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1. Η φιλοσοφία της ζωής (Die Lebensphilosophie) 

Πριν αρχίσουµε µε την παρουσίαση µιας ανθρωπολογικής παιδαγωγι-
κής, είναι σκόπιµο να ρίξουµε µια σύντοµη µατιά στην ανάπτυξη της γερµα-
νικής παιδαγωγικής στο πρώτο τρίτο του 20ού αιώνα, καθώς επίσης και στα 
φιλοσοφικά ρεύµατα, αφού αυτά επέδρασαν άµεσα στην παιδαγωγική, για 
να σχεδιάσουµε έτσι το ιστορικό φόντο, που µπροστά του πρέπει να ξεχωρί-
σει το ιδιαίτερο αντικείµενο µας. Το δεδοµένο σηµείο αφετηρίας βρίσκεται 
στη φιλοσοφία της ζωής στο τέλος του 19ου και στην αρχή του 20ού αιώνα. 
Παρατηρούµε στη γερµανική ιστορία του πνεύµατος επανειληµµένα το γε-
γονός, η νέα γενιά να αντιτάσσεται στις στερεοποιηµένες µορφές της παρά-
δοσης, γιατί νοιώθει την ίδια της τη ζωή, που σπρώχνεται στην ανάπτυξη, να 
καταπιέζεται από τις υπάρχουσες σταθεροποιηµένες µορφές. Έτσι στην 
αρχή του 18ου αιώνα η γενιά του Sturm und Drang µε τον νεαρό Goethe, 
τον Herder, τον Jacobi είχε κιόλας στραφεί µε πάθος ενάντια στην επικρα-
τούσα τάξη. Γι' αυτούς οι κοινωνικές συµβατικότητες δεν ήταν παρά ένα 
εµπόδιο στην αυθόρµητη ανθρώπινη κίνηση, οι προσταγές της επικρατού-
σας ηθικής µόνο µια καταπίεση στη ζωή που αναπτύσσεται σύµφωνα µε 
τους δικούς της κανόνες, όλες οι επιφανειακά αποκτηµένες γνώσεις άδειες 
και άσκοπες. Μόνο από προσωπική εµπειρία ήθελαν να γνωρίσουν την 
πραγµατικότητα. Λαχταρούσαν να ζήσουν ολόκληρη την πληρότητα της ζω-
ής µέσα στις χαρές της, αλλά και στους πόνους της, στις φωτεινές αλλά και 
στις σκοτεινές πλευρές της. Η κατανόηση τους φαινόταν ανίκανη να καλύ-
ψει όλο αυτό το βίωµα. Όλα ήταν συναίσθηµα. Έτσι έγινε η ζωή η βασική 
έννοια για αυτή τη νέα τοποθέτηση. Και µ' αυτό ταυτόχρονα ήταν δεδοµένη 
µια ωρισµένη πανθεϊστική αρχή: Ένοιωθαν την ατοµική ζωή τοποθετηµένη 
µέσα σε µια µεγαλύτερη περιβάλλουσα ζωή. 

Αυτή η κίνηση επαναλήφθηκε µε παρόµοιο τρόπο απέναντι στη στεγνή 
σκέψη του 19ου αιώνα µε τη φιλοσοφία της ζωής, που σ' αυτή τώρα αναφε-
ρόµαστε. Ο Nietzsche (1844-1900) ήταν στη δεκαετία του εβδοµήντα και 
του ογδόντα του 19ου αιώνα ο πρώτος της µεγάλος ενσαρκωτής. Αλλοι 
διανοούµενοι έκλιναν σ' αυτή την άποψη: ο Bergson, ο Simmel, ο Klages 
κ.ά. και µετέφεραν την κίνηση στον 20ό αιώνα.1 Θα ήταν όµως λάθος, να 
βλέπαµε σ' αυτή µόνο ένα αυστηρά φιλοσοφικό ρεύµα. Ήταν ταυτόχρονα 
µια µεγάλη κίνηση, που περιέβαλλε ολόκληρη την πνευµατική ζωή σε όλους 
τους τοµείς της. Προπαντός µε τους λογοτέχνες αυτού του καιρού βρήκε 
πειστική έκφραση. Ο Rilke, o Hofmannsthal, o Hesse, o Gide και ο d'An- 

                                                 
* Die originale Paginierung des Erstdrucks ist beibehalten. 
1 Πρβλ. OTTO FRIEDRICH BOLLNOW: Die Lebensphilosophie. Heidelberg 1958. 
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nuzio, για να ονοµάσω µόνο µερικούς, κατέχονταν τουλάχιστο στη νεότητά 
τους από αυτό το βασικό συναίσθηµα της φιλοσοφίας της ζωής. Επίσης η 
γερµανική νεανική κίνηση, ο "Wandervogel", µε την αποστροφή του για 
την αλλοτριωµένη ζωή των πόλεων και την επιθυµία του για επιστροφή σε 
µια γνήσια και πρωτόγονη ζωή, ανήκει στην ίδια περιβάλλουσα συνάφεια. 

Η βασική έννοια αυτής της πολύ πλατειάς κίνησης είναι αυτή της ζωής. 
Η έννοια της ζωής βρίσκεται για πρώτη φορά σε αντίθεση µε το σκληρό και 
σταθερό είναι. Η ζωή είναι κίνηση, ασταµάτητα ρέουσα κίνηση. Κάθε στασι-
µότητα είναι θάνατος. Η ζωή όµως είναι κάτι περισσότερο από γυµνό αδιά-
κοπο ρεύµα. Είναι δηµιουργική κίνηση, που διαρκώς γεννά από το υπέδα-
φός της το νέο. Το κύριο γνώρισµά της είναι η παραγωγικότητα. Γι' αυτό 
και δεν µπορεί µε το λογικό ποτέ να καταµετρηθεί, µόνο µέσα στο συναί-
σθηµα και στην ενόραση είναι δυνατό να συλλαµβάνεται µε τη διαίσθηση. Η 
ζωή είναι στην ουσία της ανεξιχνίαστη. Έτσι αναφέρεται στον «Ζαρατού-
στρα» του Nietzsche: «Στα µάτια σου καθρεφτίστηκα νεώτατος, Ζωή! Και 
τότε ένοιωσα να βυθίζοµαι σε ανεξιχνίαστα βάθη».2 Αλλά ανεξιχνίαστη είναι 
αυτή η ζωή όχι µόνο επειδή η κατανόηση δεν µπορεί να εισχωρήσει στο 
βάθος της, αλλά επειδή ακριβώς δεν έχει κανένα τέτοιο θεµέλιο, αφού αυτή 
µέσα στη δηµιουργικότητά της ασταµάτητα σαν πηγή που αναβλύζει, είναι 
δύναµη που γεννά πάντα νέες µορφές. 

Και ο κάθε άνθρωπος νοιώθει πως συµπεριλαµβάνεται σ' αυτήν την 
ασταµάτητα δηµιουργική ζωή, µέρος ο ίδιος αυτής της δηµιουργικής δύνα-
µης. Από εδώ προέρχεται και το εκστασιακό εξυψωµένο συναίσθηµα της 
ζωής αυτών των διανοουµένων και λογοτεχνών. Με την έννοια του διονυσια-
κού στον Nietzsche τούτο εκφράζεται µε τη µεγαλύτερη σαφήνεια: «Κάτω 
από τη γοητεία του διονυσιακού», έτσι αναφέρεται στη «Γέννηση της τρα-
γωδίας», «συσφίγγεται ξανά όχι µόνο ο δεσµός του ανθρώπου µε τον άν-
θρωπο: Ακόµα και η αποξενωµένη, εχθρική ή υποδουλωµένη φύση γιορτά-
ζει ξανά τη γιορτή της συµφιλίωσης µε το χαµένο της γιο, τον άνθρωπο. 
Τώρα, στο Ευαγγέλιο της αρµονίας του κόσµου, νοιώθει καθένας απέναντι 
στο διπλανό του όχι µόνο συµφιλιωµένος, συγχωνευµένος, αλλά Ένα, σαν 
να σκίστηκε το πέπλο της Μάγια και ανεµίζει τριγύρω σε κουρέλια ακόµη, 
µπροστά στο γεµάτο µυστήριο αρχέγονο Ένα».3 Αυτό που εδώ στο Nie-
tzsche τονίστηκε µε τη µεγαλύτερη οξύτητα, ισχύει περισσότερο ή λιγότερο 
και για κάθε άλλο εκπρόσωπο αυτής της κίνησης. 

Αυτή ρυθµίζει τη στάση του καθενός ανθρώπου. Ζητάει τη συµµετοχή 
σ' αυτή τη µεγάλη, δηµιουργική ζωή· ανάπτυξη όλων των γόνιµων δυνάµεων 
της. Γι' αυτό και υπάρχει αντίδραση ενάντια στην επικρατούσα ηθική, γιατί 
οι απαιτήσεις της µόνο εµποδίζουν µια τέτοια ανάπτυξη. Αλλά αυτή η «ανη-
θικότητα», όπως ο Nietzsche προκλητικά τη διατύπωσε, είναι, αν την εξε-
τάσει κανείς βαθύτερα, µόνο µια έκφραση µιας νέας, ανώτερης ηθικής, που 
απαιτεί από τον άνθρωπο να φτάσει στα άκρα των δυνάµεών του. Ο «υπε-
ράνθρωπος» του Nietzsche είναι η πιο θαυµάσια µορφή αυτού του ιδεώ-
δους της ζωής και ο άνθρωπος «το σχοινί, δεµένο ανάµεσα στο ζώο και στον 
υπεράνθρωπο».4 Η φλόγα είναι το σύµβολο, που πάντα προβάλλεται γι' 

                                                 
2 FRIEDRICH NIETZSCHE: Werke. Oktavausgabe. τόµ. 6, σ. 157. 
3 FRIEDRICH NIETZSCHE: Werke. Oktavausgabe. τόµ. 6, σ. 24 
4 FRIEDRICH NIETZSCHE: Werke. Oktavausgabe. τόµ. 6, σ. 16. 
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αυτή την παράφορη κίνηση, που καταβροχθίζει η ίδια τον εαυτό της. Για µια 
ακόµη φορά λοιπόν στον Nietzsche: «Ναι! Ξέρω από πού κατάγοµαι! Αχόρ-
ταγος, όπως ακριβώς η φλόγα, φουντώνω και καταβροχθίζω τον εαυτό 
µου... Φλόγα είµαι σίγουρα».5 

2. Η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση (Reformpädagogik) 

Πρέπει όµως να σταµατήσουµε. Επρόκειτο σ' αυτή τη θέση για τούτο 
µόνο, να υποδηλώσουµε σε µερικές γραµµές το γενικό ιστορικό φόντο, που 
όπως στους υπόλοιπους τοµείς της ζωής, έτσι επέδρασε και στην παιδαγω-
γική. Αυτή η επίδραση της φιλοσοφίας της ζωής συνέβηκε στην εκπαιδευτι-
κή µεταρρύθµιση των αρχών του 20ού αιώνα, και µπορούµε να τη συλλά-
βουµε µόνο µέσα στα πλαίσια εκείνης της γενικής συνάρτησης. Τούτο υπήρξε 
προσφορά του Nohl, το ότι δηλ. είχε διαγνώσει πρώτος την εσωτερική 
ενότητα στις διάφορες παιδαγωγικές µεταρρυθµιστικές προσπάθειες στην 
αρχή του 20ού αιώνα και τη συνάρτηση τους µε τις προηγούµενες κινήσεις 
στην ιστορία του πνεύµατος, που τις συνόψισε σαν τη «γερµανική κίνηση» 
("Deutsche Bewegung").6 Γι' αυτό πρέπει σ' αυτή τη θέση να γίνει µε 
έµφαση αναφορά στο έργο του.7 Εδώ, από τον µεγάλο αριθµό των µορφών 
και των διαφορετικών επιµέρους ρευµάτων αναφέρονται ιδιαίτερα µόνο 
µερικά ως αντιπροσωπευτικά. 

Αµέσως κιόλας απ' τα πρόθυρα ο αιώνας µας χαιρετίστηκε µε ενθου-
σιασµό από τη Σουηδέζα παιδαγωγό Ellen Key (1849-1926) ως «αιώνας 
του παιδιού». Πίσω απ' αυτή τη διατύπωση κρυβόταν η αντίληψη, ότι η 
παιδική ηλικία δεν θάπρεπε πια να θεωρείται ως απλή προετοιµασία για την 
παρουσία του ενήλικα, αλλά ως αυθυπόστατη, αυτόνοµη ανθρώπινη µορφή, 
και ότι η ανθρωπότητα ανόθευτη ακόµα από διαστρεβλωτικές επιρροές 
ενσαρκώνεται καθαρότατα στο παιδί, γιατί µόνο έτσι η αγωγή µπορεί να 
διατηρήσει την παιδική ηλικία, δηλ. την πηγαία ανθρωπιά, ακόµη και στον 
ενήλικα. Η Ellen Key αξίωσε µια αγωγή «από το παιδί» ("vom Kinde 
aus"). Το ξεδίπλωµα των δηµιουργικών δυνάµεων στο παιδί έγινε σε λίγο το 
µεγάλο καθοδηγητικό θέµα της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης. Μιλούσαν 
µε έµφαση για το «µεγαλοφυές πνεύµα στο παιδί» ("Genius im Kinde"), για 
το «παιδί σαν καλλιτέχνη» ("Kind als Künstler") και θαύµαζαν τις επιδόσεις 
του -όπως την τέχνη των ονοµαζόµενων πρωτογόνων που ταυτόχρονα 
προβλήθηκε- σαν ανόθευτη έκφραση της ανθρωπιάς, που δεν έχει ακόµη 
διασπαστεί. Ο Rousseau ήταν πάλι εντελώς νέος και ζωντανός: «Όλα είναι 
καλά, όταν προέρχονται από τα χέρια του ∆ηµιουργού' όλα εκφυλίζονται στα 
χέρια του ανθρώπου».8 Έργο της αγωγής είναι τούτο: χωρίς εξωτερικό 
καταναγκασµό να βοηθήσει να ξεδιπλωθούν οι πηγαίες καλές δυνάµεις 
στον άνθρωπο και να κρατήσει µακρυά τις βλαβερές επιρροές. Ήταν αυτό 
ένας υπερβολικός ενθουσιασµός, που είχε τότε καταχτήσει τους 
παιδαγωγούς. Ένα ωραιότερο µέλλον φαινόταν να ανοίγεται για την 
ανθρωπότητα.9 

                                                 
5 FRIEDRICH NIETZSCHE: Werke. Oktavausgabe. τόµ.. 6, σ. 30 
6 HERMAN NOHL. Die Deutsche Bewegung. Vorlesungen und Aufsätze zur 
Geistesgeschichte von 1770-1830. Εκδόθηκε από τον O.F. Bollnow και τον F. 
Rodi. Göttingen 1970. 
7 HERMAN NOHL. Die Pädagogische Bewegung in Deutschland und ihre Theorie. 
2η έκδοση. Frankfurt a.M. 1935. 
8 JEAN-JACQUES ROUSSEAU. Emil oder über die Erziehung. Βιβλ. I-V. Σε 
νέα γερµανική έκδοση επιµεληµένη από τον J. Esterhues. 2η έκδοση. Paderborn 
1962, σ. 11. 
9 Για επιµέρους παρουσιάσεις πρβλ. τις διδακτορικές διατριβές στο Tübingen: 
KARL HEINZ GÜNTHER. Der lebensphilosophische Ansatz der Bremer 
Schulreformer Gansberg und Scharrelmann. HORST ROCHE. Theorie, Praxis 
und Bedeutung der Arbeit Karl Wilkers im Berliner Erziehungsheim 
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Αυτές οι ελπίδες εν τω µεταξύ διαψεύστηκαν ριζικά. Τόσο πολλές κατα-
στροφές πέρασαν από πάνω µας στο ενδιάµεσο χρονικό διάστηµα και τόσα 
βάραθρα ανθρώπινης βαναυσότητας ανοίχτηκαν µπροστά µας, που η νέα 
πίστη στο καλό µέσα στον άνθρωπο χάθηκε για µας οριστικά. Και όµως: αν 
δε θέλουµε να εγκαταλείψουµε εντελώς την ελπίδα για µια καλύτερη µοίρα 
της ανθρωπότητας, τότε πρέπει, µε πιο κριτικό βλέµµα ίσως τούτη τη φορά, 
να ξανακαταπιαστουµε µε αυτές τις γεµάτες υποσχέσεις αρχές του αιώνα 
µας. 

Στην αρχή µιας παρουσίασης της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης βρί-
σκεται δικαιολογηµένα ο κύριος ιδρυτής του σχολείου εργασίας (Arbeits-
schule) ο Georg Kerschensteiner (1854-1932). Σ' αυτό τον κύκλο κατέχει 
µια τέτοια ιδιαίτερη θέση, επειδή δεν έχει καθόλου να κάνει µε το παράλο-
γο, που απευθύνεται στο συναίσθηµα και που χαρακτηρίζει κατά κανόνα 
τους εκπροσώπους της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης, αλλά προερχόµενος 
από τις φυσικές επιστήµες και διαµορφωµένος από το πνεύµα τους, είναι 
µια εντελώς στεγνή, πρακτική φύση. Αρχισε σαν οργανωτής της επαγγελµα-
τικής εκπαίδευσης στο Μόναχο, και από κει, από τον προσανατολισµό στη 
µέχρι τότε περιφρονηµένη χειρωνακτική εργασία, καθορίζονται οι υποδεί-
ξεις του, ακόµη κι όταν αργότερα τις µεταφέρει στους υπόλοιπους τύπους 
σχολείων και κλάδους. Κατά του παραδοσιακού σχολείου προέβαλε την 
κατηγορία, ότι είναι ένα καθαρό σχολείο µάθησης, οργανωµένο µέχρι και 
την τακτοποίηση των καθισµάτων στην τάξη για την παθητική πρόσκτηση 
της διδακτέας ύλης. Σε αντίθεση µε αυτό, σκοπός είναι να διεγείρουµε την 
αυτενέργεια του µαθητή, και ακριβώς η χειροτεχνική εργασία φάνηκε ότι 
ενδείκνυται ιδιαίτερα γι' αυτό, αφού έρχεται να καλύψει µια φυσική ανάγκη 
των µαθητών. Παράλληλα, επανειληµµένα τονίζει ο Kerschensteiner το 
προσεγµένο του σχεδιασµού και την ακρίβεια κατά την υλοποίηση. Η πραγ-
µατικότητα, η αντικειµενικότητα (Sachlichkeit) είναι γι" αυτόν η αποφασι-
στική θεµελιώδης έννοια για την πρακτική εργασία, όπως επίσης και για την 
ηθική συµπεριφορά, έτσι ώστε βλέπει γενικά την πρακτική εργασία σε άµεση 
συνάρτηση µε µια ολοκληρωµένη µόρφωση του χαρακτήρα. Γι' αυτό και η 
συνεργασία περισσοτέρων µαθητών σε ένα κοινό θέµα φαίνεται σ' αυτόν 
σαν ένα κατάλληλο µέσο, για να µάθουν σε µια αξιοπρεπή ανθρώπινη συ-
νεργασία, για µια, όπως αυτός εκφράζεται, ολοκληρωµένη «πολιτική αγω-
γή» ("staatsbürgerlichen Erziehung"). 

Ο Kerschensteiner ήταν βέβαια εντελώς προσανατολισµένος στη σκέ-
ψη των φυσικών επιστηµών και τότε ακόµη, όταν κατά τη µετάφραση ανα-
λύει τη σύνταξη µιας σταθερά διαρθρωµένης λατινικής πρότασης· αντίθετα 
στον Hugo Gaudig (1860-1923) εκφράζεται το πιο ελεύθερο πνεύµα των 
κλάδων των θεωρητικών επιστηµών, παραδείγµατος χάρη της ιστορίας ή της 
λογοτεχνίας. Έτσι αυτός δεν κάνει λόγο πάλι για ένα σχολείο εργασίας, αλλά 
για µια ελεύθερη πνευµατική σχολική εργασία, µε σκοπό να προσδιορίσει µε 
ποιον τρόπο οι µαθητές εισάγονται στις µεθόδους αυτοδύναµης πνευµατι-
κής εργασίας τόσο κατά τη διάρκεια της ατοµικής τους προετοιµασίας, όσο 
και στην κοινή συζήτηση, που απλά και µόνο κατευθύνεται προσεκτικά από 
το δάσκαλο. [16/17] 

Αλλά ο Kerschensteiner και ο Gaudig είναι µόνο δυο ονόµατα, που 
χαρακτηρίζουν µια γενική παιδαγωγική µεταρρυθµιστική κίνηση, που στην 

                                                                                                                    
"Lindenhof'. KONRAD MOHR. Die Pädagogik Herman Nohls συνοψισµένη 
στην: Erziehung und Leben. Εκδόθηκε από τον O.F. Bollnow .Anthropologie und 
Erziehung. 4ος τόµος. Heidelberg 1960. THERESIA HAGENMAIER. Der Begriff der 
Sachlichkeit in der Pädagogik Georg Kerschensteiners. WERNER CORREL. Die 
Anthropologie John Deweys und ihre Bedeutung für die Pädagogik. 
BRIGITTE VAN VEENBOSSE. Konzentration und Geist. Die Anthropologie 
in der Pädagogik Maria Montessoris, συνοψισµένη στο: Neue Aspekte der 
Reformpädagogik. Εκδόθηκε από τον O.F. Bollnow. Anthropologie und 
Erziehung. 11ος τόµος. Heidelberg 1964. Ferner: BERND GÖTZ. John Dewey's 
Philosophie der Erfahrung. 1969. LINA KOSSOLAPOW. Der Mensch zwischen 
Kunst und Leben. Ein Beitrag zum Problem der musischen Erziehung. 1969. 



 17

αρχή του αιώνα µας εµψύχωσε όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό, ιδιαίτερα 
στα λαϊκά σχολεία. ∆ύο ακόµη ονόµατα θα µπορούσαν µόνο συµπληρωµατι-
κά να αναφερθούν, για να κατανοηθεί η πλατύτερη έκταση αυτής της κίνη-
σης, οι δάσκαλοι από την Brem, Fritz Gansberg (1871-1950) και Heinrich 
Scharrelmann (1871-1940). Σε αντίθεση µε τα απαρχαιωµένα διδακτικά 
βιβλία, που ξεκινούσαν από λανθασµένες ροµαντικές αντιλήψεις, ζητούν 
ένα µάθηµα πιο κοντά στην πραγµατικότητα, που ξεκινά από τις συγκεκρι-
µένες εµπειρίες του παιδιού της µοντέρνας µεγαλούπολης. Το προσωπικό 
βίωµα του παιδιού πρέπει να είναι το σηµείο αφετηρίας, αλλά µόνο µε την 
αναπαραγωγή µέσα στην καλλιτεχνική µορφή µπορεί αυτό το βίωµα να γίνει 
ζωντανό απόκτηµα. Γι' αυτό και η ελεύθερη έκφραση, η σχολική έκθεση, 
που δεν παρεµποδίζεται από καµιά εξωτερική φόρµα, αλλά πηγάζει άµεσα 
από το βίωµα, κατέχει το κεντρικό σηµείο της εργασίας τους. 

Το δεύτερο µεγάλο ρεύµα παρουσιάζει την κίνηση της καλλιτεχνικής 
αγωγής (Kunsterziehungsbewegung), όπως αυτή βρήκε την εµφανή της 
έκφραση κατά τις διάφορες ηµέρες καλλιτεχνικής αγωγής στη Dresden 
(1901), στη Weimar (1903) και στο Hamburg (1905). Αυτή η κίνηση ξεκίνη-
σε πρώτα από την πλαστική τέχνη, που η σηµασία της για τη ζωή αντιπαρα-
βαλλόταν στη µονόπλευρη πολιτιστική κατανόηση του µέχρι τότε εκπαιδευ-
τικού συστήµατος. Προηγήθηκε η κατανόηση της µεγάλης τέχνης, και αργό-
τερα προπαντός η προσωπική καλλιτεχνική δηµιουργία του ίδιου του παι-
διού, που η αξία της αναγνωρίστηκε µέσα στην ιδιοµορφία της. Το παιδί 
εµφανίστηκε το ίδιο ως καλλιτέχνης και τα καλλιτεχνικά του δηµιουργήµατα 
ως το κατάλληλο µέσο για την ανέλιξη των πνευµατικών του δυνάµεων. Σε 
λίγο όµως προστέθηκαν επίσης οι άλλοι τοµείς καλλιτεχνικής δηµιουργίας, η 
γυµναστική, η µουσική, το ερασιτεχνικό θέατρο και ενώθηκαν στην προ-
σπάθεια για µια πλατύτερη «µουσική» αγωγή (musische Erziehung) µε 
σκοπό µια ελευθερωµένη από σπασµωδικότητες, φυσική και αρµονική ανέ-
λιξη του ανθρώπου. 

Στη συνέχεια συγκαταλέγεται εδώ και η κίνηση για αγωγή σε οικήµατα 
στην ύπαιθρο (Landerziehungsheimbewegung), που µετά την ίδρυση του 
πρώτου οικήµατος από τον Hermann Lietz (1869-1919) µε πολυποίκιλες 
αποσχίσεις, που δεν παρουσιάζονται εδώ αναλυτικά, σε λίγο απλώθηκε σε 
όλη τη Γερµανία. Και εδώ επίσης υπήρξε η προσπάθεια να δηµιουργήσουν 
σε ήσυχο εξοχικό περιβάλλον, αποµακρυσµένοι από την κίνηση της πόλης, 
µια σταθερότητα αδιατάραχτης παιδαγωγικής ζωής. Υπήρξαν, όχι από σύ-
µπτωση, πολλοί από τους δάσκαλους τους προερχόµενους από την κίνηση 
της νεολαίας (Jugendbewegung) το νεολαιίστικο κίνηµα, που συναντήθη-
καν στα οικήµατα αγωγής στην ύπαιθρο για έντονη παιδαγωγική δραστη-
ριότητα. Ιδιαίτερα οι καλλιτεχνικοί κλάδοι βρήκαν εδώ µια εντατική καλ-
λιέργεια. 

Επίσης πρέπει να αναφερθούν εδώ τα λαϊκά πανεπιστήµια (Volks-
hochschulen), που ξεκίνησαν από την προσπάθεια να διευρύνουν σε πλα- 
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τύτερους λαϊκούς κύκλους τη µόρφωση πέρα από τον κύκλο των ονοµαζό-
µενων «µορφωµένων» ("Gebildeten"), που αποφοίτησαν από τις ανώτερες 
σχολές. Επιπλέον συνειδητοποιήθηκε σε λίγο, ότι αυτό δεν επιτυγχάνε-
ται µε τα Kurs που διαµοιράζουν γνώσεις, αλλά ότι πολύ περισσότερο πρό-
κειται για τούτο, να αγκαλιάσουν ολόκληρο τον άνθρωπο και να τον υποβο-
ηθήσουν στη δηµιουργία µιας ζωής µε περιεχόµενο. Ο W. Flitner µίλησε για 
µια «λαϊκή µόρφωση» ("Laienbildung"), που µε µορφές δικές της, µορφές 
που βρίσκονται κοντά στη ζωή, αντιπαρατίθεται στην παραδοσιακή επιστη-
µονική µόρφωση (Gelehrtenbildung).10 Κάτω από αυτή την άποψη, η συµ-
βίωση για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα στα οικήµατα των λαϊκών πανεπι-
στηµίων (Heimvolkshochschulen) κέρδισε επίσης µια ιδιαίτερη σηµασία. 

Και εντέλει ένα τελευταίο: αυτό είναι το αυξανόµενο ενδιαφέρον για 
κοινωνικοπαιδαγωγικά ερωτήµατα. Ήδη η κίνηση της νεολαίας µε την αυ-
τονόητη ενότητά της είχε ξεπεράσει τους κοινωνικούς και ταξικούς φραγ-
µούς, µε το «Εσύ», που αυτονόητα χρησιµοποιούσαν, βοήθησαν πολύ στην 
υπέρβαση των κοινωνικών αντιθέσεων. Και η πίστη στον αρχέγονο καλό 
πυρήνα µέσα στον άνθρωπο δεν µπορούσε ακόµη και στους τροφίµους των 
ασύλων και στους κατάδικους να βλέπει πια διεφθαρµένες εγκληµατικές 
φύσεις, αλλά συνανθρώπους που υποφέρουν, που ξέφυγαν από το σωστό 
δρόµο µόνο από ατυχείς συµπτώσεις, και που τους αρµόζει ιδιαίτερο αν-
θρώπινο πλησίασµα, για να ξαναοδηγηθούν διαµέσου φροντισµένης αγωγής 
πάλι ως ισότιµα µέλη στην ανθρώπινη κοινότητα. Η προνοιακή αγωγή 
(Fürsorgeerziehung) και η εκπαίδευση των εγκληµατιών (Kriminalpäda-
gogik) έγιναν έτσι το κέντρο βάρους της παιδαγωγικής εργασίας. Το "Lin-
denhof' του Karl Wilker, οι από τον Curt Bondy και τον Walter Hermann 
για ένα διάστηµα διευθυνόµενες φυλακές νέων "Hahnöfersand", καθώς 
και το κοινωνικοπαιδαγωγικό σεµινάριο, που ιδρύθηκε από τον Karl 
Mennicke στο Βερολίνο, θα µπορούσαν να αναφερθούν µόνο ως πα-
ραδείγµατα. 

Αλλά αυτή η «πρώτη φάση» της κίνησης της εκπαιδευτικής µεταρρύθ-
µισης, όπως συνοπτικά µπορούµε να την ονοµάσουµε, αναγκαστικά προσέ-
κρουσε στα δικά της φυσικά όρια και αναζήτησε νέες καθοδηγητικές µορ-
φές. Σκοπός της υπήρξε η αποδέσµευση του δηµιουργικού σφρίγους στο 
παιδί, η απελευθέρωσή του από τον περιορισµό των αντικειµενικών δυνάµε-
ων. Έπρεπε όµως µια για πάντα να γίνει παραδεκτό, ότι ο άνθρωπος ακρι-
βώς από τη φύση του είναι πράγµατι ένα ον πολιτιστικό, δηλ. ότι οι δηµιουρ-
γικές του δυνάµεις δεν µπορούν να ανελιχθούν απλά εξωτερικευόµενες, 
αλλά ότι χρειάζονται γι' αυτό το σκοπό το διάµεσο του πολιτισµού, που έχει 
ήδη πραγµατωθεί. Έτσι έπρεπε να προκύψει από την εσωτερική αναγκαιό-
τητα αυτής της εξέλιξης µια νέα στροφή προς τις αντικειµενικοποιήσεις. Ο 
Nohl διατυπώνει έτσι την αντίθεση ανάµεσα στην ατοµική ανέλιξη και στη 
σύνδεση µε τις αντικειµενικοποιήσεις: «Η αυτόνοµη παιδαγωγική λύνει αυ-
τή τη διάσταση ως εξής, ότι αν και αυτή αναµφίβολα έχει στο υποκείµενο 
τον τελικό σκοπό της και η ίδια έχει πάντα να κάνει µε τον άνθρωπο και την 
ανθρωπιά του, γνωρίζει όµως ότι η ποιότητα του υποκειµένου τότε µόνο 

                                                 
10 WILHELM FLITNER. Laienbildung 1921. 2η έκδοση. Kleine Pädagogische 
Texte. Langensalza 1931. 
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κερδίζεται, εφόσον αυτό αφοσιώνεται στην ποιότητα του αντικειµένου. Η 
µορφή του σχηµατοποιείται µόνο διαµέσου της εξοικείωσης µε τις µεγάλες 
αντικειµενικές µορφές, που οι ίδιες βέβαια έχουν προέλθει από τον άνθρω-
πο και περιέχουν το µέτρο και τη µορφή µεγάλων ψυχών».11 Έτσι εµφανίζε-
ται σα «δεύτερη φάση» µια νέα στραµµένη στις αντικειµενικές αξίες πολιτι-
στική παιδαγωγική. 

3. Η φιλοσοφία των θεωρητικών επιστηµών (Philosophie der 
Geisteswissenschaften) 

Αυτή η «δεύτερη φάση» σχετίζεται µε την αυξανόµενη σηµασία της 
επιστηµονικής παιδαγωγικής στα πανεπιστήµια. Μετά την κατάρρευση 
στον πρώτο παγκόσµιο πόλεµο, η συνολική εκπαιδευτική µεταρρυθµιστική 
κίνηση στη Γερµανία σηµείωσε µια νέα άνοδο· γιατί µόνο µε την αγωγή της 
νέας γενιάς διαφάνηκε η δυνατότητα για µια ανανέωση, που να αγκαλιάζει 
ολόκληρη την εθνική ζωή. Για πρώτη φορά και κάτω απ' αυτή τη συνάρτη-
ση µπόρεσε η παιδαγωγική να κερδίσει µια σταθερή θέση και στα πανεπι-
στήµια. Από τα τέλη κιόλας του 18ου αιώνα υπήρχαν βέβαια µερικοί καθη-
γητές της παιδαγωγικής (Trapp, Herbart, Stoy, Ziller κ.ά.), αλλά αποτε-
λούσαν µεµονωµένες περιπτώσεις και επίσης δεν εύρισκαν κατά κανόνα 
κανένα διάδοχο. Για πρώτη φορά µετά το 1918 µπόρεσε και η παιδαγωγική 
να εγκατασταθεί στα γερµανικά πανεπιστήµια µέσα στα πλαίσια του γενι-
κού ρεύµατος της εποχής, οπότε για πολύ καιρό ακόµη έµεινε αµφισβητού-
µενο το επιστηµονικό της κύρος. 

Οι εκπρόσωποι αυτής της νέας πανεπιστηµιακής έδρας των παιδαγωγι-
κών προέρχονταν κυρίως από τη σχολή του Wilhelm Dilthey (1833-1911) 
ή τουλάχιστον βρίσκονταν κοντά σ' αυτή. Από τα φιλοσοφικά ρεύµατα 
εκείνου του καιρού, η ιστορική φιλοσοφία της ζωής ήταν εκείνη που αντα-
ποκρινόταν καλύτερα στις τότε ανάγκες της παιδαγωγικής. Αν και η έννοια 
της ζωής είναι και στον Dilthey η καθοδηγητική βασική έννοια και ο ίδιος 
χαρακτηρίζει κατηγορηµατικά τη θέση του σαν µια «φιλοσοφία της ζωής» 
("Philosophie des Lebens"), τον είχαµε αφήσει κατά µέρος σ' αυτή τη 
µέχρι τώρα παρουσίαση της φιλοσοφίας της ζωής, γιατί κατέχει µια χαρα-
κτηριστική ιδιαίτερη θέση. Καταλήγει δηλαδή στη φιλοσοφία της ζωής όχι 
από τη βίαιη αντίδραση ενάντια στις παγιωµένες µορφές, αλλά από την 
ηρεµότερη σφαίρα της επιστήµης, από τις αναζητήσεις γύρω από τη µεθο-
δολογική ιδιοµορφία των θεωρητικών επιστηµών (ένας χαρακτηρισµός, που 
αυτός για πρώτη φορά εισήγαγε για τις επιστήµες γύρω από τον άνθρωπο, 
τον πολιτισµό και την ιστορία του).12 Απέναντι στα θετικιστικά ρεύµατα του 
καιρού του, που προσπαθούν να εξυψώσουν τις θεωρητικές επιστήµες στη 
βαθµίδα των ακριβολογικών επιστηµών µε τις µεθόδους που διαµορφώθη-
καν στις θετικές επιστήµες (ένας αγώνας, που και σήµερα επαναλαµβάνεται 
µε νέα ένταση), ο Dilthey αντιπροσωπεύει τη µεθοδολογική αυτοτέλεια των 
θεωρητικών επιστηµών. 

                                                 
11 NOHL, όπου αναφέρθηκε, -σ. 99. 
12 Πρβλ. OTTO FRIEDRICH BOLLNOW. Dilthey, eine Einführung in seine 
Philosophie. 3η έκδοση, Stuttgart, 1967. 
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Συνοψίζει την αντίθεση µε συντοµία: «Τη φύση την εξηγούµε, την ψυχι-
κή ζωή την καταλαβαίνουµε».13 Με αυτό εννοείται το εξής: Η φύση µας 
προσφέρεται µόνο απ' έξω. Είναι για µας κάτι ξένο. Εµείς προσπαθούµε να 
την κάνουµε για µας ορατή µε µια µατιά και ικανή να εξουσιάζεται, αναλύο-
ντάς τη στα πιο µικρά απλά της στοιχεία και απ' αυτά µετά µε συνθετική 
εποικοδόµηση, µε τη βοήθεια κατ' αρχήν υποθετικά παραδεκτών και εν 
συνεχεία επαληθευµένων από την εµπειρία νόµων, αφήνουµε να επανασυ-
γκροτηθεί το σύνολο. Στην ψυχική ζωή όµως, δεν υπάρχει κανένα τέτοιο 
απλό στοιχείο, γιατί ήδη η πιο µικρή ενότητα, που χαρακτηρίστηκε από τον 
Dilthey ως «βίωµα» ("Erlebnis"), είναι καθαυτό ένα διαρθρωµένο σύνολο. 
Άρα δεν χρειάζεται να προσπαθούµε µε πολύ κόπο να εξηγούµε µε υποθε-
τικές παραδοχές και τη συνάρτηση της ψυχικής ζωής και τα µορφώµατα του 
πνευµατικού κόσµου, που θεµελιώνονται σ' αυτή, γιατί µας προσφέρονται 
διάφανα, από τα µέσα προς τα έξω, από τα προσωπικά µας βιώµατα. Αυτή 
τη διαφάνεια µιας εννοιολογικής συνάφειας που προσφέρεται από µέσα µας 
(Von-innenher-durchsichtig-haben eines Sinnzusammenhangs) χαρα-
κτηρίζει ο Dilthey ως κατανόηση (Verstehen), και προσπαθεί ως θεµελίω-
ση των θεωρητικών επιστηµών να αναπτύξει µια κατανοούσα ψυχολογία, 
που µε τη βοήθειά της µπορεί κάποιος να καταλάβει όχι µόνο τους ανθρώ-
πους, αλλά και τα απ' αυτούς γεννηµένα δηµιουργήµατα του πολιτισµού, 
του δίκαιου, της οικονοµίας, της τέχνης, της θρησκείας, της επιστήµης κ.ά. 
Αργότερα προπαντός ο Spranger εξέλιξε από παιδαγωγική άποψη αυτή 
την κατανοούσα ψυχολογία. 

Οι επόµενες αναλύσεις του Dilthey σχετίζονται προπαντός µε την συ-
νάφεια, που κατ' αυτήν το προσωπικό βίωµα του ανθρώπου διαφωτίζεται 
και, στη συνέχεια, αναδιπλώνεται µέσω της κατανόησης ξένης ζωής. Αυτή 
όµως η κατανόηση ξένης ζωής έχει ανάγκη από ένα διάµεσο· αυτό είναι η 
αισθητά δοσµένη έκφραση, ιδιαίτερα όταν είναι αντικειµενικοποιηµένη σε 
αιώνια µορφώµατα στα έργα ορισµένων ανθρώπων, όπως λογοτεχνήµατα, 
έργα τέχνης κλπ., όπως επίσης σε υπέρ-υποκειµενικά ιδρύµατα (übersubje--
ktiven Institutionen), που µέσα τους διαµορφώνεται η ανθρώπινη ζωή. 
Τότε δεν χρειάζεται πια η παράκαµψη µε µια κατάλληλη ψυχολογία. Γιατί τα 
πνευµατικά δηµιουργήµατα ως τέτοια κατανοούνται άµεσα, και έτσι εντεί-
νεται η τάση του Dilthey στα τελευταία χρόνια του όλο και περισσότερο 
προς την ερµηνευτική (Hermeneutik), για την συστηµατικά µεθοδευµένη 
ερµηνεία του πνευµατικού κόσµου. 

Αποφασιστική είναι εξάλλου η συµπεριφορά ζωής και έκφρασης· γιατί 
η έκφραση - αισθητή ίσως πιο έντονα στο παράδειγµα ενός λυρικού ποιήµα-
τος - απεικονίζει όχι απλά ένα υπαρκτό βίωµα και το κάνει προσιτό και 
στους άλλους. Είναι µάλλον µια ιδιαίτερη δηµιουργική επίδοση. «Το ανασύ-
ρει από βάθη, που δεν φωτίζει η συνείδηση».14 Η έκφραση ανεβαίνει από τα 
ασυνείδητα βάθη της ψυχής και καθώς τα ανασύρει µαζί της στη συνείδηση, 
ανυψώνεται, διαρθρώνεται και αναδιπλώνεται µ' αυτήν η ψυχική ζωή. «Εί-
ναι δηµιουργός».15 Με την έκφραση έχουµε συλλάβει την αληθινή δηµιουρ-
γική απόδοση της ζωής, που είχε µείνει ακόµη ακαθόριστη µε την εξύµνηση 
τπς δηµιουργίαα τον Nietzsche. 

 

                                                 
13 WILHELM DILTHEY. Gesammelte Schriften. Leipzig und Berlin 1921 και 
εξής, τόµος 5ος, σ. 144 κ.ε. 
14 WILHELM DILTHEY. Gesammelte Schriften. 7ος τόµος, σ. 206. 
15 WILHELM DILTHEY. Gesammelte Schriften. 7ος τόµος, σ. 220. 
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Με την εσωτερική συνάφεια βιώµατος, έκφρασης και κατανόησης έ-
χουµε συλλάβει την πορεία, που ακολουθεί στην εξέλιξή της η ανθρώπινη 
ζωή. Επειδή η έκφραση, δηλ. η ανύψωση του ασυνείδητου σε καθαρή  µορ-
φή, είναι µια µη αναστρέψιµη πορεία, γι' αυτό η ανθρώπινη ζωή δεν είναι 
τυχαίο γίγνεσθαι και παρέρχεσθαι, αλλά µια προοδευτική εξέλιξη. Αυτό 
ισχύει για την ατοµική ζωή, όπως και για την ιστορία συνολικά. ∆εν υπάρχει 
καµιά σταθερή ουσία του ανθρώπου, αλλά αυτή πολλαπλασιάζεται και µε-
ταµορφώνεται σε πάντα νέες αντικειµενικοποιήσεις. «Ο άνθρωπος είναι 
ιστορικός»,16 «ένα ιστορικό ον»17 σηµαίνει λοιπόν όχι µόνο, ότι ο άνθρωπος 
έχει µια ιστορία, ζει σε µια ιστορία, αλλά µε µια βαθύτερη σηµασία, ότι µε τα 
ιστορικά του επιτεύγµατα εξελίσσεται παραγωγικά και κατανοείται κάτω 
από µια διαρκή αύξηση της ουσίας του. Ο άνθρωπος δεν «είναι» τίποτα, 
αλλά γίνεται κάποτε µέσα στην ιστορία του. Αυτό είναι το τελικό νόηµα της 
ιστορικής φιλοσοφίας της ζωής του Dilthey. 

4. Η πολιτιστική παιδαγωγική (Kulturpädagogik) 

Από τη σχολή του Dilthey προέκυψαν στη συνέχεια οι καθοδηγητικές 
κεφαλές, που µετά το 1918 διορίστηκαν στις κατά µεγάλο µέρος για πρώτη 
φορά ιδρυµένες έδρες της παιδαγωγικής και καθώρισαν τη µορφή της παι-
δαγωγικής τον 20στό αιώνα στη Γερµανία. Ο Eduard Spranger στο Βερολί-
νο (1882-1963) και ο Herman Nohl στο Göttingen (1879-1960) ήταν άµε-
σοι µαθητές του Dilthey. Ο Theodor Litt στη Λειψία (1880-1962) έκλινε 
αποφασιστικά προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης ο Kerschensteiner στο 
Μόναχο επηρεάστηκε ισχυρά τα τελευταία χρόνια του και προπαντός στο 
έργο του "Theorie der Bildung"18 από τον Spranger και τη φιλοσοφία του 
πολιτισµού. Κάπως αργότερα προστέθηκαν επίσης ο Wilhelm Flitner (γεν. 
1889) και ο Erich Weniger (1894-1961). Μπορεί κάποιος συνοψίζοντας να 
µιλήσει για µια παιδαγωγική των θεωρητικών επιστηµών, που εκείνη την 
εποχή αντιπαρατάχτηκε στην παιδαγωγική της αρχής του αιώνα, την προ-
σανατολισµένη µάλλον στην ψυχολογία. 

Αυτή η κατεύθυνση χαρακτηρίστηκε επίσης και ως πολιτιστική παιδα-
γωγική και µ' αυτό εκφράστηκε η χαρακτηριστική τάση, που σύµφωνα µ' 
αυτήν οι εκπρόσωποί της έκαναν την αποφασιστική στροφή που µόλις τώρα 
αναφέρθηκε, να υποβοηθούν, µε την εισαγωγή στο αντικειµενικό πολιτι-
σµό, τον αναπτυσσόµενο άνθρωπο να ανελίξει τις λανθάνουσες έµφυτες 
ικανότητες του. Αυτό σηµαίνει (µέσα από ένα παράδειγµα για να γίνει κατα-
νοητό): Με τη λογοτεχνία µαθαίνει ο νέος άνθρωπος ο ίδιος να βλέπει και να 
ευαισθητοποιείται· τα συναισθήµατά του καλλιεργούνται µε τέτοιο τρόπο, 
όπως αυτός µαθαίνει να αφοµοιώνει και να καταλαβαίνει τη λογοτεχνία· η 
ζωή του µορφοποιείται σύµφωνα µε το πρότυπο της ιδεώδους µορφής, που 
η λογοτεχνία του προσφέρει. Ο ίδιος γίνεται άλλος άνθρωπος στη συνανα-
στροφή του µε τη λογοτεχνία και καλλιεργούνται µέσα του ικανότητες, που 
χωρίς αυτή την επίδραση µε κανένα τρόπο δεν θα εξελίσσονταν, και παίρ- 

                                                 
16 WILHELM DILTHEY. Gesammelte Schriften. 7ος τόµος, σ. 291. 
17 WILHELM DILTHEY. Gesammelte Schriften. 7ος τόµος, σ. 351, σ. 278. 
18 GEORG KERSCHENSTEINER. Theorie der Bildung. 1926. 
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νουν µια µορφή, που καθορίζεται από την οικειοποιούµενη λογοτεχνία. Το 
ίδιο συµβαίνει µε τη µουσική και την πλαστική τέχνη και µε όλους τους 
πολιτιστικούς τοµείς. Ο Nohl το είχε κάποτε έτσι συνοψίσει: «Αγωγή σε 
αυτές τις αντικειµενικές συνάφειες πρέπει πρώτα απ' όλα να σηµαίνει: την 
αγωγή µέσω αυτών των αντικειµενικών συναφειών. Καθώς εµείς µυούµε τον 
νέο άνθρωπο σ' αυτό τον υπερπροσωπικό πνευµατικό κόσµο, εξυψώνουµε 
και µορφοποιούµε την πνευµατική ζωή του: Καθώς η ψυχή µου εξοικειώνε-
ται σ' αυτό τον διαρθρωµένο κόσµο του όλου, διαρθρώνεται και µορφο-
ποιείται η ίδια».19 

Πίσω απ' αυτό βρίσκεται η βαθειά σκέψη της παραλληλότητας, ανάµε-
σα στη διάρθρωση της ατοµικής ανθρώπινης ψυχής και αυτής του αντικει-
µενικού πνεύµατος. Στο βάθος αυτό είναι η παλιά πλατωνική σκέψη ότι 
αυτές είναι του ίδιου στρώµατος, η µια που καθορίζει τη σύνθεση της ατοµι-
κής ψυχής και η άλλη της πολιτείας, σε διαφορετικές τους καταστάσεις, µια 
σκέψη που µ' αυτήν καταπιάστηκε και ο Nohl µε ευχαρίστηση. Προπαντός 
ο Spranger µελέτησε µε µεγαλύτερη ακρίβεια αυτές τις σκέψεις. Και αυτός 
ξεκινά από την άποψη ότι είναι οι ίδιοι δοµικοί νόµοι που ισχύουν στην 
ατοµική ψυχή, καθώς και στον συνολικό πολιτισµό. Στους τοµείς του πολιτι-
σµού, οικονοµία, πολιτεία και οικογενειακές σχέσεις, επιστήµη, τέχνη και 
θρησκεία ανταποκρίνονται κάθε φορά ορισµένες πνευµατικές κατευθύν-
σεις της ανθρώπινης ψυχής, που σ' όλους τους ανθρώπους είναι υπαρκτές, 
αλλά εµφανίζονται στον καθένα σε µια διαφορετική δυναµική συµπεριφο-
ρά. Όπου µια ορισµένη κατεύθυνση έχει την υπεροχή, εκεί διαρθρώνεται 
κάτω από την επίδρασή της το συνολικό σύστηµα αξιών του συγκεκριµένου 
ανθρώπου. Ο Spranger ονοµάζει «µορφές ζωής» ("Lebensformen") τους 
ιδεατούς τυπικούς χαρακτήρες που προκύπτουν µε αυτό τον τρόπο και στο 
οµώνυµο βιβλίο του20 τις έχει αναπτύξει κάθε µια ξεχωριστά και αργότερα 
τις έκανε παιδαγωγικά καρποφόρες στο έργο του "Psychologie des 
Jugendalters"21 («Ψυχολογία της εφηβικής ηλικίας»). 

Το διδακτικό κέρδος εξήγαγε προπαντός ο Kerschensteiner στο έργο 
του «Βασικό αξίωµα της διαδικασίας της µόρφωσης»,22 που, σύµφωνα µ' 
αυτό, το παιδί είναι σε θέση να αφοµοιώνει εκείνα µόνο τα πολιτιστικά 
αγαθά που για την απόκτησή τους είναι ώριµος στην πνευµατική του ανά-
πτυξη. (Πρέπει σήµερα ίσως να προσθέσουµε ότι η προσληπτική 
ετοιµότητα εξαρτάται όχι µόνο από µια οργανικά ανελισσόµενη πνευµατική 
ανάπτυξη, αλλά και από την ιστορικά εξαρτώµενη προσφορά των 
δυνατοτήτων, και ότι το ενδιαφέρον και η ευφυΐα δεν είναι σταθερά µεγέθη, 
αλλά εξαρτώνται κατά πολύ από την ιστορική συνολική κατάσταση και 
από την ιδιαίτερη βιοτική κατάσταση του συγκεκριµένου ανθρώπου, 
εποµένως ότι αυτά πρέπει να αφυπνίζονται και να καλλιεργούνται). 

Ο χαρακτηρισµός όµως ως πολιτιστική παιδαγωγική καλύπτει µόνο τη 
µια πλευρά και δεν δικαιώνεται η σηµασία αυτού του πλούσιου σε επιδρά-
σεις ρεύµατος στη γερµανική παιδαγωγική· µάλλον πρέπει κάποιος να ατε-
νίσει ολόκληρο το πλαίσιο, που µέσα σ' αυτό οι εκπρόσωποί του προσπά-
θησαν να καταλάβουν και να στηρίξουν θεωρητικά τις πιο διαφορετικές 
[22/23] κατευθύνσεις της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης: αγωγή µικρών 
παιδιών και γυναικεία κίνηση, προνοιακή αγωγή και µόρφωση ενηλίκων 
κλπ. Προπαντός ο Nohl είχε διαγνώσει την επιταγή της εποχής του για µια 
στροφή από την ατοµική παιδαγωγική (Individualpädagogik) στην 
κοινωνική παιδαγωγική (Sozialpädagogik) και µε τις διαλέξεις του για την 

                                                 
19 NOHL, όπου αναφέρθηκε, σ. 265. 
20 EDUARD SPRANGER. Lebensformen. 1914. 8η έκδοση. Tübingen 1950. 
21 EDUARD SPRANGER. Psychologie des Jugendalters. 1924. 27η έκδοση. 
Heidelberg 1963. 
22 GEORG KERSCHENSTEINER. Das Grundaxiom des Bildungsprozesses und 
seine Folgerungen für die Schulorganisation. 9η έκδοση. München 1959. 



 23

Jugendwohlfahrt23 είχε συµβάλει ενεργά σ' αυτό. Ακριβώς έτσι και ο 
Spranger τόνιζε επανειληµµένα τη σπουδαιότητα της επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης και είχε δει σ' αυτή το πιεστικό πρόβληµα του καιρού του.24 
Επίσης στην αναθεώρηση του κανονισµού της εκπαίδευσης των δασκάλων 
στις τότε υπάρχουσες παιδαγωγικές ακαδηµίες, οι εδώ αναφερόµενοι 
εκπρόσωποι έπαιξαν σπουδαίο ρόλο. Η έκθεση του Nohl "Die 
pädagogische Bewegung und ihre Theorie"25 («Η παιδαγωγική κίνηση και 
η θεωρία της»), που δηµοσιεύτηκε αρχικά το 1933 στο «Λεξικό της 
παιδαγωγικής», το εκδιδόµενο από αυτόν και τον L. Pallat, ήδη κάτω από 
τη σκιά της εθνικοσοσιαλιστικής κυριαρχίας που άρχιζε, µπορεί να 
θεωρηθεί σαν την τελευταία παρουσίαση αυτής της κίνησης. 

Το όργανο της παιδαγωγικής των θεωρητικών επιστηµών ήταν το από 
το 1925 εκδιδόµενο περιοδικό "Die Erziehung". Ακριβώς όµως σ' αυτό 
εκφράζεται και µια συγκεκριµένη µεταβολή. Σε αντίθεση προς την αισιόδο-
ξη πίστη για τη δύναµη της αγωγής έγινε τώρα µε αυξανόµενο ρυθµό επώδυ-
να αισθητή και η συνείδηση των ορίων της. Αυτό απαιτούσε από βιολογική 
άποψη η επίγνωση της δύναµης της προδιάθεσης και της κληρονοµικότη-
τας, από κοινωνιολογική άποψη η πίεση των περιστάσεων. Αλλά, σχεδόν 
ακόµη πιο έντονα, ασκήθηκε κριτική από τους εκπροσώπους του Χριστια-
νισµού, που απέναντι στην αισιόδοξη εικόνα των καλών µόνο δυνάµεων που 
απελευθερώνονται µέσα στον άνθρωπο, ετόνισαν το αξεπέραστο κακό στον 
άνθρωπο· την πίστη, ότι µπορούµε να µορφοποιήσουµε σταθερά τον άν-
θρωπο διαµέσου της αγωγής, την καταδίκασαν σαν ύβρι και σαν επέµβαση 
στον κατά βάθος ελεύθερο πυρήνα του ανθρώπου. Το ερώτηµα σχετικά µε 
τα όρια της αγωγής ("Grenze der Erziehung") κατέληξε σε πιεστικό πρό-
βληµα εκείνης της εποχής. Πρέπει να αναφερθούν εδώ ο Grisebach, ο 
Delekat, o Guardini και άλλοι, που έφεραν στο προσκήνιο νέα θεµελιώδη 
θέµατα για συζήτηση στην παιδαγωγική. Η διαλεκτική θεολογία, η θεµελιω-
µένη από τον Karl Barth, επέδρασε προοδευτικά και στην παιδαγωγική. 
Επίσης οι νεώτεροι εκπρόσωποι της οµάδας των θεωρητικών επιστηµών, ο 
Flitner και ο Weniger, ήσαν πιο ανοιχτοί στον θεολογικό σκεπτικισµό απ' 
ό,τι ο δάσκαλος τους, ο πιο ισχυρά προσανατολισµένος στη φιλοσοφία της 
ζωής.26 

Αυτή η διάσταση όµως τότε δεν διευκρινίστηκε, γιατί η εθνικοσοσιαλι-
στική κυριαρχία, που ξέσπασε το 1933, δυνάστευσε µε τον ολοκληρωτισµό 
της την αγωγή στο σύνολό της και έτσι κατέπνιξε την επόµενη εξέλιξη. Για 
πρώτη φορά, πολύ αργότερα και κάτω από πολύ αλλαγµένες συνθήκες, 
µπόρεσε αυτή η συζήτηση να επαναληφθεί, µετά το 1945. [23/24] 

                                                 
23 HERMAN NOHL. Jugendwohlfahrt. Sozialpädagogische Vorträge. Leipzig 
1927 
24 Από τον SPRANGER παράβαλε π.χ.: Grundlegende Bildung, Berufsbildung 
Allgemeinbildung (1918), τώρα στο: Eduard Spranger. Gesammelte Schriften, 
Tübingen und Heidelberg 1970, τόµος 1ος, σ. 3 κ.ε. Allgemeinbildung und 
Berufsschule (1920), τώρα στο: Gesammelte Schriften. 5ος τόµος, σ. 3 κ.ε. 
Berufsbildung und Allgemeinbildung (1923), τώρα στο: Gesammelte Schriften. 
2ος τόµος. 
25 N0HL, όπως στη σηµ. 7. 
26 Για επιµέρους παρουσιάσεις παράβαλε τις διδακτορικές διατριβές στο 
Tübingen: ERNST OTT. Monographie über die Zeitschrift "Die Erziehung" 1925-
1933. Ein Beitrag zur Pädagogik der späten Weimarer Zeit. 1971. MANFRED 
SALLER. Die Begriffe Dienst, Sachgerechtigkeit, Bildung und Begegnung in 
der Pädagogik Romano Guardinis. 1969. WOLFGANG WILHELM. Grenzen der 
Erziehung. 1970. ALBERT HELLER. Wilhelm Flitner. Sein Beitrag zur Pädagogik 
als Wissenschaft. GUNTER NEFF. Neue  Aspekte der geisteswissenschaftlichen 
Pädagogik Erich Wenigers. 1971. 
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5. Η φαινοµενολογία (Phänomenologie) 

Τελευταίο από τα φιλοσοφικά ρεύµατα της αρχής του 20ού αιώνα, τα 
σηµαντικά για την παιδαγωγική, θα 'πρεπε να αναφερθεί και η φαινοµενο-
λογία. Θεµελιωτής της είναι ο Edmund Husserl (1859-1938), που γύρω του 
συγκεντρώθηκε αµέσως ένας κύκλος διανοουµένων, που διέφεραν εξάλλου 
πολύ µεταξύ τους (Adolf Reinach, Alexander Pfänder, Moritz Geiger, 
Max Scheler και αργότερα ο Martin Heidegger και ο Hans Lipps). Η 
κοινή τους βασική τάση σκοπεύει στο εξής: να απελευθερώσουν το φιλοσο-
φείν από όλες τις θεωρητικές προκαταλήψεις και η αδέσµευτη µατιά να 
αποκαλύψει «τα ίδια τα πράγµατα», δηλαδή τα «φαινόµενα». Ο Heidegger 
αργότερα το είχε ως εξής διατυπώσει: «Ό,τι παρουσιάζεται, ας γίνεται κα-
τανοητό, όπως αυτό από µόνο του φαίνεται».27 Η κοινότητα της µεθόδου 
παρόλες τις ριζικές διαφορές στο περιεχόµενο, στηρίζεται στην τέχνη που 
απ' αυτούς διαµορφώθηκε, της θεωρητικά απαλλαγµένης καθαρής περι-
γραφής, της φαινοµενολογικής Deskription, που σε αντίθεση προς όλες τις 
συνθετικές a priori κρίσεις και βίαιες απλοποιήσεις, µε την υποµονετική 
εργασία της διάκρισης και της σύγκρισης προσπαθεί να δει το ίδιο το «φαι-
νόµενο». Τα τελευταία χρόνια ο Hans Lipps ανέπτυξε µια δική του καρπο-
φόρα µέθοδο, που από την φροντισµένη ανάλυση της χρήσης της γλώσσας 
προσπαθεί να βρει την προσπέλαση στα πράγµατα. 

Αργότερα ο Husserl στο έργο του "Ideen zu einer reinen Phänomeno-
logie und phänomenologischen Philosophie"28 προήγαγε τη διδασκαλία 
του υπό την έννοια µιας πάνω στη «φαινοµενολογική αναγωγή» ("phäno-
menologische Reduktion") βασιζόµενης «θέασης της ουσίας» ("Wesens-
schau"), ενός νέου είδους απριορισµού. Αυτό οδήγησε σε µια ορισµένη 
διάσπαση της φαινοµενολογικής σχολής, γιατί µόνο ένα µέρος της τον ακο-
λούθησε σ' αυτή την κατεύθυνση, ενώ άλλοι διανοούµενοι έµειναν σταθε-
ροί στην πιο ελεύθερη, αδογµάτιστη αντίληψη. Ανάµεσα στους σηµαντικούς 
για την παιδαγωγική από την τελευταία και εν µέρει ήδη ισχυρά επηρεασµέ-
νη από τον Heidegger εξέλιξη, θα 'πρεπε ν' αναφερθούν προπαντός ο 
Binswanger, ο Buytendijk και ο κύκλος του, ο Minkowski και ο Merleau-
Ponty, που µ' αυτούς ταυτόχρονα η διεύρυνση της φαινοµενολογίας βρήκε 
απήχηση και στις γειτονικές ευρωπαϊκές χώρες. 

Στην παιδαγωγική η φαινοµενολογία µέχρι τώρα, κατά τρόπο παράδο-
ξο, έχει ελάχιστα µόνο επιδράσει. Βέβαια ήδη ο Alois Fischer (1880-1937), 
ένας από τους πρώτους εκδότες της "Erziehung" είχε κιόλας το 1914 δη-
µοσιεύσει µια σπουδαία µελέτη για την "Deskriptive Pädagogik",29 όπου, 
σε στενή επαφή µε τον τότε φαινοµενολογικό κύκλο του Μονάχου ανέπτυξε 
το πρόγραµµα µιας «περιγραφικής παιδαγωγικής», θεµέλιο όλων των 
µετέπειτα επιµέρους ερευνών. Πράγµατι αυτή η σηµαντική εργασία δεν 
βρήκε τη σωστή απήχηση. Μόνο αρκετά αργότερα (και πολύ πιο ύστερα 
από το χρονικό διάστηµα, που εδώ εξετάστηκε), ο Ολλανδός παιδαγωγός 
Martinus J. Langeveld στηρίχτηκε στη φαινοµενολογία και είδε στη «φαι-
νοµενολογική ακτινοσκόπηση δοµικών θεµελιωδών εννοιών», το «σταθερό 

                                                 
27 MARTIN HEIDEGGER. Sein und Zeit. Halle a.d. Saale 1927, σ. 34. 
28 EDMUND HUSSERL. Ideen zu einer reinen Phänomenologie und 
phänomenologischen Philosophie. 1ος τόµος. Halle a.d. Saale 1913. 
29 ALOYS FISCHER. Deskriptive Pädagogik.   Στο: Ausgewählte pädagogische 
Schriften. Εκδ. από τον Κ. Kreitmair. Paderborn 1961, σ. 137 κ.ε. 
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έδαφος» για τη γόνιµη εµπειρική εργασία.30 Γενικά όµως µπορεί κάποιος να 
πει ότι η καρποφόρα αξιοποίηση των φαινοµενολογικών µεθόδων για την 
παιδαγωγική ακόµη εκκρεµεί και προσφέρει γόνιµες προοπτικές για µια 
µελλοντική εργασία. 

Έτσι κλείνουµε την ιστορική αναδροµή, που µε τις τελευταίες παρατη-
ρήσεις έχει κιόλας ανταποκριθεί στο σκοπό αυτής της εισαγωγής, δηλ. να 
σχεδιάσει το πλαίσιο, που µέσα του πρέπει να κατανοηθεί η διαµόρφωση 
µιας φιλοσοφικής ανθρωπολογίας και η µεταφορά της στην παιδαγωγική 
θεώρηση. Εδώ πρέπει τώρα να τοποθετήσουµε το δικό µας ειδικό θέµα.  

                                                 
30 MARTINUS J. LANGEVELD. Einführung in die Pädagogik. Stuttgart 1951, σ. 
147. Πρβλ. ERICH WASEWA. Die Welt des Kindes als menschliche Lebensform. 
Eire Einführung in M. J. Langevelds anthropologisches Denken. ∆ιδακτορική 
διατριβή. Tübingen 1971. 


