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UVOD

Spričo zunanjega izziva radikalnega islama in notranjega izzi-
va »multikulturalizma« so zahodne družbe podvržene izraziti 
krizi identitete. Od kod njihova pravica do obstoja in kateri 

dosežki bi jih lahko opredelili? V devetnajstem stoletju bi bile lah-
ko izoblikovale svoj odgovor v krščanskem ključu. Toda večina za-
hodnjakov dandanes – vključno s kristjani – okleva pred tem, da 
bi izpostavila religijo kot prvenstveni vir svojih moralnih norm. 
Krščanstvo ima bolj značaj nekakšnega intimnega spomina kakor 
zmagoslavnega oznanila in tisti, ki neprikrito nosijo križ, so dan-
danes žrtve zastrašujočega sarkazma ali celo odkritega prezira. Ko 
je Oswald Spengler leta 1921 objavil Zaton zahoda, je razumel kr-
ščanstvo kot srčiko zahodne kulture. Obenem pa je trdil, da so našo 
nekdaj bogato in živo kulturo nadomestili neživljenjski predpisi gole 
»civilizacije«. Kakor hitro se kultura umakne pred civilizacijo, vsto-
pimo v dobo zatona.

Pri Spenglerju1 je treba mnogo stvari zavrniti, ampak mnogo 
stvari tudi občudovati in nihče ne more dvomiti, da je, odkar jo je 
prvič razglasil, teza njegove knjige pridobila na ugledu. V isti sapi 
pa je njegova vizija, tako kakor Marxova, globoko pristranska, osre-
dotočena na dogodke, ki so poveličali evropsko celino, zamolčuje 
pa tiste, ki so jo pomanjšali – jo naredili veliko manjšo od same za-

1 Poskusil sem ločiti tisto, kar je vredno občudovanja, od tistega, kar je treba pri Spenglerju zavr-
niti, obenem pa tudi skrivnostno od zmedenega v: »Spengler's Decline of the West« (Spengler-
jev Zaton zahoda) v The Philosopher on Dover Beach (Filozof na doverski obali), St. Augustine's 
Press, Indiana (1998).
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hodne civilizacije, za katero je Spengler prepričan, da jo v svojem 
delu obravnava. Za Spenglerja je bil veliki dogodek, ki je zahodno 
kulturo popeljal do konca in jo napotil v civilizacijo, francoska re-
volucija – natanko isti uporniški imaginarij, ki je fasciniral Marxa. 
Ameriška revolucija, do katere je prišlo pred francosko in ki je vzpo-
stavila dvesto let vse bolj stabilne vladavine, ni v Zatonu zahoda niti 
omenjena. Ta dogodek za Spenglerja ni bil dovolj drastičen, saj je 
bil povsem brezbrižen do normalnega poteka človeške sreče. Zato 
pa je tudi prezrl dogodek, ki je privedel do rojstva modernega sveta: 
spremembo evropske vladavine prava v ustavno demokracijo, pre-
sajeno v deželo, ki je bila obenem neobremenjena z zgodovino ter 
odmaknjena od družbenih norm evropskega mesta. Priče smo bili 
zmagoslavju, ki je očaralo svet in ki v našem času vzbuja trpko in 
uničevalno zavist. 

Ravno zaradi Amerike, njenih uspehov, njenih konfliktov, njene-
ga simbolnega pomena v svetu, je vprašanje, ki ga je zastavil Spen-
gler, še kako aktualno: vprašanje zahodne identitete. Če odmislimo 
Ameriko, njeno svobodo, njen optimizem, njene institucije, njeno 
judovsko-krščansko vero in njeno izobraževalno tradicijo, bo od 
zahoda ostalo bore malo, razen zrutiniranega starčevstva zdajšnje 
brezzobe Evrope. Dodajte Ameriko v razpravo in se vse grozljive 
prerokbe ter žalobni nagrobni govori dvajsetega stoletja zdijo sko-
raj smešni. In vendar ravno zato, ker je zahod dandanes odvisen od 
Amerike, od dežele, ki drvi po poti, na kateri ne priznava nobenega 
lastnega kraja in časa, je zahodna identiteta postala nujni predmet 
debate. Ko se nanašamo na zahodno civilizacijo, ne govorimo, tako 
kakor Spengler, o nekem lokaliziranem in časovno zamejenem fra-
gmentu človeške zgodovine. Govorimo o projektu, ki je pred dvema 
tisočletjema zrasel iz velikih dogodkov v Sredozemlju in zdaj zbuja 
pričakovanja in nasprotovanja vsega človeštva. 

Zdi se mi, da ta projekt lahko preživi le, če si bo znal pribori-
ti mesto v našem čustvovanju. Ameriški eksperiment je pred noge 
človeštva položil dva velika darova: demokracijo, zmožno pre-
živetja, in mojstrsko tehnologijo. Toda ti dve dobrini, ki dramita 
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naše odobravanje in ponos, ne moreta osvojiti našega srca. Sami 
po sebi ne moreta poroditi globoke navezanosti, od katere je odvi-
sna prihodnost naše civilizacije. Ne ponujata nam nobenega takega 
pogleda na človekovo življenje in na njegov pomen, ki bi se lahko 
postavil po robu tako sarkastičnemu nihilizmu zahodnih notranjih 
kritikov kakor brezhumornemu pobožnjakarstvu islama. Spričo ta-
kih sovražnikov ni bistveno, da poudarjamo svoje dosežke, pač pa 
svojo pravico do obstoja. Krščanstvo nas je za to usposobilo s tem, 
da nam je posredovalo vizijo Božje milosti in našega odrešenja. In 
kolikor dolgo bo naša civilizacija preživela, toliko nas bo ta vizija 
krepila. Toda to ni več militantna vizija. Moč, ki jo poseduje, izhaja 
iz pomenov, ki si jih delimo in ki nam jih posreduje naša kultura 
– pomenov, lastnih tako tistemu, ki veruje, kakor tistemu, ki dvo-
mi. Vsekakor ravno zato začenja kultura, kot nekakšno odlagališče 
ogrožene zaloge moralne vednosti, imeti za nas nov pomen. Morda 
nekoč naša kultura ne bo več poučevana. Če se bo to zgodilo, po-
tem bodo ideali in navezanosti, ki so prispeli do nas, izginili, naša 
civilizacija pa bo ostala nezavarovana spričo naraščajoče poplave 
svetovnega resentimenta. 

Tako je vsaj moje prepričanje. Vendar tega prepričanja ni treba 
deliti, če hočete slediti razglabljanju v tej knjigi. V njej branim to, kar 
je včasih imenovano »visoka kultura« zahodne civilizacije, s čimer 
mislim literarno, umetniško in filozofsko dediščino, ki so jo pouče-
vali na humanističnih oddelkih tako v Evropi kakor v Ameriki in ki 
je bila (predvsem v Ameriki) nedavno predmet prezirljive zavrnitve 
kot produkt »evropskih mrtvakov moškega spola«. Tule ponujam 
definicijo kulture in zavračam tezo, da kultur ni mogoče ocenjeva-
ti na osnovi objektivnih standardov niti od znotraj niti od zunaj. 
Sam trdim, da kultura v nekem pogledu sestoji iz sodb in obstaja 
zato, da bi iz generacije v generacijo predajala habitus presojanja. 
Ta drža sodbe je vitalna za moralni razvoj in predstavlja temelj za 
obrede prehoda, s katerimi se mladi ljudje poslavljajo od adolescen-
ce in prevzamejo bremena odraslega življenja. Zato zdrava družba 
potrebuje zdravo kulturo, kar pa velja, tudi če kultura, kakor jo sam 
opredeljujem, ni last večine, ampak manjšine.
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V nasprotju z znanostjo kultura ni skladišče faktičnih informacij 
ali teoretične resnice, niti ni vaja v spretnostih, bodisi retoričnih 
ali praktičnih. In vendar je vir vednosti: emocionalne vednosti, 
ki se nanaša na to, kar moramo storiti in kar moramo čutiti. Sami 
prenašamo to vednost s pomočjo idealov in vzorov, s pomočjo podob, 
zgodb in simbolov. Prenašamo jo s pomočjo oblik in ritmov glasbe 
in s pomočjo reda ter vzorcev okolja, ki smo ga zgradili. Tovrstni 
kulturni izrazi se porajajo kot odziv na zaznavo o krhkosti človekovega 
življenja in utelešajo kolektivno priznanje, da smo odvisni od stvari, ki 
so zunaj našega nadzora. Vsaka kultura zategadelj korenini v religiji 
in iz te korenine se sok moralne vednosti širi v vse veje spekulacije ter 
umetnosti. Naša civilizacija je bila izkoreninjena. Toda izkoreninjeno 
drevo ne umre vedno. Sok lahko najde pot do vej, ki vsako pomlad 
poženejo listje z večnim upanjem vseh živih stvari. Tak je naš položaj 
in to je razlog, zaradi katerega je kultura postala dragocena ne le za 
nas, ampak pristni politični zahtevek, prvenstvena pot, da ohranimo 
svojo moralno dediščino in da ostanemo pokončni tudi spričo mračne 
prihodnosti.

Ob vsem tem zaton religioznega verovanja pomeni, da mnogi ljudje, 
tako skeptiki kakor obotavljivci, začenjajo zavračati svojo kulturno 
zapuščino. Breme te zapuščine, brez tolažbe, ponujene verniku, postane 
nevzdržno in predpostavlja vzrok za porog do tistih, ki ga poskušajo 
prenesti naprej. Naše vzgojne ustanove ponujajo privilegirane položaje 
tistim, ki prezirajo stare vrednote, stare hierarhije in stare oblike 
družbenega reda, saj ležijo skrite v kurikulu, ki smo ga podedovali. 
V imenu kulture se ni mogoče naučiti ničesar, nam dopovedujejo, 
razen predsodkov drugih dob. To pozicijo pa podpirajo z množico 
argumentov, ki so jih ugrabili iz starinarnice filozofskega skepticizma, 
in jih izpostavljajo kot dokaz za stališče, da ne obstaja nikakršen 
objektivni postopek, nikakršna avtoriteta, nikakršen zanesljivi kanon 
klasikov, ki bi nas pooblaščal, da ocenimo nek kulturni proizvod višje 
od drugega. Na področju kulture, trdijo, je mogoče vse ali pa tudi nič.

Paradoksno, ta novi relativizem, ki je prodrl na vsa področja 
humanistike, gre z roko v roki s prav tako zadrto cenzuro. Mnogi 
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Nekoč so otroke uvajali v matematiko tako, da so se učili 
»poštevanko« – enega izmed primerov mehaničnega učenja, 
ki ga je obsojal Dewey. Ko je bila poštevanka ponotranjena, so 

otroci lahko naglo opravljali preproste račune ter prešli na geometrijo 
in algebro, ne da bi oklevali ob seštevanjih. Pri šestnajstih letih so 
matematično nadarjeni otroci obvladovali osnove diferencialnega 
računa in se začeli spopadati z diferencialnimi enačbami. Njihova 
prva leta mehaničnega učenja so v resnici katalizirala del podedovane 
možganske kemije ter ustvarila nevronske povezave, ki omogočajo 
opravljanje več matematičnih operacij hkrati. 

Zdaj stvari niso več take in matematične sposobnosti so 
pridobitev, ki usiha v zahodnih družbah. Eden od dejavnikov, ki 
so k temu pripomogli, je bilo ukinjenje mehaničnega učenja. Prav 
tako pomembna je vsekakor bila svojevrstna intelektualna zmota, ki 
zatrjuje, da moramo pri učenju zahtevne znanosti začeti pri osnovah. 
Zermelova revizija Fregeja in Russella je pokazala, da je teorija množic 
bolj kot logika razredov osnova matematike, saj gre za račun, ki poraja 
vse lastnosti števil od najbolj redkih postavk.23 Teorija množic pa 
ima prednost, da jo je mogoče vizualizirati tako, da pokažemo, kako 
nek element leži znotraj ali zunaj drugega. Od tod se je porodila  

23 Zermelo Ernst, »Untesuchungen über die Grundlagen der Mengenlehre I« (Raziskave o osno-
vah teorije množic). Matematische Annalen, 65: 261–281 (1908). Angleški prevod: »Investi-
gations in the foundations of set theory« (Raziskave o osnovah teorije množic) v: John von 
Heijenoort, From Frege to Gödel (Od Fregeja do Gödla), str. 199–215. Heijenoort dokumentira 
zgodovino enega največjih dosežkov naše kulture, za katerega misleci, ki so bili vanj vpleteni, 
nikoli niso prejeli ustreznega priznanja.
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»nova matematika«, pri kateri otroci začnejo s slikami, ki predstavljajo 
inkluzivna razmerja med množicami in napredujejo do števil 
le tako, da jih abstrahirajo od slikovnega narativa, nikoli pa prek 
memoriziranja njihovih notranjih razmerij. S tem pa slike vsekakor 
predstavljajo pregrado med otroci in naravno uporabo aritmetike 
v vsakodnevnem računanju, kar upočasnjuje vse nadaljnje učenje. 

Red poučevanja

Navedeni primer nam ponuja pomembno lekcijo. Tisti, ki razu-
mejo nek predmet, se lahko spopadejo z njegovimi temelji. Tisti, ki 
ga morajo šele razumeti, pa se morajo osredotočiti na njegove naj-
bolj jasne in zlahka zapomnljive rezultate. To velja tako za kulturo 
kakor za matematiko, tudi če gre v tem primeru bolj za znanje srca 
kakor znanje uma. Za preučevalca se angleška literatura razmahne 
v drevo, ki izrašča kvišku iz anglo-saksonskih korenin, skozi veli-
ko deblo Chaucerja in Langlanda do plodne grče Shakespeara, nato 
pa se razveja v metafizično poezijo, jakobinsko dramo, politično 
filozofijo in stanovitno sesedanje imaginativne proze, iz katere bo 
nastal roman. Vendar predmeta ne moremo poučevati v skladu s 
tem osnutkom. Otrok bo odkril, da sta Beowulf in The Seafarer (Po-
morščak) omenjena v besedah moderne poezije, to odkritje pa bo 
obogatilo branje vse literature, ki je nastala po njima. Medtem pa se 
je nujno naučiti, kar je priučljivega.

Za kulturo je naravno, da se izoblikuje okrog nekega kanona. 
Bralci literature ne soglašajo glede vsega, vendar soglašajo glede 
tega, katera dela so največjega pomena. Kdorkoli vstopi v svet kul-
ture, išče neko vodilo. Toda vodilo je že tam, v sami kulturi. Zelo 
kmalu začetnik odkrije, da je bil zemljevid ozemlja že narisan: da je 
»skupno prizadevanje« za resnično sodbo že bilo na delu, zgradilo 
ceste in zabeležilo spomenike. Ko začnejo s tem, kar se nas čustveno 
dotika in kar je vredno spomina, študentje odkrijejo povezave, ki 
delo povezujejo z drugimi deli kanona, in to jim omogoči, da naza-
dnje sestavijo svoj lastni miselni zemljevid ozemlja. Vse, kar morajo 
razumeti, je, da so sodbe tiste, ki tvorijo povezave. Resnična sposob-
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nost, ki je potrebna pri oceni literarnega dela, živi v primerjavah, ki 
ga umeščajo v kanon.

Kako naj se torej odvija literarno izobraževanje? Zdi se mi samo-
umevno, da bi moral učenec, kakor hitro je mogoče, usvojiti idejo 
nekega klasika: »preskusnega kamna«, kot je temu rekel Arnold, ali 
z drugimi besedami dela, katerega pomen preživi skozi generacije 
in nam nudi osnovo za primerjavo z drugimi manj pomembnimi 
stvaritvami. Ko bo pridobil to idejo, učenec ne bo imel več težav pri 
obravnavanju literarne kulture kot skupne posesti – kot referenčni 
vzorec, vzpodbujajoč komunikacijo med vsemi tistimi, ki ga prizna-
jo, kar omogoča stalno ocenjevanje novih del, novih izkušenj in no-
vih empatij. Učenje klasikov lirične poezije na pamet, glasno branje 
epike, uprizarjanje Shakespearovih iger – to bi morali biti prvi ko-
raki literarne izobrazbe. Kajti to so koraki, ki bodo nazadnje omo-
gočili učencem, da se bodo osamosvojili od učitelja ter se podali na 
svojo lastno pot. 

Vendar tega v mnogih današnjih šolah ne vidimo. Ne da bi pri 
tem bili količkaj krivi, so učitelji spodbujani k uporabi besedil, ki 
so ocenjena kot »relevantna« z merili, po katerih bi Shakespeare 
in Keats ne mogla biti več relevantna – besedila, kakršne so 
pesmi Maye Angelou, ki naj bi se domnevno ukvarjala s politično 
realnostjo, h kateri ne moremo pristopiti prek klasikov. Kot prvi 
primerki angleške proze se učencem ponujata Harry Potter J. K. 
Rowlingove in His Dark Materials (Njegova temna tvar) Philipa 
Pullmana, se pravi dela, ki so kljub vsem svojim nespornim vrlinam 
brez jasne povezave z mislimi in emocijami, ki vladajo v svetu 
odraslih. Predpostavka je povsod ta, da če hočemo vpeljati otroke 
v literaturo, moramo uporabiti dela, ki se neposredno ukvarjajo 
z njihovim svetom ali s politično realnostjo, ki jih obdaja. Seveda 
obstajajo pri delih, ki sem jih omenil, poti, ki vodijo nazaj h klasikom 
– od Maye Angelou k Charlotte Brontë, katere avtobiografija je tako 
blizu avtobiografiji Maye Angelou; od Philipa Pullmana k Miltonu, 
ki nam je z bitkami nebesnih sil podaril scenarij za toliko poznejših 
epov; in od J. K. Rowling k Dickensu, pri katerem se je Rowlingova 
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