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tem oziru, tudi z vidika tradicije katoli-
škega družbenega nauka, opozarjajo na 
legitimnost različnih stališč (npr. Simon 
Malmenvall). Dobra lastnost te številke 
je tudi raznovrstna struktura avtorjev, ki 
ne upošteva zgolj že uveljavljenih piscev 
iz akademskega okolja, temveč pripozna-
va tudi mlajše nadarjene avtorje in jim 
na tak način posredno odpira pot k nji-
hovemu nadaljnjemu (akademskemu) 
udejstvovanju. Pomanjkljivost te številke 
je razmeroma majhno število zbranih 
oziroma objavljenih člankov. Omenjena 
pomanjkljivost pa postane močno rela-
tivna ob upoštevanju dejstva, da gre za 
prvo številko povsem nove (dotlej nezna-
ne) znanstvene revije. Med pomanjklji-
vostmi revije bi bilo mogoče omeniti tudi 
dvoumen ali celo nekoliko provokativen 
naslov, ki lahko pri nekaterih bralcih pov-
zroči začudenje ali dvom. Besedna zveza 
res novae namreč v latinščini pomeni 
družbeno-politične spremembe ali pre-
vrat oziroma revolucijo.

Kot kaže, revija Res novae nadaljuje s 
strategijo pripravljanja tematskih številk. 
Napovedana prva številka drugega letni-
ka oziroma prva številka v letu 2017, ki 

naj bi izšla še v prvi polovici tega leta, je 
posvečena tako historičnim kot tudi so-
dobnim odnosom katoliške Cerkve do 
premoženja in (zasebne) lastnine. V tem 
kontekstu je posebna pozornost name-
njena kompleksnosti krščanskega teolo-
škega izročila glede vrednotenja materi-
alnih dobrih, prav tako (modernemu) ka-
toliškemu družbenemu nauku. Od tod 
tematska številka namensko posega tudi 
na področje sodobnih oziroma izredno 
aktualnih in nemalokrat kontroverznih 
razmerij med krščanskimi skupnostmi 
oziroma katoliško Cerkvijo na eni in drža-
vo oziroma sekularno javnostjo na drugi, 
ki zadevajo last in/ali upravljanje premo-
ženja, avtonomijo posameznika in vlogo 
državne regulacije. V dani tematski sklop 
sodi tudi obravnava procesa vračanja 
premoženja, ki je bilo katoliški Cerkvi in 
drugim verskim skupnostim odvzeto v 
času preteklih nedemokratičnih režimov 
(zlasti komunističnega). Iz omenjenega je 
mogoče potegniti sklep, da želi biti revija 
Res novae tudi v prihodnje (še bolj) aktu-
alna, ambiciozna in interdisciplinarno na-
ravnana.  

 Simon Malmenvall

Roger S. Gottlieb. Political and Spiri-
tual: Essays on Religion, Environment, 
Disability and Justice. Rowman & Lit-
tlefield Publishers, 2014. 290 str. ISBN-
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Eseji v navedenem avtorskem zbor-
niku so sad Gottliebove osebne poti, ki 
jo zaznamuje angažiranost na različnih 
področjih njegovega osebnega iskanja. 

Nanj so vplivali politični tokovi tako 
imenovane nove levice šestdesetih in 
sedemdesetih let 20. stoletja, ki so jih 
zaznamovali zahodni marksizem, femi-
nistična teorija in kritika kapitalizma. V 
istem obdobju so na avtorja vplivala 
tudi tedanja duhovna gibanja, ki gleda-
jo na človeka ne samo kot na dialektič-
no materialno bitje, temveč tudi kot du-
hovno. V odnosu do vsega pa obstaja za 
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Gottlieba še tretja razsežnost bivanja, ki 
jo pogosto zanemarjata tako družbeno 
kritična analiza kot tudi klasična duhov-
nost, in sicer odnos do okolja, v kate-
rem živimo. S to dimenzijo se navadno 
ukvarjajo okoljevarstvena ali okoljska 
gibanja, ki so razvila poseben odnos do 
sveta kot sistema, v katerem ima svoje 
mesto tudi človek. Gottlieb opaža, da 
med temi tremi pogledi na svet (nova 
levica, duhovna gibanja, okoljevarstvo) 
obstajajo napetosti, saj med njimi ni 
vzpostavljenega zadovoljivega dialoga. 
Težava in konflikt vedno nastaneta z 
enostranskostjo  dojemanja stvarnosti, 
s prepričanjem v samozadostnost poli-
tičnih, duhovnih in okoljevarstvenih gi-
banj. Avtor v knjigi kritično, a hkrati 
konstruktivno pristopa do vsake od teh 
stvarnosti in v skladu s svojo tezo išče 
možnosti plodnega dialoga med njimi. 

Gottlieb se ob svojem poglabljanju v 
kompleksno stvarnost stvari sooča še z 
dvema dejstvoma, ki ga osebno zazna-
mujeta in ponujata optiko njegovemu 
osebnemu iskanju: z lastno judovsko 
identiteto in dejstvom, da je oče hudo 
prizadete hčere. Vse te izkušnje in preiz-
kušnje so vplivale na nastanek in naravo 
esejev, ki so vključeni v avtorski zbornik 
Political and Spiritual: Essays on Religion, 
Environment, Disability and Justice. 

V prvem delu zbornika Gottlieb defi-
nira pojme, ki bodo bralcu pomagali vs-
topiti v njegovo dojetje stvarnosti. To je 
eden od ključnih korakov h kakršne-
mkoli dialogu, ki ga avtor želi promovi-
rati.  Ti pojmi so »duhovnost, »globoka 
ekologija« in »družbena preobrazba«. 
K duhovnosti Gottlieb pristopa preko 
mistike, ki jo razume kot izkušnjo, ki člo-
veka privede do temeljnega preobrata 
v dojemanju sveta in znotraj njega last-
ne identitete. Mistiko navadno razume-

mo kot del procesa, ki je rezultat religi-
ozne izkušnje, a je Gottlieb ne omejuje 
tako ozko. Tudi tako imenovana »globo-
ka ekologija« je po Gottliebovi oprede-
litvi duhovno usmerjena mistična ko-
munikacija z zemljo. Ekološka duhov-
nost torej izhaja iz človekove identifika-
cije z okoljem. Pri tem gre za občutenje 
okolja kot svete stvarnosti, iz katere iz-
haja človek sam in katere del je, hkrati 
pa je to tudi nekaj, kar človeka presega. 
Delo za »preobrazbo družbe« Gottlieb 
razume predvsem kot iskanje pravičnos-
ti na področju družbenih struktur, ki te-
meljijo na ekonomski teoriji in teoriji 
družbene ureditve. Za Gottlieba je nuj-
na sinergija vseh treh zgoraj omenjenih 
pristopov oziroma razsežnosti, ki lahko 
le skupaj vodijo k iskanju pravičnosti in 
skupnega dobrega. Kolikor vsak od teh 
pristopov izključuje drugega, zaide v 
dogmatizem, fundamentalizem in prag-
matizem, ki predstavljajo resno oviro v 
iskanju rešitev, ki jih v tem trenutku po-
trebujeta človeštvo in stvarstvo.

Ko avtor govori o pomenu duhovnos-
ti, družbene angažiranosti in globoke 
ekologije, govori v duhu Levinasa, ki v 
drugačnosti drugega, posebej v njegovi 
ranljivosti, vidi izhodišče za etiko. Toda 
Gottliebu za izhodišče svoje etike Levina-
sov pristop ne zadošča povsem. Védenje 
in čustvovanje zanj nista zadostni etični 
izhodišči v smislu objektivnega iskanja 
skupnega dobrega. Gottlieb to pot pre-
poznava v empatiji, ki se vzpostavlja s te-
meljitim vživljanjem v drugega. Po Gott-
liebu je največja tragedija holokavsta, ki 
je tako močno zaznamoval Levinasa, 
prav nesposobnost empatije in ne zgolj 
vprašanje pravega ali napačnega mišljen-
ja ali čutenja. Rana vsakega medčloveš-
kega odnosa je nepripravljenost na em-
patijo. Kar se je dogajalo v Auschwitzu v 
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odnosu do ljudi, se na področju ekologi-
je danes dogaja v odnosu do celega pla-
neta. Prihodnost je odvisna od tega, ali 
bo človek zmogel najti sočutje do ostalih 
bitij, s katerimi skupaj naseljuje zemljo. 
Etika ni vezana samo na človeka, na 
vprašanje družbene pravičnosti, temveč 
se mora razširiti tudi na to, kar ni človek, 
na naravo, posebej na živali, ki so podvr-
žene človeškemu izkoriščanju in krutosti. 

Lastnost Gottliebovega pisanja je, da 
je skozi celoten zbornik dokaj avtobio-
grafski. Motili bi se, če bi to pripisovali 
zgolj njegovi osebnosti. Ko beremo Gott-
liebovo delo, razumemo, da želi z bral-
cem komunicirati ne samo kot strokovn-
jak, temveč predvsem kot sočlovek z raz-
ličnimi izkušnjami, potrebami in željo po 
tem, da bi bil razumljen onkraj teorije. V 
tretjem delu zbornika predstavlja svojo 
izkušnjo, ki jo ima kot oče hudo prizade-
te hčere, za katero mora neprestano skr-
beti. Stalna skrb in ljubezen do nje mu 
prinašata veselje ob vsakem njenem na-
predku in občasno obup ob nemoči, ki jo 
doživlja v odnosu do nje in posledično 
tudi do drugih. Zaradi njene ranljivosti je 
ranjen tudi sam, in sicer do te mere, da 
se tega jasno zaveda. Njegova življenjska 
izkušnja je v njem prebudila željo po 
modrosti, ki jo je kot jud ponovno in bolj 
celovito ponovno odkril v tradicionalni 
religiji. Naslov zbornika Political and Spi-
ritual je na neki način avtorjeva samoop-
redelitev, prvi korak v samo-razodetju 
bralcu, ki ga besedilo vabi, da bi tudi sam 
usmeril svojo prozornost na to, kar je 
Gottlieb v svojem življenju odkril kot kl-
jučno za njega samega.

Political and Spiritual: Essays on Re-
ligion, Environment, Disability and Jus-
tice je delo, ki je pomembno iz več raz-
logov. Delo je izrazito interdisciplinarno 
in lahko po eni strani nagovori strokov-

njake s področja duhovnosti, religiolo-
gije, politologije in ekologije, po drugi 
pa, zahvaljujoč svoji osebni noti, vsake-
ga bralca povsem po človeški plati. S 
stališča študija duhovnosti zbornik pri-
naša sintezo sodobnega razumevanja 
duhovnosti, ki ni nujno vezano na reli-
giozno tradicijo, hkrati pa s pomočjo iz-
kušnje nakazuje, da imajo tradicionalne 
duhovnosti, ki izhajajo iz ustaljenih re-
ligij, če so hkrati dialoško odprte, veliko 
večji potencial za soočenje s človeškimi 
in okoljskimi bivanjskimi vprašanji. S 
stališča politologije je knjiga pomembna 
zato, ker vnaša v teorijo duhovni in zelo 
oseben pogled na to, katera vprašanja 
so tehtna pri organizaciji družbe in ne-
nazadnje njeni prihodnosti, ki jo ta tre-
nutek Gottlieb vidi kot izredno krhko. 
Gre za poziv politikom, da se z vprašan-
ji družbe in pravičnosti ukvarjajo na ek-
sistencialističen način, ki upošteva člo-
vekova duhovna vprašanja. Če beremo 
eseje s stališča globoke ekologije kot 
duhovno aktivističnega gibanja, čutimo 
klic k temu, da je potrebno za celovito 
rešitev ekološke krize ravno tako odgo-
voriti na globoka vprašanja človekovega 
obstoja in ne zgolj obstoja ekosistema 
zaradi njega samega. Zbornik predstavl-
ja tudi kritični pogled na »New Age« du-
hovnost, iz katere je sicer avtor precej 
časa črpal. Gottlieb novodobni duhov-
nosti priznava, da je vsaj v šestdesetih 
in sedemdesetih letih imela moč in po-
gum zastaviti nekatera ključa vprašanja, 
za katere je bila klasična religiozna du-
hovnost slepa, očita pa ji nemoč glede 
tega, da bi sama po sebi imela moč 
ustrezno odgovoriti na njih. Gottliebov 
pristop je nekakšen eksistencialni hu-
manizem, ki vključuje in gradi na člove-
kovi politični in religiozni izkušnji. 

 Damjan Ristić


