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Ekologija in duhovna ozaveščenost

Povzetek: Razprava predstavlja razvoj modernega sveta ter nastanek ekoloških 
problemov in ekološke zavesti. Ob tem gre za presojo vloge religij v procesih človeko-
vega odnosa do narave. Osnovna hipoteza razprave je, da bo človeštvo brez duhovnih 
temeljev zaradi sodobnega znanstveno-tehničnega razvoja težko našlo izhod iz akutne 
ekološke krize. Duhovna ozaveščenost se lahko uresničuje le ob duhovno ozaveščenih 
nosilcih, ki iz svojega verskega prepričanja in odprtosti črpajo moč za uresničevanje 
sprememb pri zahtevnih in akutnih ekoloških problemih.

Ključne besede: ekologija, duhovnost, človek, preživetje, tehnika, Agenda 21, druž-
beni nauk Cerkve. 

Abstract: Ecology and Spiritual Awareness
The paper presents the development of the world of modernity and the emer-

gence of ecological problems and of ecological awareness. It is an assessment of the 
role of religions in the processes of man’s relation to nature. The basic hypothesis 
is that the humanity lacking spiritual fundaments will, due to the modern scientific 
and technological development, have a hard time finding a way out from the acute 
ecological crisis. In contemporary processes, spiritual awareness can only be acti-
vely put into effect by its spiritually conscious representatives drawing the power 
to exert changes concerning demanding and acute ecological problems from their 
religious beliefs.

Key words: ecology, spirituality, man, survival, technology, Agenda 21, social doc-
trine of the Church.

Uvod 
Začnimo z osebno zgodbo: Ko sem leta 1979 na tečaju za študen-

te in izobražence prvič govoril o ekoloških problemih, je večina po-
slušalcev menila, da pretiravam in niso kaj prida sprejemali stališč, 
ki sem jih predstavil. Ko sem dvajset let kasneje imel skoraj enako 
predavanje, je bil odmev popolnoma drugačen. Od takrat pa se je 
stanje na področju vede o okolju, kar beseda ekologija pomeni, ko-
renito spremenilo. Tudi politike držav dajejo vedno večji poudarek 
tem vprašanjem, čeprav bolj v besedah kot s prepotrebnimi ukrepi. 
Evropska zveza je danes postala vodilna sila pri reševanju ekoloških 
vprašanj.

A kljub temu se še danes zdi poudarjanje ekološke problematike 
marsikomu (npr. gospodarstvenikom in politikom) izsiljevanje, po-
sebno tako imenovanih antiglobalističnih gibanj in drugih strokov-
nih zanesenjakov, ki nasprotujejo »hitri rasti tehnologije«. 
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Zadnje posvetovanje o teh vprašanjih na Baliju (začetek decembra 
2007) je le spodbudilo odločitev nove avstralske vlade, da je podpi-
sala Kjotski protokol o skrbi za okolje.1

Problem 
Ker so monoteistična verstva s svojim naukom odločilno vplivala 

na pojmovanje in tudi uporabo sveta oziroma stvarstva, je danes po-
membno vprašanje, kako so krščanstvo in druga verstva vplivala na 
pojmovanje urejanja in skrbi za okolje. Ali je res, kar trdijo nekateri, 
da je grška in krščanska misel a priori negativno vplivala na odnos 
do narave, s tem ko je uvedla delitev med naravo in mišljenjem. Pli-
čanič npr. pravi takole: »Skepsa sofistov o možnostih spoznavanja 
objektivne resničnosti – physisa (»homo mensura«) pa je privedla 
do preusmeritve pogleda. Ta ni bil več usmerjen v stvari, kakor ob-
stojajo same na sebi, temveč v razmišljujoči subjekt. Prvotno ni biva-
nje, temveč zavest, bivanje se razlaga kot proizvod zavesti. Prima 
philosophia ni več ontologija, temveč spoznavna teorija. Resnično je 
torej samo tisto, kar spozna človek (z umom). S tem se je prvič zari-
sala ločnica med physisom (Logosom) in anthroposom« (Pličanič 
1998, 15).

Še bolj naj bi odnos do narave postavilo pod vprašaj krščanstvo, 
ki je po nauku o stvarjenju dalo človeku vso pravico, da uporablja 
oziroma izrablja naravo: »Narava je tako postavljena človeku le v upo-
rabo kot sredstvo njegovega preživetja in ne kot medij njegovega sa-
moprepoznavanja« (Ošlaj 2000, 86). Narava naj bi tako postala objekt 
zunaj sveta duha in s tem tudi zunaj etičnega. Iz razlikovanja med 
človekom in (drugimi) živalmi, utemeljenega na filozofski in verski 
podlagi, naj bi se dokončno oblikovala teorija o naravi kot človekovi 
lastnini in tako prepričanje o manjvrednosti narave v odnosu do člo-
veka, ker se že od grške filozofije dalje odreka naravi duševnost in 
racionalnost. »Pri tem gre ponovno za že omenjeni (v krščanstvo iz 
grške filozofije preneseni) ontološki dualizem duha in materije (duše 
in telesa), po katerem je svet duha kot svet človeka oziroma kulture 
več vreden od sveta materije, ki so ga enačili z naravo. Prej organsko 
razumevanje različnosti … je z ontološkim dualizmom grške in kr-
ščanske filozofije ter v spremenjenih ekoloških pogojih poznega sre-

1 unfccc.int/cop9: The United Nation Framework Convention on Climate Chan-
ge (UNFCC) je bila dogovorjena leta 1992 in ratificirana v 188 državah. Sledi Kjotski 
protokol z posebnimi cilji in časovnimi postulati. Določa prve korake v obdobju 
2008-2012, ki jih je treba izvesti in aplicirati. Ratificiran je v 119 državah, vendar 
cilji še niso uveljavljeni. The Marrakesh Accord (Sporazum iz Marakeša) podrobne-
je vsebuje nekatere dogovorjene načine uvajanja (apliciranja) protokola. Določijo 
se mehanizmi čistega razvoja Clean Developments Mehanisms (CDM).
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dnjega veka nadomestila nova podoba narave – narave kot ne-reda« 
(Pličanič 2003, 26). Stališče, da je krščanstvo soodgovorno za sodob-
no izrabljanje stvarstva, ni tako osamljeno in zato terja toliko večjo 
pozornost.

Vloga krščanstva in razvoj sveta
Zahodna civilizacija se ima v veliki meri zahvaliti za svoj razvoj kr-

ščanstvu. Judovstvo, krščanstvo, grška filozofska dediščina in rimski 
pravno-politični red in islam so temelji evropske in svetovne civiliza-
cije. Vrhunec je ta združitev dosegla v ideji srednjeveške univerze 
(Paris 1215). V njej se je organiziralo in diferenciralo znanje po disci-
plinah na fakultetah, s čimer se je začela razvijati znanost v današnjem 
pomenu. Univerze so postale oblikovalke znanja, ki se je začelo osa-
mosvajati (Flasch 2000, 308sl.). To je dalo podlago sodobnim znano-
stim in njihovemu razvoju, kar je spremenilo človekov odnos do oko-
lja. Kot pravi Gianni Vattimo (1997, 27), je krščanstvo – natančneje bi 
morali reči da tudi judovstvo in islam - odločilno oblikovalo sodobni 
razvoj in pripomoglo k uveljavitvi znanstvene misli in tehnike, njene-
ga proizvoda. Krščanstvo je igralo odločilno vlogo tudi zato, ker so 
kristjani, med njimi posebno duhovniki, vodili univerze in odločilno 
vplivali na vzgojno-izobraževalni proces. Danes se zaradi omenjenega 
razvoja, na katerega je odločilno vplival razvoj znanosti, ne moremo 
več vrniti k prvotni naravi, pač pa lahko le v njenem sedanjem stanju 
iščemo rešitve, ki pa to stanje upoštevajo in predpostavljajo. Skratka, 
ni več mogoče »Nazaj k naravi.« Reševanje dejanskega stanja pa pome-
ni tudi problematizirati doseženi standard in pridobitve gospodar-
skega razvoja ter predvsem bolj pravično porazdelitev zemeljskega 
bogastva, za kar se zavzema tudi John Rawls (1999) v svoji Teoriji pra-
vičnosti. Sprememba zahteva, kot poudarjajo tudi kritiki Rawlsovih 
načel, ne le proceduralno dogovorno ravnanje, pač pa tudi ustrezno 
etično držo oziroma določene etične navade, kreposti (Žalec 2007), 
s katerimi se ljudje zavzemajo za dobro, kakor je zapisal Alisdair Ma-
cIntyre (1986) v After Virtue. Gre torej za etično vzgojo ali vzgojo za 
pripravljenost povezati razvoj z globljimi, duhovnimi temelji. Ta pro-
blem naj bi zaslutil že papež v sporu z Galileom Galileijem. Prvi pro-
ces proti njemu je bil leta 1616 pod papežem Pavlom V., drugi pa pod 
leta 1633 pod Urbanom VIII. Takrat se je začela utrjevati dvojnost ra-
zvoja: na eni strani duhovna pristojnost, utemeljena na veri, na drugi 
prizadevanje za neomejen znanstveni razvoj. Težave so nastopile, ko 
se je vedno bolj utrjevala »neodvisna« logika posameznega področja. 

Ta ločenost oz. delitev je danes postala življenjsko vprašanje ozi-
roma problem preživetja. Tonči Matulić (2007, 94) zato poudarja, da 
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se zaradi te delitve danes človeški razvoj giblje dvotirno. Na eni stra-
ni se osamosvojeni razvoj znanosti in tehnike zelo hitro giblje po 
svojih tirnicah; popolnoma ločen od tega je drug, duhovni svet, ki na 
prvega nima večjega vpliva. Posebej veliki problemi se odpirajo na 
področju biotehnologije, odpira pa se tudi vprašanje evtanazije, spla-
va in ekologije. Povsod se vedno bolj postavlja v ospredje tehnična 
plat reševanja zadev, zanemarja pa se življenjska, celostna in tudi du-
hovna razsežnost teh vprašanj. Ignoriranje duhovne plati ocenjuje 
Matulić kot problem sodobne civilizacije. Sodobna civilizacija se spri-
čo tega razvoja nahaja v shizofrenem položaju, živi dvojno življenje: 
na eni strani brez ustrezne predvidljivosti in preudarnosti razvija 
tehnično plat življenja, na drugi pa se zaveda, da duhovna plat nima 
ustrezne moči in vpliva na razvoj dogodkov na znanstveno-tehničnem 
področju. Tako nastaja vedno večji prepad med človekovim duhov-
nim področjem in znanstveno-tehnično civilizacijo. To prinaša s seboj 
nerešljive probleme glede okolja, kar pomeni, da se vprašanje okolja 
ne rešuje sorazmerno z razvojem. To je izziv za verske skupnosti, da 
napnejo vse sile za uveljavljanje svojega duhovnega sporočila, kar bo 
lahko v blagor vsega človeštva. 

Znanstvena doba
Zgostitev znanstvenega mišljenja je tesno povezana z začetkom 

moderne.
Z moderno označujemo dobo zadnjih stoletij z razvojem industri-

je in tehnike in njunih pridobitev, ki so korenito spremenile pogoje 
človekovega življenja v svetu. Značilnost tega razvoja je, da je tako 
hiter in silovit ter da povzroča tako velike posledice, da jim človek ni 
sposoben več slediti in jih obvladovati in zajamejo ves svet. To doga-
janje povezuje ljudi, saj se tiče vseh, je tako rekoč njihova skupna 
usoda. 

To povezanost so omogočile tehnološke pridobitve moderne. Po 
eni strani so olajšale življenje mnogim ljudem, žal pretežno manjšini 
v Evropi in Ameriki, se pravi tretjini bogatejšega dela sveta. Po drugi 
strani je ta razvoj prinesel s seboj tudi negativne posledice, s katerimi 
se moramo spoprijemati. Družbo je usmeril v tok, katerega namen je 
predvsem delovanje, funkcioniranje in ta proces se vedno bolj zao-
struje. Vse poteka po vnaprej predvidenih sistemskih okvirih, ki do-
ločajo življenje posameznika in družbe. Nove tehnologije sistem le še 
bolj izpopolnjujejo, ljudje smo vedno bolj plen teh brezosebnih zako-
nitosti. Človek je šel v antikvariat, je zapisal Günther Anders (1992/I 
in II), se pravi v teh procesih ni moč več najti človeka, ostaja le mrtvi 
»samodejni« tehnicistični tok. Tipičen primer tega je sodobno ekono-
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mistično obvladovanje in prevladovanje vseh por človekovega oseb-
nega in družbenega življenja, ki ne posega le na družbena področja, 
pač pa celo v svet človekove intimnosti. Tako npr. postaja človek v 
zdravstvu plen tehnične obdelave, instrumentalnega razuma. 

Odvisnost človeka od narave se zmanjšuje, povečuje pa se njegova 
odvisnost od sistema, od 'urejenosti' življenja, ki ji ni prvenstvena 
skrb življenje samo, pač pa zanesljivo in natančno delovanje sistema. 
Elektronska obdelava podatkov, možnost nadzorovanja pogovorov 
in drugi tehnični prijemi omogočajo, da »naša civilizacija dobiva zna-
ke stroja« (Gergen 1996, 74). »Če je prispodoba stroja osrednja točka 
modernističnega razumevanja osebe, potem naj bi bila samostojna 
zanesljivost znak odrasle osebe. Dobro zgrajen stroj se upira napakam 
in deluje zanesljivo. V istem smislu bo zrel človek 'samodejaven', 
'čvrst', 'vreden zaupanja', 'stalen', če ga za to z redom oblikujeta dru-
žina in družba« (Gergen 1996,87). Človek je ustvaril ta razvoj, ki se 
odvija vedno hitreje in gre tako daleč, da mu človek ne more več sle-
diti. Še težje je, da to stanje v družbi omogoča in pogojuje bojevitost 
vsakega zoper vse. Družba danes ne deluje človeško, pač pa samodej-
no, po sistemskih zakonitostih, ki vse manj dopuščajo, da bi se ljudje 
vprašali, ali je tak razvoj smiseln, pravilen in pameten, predvsem pa, 
kakšne dolgoročne posledice prinaša in kam končno pelje. Vprašanja 
o negativnih posledicah razvoja, posebno ekoloških, se zanemarja, 
kar zmanjšuje možnosti življenja in ohranjanja človeške vrste.

Posledica je odtujitev oziroma, kot pravi Anders (1992/II, 112), 
izključitev človeškega. Človeka se zožuje na njegovo delovanje v sis-
temu. Celo zabava mora biti danes »strojna« (Anders 1992/I, 87), vse 
delovanje določajo okviri, ki si prisvajajo človeka. Prevladujočo vlogo 
ima tehnika in tehnologija, predvsem orožja in druge industrijske 
tehnologije, s katerimi so določeni procesi v svetu. Tehnika in orožje 
pa ne dovoljujeta človeškega dialoga in težita k razreševanju stvari le 
s tehničnimi sredstvi. Vojne so le vrhunec tega »perfekcionizma« in 
njegovih zakonitosti. Prizorišče takega boja so Balkan in druge ne-
vralgične točke, kot Palestina, afriške in azijske dežele, npr. Afganistan 
in Darfur. Škof Komarica iz Banja Luke pravi, da so mu na srečanjih 
med vojno v BiH sami politiki govorili o tej žalostni resničnosti so-
dobnega sveta (Komarica 2001).

Če so v času totalitarnih sistemov in hladne vojne to napetost vzdr-
ževali politični sistemi, je zdaj liberalna ideologija tista, ki zaostruje 
tekmovalnost v svetu. Iščejo se vedno novi sovražniki, vse je name-
njeno ohranjanju in vzdrževanju okvirov, ki vključujejo omenjene 
napetosti in tudi njihove posledice. Rušenje stolpov v New Yorku 11. 
septembra 2001 je odprlo novo poglavje bojevanja – boj zoper tero-
rizem. Vse je usmerjeno v tekmovalnost in prestiž, glavna gonilna 
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sila so finančni in gospodarski procesi s svojo »mrtvo« logiko. Temu 
se sicer mnogi upirajo, vendar je železna logika tega sveta močnejša 
in določa njegov tek. Tako antiglobalisti utemeljeno opozarjajo na 
enostranskost teh procesov in njihovo nevarnost za preživetje. Zara-
di takega tehnološkega razvoja verjetno človeštvo doživlja svojo naj-
težjo preizkušnjo doslej.

Iz povedanega sledi, da je dialog o teh vprašanjih nujen, da pa je 
pripravljenosti zaradi zasidranosti dosedanjega načina tehnološkega 
razvoja za to (pre)malo. Trdoživost sedanjega ekonomskega razvoja 
omogoča namreč stalne zlorabe in preizkušnje. Poučeni trdijo, da je 
Nobelova nagrada za mir Al Goru zaradi njegovega zavzemanja za 
ekološke probleme le potrditev njegovega lobija, ki vidi v reševanju 
ekoloških vprašanj dober vir zaslužka. 

Tehnika kot problem 
Hans Jonas (1984) je s svojim delom Načelo odgovornosti jasno 

opozoril na problem sodobnega industrijskega razvoja. Še bolj ne-
dvoumno govori o pogubni vlogi tehnike v razpravi Zakaj je tehnika 
predmet etike (Jonas 1987). S to oceno se strinjajo tudi člani Rimske-
ga kluba, ki 30 let po objavi prvega poročila govorijo o tem, da so se 
danes vprašanja ekologije le še bolj zaostrila.

Günther Anders je prepričan, da se je tehnika danes popolnoma 
osamosvojila in zavzela od človeka neodvisen položaj, ki ogroža člo-
veka. Podobno trdijo v svojem poročilu tudi avtorji Rimskega kluba v 
svojem Grenzen des Wachstums-30-Jahre Update (Meadows 2006, 
214 sl.). Pravijo, da gleda sodobni svet na tehniko in tehnologijo trga 
kot na samostojni proces, ki ureja in usklajuje zapletene odnose med 
potrebami in povpraševanjem in vse je podrejeno tej logiki. Zaradi 
neprizivnosti teh procesov Günter Anders (1992/I, 4) meni, da je zelo 
težko trditi drugače. Hans Jonas pa vidi v teh procesih poabsolutenje 
tehnike, ki danes postaja sama po sebi problem. O njej pravi:

1. Tehnika ima v sebi ambivalentnost delovanja: ne le da ima ne-
gativne posledice, pač pa je nevarna, ker prinaša negativne pojave, 
ki jih ni mogoče odpraviti, torej je sama na sebi vprašljiva.

2. Vprašljiva je v tem, da se sploh ne sprašujemo o njeni uporab-
nosti. 

3. Tehnika ima razsežnosti v prostoru in času, ki jih ni mogoče 
omejiti, njena razširjenost je absolutna in tudi to je problem.

4. Tehnika je nadkrilila človeškost - posledice tehnike so človeku 
ušle iz rok in zato je človeškost stalno v nevarnosti, kot potrjujejo 
primeri Hirošime, Černobila, onesnaževanje morij - primeri, ki kaže-
jo na stalno potencialno nevarnost tehnike (Jonas 1987).
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Ukrepi za spremembe
Takšno stanje zahteva spremembo vloge in delovanje tehničnega, 

vendar je za to potrebna volja. Do spremembe mora priti najprej v člo-
veku samem, oblikovati je treba moralno držo, kar ni lahko: »Sedanje 
stanje bi moralo manj obremenjevati vire našega okolja in bolj spod-
bujati naše moralne vire« (Herman Daly, v Meadows 2006, 245).

Da bi premagali ta enostranski tok, v svoji študiji Rimski klub pre-
dlaga najprej »prehod k trajnostnemu sistemu«. Bistvo takega načina 
razmišljanja in delovanja je spodbujanje trajnostnega razvoja. To pa 
pomeni, da z novimi ukrepi ne smemo še bolj obremenjevati razpo-
ložljivih virov, npr. za zagotovitev in varovanje redkih surovin je upo-
raba vojske neprimerna, saj se tako le še poveča poraba teh surovin, 
ker jih vojska rabi tudi pri svojem delovanju. Podobno je, če z ume-
tnimi gnojili povečujejo proizvodnjo hrane, ker to onesnažuje okolje 
in pušča posledice (Meadows 2006).

Dalje je po mnenju Rimskega kluba treba skrbeti za usmerjeno 
omejevanje prebivalstva, s čimer bi zmanjšali potrebe po hrani in 
energiji. S tem je povezano po njihovem mnenju tudi večje sodelova-
nje vseh ljudi, kar naj bi zmanjšalo potrebo po varnostnih ukrepih, s 
čimer bi bistveno zmanjšali porabo sredstev. Svet porabi ogromno 
sredstev za represivne organe - oboroževanje in policijo (Meadows 
248sl.). Zato je treba gojiti prijateljstvo in sodelovanje. Tudi doku-
ment evropskih škofovskih konferenc (A Europe of Value) poudarja 
nujnost sodelovanja vseh ljudi za prihodnost Evrope in sveta (COME-
CE 2007, 11).

 Dalje je treba nujno iskati alternative k liberalističnemu modelu 
neomejene rasti in tekmovanja, kar predvideva ukrepe in izboljšavo 
tehnik, ki bodo omejevale izrabo virov, skrbele za ohranjevae zemlje 
in njene rasti (gozdov). In člani kluba ne vedo, kako bo potekal razvoj 
in menijo, da ni mogoče dati nobenih napovedi glede tega razvoja, 
vendar menijo, da je treba podati smernice in tako preprečiti kata-
strofe. Trajnostna je neka družba po opredelitvi Združenih narodov 
le tedaj, če »odgovarja zahtevam sedanjosti, ne da bi pri tem ogrožala 
možnosti prihodnjim generacijam ter je pravična tudi do njihovih 
potreb« (Meadows 2007, 264).2 Takšna sprememba predpostavlja 
spremembo pristopa oziroma gledanja na svet in predvsem vključi-
tev etične zavesti. 

Ta vključenost etične zavesti se je zmanjšala z razvojem industrije. 
Posebno evangeličanski kristjani (kalvinizem) so s svojo pridnostjo (in-
dustria) pripomogli k razvoju moderne. Medtem ko je še Adam Smith 

2 Iz World Commission on Environment and Development, 1987 Our Common 
Future –Oxford, UP. 
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lahko apeliral na vest kapitalistov in zahteval od njih moralni čut (mo-
ral sentiment), ki ga je sicer predpostavljal kot splošni čut, kot pravi že 
v prvem stavku svoje Blaginje narodov (Smith 1981, 1), je pri današnjih 
kapitalistih težko pričakovati, da bi imeli za to verske razloge.

Smith (1976, 88) je še videl v religiji (krščanstvu) nevidno silo, ki 
povezuje vse ljudi v skupnem prizadevanju za srečo, ki je pa ni, če je 
»velik del članov (družbe) reven in v bedi«. Lahko so kvečjemu dol-
goročnejše poslovni in imajo zato tudi moralno težo. Max Weber 
ugotavlja, da je duh krščanstva sooblikoval moderno družbo, a se ta 
vedno bolj razčlenjuje in njeni podsistemi se izločajo iz celote. Zato 
prihaja tudi do »izgona« religioznega iz teh področij (Weber 2002). 
Seveda pa se zato izgublja verski čut in sočutje. Družbe ne vodi več 
duh krščanstva, pač pa druge moči in vladarstva, kakor je napovedal 
Nietzsche: »Volja do moči je nadomestila resnico in bogove« (McAlli-
ster 1996, 173). Vendar je mogoče z ustrezno notranjo odprtostjo 
spremeniti te trende. Lewis Mumford je že pred desetletji slikovito 
opozoril, kako se je človekov svet spremenil. Na začetku industrijske 
revolucije je človek izumil stroj. Zdaj je ta stroj postal robot, ki drži 
človeka za vrat. » ...ne gre več za orožje in ljudi ali stroje in ljudi, gre 
za ponovno rojstvo življenjskega, za nadomestitev mehaničnega z 
organskim, za ponovno vstavitev osebe kot prvotne vsebine vseh 
človekovih prizadevanj« (Mumford 1944, 398). To zahtevajo tudi čla-
ni Rimskega kluba: 

»Nujnost, da bi industrijski svet peljali v naslednji razvojni stadij, 
ni nobena katastrofa, pač pa neverjetna priložnost. Kako bomo to 
priložnost izrabili in kako se bo posrečilo, da oblikujemo družbo, ki 
ne bo le trajnostna, funkcijsko sposobna in pravična, pač pa tudi iz-
recno želena, je odvisno od vodstvenih kvalitet in etike, od vizij in 
poguma – to niso lastnosti računalniških modelov, pač pa ljudi z dušo 
in telesom« (Meadows 2006, 272). Seveda pa sprememba zavesti ni 
tako enostavna. Nekoliko si oglejmo zgodovino ekološkega gibanja. 

Razvoj ekološke zavesti 

Ekološka zavest se je oblikovala vzporedno s pridobitvami moder-
ne oziroma z novimi spoznanji in predvsem gledanji na Zemljo z no-
vih vidikov, ki jih je omogočil ta razvoj. Velik vpliv na drugačen po-
gled na Zemljo je imela človekova pot v vesolje. 

Leta 1957 se s Sputnikom začne vsemirsko obdobje. Leta 1961 je 
Jurij Gagarin stopil v vesolje in s tem človeku omogočil pogled na 
Zemljo z gledišča vesolja. Ta pogled nam je odprl nove poglede na 
Zemljo in tudi na človekovo bivanje na njej. Nikolaj Berdjajev je že 
pred tem izrazil možnost, da bi človek zapustil zemljo in »dosegel 
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planetarično zavest« (Schmid 1988, 404). Hanah Arendt pa je naspro-
tno označila težnjo, »da bi se polastili vesolja kot zadnjo posledico 
tega, da se je novoveški človek in njegova vedno bolj nenasitna zna-
nost odtujila od zemlje« (Schmid 1998, 404).

Na drugi strani pa govori Emanuel Levinas o koncu delitve člove-
štva, ker je zemlja postala skupna domovina vseh ljudi. Heidegger ozna-
čuje 'astronavtiko' kot dogodek, ki z atomsko močjo določa življenje 
človeka. Günther Anders poudari refleksivnost, ki jo je dosegel človek 
z osvojitvijo vesolja. Po Schmidu se s povezovanjem zemlje z ostalim 
vesoljem postavlja vprašanje planetarične umetnosti življenja. 

Ekološko zavest so spodbudili misleci z občutkom za naravo oziro-
ma za celoto vsega živega. Že Alexander von Humbolt (1845) se je 
zavzemal za opis zemlje »z gledišča zvezd«. Biolog Ernst Haeckel je leta 
1866 zapisal: »Z ekologijo razumemo celotno znanost o odnosih or-
ganizma do zunanjega sveta, ki ga obdaja« (Schmid 1998, 408). Po-
jem ekologije je bil takrat po Schmidu predvsem okvirni pojem bio-
logije. »K globalnemu pogledu ekoloških zakonitosti je veliko prispe-
val biolog Edvard Seuss z opisom medsebojnega vplivanja zraka (at-
mosfere), vode (hidrosfere), kamenin (litosfere) in živih bitij (biosfe-
re). Njegova knjiga 'Obličje zemlje' (1885) se prične s postavko, 'kako 
se približati našem planetu iz nebesnega prostora'« (Schmid 1998 408 
). To govori o nujnosti gledanja na zemljo s širšega gledišča. 

»Leta 1909 je naravoslovec in kulturni zgodovinar Viljem Oswald, 
ki izvira iz Rige, izdal presenetljivo delo o problemih, ki nujno nasta-
jajo pri izrabi fosilnih nosilcev energije pri relativno zaprtem sistemu, 
kot je Zemlja« (Schmid 1998, 408). V njem je poudaril tudi nujnost 
uporabe sončne energije in uporabo te energije imenuje 'umetnost 
življenja'. 

Leta 1922 je Vladimir Vernadsky pri svojih predavanjih v Parizu 
razširil pojem biosfere na skrb za ravnovesje v naravi, pri čemer je 
posebno poudaril termodinamične pogoje. 

Odločilno je leta 1971 vplival na razpravo o okolju že omenjeni 
Rimski klub z objavo svojih ugotovitev, ki so kmalu izšle v prevodu 
tudi v Sloveniji, že leta 1974 pod naslovom Meje rasti. Izjava se opira 
na raziskave MIP (Massachussets Technology Institut). Avtorji tega 
inštituta so tudi izdajatelji knjige, ki je tudi nastala na podlaga njiho-
ve raziskave. V njej z različnih vidikov obravnavajo zemeljski razvoj 
in opozarjajo na njegove probleme. Moto knjige je izjava (1969) ge-
neralnega sekretarja Združenih narodov U Tanta, ki pravi, da ima 
morda človeštvo le še deset let časa, da preneha s sovražnostmi in 
preide k sodelovanju, sicer se boji, da oboroževalne tekme, ekoloških 
težav in rasti prebivalstva ne bo moč več obvladovati (Meadows, 
1973, 23). 
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Leta 1980 izdajo v ZDA pod vodstvom predsednika Carterja poro-
čilo »Global 2000«, v katerem strokovnjaki opozorijo na nujnost po-
litičnega delovanja v smer večje ekološke ozaveščenosti in terjajo tudi 
ustrezne ukrepe. Leta 1982 se pojavi pojem 'umiranje gozda' in v 
Nemčiji prvikrat izvolijo zelene v parlament (Bundestag). Leta 1982 
je v Sloveniji Jože Strgar s sodelavci izdal knjigo Bomo preživeli?, v 
kateri strokovnjaki z različnih vidikov opozarjajo na ekološke proble-
me v svetu. Podobno kot Rimski klub opozarjajo tudi na (preveliko!) 
rast prebivalstva in druge probleme okolja. 

11. julija 1989 je bila tudi v Sloveniji ustanovljena Stranka zelenih. 
Del članov se je kasneje pridružil LDS, nasledniki pa niso bili več iz-
voljeni v Državni zbor. 

Leta 1992 je svetovna politična skupnost pripravila v okviru Zdru-
ženih narodov temelje za reševanje teh vprašanj (United Nations Fra-
mework Convention on Climate Change - UNFCCC: Združeni naro-
di Okvirna konvencija za klimatske spremembe) in ta je v Riu v Bra-
ziliji izglasoval Agendo 21 (1994), v kateri so zapisane glavne smer-
nice za reševanje ekoloških vprašanj. Na podlagi ugotovitev glede 
klimatskih sprememb leta 1995 postavijo prvi satelit za opazovanje 
ozonske površine. Ponoven vrh, kot nadaljevanje Ria, je bil v Johan-
nesburgu, v Južni Afriki med 26. avgustom in 4. septembrom 2002. 
Kyotski protokol, ki razdela časovne in druge mehanizme implemen-
tacije ukrepov za reševanje ekoloških problemov, je stopil v veljavo 
16. februarja 2005. Zadnje srečanje vlad podpisnic od 3. do 14. de-
cembra 2007 v Baliju, v Indoneziji, prinese dogovor, h kateremu pri-
stopita tudi Avstralija in pod pritiskom tudi ZDA. Izvršni sekretar 
UNFCCC Yvo de Boer je označil zadnje srečanje v Baliju takole: »To 
je res preskok, prava prilika za mednarodno skupnost, da se uspešno 
bori zoper klimatske spremembe. /…/ Vpleteni so spoznali nujnost 
delovanja glede klimatskih sprememb in so predvideli tudi politični 
dogovor o tem, kar nam govorijo znanstveniki, da je nujno treba na-
rediti« (http://unfccc.int/meetings/cop_13/items/4049.php).

Kot potrjujejo ti razgovori in dosedanja praksa pri reševanju eko-
loških vprašanj, je danes ključno, ali smo pripravljeni spremeniti vzor-
ce ravnanja. Kot poudarjajo poznavalci, to ne pomeni nujnega padca 
standarda, brez dvoma pa korenito spremembo prioritet in načina 
vedenja, za kar je potrebna, kot smo videli, ustrezna etična ozavešče-
nost. 

Kaj nam v tem smislu lahko pomaga religija oziroma krščanstvo 
in kakšen je njegov domet glede teh vprašanj?

Zdi se, da smo pri večini aktivnosti sodobnega sveta priča dogma-
tičnemu ateizmu, ki postaja v znanosti in tehnologiji gonilna sila amo-
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ralnega procesa, ki izključuje človeka, glavnega dejavnika, kakor smo 
zgoraj ugotovili. Tak razvoj je posledica sistematičnega izrivanja reli-
giozne zavesti oziroma zavesti o temeljnih postavkah življenja, na kar 
so opozarjali misleci zadnja stoletja. Danes je ta proces zajel tudi dr-
žave, ki so doslej še gradile na verskih temeljih, kot ZDA z znamenitim 
sloganom: »In God we trust!« 

Ta usmerjenost v družbi povečuje število revežev, kopiči kapital v 
rokah manjšine in povzroča okoljske težave, ker skuša iz zemlje na 
hitro čim več »iztisniti« in se ne sprašuje o možnostih preživetja pri-
hodnjih rodov. Takšen razvoj je danes mogoč tudi spričo skoraj ab-
solutne medijske prevlade, ki jo kapitalske strukture izrabljajo za po-
trditev svojih projektov pri »podložnikih«. Malo ljudi ima možnost in 
sposobnost kritično preverjati te procese, ker je medijski monopol 
lobijev tako močan, da se mu je skoraj nemogoče upreti. V tem smi-
slu so danes možne zlorabe in zavajanje javnosti, pri čemer imajo 
ravno omenjeni ekonomski, finančni in tehnološki interesi odločilno 
vlogo, ki jih je zato zelo težko enakopravno obravnavati oziroma kri-
tično preverjati. Ta vera »v znanost« nadomešča danes tradicionalne 
verske poglede. 

Problem je videl že papež pri sporu z Galileijem (Boeve 2007, 89). 
Šlo je za uveljavitev absolutne, samovoljne prevlade instrumentalne-
ga uma nad človekom in naravo, kakršnega sta kasneje v moderni 
radikalno uveljavila marksizem in nacizem. Niso v obeh sistemih za-
man poudarjali moč stroja, ki bo zavladal svetu. Kot sta zapisala Han-
nah Arendt (2003) in Zygmund Bauman (2002), sta hotela nacizem 
in komunizem nadomestiti krščanstvo in postati nauk o odrešenju. 
Komunizem pa je pustil največje ekološke posledice v sodobnem 
svetu (SZ in še danes Kitajska). V primerjavi z EZ so danes ZDA kot 
imperialna sila veliko manj pozorne na ekološke probleme. Kitajska 
še ni podpisala Konvencije o klimatskih spremembah ter Kjotskega 
protokola.

Krščanski pogled 
Modrost in pogum 
Kot rečeno, Nekateri menijo, da je krščanstvo z naukom o stvarje-

nju, kjer je rečeno, naj si človek podvrže zemljo in ji gospoduje (1 Mz 
1,26-30), odprlo pot brezobzirnemu izkoriščanju zemlje. 

Josef Pieper pravi, da je za spremembe na tem svetu potreben po-
gum. Pogum omogoča, da gre človek preko ovir in doseže resnično 
dobro ter je za to pripravljen nastaviti svojo srčno stran. Pogum ali 
srčnost ni mogoča brez tega, da človek zastavi svoje srce – svoje naj-
dražje. »Biti srčen pomeni, da se moraš sprijazniti z rano. Prav zato, 
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ker je človek po naravi ranljiv, more biti srčen« (Pieper 2000/2, 15). 
Zato pa se človek lahko krepi le v veri, ki ga napaja v velikodušni pre-
sežnosti, s katero se bori zoper ujetosti v svetu. Za tako držo pa je po-
trebna tudi modrost, ki je tako roditeljica vseh kreposti (Pieper 2000/I, 
13). Prava modrost je v spoznanju stvarnosti. Ta vključuje upoštevanje 
vseh dejavnikov, ki sestavljajo človekovo življenje. Krščansko prepri-
čanje je, da takšno življenje nujno vključuje Boga. Tako se lahko človek 
v polnosti preda zvestobi dobremu. Ni zvestobe brez poguma. Le če 
ima človek globlji uvid v veri, je sposoben pogumne in dolgoročne 
drže ter je pripravljen na spremembo »neposredne prakse«, kar je za 
sedanje spremembe ekološke zavesti ključnega pomena. 

Morda se zdi pretirano, da trdimo, da je sprememba ekološke za-
vesti bistveno povezana ravno z duhovno versko držo. Tega ni mogo-
če doseči z nobeno, še tako pretanjeno zakonodajo, kajti starozavezni 
pojem zedaka (pravičnost) »vključuje Božjo ljubezen, ki je vedno 
tukaj in spremlja pravo in pravičnost«, kot pravi Stanislav Slatinek 
(1996, 144). Samo v celostnem pristopu – z vidika božje ljubezni in 
pravičnosti – je mogoče ustrezno reševati zadeve, ker je šele veren 
človek sposoben urejati svojo identičnost v odnosu do sebe, narave 
in svojega izvora. Soočati se s temi problemi pomeni stvarno, pogu-
mno pogledati v oči sebi in biti pravičen oziroma pošten do drugih 
(tudi prihodnjih rodov) ter odprt za svoj izvorni temelj. Ne glede na 
to, kako ta temelj kdo razume, je nujno, da gre pri taki duhovni drži 
za presežnost, ki vidi preko zemeljskih omejenosti.

Dialog
Takšna drža globljega uvida nastaja v dialogu med ljudimi in člo-

veka z Bogom. Pavel VI. v tretjem delu okrožnice Ecclesiam suam 
leta 1964 ponavlja, da je dialoška drža pot do sočloveka in do Boga. 
O tem govori tudi Drugi vatikanski cerkveni zbor v konstituciji Cer-
kev v sedanjem svetu (št. 1, 2, 58, 82). Cerkev naj bi bila zgled in pri-
čevalka takega dialoga, saj je dialoškost temeljna razsežnost Božjega 
življenja. Bog je Trojica in kot tak se je razodel tudi človeku (Sorč 
2001, 23-46). Katoliška in druge cerkve imajo zato odgovornost, da 
za reševanje perečih vprašanj današnjega sveta razvijajo dialoško držo 
in tako odpirajo človeka globljim razsežnostim ter mu pomagajo laž-
je preseči ujetosti modernega sveta.

Trku civilizacij se lahko izognemo z dialogom med religijami, ki 
je temelj miru v svetu, kar pa je tudi podlaga za reševanje vprašanj 
preživetja človeštva. 

Na tej podlagi je v veri mogoče reševati ekološka vprašanja tudi v 
Cerkvi. Kompendij družbenega nauka Cerkve vidi možnosti za tak 
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dialog v spoštovanju presežnosti človeka, ki ohranja in zagotavlja od-
prtost človeka do Boga in do drugega. Če človek ne spoštuje Boga, 
ruši odnose v stvarstvu:

»A vision of man and things that is sundered from any reference 
to the transcendent has led to the rejection of the concept of creation 
and to the attribution of a completely independent existence to man 
and nature. The bonds that unite the world to God have thus been 
broken. This rupture has also resulted in separating man from the 
world and, more radically, has impoverished man's very identity. Hu-
man beings find themselves thinking that they are foreign to the en-
vironmental context in which they live. The consequences resulting 
from this are all too clear: 'It is the relationship man has with God 
that determines his relationship with his fellow men and with his 
environment'« (www.vatican.va/roman_curia/pontifical_council/justi-
peace/documents/vc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_
en.html, Nr. 464).

Spričo zapletenih razmer v sodobnem svetu in za uresničevanje 
trajnostnega razvoja je človeštvo prisiljeno v dialog. Celo peščica bo-
gatih – v primerjavi s neštevilno množico revežev - nima možnosti 
preživetja, če ne vzpostavi dialoškega odnosa z ostalimi ljudmi, ker 
sicer bo tak razvoj sveta zašel v slepo ulico. Najbolj kritična točka je 
ravno problem okolja, za kar je potreben vsestranski dialog, ki vklju-
čuje psihološke (Erzar 2007), pedagoške (Gerjolj 2007), pravno-psi-
hološke (Slatinek 2007), antropološke (Juhant (2007) in druge vidi-
ke, ki jih je treba v tem dialogu čimbolj razvijati in pojasniti. To danes 
izpostavljajo znanstveniki kakor tudi številna protiglobalistična giba-
nja in se tega vedno bolj zavedajo tudi politiki. Dialog pa je temeljna 
krščanska oblika odnosov in občevanja ljudi med seboj in z Bogom, 
zato naj bi bila tudi temeljna oblika delovanja Cerkve (Juhant 2005). 
Partnerstvo da človeku dostojanstvo, ker ga drugi v partnerstvu pri-
znavajo za enakovrednega; v veri v Boga pa dobi partnerstvo še glo-
bljo potrditev. Takšno partnerstvo z Bogom in človekom pa zahteva 
dvoje: versko držo in krepostno navado. Za kristjana je oboje tesno 
povezano med seboj. Vera je po Tomažu Akvinskem božanska, dialog 
pa naravna krepost, ki dobi šele z vero v Boga polno potrditev (Pie-
per 2002, 67sl.). Kakor velja za naravne kreposti, da se morajo prak-
ticirati, če hočemo v njih napredovati (MacIntyre 2002, 273), tako je 
tudi z vero. Dialog je torej mogoč iz globoke duhovne drže, ki izgra-
juje tudi praktično odprtost. Dialog dobi na vseh ravneh svojo poglo-
bitev v dialogu z Bogom, v čemer se danes večina religij in odprtih 
humanističnih sistemov strinja. To omogoča duhovno držo, brez ka-
tere je nemogoče uspešno reševati probleme v svetu in uveljaviti 
spremembe na področju ekologije. 
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Krščanska duhovna drža 
Nemška škofovska konferenca je že leta 1980 izdala dokument (DB 

1980), v katerem poudarjajo, da je porušeno naravno ravnovesje po-
sledica brezobzirnega izkoriščanje narave. Dokument ne krivi same 
znanosti in raziskovanja, pač pa miselnost, ki nebrzdano izkorišča 
naravno okolje. Škofje označujejo stanje kot krizno in predlagajo de-
lovanje za ozaveščanje kristjanov. Ugotavljajo, da gre za trojno krizo: 
krizo okolja, energije in surovinsko krizo. Temu danes lahko dodamo 
še četrto - krizo življenja, ki je v možnosti, da bi človek umetno ustva-
ril človeško življenje ter odprl »Pandorino skrinjico« problemov; tako 
imenovani »genski inženiring« bi prinesel nepredvidljive posledice 
za človeško življenje. 

Škofje vidijo posebno odgovornost do stvarstva, ki vključuje kr-
ščansko duhovno držo (DB 1980, 6). Iz krščanske solidarnosti izvira 
odgovornost kristjanov za razvoj sveta in za prihodnost človeškega 
rodu. Tudi izjava COMECE spodbuja k solidarnosti v Evropski zvezi 
in v svetu ter opozarja, da prihodnjim rodovom ne smemo uničiti 
možnosti za bivanje (COMECE 2007, 18-22).

Sklep 
Iz povedanega sledi nujnost duhovne ozaveščenosti, ki jo v prvi 

vrsti lahko pričakujemo od vernih. Seveda ostaja vprašanje, koliko so 
pripadniki religij dejansko verni oziroma tako duhovno prebujeni in 
odprti, da bi lahko dali tako močan duhovni impulz, ki bi povzročil 
prebrat pri reševanju ekoloških vprašanj. Tudi vladni in drugi admi-
nistrativni ukrepi v to smer bodo pomagali le, če se bo zgodil z vero 
povezan preobrat v srcih, kot pravi Daniel G. Groody (2007, 29). Ker 
je torej težave mogoče reševati le z močnim duhovnim impulzom, 
imajo verske skupnosti odgovorno nalogo pri reševanju tega najbolj 
žgočega vprašanja človeštva, ki kaže na pomen interpersonalne inte-
ligence in odprtosti za dialog (Gerjolj 2007) ter državljanskih krepo-
sti za zdravo družbo (Žalec 2007). Večkrat se sklicujemo na krščanska 
izročila Evrope in pozabljamo, da jih morajo današnji verni nosilci 
sprejemati in se po njih odločati. Ekološka ozaveščenost je namreč 
predvsem dejavnik odločanja in ne le teoretičnega vedenja. Krščan-
skim Cerkvam in ostalim verskim skupnostim to nalaga dejavno vklju-
čevanje njihovih pripadnikov, ki so iz duhovnih temeljev sposobni 
dolgoročnejšega razmišljanja in delovanja. Krščanske cerkve imajo 
na razpolago dovolj duhovnih virov, od vernih pa je odvisno, ali in 
koliko jih bomo uresničevali. Cerkve in kristjani lahko z odgovornim 
ravnanjem prispevajo k preživetju človeštva.
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