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V doktorski disertaciji z naslovom »Pomen čustev za vzpostavitev dialoško-etič-
nih odnosov« je Mateja Centa preverjala osrednjo hipotezo, da je ustrezno dia-
loško-etično razumevanje čustev eden izmed temeljev moralnosti in vzpostavljan-
ja umetnosti življenja. Delo obsega 239 strani, kot literaturo pa je avtorica upora-
bila 169 samostojnih publikacij, člankov in poglavij oziroma delov monografij, kar 
izkazuje zelo dobro poznavanje področja in seznanjenost s temeljno literaturo. 

Vsebinsko nalogo tvori pet osrednjih poglavij in obsežnejši sklep. Poglavja so 
razporejena in vsebinsko določena tako, da avtorica po korakih potrjuje osrednjo 
hipotezo. Osrednja hipoteza je, da je ustrezno dialoško-etično razumevanje čustev 
eden izmed temeljev moralnosti in vzpostavljanja umetnosti življenja. V prvem 
poglavju avtorica obravnava osnovne pojme, ki so vključeni v hipotezo, ter tako 
pripravi temelje za nadaljnjo analizo pojmov in teorij, v zaključku pa tudi za sinte-
zo ugotovitev. Ta sinteza potrdi postavljeno hipotezo, ki je sicer postavljena vse-
binsko zelo široko, a avtorica spretno krmari med širokim, celostnim oziroma vse-
zajemajočim pogledom na potrjevanje hipoteze ter posameznimi analitičnimi ko-
raki. Človek je po svoji naravi bitje odnosa in že za samo preživetje potrebuje 
drugega. Za dobro, moralno življenje in izpolnitev odnosnosti potrebuje dialog. 
Prav ta dva vidika vzpostavljata medosebnost in postavljata mejo golemu prera-
čunljivemu (koristoljubnemu, izkoriščevalskemu) sodelovanju med posamezniki, 
ki bi izhajalo iz podobe povsem avtonomnega in neodvisnega posameznika.

V drugem poglavju obravnava različne teorije čustev, jih primerja med seboj in 
se kratko posveti tudi pojmu oziroma raziskovalnem polju teologije čustev, ki za 
enkrat ostaja še precej neraziskano. V grobem razlikuje med tremi temeljnimi vrs-
tami teorij čustev: med evolucijskimi, družbenimi oziroma kulturnimi teorijami 
čustev ter teorijami čustvenega procesa. Evolucijske teorije se v osnovi osredoto-
čajo na zgodovinsko-razvojne okoliščine nastanka čustev ter uporabljajo razlagal-
ni okvir evolucijske teorije in naravnega izbora kot ključnega dejavnika razvoja 
čustev. Družbene oziroma kulturne teorije čustev slednja prepoznavajo predvsem 
kot konstrukte družb in kultur, ki jih posameznik preko izkustva tudi pridobi ozi-
roma se jih nauči. Teorije čustvenega procesa pa se osredotočajo predvsem na 
proces nastanka in izražanja čustev oziroma čustvovanja. Osrednji del naloge pred-
stavlja tretje poglavje, v katerem se avtorica ukvarja s kognitivno teorijo čustev, 
kakor jo zagovarja Martha Nussbaum. Gre za prvo takšno celostno analizo te te-
orije v slovenskem prostoru.  Avtorica jo umesti tudi v širši okvir njene filozofije, 
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nadaljuje pa s podrobno analizo te teorije, posebej z vidika gradnikov čustev in 
čustvenosti ter vrst čustev. Čustva so vrednostne sodbe v smislu, da so čustva eno 
izmed jeder posameznikovega dojemanja sveta okoli njega, posebej glede 
vrednotenja tega sveta, so odraz narave posameznikovih potreb ter vzpostavljanja 
odzivov na situacije, v katere je postavljen. Čustva so naš pogled na svet z vidika 
naših ciljev in projektov, to je stvari, ki jim pripisujemo določeno vrednost in 
določajo jedro naših predstav o dobrem življenju. Avtorica obravnava tudi kritike 
te teorije, njene prednosti pa predstavi na primeru sočutja ter pomena sočutja za 
doseganje dobrega življenja. Prednost kognitivne teorije je predvsem v tem, da 
čustva razume kot vrednostne sodbe ter jih zato s tega vidika lahko razumemo kot 
nekaj, kar ocenjujemo, oblikujemo, gojimo ipd. 

V četrtem poglavju avtorica obravnava geštalt psihologijo, terapijo in pedago-
giko ter razumevanje čustev in čustvenosti v okviru le-teh. Geštalt pristop temel-
ji na predpostavki, da je človek rojen za odnos in naravnan oziroma programiran 
za učenje in rast skozi odnose ter v okviru odnosov. Pri geštalt pristopu so vsi po-
javi obravnavajo v okviru odnosnih izhodišč. Ljudje smo namreč praviloma vedno 
na neki določeni stopnji odnosa z določeno osebo ali, v nekoliko drugačnem po-
menu besede, s predmetom, ki pomembno naseljuje naš svet ciljev, projektov, 
želja in stremljenj. Pri tem avtorica izpostavi, da lahko kognitivna teorija čustev 
smiselno in plodno dopolnjuje geštalt pristop ter mu ponudi dodatne uvide in 
orodja za razumevanje čustev ter njihove vloge v človekovem življenju, hkrati pa 
tudi za terapevtsko ali pedagoško delo s samimi čustvi in čustvenostjo. Geštalt 
pristop vsakega posameznika obravnava kot posebno celoto, dialoška drža pa je 
tista, ki vodi tudi v dialoški preobrat in večje zavedanje trenutnega položaja, v ka-
terem se posameznik nahaja. Dialoška drža v geštalt pristopu ima zato v dialoškem 
odnosu sledeče naravnanosti: navzočnost, sprejemanje in zavzetost. Geštalt pri-
stop čustva in čustvenost navsezadnje razume tudi kot celostno zavedanje odno-
sa med organizmom in njegovim okoljem. Pri tem vidiku je pomembno, da se 
posameznik zaveda zveznosti svoje čustvene izkušnje. Namen tega vidika je, da ko 
čustev ne razumemo več kot grožnje, ampak kot nekaj, kar je v temelju vsakega 
razumskega človeškega življenja, se nam odpre pot za premislek o kultiviranju 
čustvenih izkušenj. 

Kognitivna teorija čustev dobro dopolnjuje geštalt pristop oziroma mu dodaja 
globlji uvid tako glede celostnega razumevanje čustev ter čustvovanja kakor tudi 
dela s čustvi.

V petem poglavju spoj obeh teorij avtorica umesti v širši pristop k moralni filo-
zofiji, ki ga imenujemo umetnost življenja. Pri tem predpostavlja, da so dialoško-
etični odnosi jedro umetnosti življenja, spoj kognitivne teorije čustev ter geštalt 
pristopa pa daje pomembne vpoglede v pomen čustev in čustvenosti. V sklepu 
avtorica izpostavi temeljne razsežnosti umetnosti življenja, kar je tudi njen izvirni 
prispevek, in znotraj teh razsežnosti izpostavi vidike dialoškosti, odnosnosti ter 
čustvenosti. Na tak način sklep predstavlja tudi potrditev temeljne hipoteze nalo-
ge. 
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Pristop umetnosti življenja je avtorica opredelila kot pristop v praktični filozo-
fiji, ki usmerja posameznika pri tem, kako naj oblikuje in usmerja svoje življenje, 
da bo dosegel dobro in srečno življenje. Umetnost življenja je torej način ustvar-
janja oziroma vzpostavljanja dobrega življenja, ki od posameznika zahteva vseživ-
ljenjski ustvarjalni trud in njegovo iznajdljivost. Za dobro življenje sta nujna grad-
nik osebnega zadovoljstva (ki ima dva vira: ideal osebne odličnosti, ki ga posa-
meznik (razumno) zasluži s svojim trudom, drugi vir pa so njegovi osebni projekti) 
in gradnik moralne sprejemljivosti. Na podlagi teh ugotovitev in ugotovitev iz vseh 
poglavij, še posebej iz zadnjega dela disertacije, avtorica v sintezi izpostavilja se-
dem vidikov doseganja dobrega življenja v okviru umetnosti življenja, kjer je 
čustvenost eden izmed pomembnih prvin le-te, saj se prepleta v vseh ostalih vi-
dikih. Ti vidiki so: dialoška odprtost, vstopanje v in oblikovanje stabilnih, dolgotraj-
nih, varnih in ljubečih odnosov; stabilnost oziroma trdnost posameznikove iden-
titete, odkrivanje in razvijanje osebnih odlik, razvijanje in zasledovanje osebnih 
projektov, zavezanost moralnosti in moralno sprejemljivo delovanje ter prizade-
vanje za celostno miselno in čustveno doživljajsko pravilnost. Omenjeni model 
učinkovito omogoča tako globlje razumevanje kakor tudi uspešno doseganje umet-
nosti življenja in njenih izpostavljenih vidikov. 

Glavna ugotovitev disertacije je torej ta, da lahko kognitivno teorijo čustev in 
geštalt pristop učinkovito združimo v enoten model, ki omogoča tako globlje ra-
zumevanje čustev in čustvenosti kakor tudi uspešno doseganje umetnosti življen-
ja ter njegovih vidikov, kjer je čustvenost eden izmed gradnikov le-te. Odprto 
vprašanje, hkrati pa tudi pomembno področje avtoričinega raziskovanja, ostaja, 
kako to splošno sintezo oziroma splošni model uporabiti v konkretnih oblikah in 
metodah dela geštalt terapije in geštalt pedagogike, torej pri pedagoškem ali te-
rapevtskem delu. 
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