface (Predgovor)).
Kot pomanjkljivost pojma politične religije je mogoče izpostaviti, da sam izraz, ki
označuje pojem, ne vzpostavlja dovolj jasne ločnice med tradicionalnimi in političnimi
religijami. Cilj totalitarnih režimov in njihovih političnih religij je bil namreč uničenje
vseh tradicionalnih religij, saj so te predstavljale »otoke ločenosti« in enega izmed
najučinkovitejših virov opozicije. Prav zato, ker so totalitarni režimi razglašali
legitimno samozadostnost lastne ideologije, so jim tradicionalne religije predstavljale
nevarne tekmice, ki so posedovale izgrajeno in skozi stoletja uveljavljeno konkurenčno
predstavo o človekovem smislu ter konkurenčne obrede, mite in simbole. Zato nekateri
teoretiki predlagajo uporabo drugačnega izraza oziroma pojma, kot so na primer
antireligija (Maier 2005, Diskusija, 130), neopoganstvo (prav tam, 131) ter ideokracija
(prav tam, 251). Izraz politična religija je tuj predvsem nekaterim avtorjem, ki so sami
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pripadniki tradicionalnih religij in jim je za označevanje religioznih prvin v totalitarnih
režimih bližje izraz neopoganstvo (prav tam, 131). Kljub temu da so totalitarni režimi v
resnici zatirali in uničevali religijo, pa njihova primerjava z religijo po drugi strani ni
tako neutemeljena, saj so si hkrati prizadevali zavzeti mesto religije, določiti človeku
nek življenjski »smisel« 169 in mesto v družbi. S stališča iskrenih pripadnikov totalitarne
ideologije totalitarno obredje, simboli in miti niso imeli zgolj psevdoreligioznega,
temveč religiozen pomen. 170

10.1

Totalitarizem in odsotnost presežnosti

Pojmu politična religija je soroden pojem sekularne religije, ki se je v povezavi
s totalitarnimi režimi pojavil v začetku tridesetih let 20. stoletja (Gentile 2006, 1–2), za
njegovo prepoznavnost pa je poskrbel predvsem Raymond Aron (1905–1983), francoski
filozof, sociolog in politični teoretik, ki je sprva totalitarne režime kritiziral z vidika
politične religije, nato pa se je v štiridesetih letih 20. stoletja osredotočil predvsem
na pojem sekularne religije, ki v ospredje bolj kot samo politično (zlo)rabo religioznih
prvin postavlja njihovo banalizacijo in prenos teh na tosvetno raven. Aron je zgodovino
človeštva razumel kot povsem odprto in nedoločeno, človeka pa kot avtonomno in
zgodovinsko bitje, ki se mora oblikovati in najti svoje mesto in pot skozi bivanjske
napetosti osebnih odločitev, izbir in dejanj. Iz tega, zanj ključnega uvida je izhajala
njegova kritika vseh filozofij, ki trdijo, da so odkrile poslednji smisel zgodovine, njeno
osnovno načelo in silo, ki oblikuje zgodovinske smernice (Aron 1962, 105–200)171 ter
njegovo pojmovanje teh filozofij kot »sekularizirane teologije«. Nasprotje med ostalimi
političnimi ideologijami in sekularnimi religijami je po Aronu v tem, da zgolj sekularne
religije vsrkajo metafizične in duhovne prvine (Gess 2005, 217). Z obljubo tosvetnega
odrešenja in tosvetno eshatologijo dogmatična resnica sekularne religije zgodovino
instrumentalizira kot organ legitimacije svetovnega nazora. Sekularne religije so
karikatura transncendentne vere, saj premeščajo človekova metafizična pričakovanja

169

Čeprav je ta »smisel«, kot smo izpostavili že v prejšnjih poglavjih, v očeh človeka z zdravo pametjo
povsem nesmiseln.
170
Linz na primer navaja izkušnjo iz mladosti, ko je bil kot gost pri neki berlinski družini ob skupni
večerji priča zahvalni molitvi, ki ni naslavljala Boga, temveč Führerja – Hitlerja (Linz 2005, 102).
171
Primerjaj s Popperjem in njegovim pojmovanjem historicizma (Popper 1963a, 8–9).
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odrešitve v kolektivne in tosvetne obljube osvoboditve. Slednje naj bi zagotavljale
enakovredno zamenjavo izgubljeni večnosti v obliki novih in homogenih družbenih
oblik. Uveljavljanje sekularne religije kot državne resnice povzroča, da postanejo
moralni standardi in vrednote posvečeni kot obvezujoče skupne norme človeškega
vedenja (prav tam, 218). Aron sicer pri kritiki totalitarizma in sekularnih religij izhaja iz
liberalnega stališča, ki je do religije kritično in ki totalitarne sisteme kot religiozne
pojmuje, kolikor ti stremijo k izničevanju moderne (in iz krščanstva izhajajoče) ločitve
med religijo in politiko. V okviru liberalističnega pojmovnega sistema so ideologije
v totalitarnih družbah in njihova vseprisotnost, totalnost primerljive z univerzalnim in
vseprisotnim položajem religije v predmodernih in predkrščanskih družbah (Maier
2005, 193).
Eric Voegelin zavzema drugačno stališče, ki temelji v krščanski antropologiji in
zavzema kritično držo do moderne 172 in razsvetljenstva oziroma predvsem do njune
gnostične narave, saj je po njegovem pojmovanju prav v gnosticizmu izvor razvoja
totalitarnih režimov, totalitarizem je pravzaprav skrajna meja razvoja gnosticizma:
»Civilizacija resnično lahko hkrati napreduje in nazaduje, toda ne neskončno dolgo.
Obstaja meja, h kateri se ta protislovni proces pomika. Meja je dosežena, ko neka
aktivistična sekta, ki predstavlja gnostično resnico, organizira civilizacijo v cesarstvo
pod svojo vladavino. Totalitarizem, opredeljen kot eksistencialna vladavina gnostičnih
aktivistov, je končna oblika progresivne civilizacije« (Voegelin 2013, 150).
Po Voegelinu so osnovne značilnosti gnosticizma: 173 ukinjanje presežnosti oziroma
umeščanje smisla človeka in zgodovine na tosvetno raven; želja po popolni gotovosti in
trditev o posedovanju resnice; zavračanje krščanstva in nasprotovanje temu, čeprav
obenem izhaja iz krščanstva oziroma iz njegovih herezij (Voegelin 2013, 122–150;
Žalec 2014a, 133).
Tudi politični teoretik J. J. Linz kot posebno značilnost politične religije izpostavlja
izključitev presežnosti. Sprožanje izgrajevanja »religioznih« izrazov se v političnih
religijah dogaja na političnem področju in je povsem tosvetno, imanentno, in se ne
172

Voegelin uporablja samosvojo periodizacijo, v kateri moderna sega v 9. stoletje po Kristusu. Taka
razmejitev zgodovinskih obdobij ustreza njegovemu pojmovanju ključnih zgodovinskih dogodkov
(Voegelin 2013, 151).
173
Za podrobnejšo obravnavo Voegelinovega razumevanja gnosticizma glej Žalec 2014a, 130–143.
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sklicuje na metafizične resničnosti, kot so bogovi, božanstva, preroki, posmrtno
življenje … Pobudniki političnih religij so politični voditelji na oblasti, ki uporabljajo
državna sredstva in sredstva državne stranke, k razvoju politične religije pa prispevajo
politični aktivisti, funkcionarji in nekateri intelektualci, kot so akademiki, učitelji,
pisatelji in umetniki. Politične religije poskušajo tekmovati z obstoječimi religijami,
zavzeti njihovo mesto in jih, če je mogoče, uničiti. Z vidika obstoječih religijskih izročil
so izrazito antireligiozne in, kolikor zavračajo vsako sklicevanje na presežnost ter na
religiozna in kulturna izročila, z vidika obstoječih religij niso zgolj neka druga oblika
religije, temveč del procesa sekularizacije. Večina teoretikov, ki se ukvarja s politično
religijo, sekularizacijo povezuje s pojavom politične religije, vendar ne vsi v enaki meri
in na enak način (Linz 2005, 103).
Skladno s sekularnim pojmovanjem sveta se politične religije predstavljajo kot
osnovane na znanosti, pa naj govorimo o znanstvenem materializmu in marksistični
teoriji ali rasnih teorijah kot delu sodobne biologije. Sovražnost, ki jo politične religije
gojijo do tradicionalnih religij, deloma izhaja tudi iz racionalistično-znanstvenega
pogleda na svet, ta pa se pogosto sklicuje na najbolj vulgarne antireligiozne izraze, ki
religijo enačijo z vraževerjem. Politične religije izpostavljajo svojo modernost, čeprav
v nekaterih inačicah in prvinah (predvsem nacizem) trdijo, da so povezane
s predkrščanskim kulturno-religioznim izročilom. Tudi zaradi zadnje omenjene
razsežnosti političnih religij nekateri nasprotniki političnih religij, ki pripadajo
tradicionalnim religijam, te označujejo za poganske ali neopoganske. Politične religije
so se uspešno razvile predvsem v družbah, v katerih je bila sekularizacija že izvršena
oziroma v katerih je že pred pojavom politične religije prišlo do izgube pristnega
religijskega izročila in religiozne vere. V primeru komunizma sta bila izgrajevanje
politične religije in sekularizacija sočasna, saj sta bila razširjanje znanstvenega ateizma
in sakralizacija stranke ter ideologije medsebojno prepletena (prav tam).
Politična religija uničuje ločenost religije in politike, saj staplja politično in duhovno
avtoriteto, zato nekateri avtorji izpostavljajo podobnost te s teokracijo. Vendar je
preveliko osredotočanje na podobnosti med teokracijo in politično religijo zavajajoče,
saj se avtoriteta v teokraciji sklicuje na višjo, transcendentno pristojnost, na primer na
Boga ali na religiozni verski sistem, in ni rezultat političnega procesa. Podobno je
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s cezaropapizmom, v katerem vladar sicer prevzema avtoriteto na religioznem področju
in si podreja duhovništvo, vendar to še vedno počne v kontekstu religioznega izročila, ki
ga ni sam ustvaril, poskuša pa ga nadzorovati (prav tam). Politična religija služi
legitimaciji totalitarnega gibanja in režima. Linz primerja učinkovitost politične religije
z učinkovitostjo politizirane religije (tradicionalne religije, zlorabljene v politične
namene), ki so jo kot osnovo za legitimacijo in utrditev režima uporabili avtoritarni in
nekateri drugi režimi, in ugotavlja, da je politična religija sicer povsem neodvisna
od zunanjih virov oblasti in moči in hkrati izrazito sovražna do tradicionalnih religij,
vendar je ravno iz teh razlogov kratkotrajnejša (opuščena je hkrati s propadom
totalitarnega režima) in šibkejša pri doseganju svojih ciljev, razen v družbah, v katerih
ni močnega religioznega izročila, okrepi pa jo lahko skrajna uporaba zatiranja (prav
tam, 105).
Za razpravo o politični religiji je pomemben prispevek zgodovinarja in političnega
teoretika Emilia Gentileja, ki v delu Politics as religion (Politika kot religija) ta pojem
jasno in sistematično razdela. Gentile sakralizacijo politike pojmuje kot moderen 174
pojav, katerega razvoj se je začel z ločitvijo Cerkve in države in ki se loči od oblik
sakralizacije politične oblasti v predmodernem času. V mnogih starodavnih kulturah je
bila politična moč izenačena z božjo močjo ali je bila razumljena celo kot njena
neposredna emanacija, kot je bilo značilno na primer za egipčanske faraone. V antični
Grčiji in Rimu je politična oblast prav tako veljala za posvečeno. V srednjem veku se je
s prevlado krščanstva v Evropi pojavila drugačna oblika sakralizacije oblasti:
v pristojnosti Cerkve je bila duhovna oblast, politična oblast pa v pristojnosti vladajočih
monarhij, katerih posvečeno naravo je legitimirala Cerkev. V modernem času se je
razmerje med religiozno in politično ravnjo postopno spreminjalo. Na političnem
področju je ključni pomen pridobila državna suverenost, družba in kultura sta postali
sekularizirani, Cerkev je izgubila svojo duhovno hegemonijo, pomembna vloga pa je
bila pripisana suverenosti ljudstva, tako da je politično področje postopoma postalo
domena množic in ne zgolj maloštevilne elite (Gentile 2006, XV). Sakralizacija politike

174

Gentile se, v nasprotju z Voegelinom, drži v zgodovinopisju uveljavljene periodizacije, v okviru katere
izraz moderni čas pomeni večinoma obdobje od francoske revolucije dalje, v nekaterih primerih pa od
konca srednjega veka dalje.
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v modernem času oziroma religija politike 175 modernega časa se po Gentileju deli na
dva različna tipa: na civilno in politično religijo.
Civilna religija se običajno pojavi v demokracijah, politična religija pa se razvije
v totalitarnih in nedemokratičnih političnih sistemih. Civilna religija je oblika
sakralizacije kolektivne politične entitete, ki se ne istoveti z nobenim ideološkim
političnim gibanjem, ne ukinja nasprotja med Cerkvijo in državo in lahko obstaja hkrati
z ustanovami tradicionalnih religij. Za civilno religijo je značilno, da se izraža kot
skupna državljanska religija, ki je nad vsemi strankami in religijami, in da dopušča
visoko stopnjo avtonomije posameznika. Zapovedi javne etike in kolektivne liturgije, ki
jih določa civilna religija, običajno izzovejo spontano soglasje (prav tam, 140). Primer
civilne religije so Združene države Amerike, v katerih se je civilna religija pojavila v
začetku vojne za neodvisnost in se razvijala skozi 19. stoletje pa vse do druge svetovne
vojne. Vsebina ameriške civilne religije se je sčasoma spreminjala in čeprav se
religiozna vsebina ameriške demokracije nanaša tudi na transcendentnega Boga, ostaja
neodvisna od tradicionalnih religij in z njimi ni v konfliktu. Edinstvena oblika ameriške
civilne religije je rezultat religioznega, ideološkega in političnega sinkretizma, ki je
prispevek protestantizma, razsvetljenstva in republikanizma (prav tam, 20).
Politična religija je po drugi stani izključujoča in fundamentalistična oblika sakralizacije
politike. Ne dovoljuje sobivanja drugih političnih ideologij ali gibanj, zanika
avtonomijo posameznika v razmerju do skupnosti in zahteva popolno skladnost
s predpisanimi zapovedmi in političnimi kulti. Politična religija posvečuje nasilje kot
legitimno sredstvo, je sovražna do tradicionalnih religij ali pa jih poskuša vključiti
v svoj lasten sistem prepričanj in mitov ter povsem zmanjšati njihovo vlogo (prav tam,
140). Nevarnost sakralizacije politike se pokaže prav zaradi totalitarnih režimov, kot so
nacizem, komunizem in fašizem, ki so razvili skrajne oblike politične religije. Skrajna
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O religiji politike govorimo, ko se zaznavanje, izkušnje in predstave politične dejavnosti v določenem
političnem sistemu dogajajo preko mitov, verovanj, obredov in simbolov, ki se sklicujejo na sakralizirano
sekularno entiteto, ki navdihuje vero, skupnost in predanost med pripadniki. Religija politike se izrazi, ko
politični režim ali gibanje posveti sekularno entiteto in jo postavi v središče svojega sklopa mitov in
verovanj, ki opredeljujejo pomen in namen družbenega obstoja in načela za razlikovanje med dobrim in
zlim. Religija politike formalizira etični in družbeni kodeks zapovedi, ki povezuje posameznike
s sakralizirano entiteto ter zahteva zvestobo, predanost in celo žrtvovanje človeških življenj (Gentile
2006, 138–139).
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ideološka predanost, propaganda, vera v absolutne in nezmotljive ideološke resnice,
sakralizacija vodij, opredeljevanje pomena človeškega bivanja in načel dobrega in zla –
vse to predstavlja grožnjo za tradicionalne religije in usodo človeštva.
Nekateri politični teoretiki pa pojem politične religije kritizirajo in zavračajo. Ena
izmed njih je Hannah Arendt, ki v totalitarnih ideologijah ne prepozna nadomestka
za transcendentno vero, temveč jih obravnava kot proizvajalke logičnega sklepanja, ki
ga ni mogoče zaustaviti in ki zasužnjuje človeka. Po njenem mnenju totalitarna
ideologija ne sodi na isto raven kot religija, saj teologija naslavlja človeka kot razumno
bitje, ki postavlja vprašanja in ki mora zadostiti tudi razumu, čeprav je zanj pričakovano
tudi, da verjame v stvari, ki razum presegajo. Ideologija po drugi strani človeka obsoja
na isto raven, kot bi jo imel padajoči kamen, če bi imel zavest; kar pomeni, da je človek
obsojen na nujno upoštevanje (ideoloških) zakonov, ki jih lahko opazuje, ni pa jih
sposoben spremeniti (kot se kamen ni sposoben upreti gravitaciji) (Gess 2005, 220).
Sicer H. Arendt nasprotuje pristopu, ki totalitarne ideologije pojmuje kot skrajno obliko
znotrajsvetne herezije še iz dveh razlogov: kot prvo se ji ne zdi verjetno prepričanje, da
je propad vse svetne avtoritete izključno izraz religiozne krize; kot drugo pa pojem
svobode po njenem ni dosežek religije, temveč izhaja iz političnega področja,
krščanstvo je na primer uveljavilo zgolj svobodo od politike. Ravno tako H. Arendt
kritizira sociološki pristop, ki v ideologiji prepoznava funkcionalni nadomestek
za religijo (prav tam in Arendt 2006a, 107–108), saj tak pristop povzroča pojmovno
zmedo in dezorientacijo.
V disertaciji se strinjamo, da (tradicionalnih) religij ni mogoče postavljati na isto raven
kot političnih religij in da je zato uporaba samega izraza religija nekoliko zavajajoča;
vendar večina teoretikov, ki preučujejo totalitarne režime z vidika političnih religij,
kljub uporabi samega izraza religija pravzaprav ne enači tradicionalnih in političnih
religij, temveč poudarja, da sta odsotnost presežnosti ter skrajno nasilje tisti značilnosti,
ki ustvarjata prepad med političnimi religijami in tradicionalnimi religijami. Po drugi
strani pojem politične religije omogoča nekoliko drugačen pogled na totalitarne režime,
na njihova sekularizirana odrešenjska prizadevanja ter opozarja na skrajnosti, v kakršne
lahko zaidejo sistemi, če popolnoma izključijo raven presežnosti, ki je obenem temeljno
povezana s pojmom osebe.
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10.2

Religiozne prvine v totalitarnih sistemih

Religiozne prvine, ki se pojavljajo v totalitarnih režimih, je v grobem mogoče razdeliti
na religijsko-fenomenološke (obredi in prazniki; miti; simboli) ter na eklezialnosociološke, čeprav se tudi ti dve delitvi medsebojno nekoliko prekrivata (Maier 2005,
195).
V okvir totalitarnega prizadevanja za popoln nadzor in določitev poteka vseh ravni
življenja državljanov poleg ostalih sredstev (teror, propaganda, tajna policija) sodijo
tudi režimski obredi in prazniki ter podrobna navodila za obnašanje v različnih
okoliščinah. Religiozni obredi so v totalitarizmih nadomeščeni z režimskimi, kot so na
primer javne parade na moskovskem rdečem trgu ali javna uprizarjanja shodov
nacistične stranke v Nürnbergu, uvedeni so tudi posebni obredi za obdobja prehoda
v življenju posameznikov itd. (prav tam, 194). H. Arendt obredne ravni totalitarizmov
ne vzporeja z religioznim obredjem, temveč v njej prepoznava podobnost z obredjem
skrivnih združenj, kateremu ni mogoče pripisati religioznosti, temveč zgolj idolatrijo ter
izrabo določenih strašljivih in skrivnostnih simbolov v namen doseganja tesnejše
povezanosti članov: »V središču nacističnega rituala je bila takoimenovana ›krvava
zastava‹, v centru boljševističnega rituala pa mumificirano Leninovo truplo; obe v obred
uvajata močan element idolatrije. Takšna idolatrija je le težko dokaz – kot je nekdo
zatrdil – psevdoreligioznih ali heretičnih teženj. ›Idoli‹ so zgolj organizacijski
pripomočki, znani iz ritualov skrivnih združenj, ki so prav tako prisilila svoje člane
k skrivnostnosti s pomočjo strašljivih, strahospoštovanja zbujajočih simbolov. Jasno je,
da ljudi zanesljiveje poveže skupna izkušnja skrivnega rituala kot pa skupno varovanje
same skrivnosti. Dejstvo, da je skrivnost totalitarnih gibanj izpostavljena pri belem
dnevu, še ne spremeni nujno narave izkušnje.« (Arendt 2003a, 464–465) Sorodnost med
totalitarnimi režimi in skrivnimi združenji H. Arendt utemeljuje še preko analize
številnih drugih skupnih prvin: hierarhija, ki sledi stopnji iniciiranosti; urejanje življenja
članov preko skrivne in izmišljene domneve, ki spreminja pogled na svet; dosledno
laganje in zavajanje zunanje javnosti; zahteva po popolni vdanosti združenju in
skrivnostnemu vodji; »čebulna« zgradba; delitev na »bratsko skupnost« in »brezoblično
množico sovražnikov«, ki se razlikuje od običajnih strankarskih delitev na »naše« in
»vaše«, saj v primeru totalitarizmov in skrivnih združenj sovražnik ni opredeljen kot
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tisti, ki odkrito nasprotuje, temveč kot tisti, ki ni izrecno vključen (Arendt 2003a, 463–
464). Herman Lübbe (1926–; nemški filozof) vzporejanje religije in totalitarizma zgolj
na osnovi njune obredne ravni zavrača na podlagi dejstva, da obredi niso niti izvorno
niti izključno religioznega izvora. Človeška oseba v vseh življenjskih okvirih, od
službenega preko družbenega, političnega do zasebnega, potrebuje določene obrede, ki
urejajo in strukturirajo časovno razsežnost. Torej je obredje splošna antropološka in
ne specifično religijska razsežnost, zato (izključno) na tej podlagi vzporejanje religije in
totalitarizmov ni ustrezno (Maier 2005, Discussion 130).
Za totalitarne režime pa je poleg posebnega obredja značilna tudi uporaba posebnih
simbolov in mitov. Totalitarni simboli utelešajo totalitarno ideologijo, dajejo ji
konkretno vidno obliko, ki je v družbi vseprisotna. Kladivo in srp predstavljata delavski
in kmečki razred, ki naj bi po komunistični ideologiji ustvarila družbo prihodnosti.
Nacistični simbol svastika ter fašistični simbol fasces predstavljata plemensko družbo
preteklosti, ki jo fašizem in nacizem idealizirata, obenem pa stremita k vračanju
k starodavnim, »nepokvarjenim« izvorom. Svastika je bila kot obredni simbol
v prvobitnih družbah in religijah pogosta, zato njenega izvora ni mogoče točno določiti,
fasces pa izhaja iz etruščanske civilizacije, vendar je bolj poznan iz časov arhaičnega
Rima, ko je simboliziral moč in oblast mesta in mestnih voditeljev. Komunistično
izumljanje novega simbola ter nacistična in fašistična uporaba starodavnega simbola sta
po vsej verjetnosti povezana z usmerjenostjo režima: komunizem stremi k prihodnosti
in ustvarjanju nove družbe in človeka; nacizem in fašizem pa ciljata k vrnitvi v daljno in
»neomadeževano« preteklost (Friedrich in Brzezinski 1956, 97). Položaj simbola je
v totalitarnih režimih pripadel tudi režimskemu vodji, uveljavljeno je bilo čaščenje
vodjevega portreta, ob rojstnem dnevu vodje pa so bili uprizorjeni velike parade in
praznovanja ter deklaracije vere (prav tam, 97–98; Hover 2005, 138).
S totalitarnimi simboli so tesno povezani totalitarni miti, ki utrjujejo in upravičujejo
totalitarno oblast. Totalitarni režimi so ustvarili raznovrstne mite; od splošnih, ki sodijo
v samo zgradbo ideologije; bolj specifičnih, ki potvarjajo zgodovinska dejstva; pa do
mitov o prihodnosti ali preroških mitov. Na primer: mit, da je vsa zgodovina izključno
zgodovina razredne vojne, je splošni komunistični mit o preteklosti; sovraštvo Lenina
do Trockega je stalinistični specifični mit o preteklosti; da bo vzpostavljen raj na zemlji,
273

v katerem bodo vsi ljudje enaki, je preroški komunistični mit itd. (Friedrich in
Brzezinski 1956, 100). V totalitarni mitologiji med najpomembnejše pripovedi sodi mit
o tosvetnem in kolektivnem odrešenju ter o političnem vodji kot odrešeniku.
V nacističnem režimu mit o »večni krvi« in »sveti krvi« pooseblja Hitler, ki se mu
preko notranjega glasu razodeva tako imenovana Previdnost176 (Hover 2005, 133) v
podobi absolutnega zakona narave. Po jungovskem analitiku Edwardu F. Edingerju je
Hitler skrajni primer obsedenosti z arhetipom apokalipse (prihod jaza), kar se kaže
v njegovi paradoksalni dvojnosti, hkrati namreč predstavlja nečloveško zver in
odrešenika, sebe pa razume v religioznih okvirih (Edinger 2002, 186). Da je Hitler
v nacističnem sistemu prevzel vlogo odrešenika za svoje »izbrano ljudstvo« – »arijsko
raso«, je več kot očitno. Pripisana mu je bila vsemogočnost, imel je razne božanske
nazive, bil je čaščen, njegova slika je nadomestila križ v domovih in javnih ustanovah,
postavljena je bila celo na oltarje itd. (Hover 2005, 138). Nacizem kot pot k tosvetnemu
odrešenju predpisuje vračanje k naravnemu redu, »čisti zemlji«, »čisti krvi«, »čisti
rasi«. Zahteva, ki jo je potrebno za tosvetno odrešenje izpolniti, je popolna zavrnitev
trgovske, tehnološke in krščanske družbe, preprečitev mešanja ras in uničenje
manjvrednih ras. »Nacizem je pozival junake, ki so bili pripravljeni umreti, se
odpovedati iluzijam o resnici in pravičnosti ter do konca slediti volji rase in Volka, ki ga
je utelešal vodja. Nadčlovek je brezčuten, lojalen vitez, naj bo zmagovalec ali
poraženec, vedno plemenit in lep.« (Besançon 2014, 88–89)
Prepletanje
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komunističnega prepričanja v neizbežnost konca zgodovine, ki ga prinaša zgodovinski
zakon. Če je v okviru Marxove misli vloga odrešenika podeljena zatiranemu razredu,
proletariatu, se v času oktobrske revolucije prenese na Partijo, v Stalinovem obdobju pa
na velikega vodjo samega. Stalinovo pobožanstvenje je vodilo v dogmo o njegovi
nezmotljivosti in enačenje marksizma z besedami tovariša Stalina, Očeta Sovjetske
zveze in Voditelja svetovnega proletariata. 177 V kolikšni meri je resnično veljala
Stalinova povzdignjenost, je izpričal na primer André Gide, ki mu ob obisku Sovjetske
zveze niso dovolili, da bi v telegramu Stalina naslavljal v »Vi«, ampak je moral izbirati
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Hitlerjeva Previdnost je po besedah Romana Guardinija enaka usodi in uspehu, kar pa je popolnoma
nezdružljivo s krščansko in Jezusovo Previdnostjo – z Božjim razodetjem tistim, ki Ga ljubijo (Hover
2004, 134).
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Primerjaj Arendt 2003a, 407–408, kjer poudarja, da se je marksistično-socialistična vsebina
komunizma v boljševističnem režimu zgubila, saj so nenehna Stalinova dopolnila in spremembe smeri
vodila v odstop od izvornega marksizma.
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med vzvišenimi nazivi, kot sta »Vi, vrhovni vodja delavcev« ali »Gospod Ljudstva«
(Rohrwasser 2005, 324). Komunistična obljuba odrešenja je v primerjavi z nacistično
bolj sorodna krščanskemu in svetopisemskemu pojmovanju odrešenja, saj je usmerjena
v prihodnost, v kateri naj bi nastopilo »mesijansko obdobje«, v katerem naj bi vladali
mir, pravičnost, enakost (medtem ko nacizem zahteva odpoved pravičnosti in enakosti),
človek pa naj bi pridobil novo naravo in postal nesmrten. Vendar se komunistično
pojmovanje odrešenja bistveno razlikuje od krščanskega v naslednjih prvinah:
postavljanje odrešenja v imanentnost; dosegljivost odrešenja s političnimi sredstvi in
njegova odvisnost od človeka; ter kolektivnost odrešenja (Besançon 2014, 86–89).
Tako nacizem kot komunizem vsebujeta tudi nekatere svetopisemske prvine, ki pa jih
zopet skrajno sprevračata. Nacistična doktrina o večvrednosti nemškega ljudstva/arijske
rase posnema svetopisemski nauk o izvoljenosti judovskega ljudstva. Medtem ko gre
pri judovski izbranosti za nadnaravno izbranost oziroma za božjo milost, ki je podarjena
temu ljudstvu, gre pri nacizmu za naravno in zgodovinsko izbranost, po kateri naj bi
nemški narod/arijska rasa zaradi svoje večvrednosti pridobil/pridobila pravico do
zapuščine celotnega človeštva (prav tam, 93). Komunizem po drugi strani ponareja tako
Staro kot Novo zavezo, saj naj bi proletariat predstavljal »izbrano in trpeče ljudstvo«,
preneseno na raven razredov; hkrati naj bi predstavljal trpečega služabnika Izaija in
trpečega Kristusa. Komunizem obljublja preseganje narodnostnih omejitev ter
blagostanje trpečim, ubogim, majhnim in zatiranim, hkrati pa obsoja krščanstvo, da je
nerazumno in da ljudi zavaja ter jim nudi neuporabno tolažbo pred kruto resničnostjo
(prav tam, 95).
Eklezialno-sociološke prvine, prisotne v totalitarnih režimih, so v največji meri
povezane z vprašanjem članstva, ki ga v nasprotju s članstvom v demokratičnih
strankah in njihovimi ohlapnimi ter spremenljivimi oblikami zaznamujejo stroga in
nespremenljiva pravila. Pogoji vstopa in izstopa v stranko, pomen spoštovanja »čiste
doktrine«, kanonizacija določenih spisov in knjig, preganjanje heretikov in odpadnikov,
skrb za pravilno prepričanje in moralo; vse to spominja bolj na značilnosti in pravila
religioznega, ne pa političnega članstva (Maier 2005, 195). Na podobnost določenih
cerkvenih in totalitarnih sestav opozarja tudi Michael Rohrwasser (1949–), ki v tem
okviru raziskuje predvsem vlogo pisateljev, ki so simpatizirali s totalitarnimi režimi,
katero primerja vlogi duhovnikov v tradicionalnih religijah. Nekateri režimski pisatelji
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so sami sebe dojemali kot preroke in pričevalce režima ter si prizadevali za čim bolj
vneto čaščenje voditeljev, režima, režimskega nasilja ter svetnega raja, ki naj bi prihajal.
Pri tem so uporabljali religiozno govorico in simbole, ki so jih iztrgali iz krščanskega
konteksta in prilagodili ideološkemu pojmovanju imanentnega odrešenja (Rohrwasser
2005, 323–329).

10.3

Totalitarni nauk in totalitarni sistem

Kot ugotavljamo v 7. poglavju disertacije, je za religiozne nauke značilno, da
nagovarjajo predvsem človeka kot odprto bitje, kot bitje, ki stremi k presežnosti in ki se
sprašuje po lastnem smislu. V podpoglavju 7.1 obravnavamo katoliški nauk in
pokažemo, kako se je sčasoma spreminjal in se prilagajal družbenim spremembam ter
novim potrebam, vprašanjem in novemu položaju, v katerem se je znašel sodobni
človek. Predvsem v drugi polovici 20. in v 21. stoletju katoliški nauk poudarja
človekovo dostojanstvo, svobodo (tudi versko), samostojnost in odgovornost ter izrecno
zavrača vsako prisilo nad človeško osebo ter vsak fundamentalizem. Tako v preteklosti
kot v sedanjosti pa religije na ravni sistema, ki je nujna, vendar nepopolna, prihajajo
v navzkrižje s svojimi nauki in so nepravične ali celo nasilne do posameznih človeških
oseb, skupin ali skupnosti.

Svetovni nazor, ki ga izoblikuje totalitarna ideologija, sicer ravno tako ponuja odgovor
na vprašanje človekovega smisla (npr. Linz 2005, 102–103), vendar je ideološki
odgovor absoluten, neovrgljiv ter povsem izključuje človeka kot osebo: njegove
svobodo, razum, sposobnost odločanja in izbire, samostojnost in odgovornost (npr.
Arendt 2003a, 564–570). Smisel posameznega človeka je v totalitarnih režimih
opredeljen kot služenje režimu oziroma zagotavljanje doseganja cilja totalitarnega
zakona gibanja, torej doseganje brezrazredne družbe, prevlade arijske rase ... Človek
ima v nauku totalitarnih ideologij vlogo sredstva za zagotavljanje delovanja in obstoja
režima (glej 9. poglavje disertacije). Po totalitarni ideologiji je doseganje sreče in
izpolnitve za človeka mogoče samo v kolektivu. Totalitarne ideologije »čudež bivanja«,
ki je osrednje zanimanje teologije in filozofije, ožijo na eno samo idejo, iz katere
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izpeljujejo logični proces, ki ga uporabljajo za legitimacijo uničevanja »čudeža bivanja«
(glej Arendt 2003a, 565).
V totalitarnih režimih so imeli sistem, njegova organiziranost in ohranjanje veliko večjo
vlogo od ideološke vsebine, poleg tega pa je bila organizacija teh režimov v primerjavi
z njihovim vsebinskim vidikom bolj inovativna. Medtem ko so totalitarni režimi
vsebino prevzeli od drugih skupin, strank in gibanj (npr. Arendt 2003a, 450), so razvili
svojevrstno organizacijo, ki jo H. Arendt primerja z večplastno sestavo čebule.
Sestavljalo jo je več plasti: prvo in najbolj množično plast so predstavljali privrženci
gibanja, pripadniki frontnih organizacij; člani stranke so oblikovali drugo, manj
številčno plast organizacije; naslednjo plast je sestavljala še manjša skupina članov
elitnih strankarskih formacij in tajne policije (npr. SA, SS, NKVD ...); v sredini čebulne
strukture pa so bili najpomembnejši strankarski voditelji in sam vodja. Posamezne plasti
so totalitarnemu gibanju in kasneje režimu hkrati omogočale zaščito pred dejanskim
svetom ter povezavo z njim: plasti so obenem predstavljale medsebojen most in
pregrado; na tak način je totalitarizem pred zunanjim svetom uspešno prikrival svojo
skrajnost. Organizacija, v kateri vsaka zunanja plast predstavlja stik z resničnostjo in
zmernostjo za sosednjo notranjo plast, blaži občutek skrajnosti, ki ga ustvarja totalitarno
teženje k iskanju in proizvajanju novih in novih sovražnikov in k uničenju vsega, kar ne
pripada samemu gibanju. Takšna organizacija zagotavlja gibanju/režimu možnost
ohranjanja gibljivosti, nestalnosti, saj omogoča nenehno dodajanje novih plasti, ki
spodrivajo »posvečenost« predhodnih »elitnih« skupin, ki so odrinjene proti zunanjim,
zmernejšim plastem (Arendt 2003a, 450–456).
Za totalitarno organizacijsko strukturo je značilno prepletanje naivnosti in cinizma pri
pripadnikih organizacije, s čimer sta omogočena uspešno razširjanje totalitarnih laži in
delovanje režima brez vsebinskih omejitev. Pri pripadnikih zunanjih plasti organizacije
prevladuje naivnost, slepa vera v besede vodje; pri pripadnikih notranjih plasti pa
cinizem oziroma nezainteresiranost za resničnost/neresničnost trditev in dejstev.
»Celotno hierarhično strukturo totalitarnih gibanj, od naivnih simpatizerjev do članov
stranke, elitnih formacij, intimnega kroga okrog Vodje ter samega Vodjo lahko opišemo
kot nenavadno spreminjajočo se kombinacijo naivnosti in cinizma, s katero naj bi vsak
član, odvisno od svojega položaja in pozicije v gibanju, reagiral na spreminjajoče se
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lažnive izjave vodij in na osrednjo nespremenljivo ideološko fikcijo gibanja … Brez
organizacijske delitve gibanja v elitne formacije, člane in somišljenike Vodjeve laži ne
bi delovale. Stopnjevanje cinizma, izraženo v hierarhiji zaničevanja, je pri stalnem
spodbijanju vsaj tako nujnega pomena kot čista naivnost« (prav tam, 469–471). Najbolj
notranja plast organizacije, skupina elitnih voditeljev okrog vodje, je najbolj cinična,
povsem osvobojena vseh vsebinskih točk ideologije, ki jo razširja med ostale pripadnike
organizacije.

V poglavju 7.2 ugotavljamo, da pri religijah obstaja napetost med religijo kot ustanovo
oziroma sistemom in njenim naukom. Čeprav je na primer Katoliška cerkev kot
ustanova mnogokrat delovala neskladno s svojimi nauki in je kršila človekovo
dostojanstvo, človeka prekomerno nadzorovala, mu odrekala samostojnost …, so se
vendarle na podlagi katoliških naukov izoblikovala prenovitvena gibanja, ki so
kritizirala določene slabosti in pomanjkljivosti Cerkve kot ustanove ter uspešno
prispevala k njeni obnovi (na primer II. vatikanski koncil). Pri totalitarnih režimih
ne moremo govoriti o neskladju med sistemom in naukom ali o možnosti prenovitve
sistema na podlagi nauka; saj 1) tako sistem kot nauk težita k uničenju človeka kot
osebe (glej podpoglavje 9.1); 2) je totalitarni nauk izredno nestalen (razen osrednje
ideje) in odvisen od vodje režima; 3) je vsebina/nauk v primerjavi s sistemom in
vodjem obrobnega pomena.
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Sklep

Slišim, kako kamni, ki jih mečemo,
kristalno jasno padajo skozi leta. V dolini
zmedeno prhutajo trenutna
dejanja, vreščeče letijo od
krošnje do krošnje, utihnejo
v redkejšem zraku, kot je sedanji, jadrajo
kot lastovke od gore
do gore, dokler ne
dosežejo skrajnih planot
na meji z bitjo. Tam
vsa naša kristalno
jasna dejanja
ne zadanejo drugega dna
razen nas samih.
(Tomas Tranströmer)
Ko Hannah Arendt obravnava izvore totalitarizma, piše o prvinah, ki so se po spletu
okoliščin v določenih pogojih in določenem zgodovinskem obdobju spojile in tako
omogočile razvoj totalitarnih režimov. H. Arendt torej zavrača deterministično
pojmovanje totalitarizma, totalitarizma kot nujne posledice enega ali več očitnih
vzrokov (na primer totalitarizem kot nujna posledica sekularizacije družbe ali pa
totalitarizem kot nujna posledica gospodarske krize od leta 1929) (Canovan 2002, 30).
Vendar s tem, ko H. Arendt v razvoju totalitarizma določeno vlogo prisodi naključnosti,
ne spodbija človekove odgovornosti zanj. Čeprav človeška dejanja vedno vsebujejo
prvino nepredvidljivosti in spontanosti in čeprav njihovih posledic za prihodnost
v nejasnosti sedanjosti ni mogoče ustrezno oceniti, je človek – in to človeška oseba
v ednini (kolektivna krivda ne obstaja) – vedno polno odgovoren za to, kar počne (glej
Arendt 2007). Konec koncev posledice naših dejanj naposled učinkujejo na nas same,
morda ne v času, ko to pričakujemo, in ne na način, ki ga pričakujemo, vendar nas
nedvomno nekoč in nekako »zadanejo«. V doktorski disertaciji smo v treh korakih
prikazali, kako totalitarni režimi skrajno kršijo personalistično etiko, oziroma izpostavili
uničujoče posledice, ki jih je imel totalitarizem na najpomembnejše in najgloblje
lastnosti človeške osebe.
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V prvem delu smo kot najpomembnejše personalistične pojme izpostavili dostojanstvo
osebe, njeno presežnost, njeno sposobnost udeleženosti v odnosu ter pomen, ki ga imajo
za človeško osebo govorica, dialog, resnica in dejavnost. V drugem delu smo ugotovili,
da družba, politika in religija (raziskovali smo evropski in delno ameriški prostor)
pogosto ne upoštevajo (vseh) personalističnih osnov, vendar hkrati ne zavračajo povsem
pomena človeške osebe in je ne instrumentalizirajo popolnoma. V tretjem delu pa smo
prikazali, da totalitarizem v nasprotju z ostalimi političnimi režimi in tudi v nasprotju
s težnjami netotalitarne družbe in tradicionalnih religij človeško osebo pojmuje kot
povsem odvečno. Oseba je v totalitarnih režimih popolnoma instrumentalizirana in
nadzorovana, saj predstavlja nevarnost sistemu. Totalitarni režimi si prizadevajo
za uničenje človeškega dostojanstva, njegove svobode, spontanosti, nepredvidljivosti;
za banalizacijo govorice; za onemogočenje pristne človeške dejavnosti; za uničenje
globljih ravni človeških (predvsem zasebnih) odnosov; za uveljavitev sprevržene
resnice; uničujejo pa tudi netotalitarne oblike države in družbe. Obenem totalitarni
režimi povsem zavračajo presežnost človeške osebe, kot tudi presežnost, na katero se
sklicujejo tradicionalne religije, saj religiozne prvine, kot so odrešenje, poslednja sodba,
antropološka preosnova, obljuba raja …, prenašajo v imanenco. Bistvo totalitarnih
režimov je uničevanje osebe preko skrajnega in sistematičnega nasilja.
Posredno v doktorski disertaciji pokažemo na velik pomen personalističnega zadržanja
za družbeno, politično in religiozno področje. Vsak program in vsaka ustanova, ki bi
želela služiti človeštvu ali izboljševati človeštvo, ne da bi si prizadevala upoštevati, da
je vsako človeško bitje oseba s polnim dostojanstvom in vsemi lastnostmi, ki jih
personalistična filozofija izpostavlja kot ključne, ima v sebi potencial skrajnega nasilja
in totalitarni potencial. 178 Upoštevanje personalizma je torej negativni dejavnik razvoja
totalitarizma in obratno – totalitarne prvine so negativni dejavnik uresničevanja
personalizma. V vsaki družbi in vsaki ustanovi je mogoče prispevati k bolj
dostojanstvenem življenju vsake človeške osebe, če je večina njenih članov pripravljena
sprejeti odgovornost – tako zase kot za soljudi.

178

Kar ne pomeni, da je pojem totalitarizem ustrezno uporabljati vsepovprek.
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Kot smo opozorili že v uvodu, v pričujočem delu nismo posebej obravnavali
totalitarizma na Slovenskem, čeprav bi obravnava totalitarnih režimov v slovenskem
prostoru s personalističnega vidika lahko prispevala k poglobitvi te tematike in morda
k nekaterim novim spoznanjem. Žal zaradi vsebinske in prostorske omejenosti ter širine
omenjene problematike v pričujoči doktorski nalogi te ni bilo mogoče vključiti
(na nekoliko drugačen način je sicer totalitarizem s personalistične perspektive
obravnaval Jože Dežman v delu Etično-personalistični pristop k popravi krivic žrtvam
titoizma po arhivu Komisije Vlade RS za izvajanje Zakona o popravi krivic; glej
Dežman 2014).
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Povzetek
Doktorska naloga v treh korakih prikaže totalitarizem kot skrajno obliko kršenja osnov
personalizma. V prvem delu so predstavljeni izvori te široke in raznovrstne filozofske
smeri;

nekateri

osrednji

avtorji

evropskega

personalizma;

osnovne

prvine

personalistične etike (načela, vrednote in kreposti) in temeljni personalistični pojmi.
Poleg prepoznavnih personalističnih avtorjev je v tem delu obravnavana tudi judovska
politična teoretičarka Hannah Arendt, ki se je običajno ne povezuje s personalistično
filozofijo, vendar njena misel vsebuje nekatere pomembne uvide, ki so skladni
s personalističnim zadržanjem, obenem pa ga dopolnjujejo z nekaterimi izvirnimi
perspektivami. V drugem delu, ki služi predvsem kot izhodišče za obravnavo
totalitarnih režimov v tretjem delu, avtorica raziskuje, v kolikšni meri družba, politika in
religija (obravnava je omejena na evropsko in delno ameriško področje ter na
krščanstvo oziroma katolištvo) v sodobnosti kršijo ali upoštevajo personalistična načela,
vrednote in poudarke. Tretji in ključni del doktorske naloge je posvečen analizi
totalitarizma z vidika personalizma ter se po uvodni predstavitvi problematike,
povezane s pojmom totalitarizem, in po sami opredelitvi tega pojma osredotoči na
raziskavo, kakšno mesto imajo v totalitarnih režimih človeška oseba in njeno
dostojanstvo; človeški odnosi; govorica in dialog; človeško delovanje in človekove
pravice ter kakšen je v totalitarnih sistemih položaj družbe in države. V zadnjem
poglavju tretjega dela je obravnavana vloga, ki so jo imeli v totalitarnih režimih
religiozne prvine in totalitarno ukinjanje presežnosti.
totalitarizem, personalizem, družba, religija, politika, Hannah Arendt, človeška oseba
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Summary
The present doctoral thesis presents totalitarianism as a radical form of violation of
bases of personalistic ethics in three steps. The first part presents the origins of this wide
and diverse philosophical school; some crucial authors of the European strain of
personalistm; the basic elements of personalistic ethics (principles, values and virtues)
and fundamental personalistic concepts. Besides the recognised personalistic authors, a
Jewish political theorist Hannah Arendt is presented as well. She is usually not linked
with personalistic philosophy, but her thought contains some important insights that are
consistent with personalistic stance and which at the same time complement
personalistic stance with some original perspectives. In the second part, which is
important as a platform for dealing with totalitarian regimes in the third part, the author
researches to what extent society, politics and religion (research is limited to the
European and partly American area and to Christianity or mostly Catholicism) in
modernity violate or respect personalistic principles, values and emphases. The third
and the most crucial part of the doctoral assignment is dealing with the analysis of
totalitarianism from the perspective of personalism. After initial presentation of the
issues connected with the notion of totalitarianism and after the definition of this notion,
the third part is focused on researching what the position of a human person and her/his
dignity is in totalitarian regimes and what the position of: human relationships;
language and dialogue; human action; human rights; state and society is. In the last
chapter of the third part, the author researches the role of religious elements and the
elimination of transcendence in totalitarian regimes.

totalitarianism, personalism, society, religion, politics, Hannah Arendt, human person

283

Literatura

Arendt, Hannah. 1990. On Revolution. London: Penguin Books.
Arendt, Hannah. 1996a. Kaj ostane? Ostane materni jezik. V: Časopis za kritiko
znanosti, domišljijo in novo antropologijo, 24, 180–181, 11–25.
Arendt, Hannah. 1996b. Vita Activa. Ljubljana: Krtina.
Arendt, Hannah. 2003a. Izvori totalitarizma. Ljubljana: Študentska založba.
Arendt, Hannah. 2003b. Resnica in laž v politiki. Ljubljana: Društvo Apokalipsa.
Arendt, Hannah. 2006a. Med preteklostjo in prihodnostjo. Šest vaj v političnem
mišljenju. Ljubljana: Krtina.
Arendt, Hannah. 2006b. Pogovor s Hannah Arendt. V: 2000: Revija za krščanstvo in
kulturo, 183/184/185, 97–123.
Arendt, Hannah. 2006c. Razumevanje in politika. V: Nova revija, 25, 289/290, 30–43.
Arendt, Hannah. 2007. Eichmann v Jeruzalemu. Ljubljana: Študentska založba.
Arendt, Hannah. 2013. O nasilju. Ljubljana: Krtina.
Aristotel. 2010. Politika. Ljubljana: GV Založba.
Aron, Raymond.1962. The Opium of the Intellectuals. New York: Norton.
Assman, Jan. 2008. Monoteizem in jezik nasilja. V: Simoniti, Iztok in Peter Kovačič
Peršin, ur. Religija in nasilje: eseji in razprave. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede;
Revija 2000, 11–29.
Bauman, Zygmunt. 2006. Moderna in holokavst. Ljubljana: Študentska založba.
Beck, Ulrich. 2009. Lastni Bog. O zmožnosti religij za mir in njihovemu potencialu za
nasilje. Ljubljana: Študentska založba.
Benedikt XVI., papež. 2006. Okrožnica Bog je ljubezen (Deus caritas est). Ljubljana:
Družina.
Benedikt XVI., papež. 2009. Okrožnica Ljubezen v resnici (Caritas in veritate).
Ljubljana: Družina.
Berdjajev, Nikolaj. 1998. O človekovi zasužnjenosti in svobodi. Personalistični pogled
na človeka. Celje: Mohorjeva družba.
284

Berdjajev, Nikolaj. 2000. Duh in resničnost: temelji bogočloveške duhovnosti.
Ljubljana: Cankarjeva založba.
Besançon, Alain. 2014. Zlo stoletja. Ljubljana: Družina.
Birch H. Anthony. 2007. The Concepts and Theories of Modern Democracy. London,
New York: Routledge.
Bratož, Rajko. 2003. Grška zgodovina. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev
Slovenije.
Brooker, Paul. 2009. Non-Democratic Regimes. Basingstoke, New York: Palgrave
Macmillan.
Brunkhorst, Hauke. 2002. Equality and elitism in Arendt. V: Dana Villa: The
Cambridge Companion to Hannah Arendt. Cambridge: Cambridge University Press,
178–198.
Buber, Martin. 1999a. Dialoški princip. Ljubljana: Društvo 2000.
Buber, Martin. 1999b. Problem človeka. Ljubljana : Društvo Apokalipsa.
Canovan, Margaret. 2002. Arendt's theory of totalitarianism: a reassessment. V: Dana
Villa, ur. The Cambridge Companion to Hannah Arendt. Cambridge: Cambridge
University Press, 25–43.
Cavanaugh, T. William. 2009. Myth of Religious violence: Secular Ideology and the
Roots of Modern Conflict. Oxford: Oxford University Press.
Chalier, Catherine. 1998a. Obličje in ime. V: Peter Kovačič Peršin, ur. Personalizem in
odmevi na Slovenskem. Ljubljana: Društvo 2000, 352–359.
Chalier, Catherine. 1998b. Oseba in obličje v filozofiji Emmanuela Levinasa. V: Peter
Kovačič Peršin, ur. Personalizem in odmevi na Slovenskem. Ljubljana: Društvo 2000,
360–365.
Chalier, Catherine. 1998c. V pričakovanju obličja. V: Peter Kovačič Peršin, ur.
Personalizem in odmevi na Slovenskem. Ljubljana: Društvo 2000, 366-384.
Cotič, Metka. 1998. Martin Buber in filozofija razmerja. V: Peter Kovačič Peršin, ur.
Personalizem in odmevi na Slovenskem. Ljubljana: Društvo 2000, 172–189.
Courtois, Stéphane. 1999. Zločini komunizma. V: Stéphane Courtois [in drugi], ur.
Črna knjiga komunizma: zločin, terorin zatiranje. Ljubljana: Mladinska knjiga, 9–44.
Crosby, John F. 1998. The Individuality of Human Persons: A Study in the Ethical
Personalism of Max Scheler. V: The Review of Metaphysics, 52, 1, 21–50.
285

Curran, Charles E. 2002. Catholic Social Teaching. 1891–Present. A Historical,
Theological, and Ethical Analysis. Washington, D.C.: Georgetown University Press.
Čoh Kladnik, Mateja, ur. 2014. Revolucionarno nasilje, sodni procesi in kultura
spominjanja. Zbornik prispevkov z znanstvenega posveta. Ljubljana: Študijski center za
narodno spravo.
Derrida, Jacques. 2005. The Politics of Friendship. London, New York: Verso.
Dežman, Jože. 2013. Slovenija – razpad tabujev titoizma in tranzicijska pravičnost. V:
Damjan Hančič, Gregor Jenuš, Neža Strajnar, ur. Odstiranje zamolčanega. Zbornik
prispevkov. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 231–243.
Dežman, Jože. 2014. Etično-personalistični pristop k popravi krivic žrtvam titoizma po
arhivu Komisije Vlade RS za izvajanje Zakona o popravi krivic. Doktorska disertacija.
Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta.
Dolan, Frederick M. 2002. Arendt on philosophy and politics. V: Dana Villa, ur. The
Cambridge Companion to Hannah Arendt. Cambridge: Cambridge University Press,
261–276.
Dossa, Shiraz. 1980. Human Status and Politics: Hannah Arendt on the Holocaust. V:
Canadian Journal of Political Science, Vol. 13, No. 2, 309–323.
Drugi vatikanski vesoljni cerkveni zbor. 1994. Pastoralna konstitucija O Cerkvi
v sedanjem svetu. Veselje in upanje [Gaudium et spes]. V: Juhant, Janez in Rafko
Valenčič, ur. Družbeni nauk Cerkve. Celje: Mohorjeva družba, 320–394.
Duarte, André. 2007: Hannah Arendt, Biopolitics, and the Problem of Violence. In: R.
H. King and D. Stone, (eds.), Hannah Arendt and the Uses of History: Imperialism,
Nation, Race and Genocide. New York, Berghahn Books, 191–204.
Etimološki slovar slovenskega jezika. 1976. S.v. »oseba«.
Edinger, Edward F. 2002. Archetype of the Apocalypse. Divine Vengeance, Terrorism,
and the End of the World. Chicago, La Salle: Open Court.
Finlay, Christopher J. 2009: Hannah Arendt’s Critique of Violence. In: Thesis Eleven,
97, 26–45.
Frančišek, papež. 2013. Okrožnica Luč vere (Lumen fidei). Ljubljana: Družina.
Friedrich, Carl J. in Zbigniew K. Brzezinski. 1956. Totalitarian Dictatorship and
Autocracy. Cambridge: Harvard University Press.
Furet, Francois. 1998. Minule iluzije. Ljubljana: Mladinska knjiga.
286

Galston, William A. 2008. Liberalni nameni: dobrine, vrline in raznolikost v liberalni
državi. Ljubljana: Študentska založba.
Gentile, Emilio. 2005. Series Editor's Preface. V: Maier, ur. Totalitarianism and
Political Religions. Concepts for the Comparison of Dictatorships. London, New York:
Routledge.
Gentile, Emilio. 2006. Politics as religion. Princeton, Oxford: Princeton University
Press.
Gentile, Emilio. 2010. Fašizem: Zgodovina in interpretacije. Ljubljana: Modrijan.
Gerjolj, Stanko. 2014. »Nasilni Bog« namesto nasilne ideologije: pedagoški diskurz. V:
Bogoslovni vestnik, 74, 2, 247–257.
Gess, Brigite. 2005. The concepts of totalitarianism of Raymond Aron and Hannah
Arendt. Hans Maier, ur. Totalitarianism and Political Religions. Concepts for the
Comparison of Dictatorships. London, New York: Routledge, 216–225.
Girard, René. 1989. The Scapegoat. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
Girard, René. 2010. Battling to the End. Conversations with Benoît Chantre. East
Lansing, Michigan: Michigan State University Press.
Girard, René in Rebecca Adams. 1993. Violence, Difference, Sacrifice: A Conversation
with René Girard. Religion and Literature 25, 2, 11–33.
Grossman, Vasilij. 1995. Življenje in usoda. Ljubljana: Cankarjeva založba.
Guardini, Romano. 1991. Svet in oseba: poskusi krščanskega pogleda na človeka. Celje:
Mohorjeva družba.
Guardini, Romano. 1993. Ethik: Vorlesungen an der Universität München. Mainz:
Matthias-Grünewald Verlag, Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh.
Hančič, Damjan, ur. 2010. Totalitarizem na Slovenskem v 20. stoletju. Ljubljana:
Študijski center za narodno spravo.
Hančič, Damjan, Gregor Jenuš, Neža Strajnar, ur. 2013. Odstiranje zamolčanega.
Zbornik prispevkov. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo.
Hayek, Friedrich A. von. 1991. Pot v hlapčevstvo. Ljubljana: DZS.
Hinnells, John R., ur. 1997. Dictionary of Religions. Harmondsworth: Penguin Books.

287

Hlebš, Jože. 2004. Jacques Maritain v nasledstvu Tomaža Akvinskega. V: Jacques
Maritain. Po navdihu Tomaža Akvinskega. Celje: Mohorjeva družba.
Hover, Winfrid. 2005. Teror and salvation. Experience of political events in the work of
Romano Guardini. V: Hans Maier, ur. Totalitarianism and political religions. Vol. 1.,
Concepts for the comparison of dictatorships. London, New York: Routledge, 133–141.
Huntington, Samuel P. 1993. The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth
Century. Norman; London: University of Oklahoma Press.
Hürten, Heinz. 2005. Waldemar Gurian and the development of the concept of
totalitarianism. V: Hans Maier, ur. Totalitarianism and Political Religions. Concepts for
the Comparison of Dictatorships. London, New York: Routledge, 40–49.
Jalušič, Vlasta. 1996. Hannah Arendt: Politika kot možnost. V: Hannah Arendt. Vita
activa. Ljubljana: Krtina, VII–LIII.
Jambrek, Peter, ur. 2008. Crimes Committed by Totalitarian Regimes. Ljubljana:
Slovenian Presidency of the Council of the European Union.
Jančar, Drago, ur. 1998. Temna stran meseca: kratka zgodovina totalitarizma v
Sloveniji 1945-1990: zbornik člankov in dokumentov. Ljubljana: Nova revija.
Janžekovič, Janez. 1971. Gabriel Marcel in njegovo delo. Ljubljana: »Naše
tromostovje«.
Jezernik, Božidar. 2013. Goli otok – Titov gulag. Ljubljana: Modrijan.
Juhant, Janez. 1994. Sto let katoliškega družbenega nauka. V: Juhant, Janez in Rafko
Valenčič, ur. Družbeni nauk Cerkve. Celje: Mohorjeva družba, 9–35.
Juhant, Janez, ur. 1997. Na poti k resnici in spravi. Ljubljana: Teološka fakulteta
Univerze v Ljubljani.
Juhant, Janez. 2000. Antropološki problemi študija religije danes. V: Kaj pomeni
religija za človeka. Znanstvena podoba religije. Ljubljana: Družina, 7–25.
Juhant, Janez. 2003. Človek v iskanju svoje podobe : filozofska antropologija.
Ljubljana : Študentska založba.
Juhant, Janez. 2006. Antropološko-etični temelji človeške kulture. V: Filologičeskie
zametki, 4, 1, 4–19.
Juhant, Janez. 2009a. Etika I. Na poti k vzajemni človeškosti. Ljubljana: Študentska
založba.
Juhant, Janez. 2009b. Krščanstvo in človekove pravice. V: Poligrafi, 14, 53/65, 39–54.
288

Juhant, Janez. 2009c. Občutek pripadnosti. Celje: Celjska Mohorjeva družba.
Juhant, Janez. 2010a. Človek – ovira samemu sebi na poti dialoga. V: Juhant, Janez in
Bojan Žalec, ur. Na poti k dialoški človeškosti : ovire človeškega komuniciranja.
Ljubljana: Teološka fakulteta, 11–24.
Juhant, Janez. 2010b. Idejni spopad II. Katoličani in revolucija. Ljubljana: Teološka
fakulteta.
Juhant, Janez. 2013. From Ethical Person to Dialogical Society : Challenges of Global
Society. Zürich, Münster: LIT Verlag.
Juhant, Janez in Rafko Valenčič, ur. 1994. Družbeni nauk Cerkve. Celje: Mohorjeva
družba.
Kalyvas, Andreas. 2004. From the Act to the Decision: Hannah Arendt and the
Question of Decisionism. V: Political Theory 32, 3, 326–327.
Kant, Immanuel. 2005. Utemeljitev metafizike nravi. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC
SAZU.
Kateb, George. 2002. Political action: its nature and advantages. V: Dana Villa, ur. The
Cambridge Companion to Hannah Arendt. Cambridge: Cambridge University Press,
130–148.
King, Richard in Dan Stone, ur. 2007. Hannah Arendt and the uses of history:
imperialism, nation, race and genocide. New York: Berghahn Books.
Klemperer, Victor. 2014. LTI - Lingua Tertii Imperii (govorica tretjega rajha):
filologova beležnica. Ljubljana : Založba /*cf.
Kolarič, Boštjan. 2013. Huda jama – primer genocida. V: Damjan Hančič, Gregor
Jenuš, Neža Strajnar, ur. Odstiranje zamolčanega. Zbornik prispevkov. Ljubljana:
Študijski center za narodno spravo, 42–52.
Kovačič Peršin, Peter, ur. Personalizem in odmevi na Slovenskem. Ljubljana: Društvo
2000, 5–54.
Klun, Branko. 2014. Krščanstvo pred izzivom ideologije in idolatrije. V: Bogoslovni
vestnik, 74, 2, 191–200.
Kobal, Darja, Janez Kolenc, Nada Lebarič, Bojan Žalec. 2004. Samopodoba med
motivacijo in tekmovalnostjo: Interdisciplinarni pristop. Ljubljana: Študentska založba.
Kohn, Jerome. 2002. Freedom: the priority of the political. V: Dana Villa: The
Cambridge Companion to Hannah Arendt. Cambridge: Cambridge University Press,
113–129.
289

Kolar, Bogdan. 2014. Nekateri vidiki zgodovinopisja zadnjega desetletja o papežu Piju
XII. V: Bogoslovni vestnik, 74, 1, 61–75.
Kovač, Edvard. 1998a. Gabriel Marcel. V: Peter Kovačič Peršin, ur. Personalizem in
odmevi na Slovenskem. Ljubljana: Društvo 2000, 287–297.
Kovač, Edvard. 1998b. Sodobni personalizem. V: Peter Kovačič Peršin, ur.
Personalizem in odmevi na Slovenskem. Ljubljana: Društvo 2000, 139–149.
Küng, Hans. 2008. Svetovni etos. Ljubljana: Društvo 2000.
Ledure, Ýves. 1998a. Max Scheler in njegov etični red. V: Peter Kovačič Peršin, ur.
Personalizem in odmevi na Slovenskem. Ljubljana: Društvo 2000, 264–286.
Ledure, Ýves. 1998b. Emmanuel Mounier – od kritike k nagovoru. V: Peter Kovačič
Peršin, ur. Personalizem in odmevi na Slovenskem. Ljubljana: Društvo 2000, 298–329.
Levi, Primo. 2003. Potopljeni in rešeni. Ljubljana: Studia humanitatis.
Linz, Juan J. 2005. The religious use of politics and/or the political use of religion.
Ersatz ideology versus ersatz religion. V: Hans Maier, ur. Totalitarianism and Political
Religions. Concepts for the Comparison of Dictatorships. London, New York:
Routledge, 102–119.
Linz, Juan J. 2010. Totalitarian and Authoritarian Regimes. Boulder, Colorado : Lynne
Rienner Publishers.
Löwith, Karl. 2004. Meaning in History. Chicago, London: University of Chicago
Press.
Maier, Hans, ur. Totalitarianism and Political Religions. Concepts for the Comparison
of Dictatorships. London, New York: Routledge.
Marcel, Gabriel. 2003. Človek pod vprašajem. Ontološki misterij opredelitev in
konkretni pristopi. Celje: Mohorjeva družba.
Maritain, Jacques. 2002. Človek in država. Ljubljana, Študentska založba.
Maritain, Jacques. 2004. Po navdihu Tomaža Akvinskega. Celje: Mohorjeva družba.
Martin, Geoffrey R. 2005. Geslo: Stalin and Stalinism. V: Carlisle, Rodney P., ur.
Encyclopedia of politics: the left and the right. Thousand Oaks; London; New Delhi:
Sage, 423–426.
Martinjak, Ana. 2009. Teorija Hannah Arendt o totalitarizmu in njena recepcija
na Slovenskem. Diplomsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta.

290

Marx, Karl. 1969. Prispevek k židovskem vprašanju. V: Marx, K. in Engels, F.: Izbrana
dela v petih zvezkih (I. zvezek), Ljubljana: Cankarjeva založba, str. 148–188.
Menke, Christoph in Arnd Pollmann. 2007. Einleitung. Die Gegenwart der
Menschenrechte – nach der Katastrophe. V: Philosophie der Menschenrechte zur
Einführung. Hamburg: Junius Verlag GmbH, 9–22.
Mikola, Milko. 2008. Communist Repression of »Interior Enemies« in Slovenia.
V: Jambrek, Peter, ur. Crimes Committed by Totalitarian Regimes. Ljubljana: Slovenian
Presidency of the Council of the European Union, 161–172.
Mikola, Milko. 2010. Komunistična koncentracijska in delovna taborišča v Sloveniji.
V: Damjan Hančič, ur. Totalitarizem na Slovenskem v 20. stoletju. Ljubljana: Študijski
center za narodno spravo,153–172.
Milčinski, Maja. 2000. Pojmovanje človeka in družbe v kitajskih in japonskih religijah.
V: Janez Juhant, ur. Kaj pomeni religija za človeka. Znanstvena podoba religije.
Ljubljana: Družina, 161–176.
Milgram, Stanley. 2009. Poslušnost avtoriteti. Ljubljana: UMco.
Montesquieu, Charles-Louis de Secondat. 1966. The Spirit of the Laws. London, New
York: Hafner Publishing Company.
Mounier, Emmanuel. 1990. Oseba in dejanje. Ljubljana: Društvo 2000.
Moyn, Samuel. 2008. Hannah Arendt on the Secular. V: New German Critique 105, 71–
96.
Nemcova Banerjee, Maria. 2004. Nikolai Berdiaev and Spiritual Freedom. V: Modern
Age 46, 3, 210–218. Nosbüsch, Johannes. 1998. Problem osebe v sodobni filozofiji. V:
Peter Kovačič Peršin, ur. Personalizem in odmevi na Slovenskem. Ljubljana: Društvo
2000, 5–54.
Nolte, Ernst. 1989. Obdobje fašizma: Nolte o Nolteju. V: Nova revija, 8, 91, 1440–
1443.
Novak, Michael. 2006. O gojenju svobode. Razmišljanja o moralni ekologiji. Ljubljana:
Študentska založba.
Osredkar, Mari Jože. 2014. Jan Assmann: monoteizem in nasilje. V: Bogoslovni vestnik,
74, 2, 271–280.
Pannenberg, Wolfhart. 1998. Oseba in subjekt. V: Peter Kovačič Peršin, ur.
Personalizem in odmevi na Slovenskem. Ljubljana: Društvo 2000, 55–74.

291

Pavel VI., papež. 1994. Ob osemdesetletnici [Octogesima adveniens]. Apostolsko
pismo. V: Juhant, Janez in Rafko Valenčič, ur. Družbeni nauk Cerkve. Celje:
Mohorjeva družba, 427–450.
Petersen, Jens. 2005. The history of the concept of totalitarianism in Italy. V: Hans
Maier, ur. Totalitarianism and Political Religions. Concepts for the Comparison of
Dictatorships. London, New York: Routledge, 3–20.
Petkovšek, Robert. 2004. Nastanek in razvoj pojma »oseba«. V: Tretji dan, 33, št. 7/8,
34–46.
Pij XI., papež. 1994. Ob štiridesetletnici [Quadragesimo anno]. Okrožnica. V: Juhant,
Janez in Rafko Valenčič, ur. Družbeni nauk Cerkve. Celje: Mohorjeva družba, 69–107.
Pij XII., papež. 1994. Radijski govor vsem narodom sveta. Sveti večer, 24. decembra
1944. V: Juhant, Janez in Rafko Valenčič, ur. Družbeni nauk Cerkve. Celje: Mohorjeva
družba, 214–224.
Popper, Karl. 1963a. The Open Society and its Enemies : Volume I, The Spell of Plato.
Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
Popper, Karl. 1963b. The Open Society and its Enemies : Volume II, The High Tide of
Prophecy: Hegel, Marx, and the Aftermath. Princeton, New Jersey: Princeton
University Press.
Popper, Karl. 2012. After the Open Society. London, New York: Routledge.
Potočnik, Lucijan. 1988. Ontologija Cerkve pri Nikolaju Berdjajevu.V: V edinosti 43,
88–91.
Režek, Mateja. 2005. Med resničnostjo in iluzijo. Slovenska in jugoslovanska politika v
desetletju po sporu z Informbirojem. Ljubljana: Modrijan.
Ricoeur, Paul. 1999. Personalizem. V: Apokalipsa, 31/32, 333–357.
Robinson, George. 2001. Essential Judaism : a complete guide to beliefs, customs and
rituals. New York [etc.] : Pocket.
Rohrwasser, Michael. 2005. Religious and ecclesiastical structures in Communism and
National Socialism, and the role of the writer. V: Hans Maier, ur. Totalitarianism and
political religions. Vol. 1., Concepts for the comparison of dictatorships. London, New
York: Routledge, 317–332.
Scheler, Max. 1973. Formalism in Ethics and Non-Formal Ethics of Values. A New
Attempt toward the Foundation of an Ethical Personalism. Evanston: Northwestern
University Press.
292

Scheler, Max. 1998. Položaj človeka v kozmosu. Ljubljana: Nova revija.
Scheuerman, Bill. 1995. Is Parliamentarism in Crisis? A Response to Carl Schmitt.
Theory and Society 24, št. 1, 135–158.
Scheuerman, E. William. 1996. Carl Schmitt's Critique of Liberal Constitutionalism.
The Review of Politics 58, št. 2: 299–322.
Shorten, Richard. 2007. Hannah Arendt on Totalitarianism. Moral Equivalence and
Degrees of Evil in Modern Political Violence. V: Richard H. King in Dan Stone, ur.
Hannah Arendt and Uses of History: Imperialism, Nation, Race and Genocide. New
York: Berghahn Books, 173–190.
Schmitt, Carl. 1994. Tri razprave. Ljubljana: Krt.
Stanford University. 2009. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Geslo:
Personalism, izdaja zima 2009. Http://plato.stanford.edu/archives/win2009/entries/
personalism (pridobljeno decembra 2009).
Stanford University. 2013. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Geslo: Henri
Bergson, izdaja zima 2013. Http://plato.stanford.edu/entries/bergson/#6 (pridobljeno
decembra 2014).
Strahovnik, Vojko. 2012. Kultura strahu in kultura (za)upanja. V: Juhant, Janez, Vojko
Strahovnik, Bojan Žalec, ur. Kako iz kulture strahu? Tesnoba in upanje današnjega
človeka. Ljubljana: Teološka fakulteta, 51–62.
Strajnar, Marjan. 1998. Oseba v filozofiji Nikolaja Berdjajeva. V: Peter Kovačič Peršin,
ur. Personalizem in odmevi na Slovenskem. Ljubljana: Društvo 2000, 201–227.
Stres, Anton. 1991. Oseba in družba. Celje: Mohorjeva družba.
Stres, Anton. 1999. Etika ali filozofija morale. Ljubljana: Družina.
Stres, Anton. 2000. Marksistična kritika religije. V: Juhant, Janez, ur. Kaj pomeni
religija za človeka. Znanstvena podoba religije. Ljubljana: Družina, 27–107.
Strle, Anton. 1991. Spremna beseda. V: Romano Guardini. Svet in oseba : poskusi
krščanskega pogleda na človeka. Celje: Mohorjeva družba, 139–168.
Strong, B. Tracy. 2007. Foreword: Dimensions of the New Debate Around Carl
Schmitt. V: Carl Schmitt. The Concept of the Political. Chicago, London: The
University of Chicago Press, IX–XXXI.

293

Svetlič, Rok. 2009. Filozofija človekovih pravic. Koper: Univerza na Primorskem,
Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno
Primorsko.
Swift, Simon. 2013. Hannah Arendt, violence and vitality. V: European Journal of
Social Theory, 16(3), 357–376.
Šinigoj, Boris. 2000. S filozofom svobode novemu življenju naproti. V: Nikolaj
Berdjajev. Duh in resničnost. Temelji bogočloveške duhovnosti. Ljubljana: Cankarjeva
založba, 267–293.
Taylor, Charles. 2000. Nelagodna sodobnost. Ljubljana: Študentska založba.
Theunissen, Michael. 1998. Skeptični pogled na antropološki pojem osebe. V: Peter
Kovačič Peršin, ur. Personalizem in odmevi na Slovenskem. Ljubljana: Društvo 2000,
75–101.
Tocqueville, Alexis de. 1996. Demokracija v Ameriki I. Ljubljana: Krtina.
Urbančič, Ivan. 2011. Zgodovina Nihilizma : Od začetka do konca filozofije. Ljubljana:
Slovenska matica.
Valenčič, Rafko. 1994. Drugi vatikanski vesoljni zbor. Pastoralna konstitucija O Cerkvi
v sedanjem svetu. Veselje in upanje [Gaudium et spes]. Predstavitev. V: Juhant, Janez
in Rafko Valenčič, ur. Družbeni nauk Cerkve. Celje: Mohorjeva družba, 317–319.
Villa, Dana R. 2002. Introduction: the development of Arendt's political thought.
V: The Cambridge Companion to Hannah Arendt. Cambridge: Cambridge University
Press, 1–21.
Voegelin, Eric. 2013. Nova politična znanost: uvod. Ljubljana: Inštitut Nove revije,
zavod za humanistiko.
Weber, Max. 1994. Politik als Beruf. Baden: Wissenschaftlicher Verlag.
Werth, Nicolas. 1999. Država proti svojemu ljudstvu. Nasilje, zatiranje in teror v
Sovjetski zvezi. V: Stéphane Courtois [in drugi], ur. Črna knjiga komunizma: zločin,
teror in zatiranje. Ljubljana: Mladinska knjiga, 45–315.
Wikipedia, sodelavci Wikipedie. 2015. Geslo: Arab Spring. Wikipedia, The Free
Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Arab_Spring&oldid=64169860
8 (pridobljeno januarja 2015).
Wojtyła, Karol. 1998. Oseba: subjekt in skupnost. V: Tretji dan, 27, 8/9, 2–24.
Wolin, Richard. 1990. Carl Schmitt, Political Existentialism, and the Total State. Theory
and Society 19, št. 4, 389–416.
294

Žalec, Bojan. 2008. Izvori pravega liberalizma: O moralnih in religioznih temeljih
dobre družbe in države. V: William A. Galston: Liberalni nameni: dobrine, vrline in
raznolikost v liberalni državi. Ljubljana: Študentska založba, 425–462.
Žalec, Bojan. 2009. (Ne)uresničevanje človekovih pravic in osvoboditev želje.
V: Poligrafi, 14, 53/65, 25–37.
Žalec, Bojan. 2010a. Človek, morala in umetnost. Ljubljana: Teološka fakulteta
Univerze v Ljubljani.
Žalec, Bojan. 2010b. Dejavniki dialoga in zdrava družba: solidarni personalizem,
kreposti in pogubnost instrumentalizma. V: Juhant, Janez in Bojan Žalec, ur. Na poti k
dialoški človeškosti. Ovire človeškega komuniciranja. Ljubljana : Teološka fakulteta,
25–40.
Žalec Bojan. 2011a. Dejavniki genocida, njegovo preprečevanje in etika soočenja
z njim. V: Jože Dežman, ur. Resnica in sočutje – prispevki k črni knjigi titoizma.
Poročilo Komisije Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč 2009-2011.
Ljubljana: Družina, 299–314.
Žalec, Bojan. 2011b. Nezaupanje kot ključni dejavnik slabega delovanja skupnosti,
organizacij in družbe. Dignitas 51/52, 351–373.
Žalec Bojan. 2011c. Personalism, Truth and Human Rights. V: Juhant, Janez in Bojan
Žalec, ur. Humanity after Selfish Prometheus: Chances of Dialogue and Ethics in a
Technicized World. Münster: Lit Verlag, 29–41.
Žalec, Bojan. 2013a. Genocid in totalitarizem: pojmovna analiza. V: Damjan Hančič,
Gregor Jenuš, Neža Strajnar, ur. Odstiranje zamolčanega. Zbornik prispevkov.
Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 29–41.
Žalec Bojan. 2013b. Genocide as social death: A comparative conceptual analysis.
V: Anthropological notebooks 12 (2), 57–74.
Žalec Bojan. 2013c. Globinski izvor genocida in totalitarizma v Kierkegaardovih
pojmih tesnobe in stadijev eksistence. V: Bogoslovni vestnik, 73, 3, 349–356
Žalec Bojan. 2014a. Gnostičnost moderne in totalitarizma. V: Mateja Čoh Kladnik, ur.
Revolucionarno nasilje, sodni procesi in kultura spominjanja. Zbornik prispevkov
z znanstvenega posveta. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 130-143.
Žalec Bojan. 2014b. Ljubezen kot enotnost mnogoterega. V: Bogoslovni vestnik, 74, 2,
201–214.

295

