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UVOD

Teološki študij posveča veliko pozornosti družbenemu in socialnemu nauku cerkvenega
učiteljstva, vendar se je šele branje okrožnice Ljubezen v resnici papeža Benedikta XVI. (2009)
zdelo tudi kot učenje o politični ekonomiji, četudi papeški, koncilski in sinodalni dokumenti
podajajo teološko refleksijo družbeno ekonomskih kriz in priložnosti svojega časa (Barrera
2007, vii).
Politična ekonomija obsega široko in obsežno polje študija, ki razlaga »fenomen ekonomije«,
vsekakor veliko bolj obširen, kot je to moč obravnavati v tej nalogi, še posebej, če to temeljito,
ne le pregledno sočimo s teološko refleksijo in premislekom stvarnosti in tradicije, kar je bil
sprva njen namen, ki se je zožil predvsem na pomen znanja znotraj polja politične ekonomije
teologije in predočenje argumentirane težnje po oblikovanju vsenivojske »javne šole« na
svetovnem spletu.
V prvem delu je podan pogled na sodobno krizo normativnosti liberalizma in brezvrednostnega
znanja, ki se povzema po Antonu Stresu, ker omogoča tudi premislek o teorijah politične
ekonomije. Nato se podaja pregled zgodovine politične ekonomije skozi »paradigmo
Anglikanske cerkve in britanskega establišmenta ter »novih« političnih ekonomij.
V drugem delu je obravnavana »politična ekonomija teologije« predvsem skozi paradigmo
Katoliške cerkve, ne kot kakega sistema, ki naj bi zagovarjala in razglašala njena družbena
misel, temveč kot prikaz odnosa do nekaterih ključnih družbenih političnoekonomskih vprašanj
in znamenj časa. Predvsem pa se želijo prikazati temeljna načela tovrstne politične ekonomije
teologije v odnosu do razvoja človeške skupnosti in pomena znanja v strukturi gospodarstva in
sodobne družbe, še posebej s pomembno okrožnico papeža Benedikta XVI. Ljubezen v resnici,
ki se posveča razvoju narodov in torej človeku in je vzpostavila razmislek o oblikovanju
spletnih ustanov celostnega nivojskega izobraževanja.
V zadnjem tretjem delu pa obravnavam ekonomijo znanja, vrste znanja in »razvojni predlog« za
vzpostavitev »javnosti pouka« in predvsem »javne šole«, kar je skorajda pozabljen in nikoli
povsem udejanjen zahtevek francoske revolucije.
Sedaj sodobna tehnologija informacijske revolucije omogoča udejanjanje »javne šole«, saj
omogoča prenos kodificiranega znanja in vzpostavitev prosto dostopnih spletno izobraževalnih
ustanov za vse ravni izobraževanja, od predšolskega, osnovnošolskega, srednjega do
univerzitetnega izobraževanja, kar bi lahko storila Katoliška cerkev in tako razvila in podarila
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kodificirano znanje preko svetovnega spleta, kar pa je le osnova, saj proces izobraževanja in
vzgoje zahteva tudi primerne psihosocialne okoliščine, torej ureditev socialnega vprašanja.
Vendar bi že tovrstne spletne izobraževalne ustanove omogočile znatno večje možnosti vzgoje
in izobraževanja in posledično tudi povečale možnost novih pomembnih odkritij v obče dobro
človeštva, ki se sooča s populacijskim prenasičenjem in ekološkim uničenjem planeta, kot svari
sedanji papež Frančišek, ki poudarja tudi prezrta opozorila svojih predhodnikov.
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1. OD POLITIKE K EKONOMIJI
Briljantne (genialne) napake so tiste, ki nas najverjetneje vodijo, kadar razmišljamo o njih, nazaj
k očitni resnici. (Schall 1996, 4)

1.1

POLITIČNA FILOZOFIJA IN KRIZA NORMATIVNOSTI
»Postmoderna je obdobje neprevaranih subjektov, ki se ne pustijo ujeti v pasti in paradokse Drugega, za
katere struktura nima nobenih materialnih posledic« in »pri katerih za previdno naravnanostjo do
vprašanja Drugega veliko bolj sofisticiran Bog ekonomistov dokončno zamenja Boga filozofov in religije«;
kajti kapitalizem »dopušča samo še božanstva po modelu Boga ekonomistov in vsako teodicejo podredi
ideji homeostaze trga, utemeljevanju notranje stabilnosti in racionalnosti blagovnega univerzuma«.
(Tomšič 2013, 246)
Za vulgarno ekonomijo, ki hoče predstaviti kapital kot samostojni vir vrednosti, je seveda ta forma
resnično odkritje, forma, v kateri vir profita ni več razpoznaven in v kateri je rezultat kapitalističnega
produkcijskega procesa – ločen od samega procesa – prejme samostojni obstoj. (Marx in Engels 1959 1990)
Problematičnost fetišizma torej ni v zatrjevanju diskurzivne ekonomije, ampak v substancializaciji
kapitala, v metafizični postavitvi, na podlagi katere politična ekonomija potlači dejanski status delovne
sile in presežne vrednosti, ki ju zamenja neopoganski okultizem kapitala samega.« (Tomšič 2013, 247)

Anton Stres v svojem delu Svoboda in pravičnost (1996, 5) ugotavlja, da »velika razvejanost
človekove družbenosti omogoča in zahteva hkrati, da jo raziskujemo in obravnavamo z
različnih vidikov, z različnimi metodami in z različnimi cilji – zato je veliko znanstvenih panog,
ki se imenujejo politične«.
Stres najprej opredeli razliko med »družbenim« in »političnim«, ker človeka »navadno
obravnavamo ali kot posameznika ali kot družbeno bitje«, njegovo razmerje do drugih ljudi pa
obsega tudi političnost; družbeno namreč zajema najrazličnejše oblike medčloveških odnosov,
političnost pa omejuje na tiste oblike družbene organiziranosti, ki so posvečene odpravljanju
neenakosti in pospeševanju sodelovanja med člani; politične skupnosti pa dosegajo svoje cilje z
izvrševanjem avtoritete ali oblasti in zanje je izrazito povezovanje in jasno izraženi skupni cilji,
s tem pa je tudi vloga avtoritete in oblasti najbolj izrazita in učinkovita (5 -6).
Stres ugotavlja, da to v najbolj čisti obliki uresničuje država, in zato je območje političnega
osredotočeno predvsem na državno in ne katerokoli oblast, nauk o državi pa je bistven in
osrednji, četudi ne edini znotraj politične filozofije. Tako politična filozofija po kantovski delitvi
sodi med praktične filozofije in, če je filozofija na splošno »učenje tega, kako misliti« (Tenzer
1994), »ni videti, v čem naj se filozofsko razmišljanje o območju političnega razlikuje od drugih
vrst mišljenja«. Zato je »treba filozofskost politične filozofije jasneje določiti«, saj k njenemu
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bistvu sodi »prizadevanje za dokončnost v širino in globino«, zato se ne more »ogniti vprašanju
po zadnjem izviru in temelju, po smislu in cilju političnega življenja in delovanja«; čeravno
»obravnava tudi druga ustrezna in koristna spoznanja o območju družbenega življenja, so ta
spoznanja samo podlaga in pomoč za pravo filozofsko razpravo o temelju, smislu in cilju
človekove politične skupnosti« (6-7).
Stres navaja, da politična filozofija »ni izkustvena veda o dejstvih in zakonitostih političnega
dogajanja in njegovega zgodovinskega razvoja«, temveč »sodi med praktične filozofije«, ker »se
sprašuje po temelju, smislu in cilju človekove političnosti« in zato »je nujno tudi normativna« in
posvečena cilju človekovega političnega delovanja, ki »vodi do vprašanja, kaj je dobro in zlo, kaj
je cilj človekovega delovanja in še posebej političnega prizadevanja, kakšen je smisel in vrednost
te ali one politične ureditve«, kajti »politična filozofija ne more biti ravnodušna do tiranije in
demokracije, do teptanja in spoštovanja človekovih pravic«.
Za Stresa je etika sestavni del politične filozofije, saj ne sprejema nasprotne trditve, da politična
filozofija nima z etiko nobene zveze, ker da »moralna obveznost zaradi nemogoče splošne
sprejemljivosti na političnem področju nima nobene vloge« (Tenzer 1994). Meni, da so vsi
veliki predstavniki politične filozofije dokaz, »da je politična filozofija nujno normativna«; saj ne
opisuje zgolj tega, kako ljudje organizirajo skupno življenje v političnih institucijah, temveč tudi
izvaja, kakšne naj te institucije bodo, da služijo svojemu namenu kot dobre in pravične, saj je
pravičnost prva vrlina družbenih institucij, »podobno kakor je resnica prva vrlina sistemov
mišljenja« (Rawls 1971).
Politična filozofija je tako vedno moralno angažirana, kajti politične zadeve »so po svoji naravi

takšne, da jih odobravamo ali ne odobravamo, izberemo ali zavrnemo, hvalimo ali grajamo«,
njihovo bistvo pa je takšno, »da niso nevtralne, temveč zahtevajo človekovo presojo, odločitev,
privolitev in pokorščino«. Kdor ne jemlje zares zahteve, »da jih presojamo kot dobre in slabe,
pravične in krivične, če jih kdo ne meri z merili dobrosti in pravičnosti, sploh ne razume, kaj
politične zadeve so« (Strauss 1975).
Stres (1996, 8) opozarja, da je novoveški razvoj družbenih ved povzročil dvome o
normativnosti politične filozofije, ker »poglablja delitev na svet zunanjih, objektivnih pojavov, ki
jih lahko nepristransko opazujemo, in svet subjektivne moralnosti, ki je nedostopen za
kakršnokoli opazovanje«. Ta temeljna dihotomija pa razvije veliko razlikovanje med »dejstvom
in vrednoto, med nepristranskim opazovanjem in angažiranim vrednotenjem, med
objektivnostjo in subjektivnostjo, med znanostjo in moralo, med teoretičnim in praktičnim

umom«.
Stres ugotavlja, da znanstveno mišljenje, ki se ima edino za obče veljavno, odklanja kakršnokoli
moralno vrednotenje in ves svet vrednot in moralnih načel tako potiska v območje poljubne
subjektivnosti, hkrati pa svet, tudi svet politike in gospodarstva in medčloveških razmerij,
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prepušča instrumentalnemu razumu v svobodno uporabljanje za namene, ki s to znanostjo
nimajo nič opraviti, kajti nameni so namreč stvar zadnjih ciljev in najvišjih vrednot, le-te pa ne
morejo biti predmet novoveške znanosti. Posledica tega popolnega prepada med dejstvi, ki jih
raziskuje znanost, in vrednotami, za katere se odloča človek, pa je, navajam:
»edina razumnost, ki jo priznava novi vek in je zato obča veljavna, se pravi obvezna za vse, je instrumentalna,
namembna razumnost, ki ugotavlja najbolj primerna in uspešna sredstva, s katerimi posamezniki ali skupine
skušajo doseči določene cilje, ne ugotavlja pa ciljev samih. Velik del novoveške liberalne misli meni, da ciljev
človeškega delovanja ni mogoče občeveljavno določiti, saj so ti cilji tudi vrednote, vrednote pa ne sodijo v
znanstveno raziskovanje«.

Stres meni, da s tem nastaja usodna razcepljenost sveta, »ki pomeni popoln prelom z
aristotelskim in sholastičnim pogledom na človeka«, kajti vse »do novega veka so znanost,
morala in teologija sestavljale harmonično celoto«. Tako »racionalno razmišljanje ni razcepljalo
človeka na raziskovalca dejstev in izbiralca vrednot, temveč ga je pojmovalo kot bistveno
družbeno bitje, za katero je državna skupnost najodličnejše sredstvo, da pride do dobrega in
pravičnega življenja« (8-9).

»Z novoveško politično filozofijo, natančneje s Thomasom Hobbesom (1588 - 1679), pa je
nastala korenita sprememba«, kajti »izhodišče ni več človek kot družbeno bitje, temveč človek
kot posameznik«. To za Stresa še ni najbolj odločilno, temveč je najbolj odločilno to, da že
Hobbes uporablja v politični filozofiji podobno metodologijo kakor v naravoslovju. Človeka
obravnava podobno kot zgolj materialna, fizikalna bitja, ki so nosilci lastnih sil, četudi
infinitezimalno majhnih. Tudi človek je nosilec temeljne sile, hotenja po ohranitvi samega sebe,
ki ustreza temu, kar velja v fiziki kot splošen zakon vztrajnosti. »Končna posledica tega, da v
družbene vede uvajajo metodologijo, podobno metodologiji empiričnih znanosti, je ločitev
moralnosti in politike. Iz tega na koncu sledi, da politična znanost ni več navodilo, kako živeti
dobro in pravično življenje, ampak kako doseči blaginjo v pravilno urejeni državi, ki je pravilno
urejena tedaj, če dosega ta namen«, torej blaginjo. Podobno naj bi ugotovili tudi ob
upoštevanju vedno bolj dosledno novoveško delitev dela, s čimer se »pojavljajo različne, med
seboj nepovezane in vedno bolj specializirane panoge z različnimi metodologijami, med
katerimi dobi prvenstvo metodologija naravoslovja« (9).
Stari »enotni religiozni-etično-znanstveni svet razpade na samostojna območja, ki se ne dajo
več povezati v harmonično in dialektično soodvisno celoto« in »s tem nujno nastaja ne samo
vedno strožja delitev, ampak tudi raztreščeni svet, katerega etični cilji in vrednote ter
racionalno smotrna sredstva obvladovanja niso več med seboj povezani in ne izhajajo več drugi
iz drugih«. Stres navaja, da »iz tega razloga nastaja v novem veku vedno hujša dihotomija med
zakoni, ki jih v naravi in družbi odkriva empirično-analitična znanost, in etičnimi ukazi in
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normami, ki jih nalaga moralni imperativ« in od tedaj naprej živimo »v krizi vrednot«, ki so
izločene iz območja ne le vsestranskega človekovega raziskovanja, temveč tudi občega in
splošno človeškega spoštovanja in priznavanja« (9-10).
Ugotavlja, da je »vse področje našega raziskovanja in našega občega priznavanja omejeno na

področje instrumentalne, smotrnostne razumnosti in uspešne manipulacije«, na področju
družboslovnih znanosti pa se z ene strani krepijo pobude in težnje po »socialnem inženirstvu«,
kot drugi strani »ostaja vedno bolj sporno in neodločeno, kaj naj to inženirstvo doseže« in kaj
naj bo njegov cilj.
Stres (10) ugotavlja, da imajo sodobne družbene znanosti »vedno bolj izdelane metode, kako
politično in medijsko manipulirati z ljudmi, kako dosegati večjo produktivnost in boljši
dohodek na prebivalca«; pri tem pa je »povsem nejasno, kaj naj posamezniku ob vsem tem
pomeni njegovo življenje, kakšni ljudje naj z uporabo vsega tega postanejo«.
Poudarja, da številni raziskovalci moderne krize jasno predočajo nesprejemljivost novoveškega
empirističnega stališča, da mora biti družbena znanost objektivistična, nenormativna in
nevrednostna, kot so naravoslovne znanosti in z njimi povezano tehnološko stališče; saj
»prizadevanja, da bi družbene znanosti spremenili v naravoslovne, onemogočajo tista prava
vprašanja, ki so odločilnega pomena za vsako teorijo o političnem in družbenem življenju« (10),
in navaja, da so misleci frankfurtske šole v tem smislu poudarjali, da je moderna empirističnoanalitična metodologija v družbenih vedah samo moderna ideologija, lastna tehnološki družbi,
in zato kot ideologija nujno pači dejansko resničnost človeka« (10-11), in to dopolnjuje z
Bernsteinom (1990), ki meni, da »kritični teoretiki pojmujejo razliko med teorijo in stvarnostjo,
ki jo sprejmejo zagovorniki tradicionalne teorije, kot ideološki odsev družbe, v kateri `teorija`
služi samo za utrjevanje statusa quo« (Bernstein, 1990).
1.1.1

Kriza brezvrednostnega znanja

Stres (1996, 11) meni, da postaja jasno, »da ni mogoče zagovarjati dihotomije sredstev in ciljev,

tako da bi cilje prepustili poljubni in racionalno neugotovljivi izbiri posameznika, sredstva pa
določali z občeveljavno racionalnostjo, kajti sredstva in cilji so intimno povezani«.
Meni, da »empiristično in analitično razlikovanje med dejstvi in vrednotami ter med
teoretičnim in praktičnim umom, ki naj bi znanstveno, se pravi neideološko obravnaval
družbene in politične resničnosti, ni nič drugega kot novoveški ideološki predsodek«, kajti tudi
»za temi teorijami se skriva čisto določen pogled na človeka, na njegovo mesto v vesolju, v
družbi in državi, se pravi določena antropologija in celo metafizika«. »Delitev na vrednote in
dejstva in izključevanje vrednot iz teorije družbe« ni samo zmotno, »ampak je sama ideologija,
ki pači in ponareja dejansko stanje stvari«, saj so vrednote in vrednotenja sestavni del našega
delovanja, tudi družbenega; »zato tudi ni mogoča nobena ustrezna teorija o družbi, ki bi
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povsem izključevala antropološka in etična vprašanja«. Teorija, »ki to poskuša, ponareja in kaže
izkrivljeno podobo same sebe« (12), kajti kljub »vsemu govorjenju o objektivnosti in vrednostni
nevtralnosti je družbenoznanstvena literatura prepredena z eksplicitnimi in implicitnimi
vrednostnimi sodbami in spornimi normativnimi in ideološkimi zahtevami« (Bernstein 1990).
Stres nadalje (1996, 12) meni, da smo s tem »pri izrazitem protislovju moderne demokratične
države«, v katerem prevladuje ta kultura in mišljenje, »ki izhaja iz sodobnih liberalnih,
pozitivistično in empiristično usmerjenih družbenih in političnih teorij, ki hočejo iz teorije
izključiti vsako vrednotenje in vsako postavljanje norm sodobnemu družbenemu in političnemu
življenju, čeprav te teorije hkrati vsebujejo določeno vrednostno stališče do sveta in do
človekovega mesta v njem«, čeprav naj bi bilo po drugi strani nesporno, »da je ta ista moderna
država nastala iz izrazito etične zahteve« po emancipiranem in neodtujenem, svobodnem in
varnem človekovem življenju, ki izhaja iz zavesti o dostojanstvu vsake človeške osebe, kar je
»vrednostno in etično ozadje moderne demokratične države, ki ni omejena zgolj na začetek lete, temveč je vseskozi njihovo etično ozadje in nepogrešljiv duhovni temelj« (Bockenforde
1978).
Stres (1996, 12) poudarja, da je novoveška država nastala iz izrazito etičnega hotenja, kajti
ljudje so moderno državo oblikovali v zavesti, da je človek svobodna in odgovorna oseba, da je
subjekt in mora vse to ostati tudi kot državljan« in da »gre za izrazito moralno stališče, pri
nastanku katerega je imela judovska-krščanska religija odločilno vlogo«; hkrati pa gre tudi »za
zaupanje v izredno emancipacijsko vlogo znanosti, ki bi naj novoveškemu človeku omogočila,
da se osvobodi ne samo podrejenosti naravnim silam, temveč z znanostjo o človeku in družbi
tudi podrejenosti družbenim in političnim silam« (12-13).
Stres tudi ugotavlja, da znanost človeka ne bo odrešila, tudi ekonomska znanost ne, saj je

ekonomistično prepričanje o determinizmu trga že Karl Marx opredelil kot ideologijo človekove
odtujenosti in podrejenosti (13).
Toda, »ker domnevno vrednostno nevtralna znanost določa pretežni del sodobne politične
prakse in odločitev«, je seveda »temeljna vrednostna usmeritev sodobne demokracije vedno
znova in vedno bolj v krizi«, posledično pa je v krizi celotna civilizacija, saj je sodobna znanost
izgubila smisel za cilje (13). Kajti, če je človek kot subjekt in oseba jedro novoveške politične
teorije in revolucionarnih teženj in naj bi živel v svobodi in polni odgovornosti za sebe, potem
je liberalna teorija s svojo vrednostno nevtralno obravnavo družbenoekonomskega stanja v
protislovju s svojimi lastnimi predpostavkami, saj ne ustreza bistvenemu dejstvu, namreč, da je
sodobna država porojena iz izrazito etičnega hotenja in njeno razumevanje ni mogoče brez
upoštevanja etičnih norm, ki so njen temelj. »Zato ni mogoče sprejeti liberalnega mnenja o
absolutnem in neomejenem pluralizmu etičnih in antropoloških nazorov« zaradi tega, ker je
tudi v najbolj liberalnem nazoru vsebovana neka antropologija in vrednostna orientacija ter
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zato, ker »moderna demokratična država izhaja iz predstave o človeku, njegovem bistvu in
njegovem mestu v vesolju, ki so izrazito etične narave« (13-4).
Schall (1996, 196) tovrstno navaja, da moderna znanost združuje sodobno politično filozofijo v
prepričanju, da človek lahko doseže najboljše skozi znanost in tehnologijo, ne glede na vrline in
dobrote in ta »modernost« predloži, da klasični ideali najboljše ureditve obstajajo le v govoru in
so zato neizvedljivi za dejanskega človeka in zato nadomeščeni z materialnimi normami, ki se
seveda ne ozirajo na vprašanje vrlin, kajti moderna socialna in ekonomska znanost

predpostavlja, da bo problem vrlin razrešen, ko bo rešen problem človekovega blagostanja, ta
rešitev pa naj bi bila tehnični dosežek.
Primerna količina bogastva pa bo vrline vzpostavila ne le lažje, kot je menil Aristotel, temveč
nasprotno – nujno. Znanost pa naj bi bila dosežena brez njene povezanosti s problemom tega,
kar v moralnih in etičnih opredelitvah režim verjame, da je.
Schall navaja, da moderen »demokratičen« režim terja molk o vrlini in resnici. Podmeno, da
krepost in resnica obstajata in veljata v dejanski obliki vladavine, pa se je pričelo obravnavati
kot »absolutistično« ali »totalitarno«. Stališče, da je resnica mogoča, pa pomeni, da je princip

ultimativnega dvoma, na katerem se lahko sodobna država sama vzpostavi - napačen.
Sodobni režim naj bi ogrožala klasična filozofija in razodetje, ki se je zatrjevalo kot resnično,
kajti relativistično mišljenje in svoboda oblike vladavine je bila odvisna od teoretičnega
skepticizma, medtem, ko že v klasični filozofiji težavna obsežnost področja dana odločitvam
modrosti in izkušenosti vzpostavlja filozofijo kot mogočo zaradi politike, zavezane dostojanstvu
in pravičnemu redu vrlin, saj politika ni bila filozofija, pač pa nujna priprava, da bi se filozofija
lahko zgodila v kontemplativnem življenju in prostem času - politika pa je zagotavljala red, v
katerem so se lahko višje stvari normalno pojavljale.

Sodobna rešitev tega problema je bilo vkrcanje na dolgoročno »izobraževanje«, da bi spreobrnili
filozofijo in razodetje k modernosti. Na prvi pogled se je ta pretvorba zdela nemogoča, vendar
Schall ocenjuje, da je bil projekt izvedljiv in dobro zasnovan, hkrati pa dodaja, da klasična
filozofija ne more biti odprta za politično modernost, ker je modernost utemeljena na
mišljenju, da za dobro civilnega reda nobena resnica ni mogoča. Dobrine so le miti in pesmi o
njih le pesmi, ki se lahko le poslušajo, vendar ne jemljejo resno (196-8).
Waterman (2004, 239) pa tovrstno navaja dober zgled tega, namreč, da so v mnogih državah,
ne samo v ZDA, milijone študentov učili sporočilo, da je ekonomska dejavnost človeške družbe
racionalen sistem, ki je zadovoljivo doumet po ekonomskih strokovnjakih, ki so zato vredni
zaupanja pri oblikovanju in uveljavljanju ukrepov za kontrolo ekonomske dejavnosti kot tudi za
doseganje določenih političnih ciljev.
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Janez Pavel II. je tako stališče, skupaj s tedanjim kardinalom Ratzingerjem, sedanjim
upokojenim papežem Benediktom XVI., izrazil v zgoščenem izrazu »ekonomizem«, kar je
popačena znanost. Poudaril je, da ekonomija kot znanost lahko mnogo prispeva k človeškemu
razumevanju in k polnejšemu človeškemu življenju, toda ekonomski sistem ni in ne sme postati
več od življenja (Novak 1989, 24).

1.2

POLITIČNA EKONOMIJA
Če imam prav v svojem prepričanju, da je ekonomija postopoma izrinila teologijo v zadnjih dveh
stoletjih, in če imam prav tudi v razmisleku, da je to najbolj pomenljiva intelektualna sprememba, ki se
je zgodila v političnem življenju civiliziranega sveta, potem je poudarek take zgodovine očiten. Radi bi
vedeli, kdaj se je to zgodilo, zakaj se je to zgodilo in kako se je zgodilo.
A. M. C. Waterman, Political Economy and Christian Theology Since the Enlightenment (2004, 13)

1.2.1

Ekonomija

Pojem ekonomije ali gospodarstva ima dolgo zgodovino: »z ene strani sega nazaj v
prazgodovinsko dobo, z druge pa je dobival ob rastoči civilizaciji (gr. civitas; mesto, država,
državljanstvo) tudi zmeraj širši, večumen pomen« (Trstenjak 1996, 39). Besedi »ekonomija« in
»dom« sta grškega izvora in njun pomen je skoraj isti: stavba, hiša, domovina, družina, ležišče,
tudi gospodinjstvo, hišno gospodarstvo in šele pozneje z razvojem družbe in civilizacije se je
hišnikovanje ali gospodinjstvo razširilo prek meja posamezne družine v poimenovanje
gospodarstva večjih skupin in širše družbe, v »civitas« in državo.
»Pojem gospodarstva je pravzaprav še poznejšega izvora, ker že vsebuje (suponira) to, kar
beseda sama neposredno pove: gospoda, saj je to dobesedno isto kot latinski dominum in
dominato, gospo(dar)stvo, ki je v poznejših, zlasti v fevdalnih časih vsebovalo poleg lastništva
tudi oblast, se pravi gospostvo, ki je obsegalo razen gospodarstva tudi jurisdukcijo«, torej sodno
oblast.
Trstenjak navaja, da antropologi ob razčlenjevanju prazgodovinskih dob v razvoju človeštva
ugotavljajo, »da šele homo oeconomicus predstavlja stopnjo `polnovrednih ljudi`, ki jih
zanesljivo ločimo od prejšnjih stopenj, na katerih se arhantropini kot `nabiralci in lovci` podijo
iz kraja v kraj, neposredno `s trebuhom za kruhom`, ki ga seveda še niso poznali«. »Homo
oeconomicus namreč predstavlja začetek stalnosti. Kakor hitro je začel naš davni prednik hrano
tudi že shranjevati (vsaj v primitivni obliki in meri) in s tem skrbeti za zalogo, za zimo, za
prihodnost, je moral namreč ostati na istem kraju, moral je imeti tudi stalno bivališče. To se
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pravi: šele ekonomski človek je začel sebe domesticirati, moral je imeti »dom«, čeprav še tako
primitiven za pojem civiliziranega človeka. Preden je človek začel domesticirati živali in sploh
okolico okoli sebe, je moral domesticirati sam sebe. To pa je že bil homo oeconomicus,
gospodarski človek. Pravzaprav domesticiran ali udomačen človek etimološko pomeni isto kakor
ekonomski človek.« Trstenjaku se v zvezi s tem zdi zanimivo, da je ekonomski človek v tej svoji
prvotni razvojni fazi pomenil dobesedno »samoupravljalca« (Trstenjak 1996, 37-60).
Zgodovina »ekonomije« pa je, čeprav je »ekonomska misel« stara toliko kot civilizacija,
nasprotno kratka in njen najbolj branljiv začetek - terminus a quo - naj bi bilo desetletje v letu
1885, v katerem je bila ustanovljena American Economic Association kot neprofitna
izobraževalna organizacija za podpiranje ekonomskih raziskav, še posebej zgodovinskih in
statističnih študij o dejanskih/aktualnih pogojih industrijskega življenja. V tem letu pa so bile
izdane tudi prve številke Quarterly Journal America Economic Association in Principov Alfreda
Marshalla, ki je bil v letih 1885 - 1908 profesor politične ekonomije na Cambridgeu (Waterman
2004, 107).
»Ekonomska misel«, tako kot vse druge »misli«, je oblikovana, razumljena in razvijana znotraj
metafizične in teološke pogojenosti svojega časa in prostora. Na krščanskem zahodu, od
trinajstega do osemnajstega stoletja, pa je bila »ekonomska« misel večinoma smatrana kot
posebna veja moralne teologije, še posebej kazuistike, ki je kot del moralke nauk o uporabi
etičnih in verskih načel, zlasti v primerih, ki se nanašajo na vest, in pojasnjuje (npr. v sporu
med dvema dolžnostma) posamezna dejstva z analognimi dejstvi, in kot navaja Waterman, bi
»mutatis mutandis«, mnogo istega lahko rekli tudi za Talmudsko ekonomsko doktrino v
navedenem obdobju (107).
1.2.2

Zgodovinski kontekst nastanka politične ekonomije in njen razvoj
Verska prepričanja in teološke ideje so oblikovale in določale intelektualno kulturo krščanske Evrope v 16.
stoletju, ki se običajno šteje kot začetek tako imenovanega "modernega" obdobja in kakorkoli naj bi se to
zdelo čudno in duhu časa neprimerno, vendarle ne moremo prezreti teoloških razprav in sporov, če
želimo razumeti, kako so se porodile dandanašnje politične ideje in politična ekonomija.
-

Waterman (9)

Politična ekonomija - oeconomie politique – se je »obskurno« porodila v sedemnajstem stoletju
v Franciji kot skromen in vsakdanji nabor receptov za upravljanje zasebne lastnine in posestva
Louisa XIV. Res je, trdi Waterman (20), da je Pierre de Boisgulibert leta 1695 objavil svoje
temeljno delo Le détail de la France; la cause de la diminution de ses biens et la facilité du

remède in v njem prikazal propadanje francoske družbe zaradi slabega ekonomskega režima in
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trdil, da blaginje družbi ne daje denar, temveč proizvodnja in menjava, in do konca stoletja
pojasnil znanstveno vsebino. Vendar se jih je le nekaj zavedalo temeljnega pomena tega dela
vse tja do izdaje Bogastva narodov (Wealth of Nations), ki ga je Adam Smith izdal leta 1776,
torej skoraj stoletje kasneje, ko je tudi peščica izobražencev zunaj Francije začela namenjati
veliko pozornosti tej novi znanosti, medtem ko se za angloameriški svet meni, da se je to
zgodilo po edinburških predavanjih Dugala Stewarta v letih 1800 - 1801 in izdaji prve
publikacije Edinburške revije leta 1802, ko se je »politična ekonomija« pričela pojavljati v
političnih razpravah (20).
Novak (1989, 32, 259) navaja, da je izraz "politična ekonomija" sorazmerno nov, in čeprav naj
bi se sprva zdelo, da se je pojavil v sedemnajstem stoletju, v Angliji pa ga je kasneje v istem
stoletju predstavil William Petty (Himmelfarb 1984), ni pomenil primernega polja študija vse
do konca osemnajstega stoletja. Svojo klasično podobo naj bi dosegel šele pol stoletja kasneje v
objavi prve izdaje (od sedmih) The Principles of Political Economy Johna Stuarta Milla v letu
1848. Te zgodnje klasične ugotovitve so bile predmet mnogih kritik in posodabljanja in dve
njegovi sestavini, politična znanost in ekonomija, sta za mnoga leta izgubili svojo skupno pot
kot dve različni vedi in poklica.
Novak tudi navaja, da je bila politična ekonomija sprva »liberalen pojem«, ki se je osredotočal
na novo dojemanje možnosti razvoja, to je proizvajanje novega bogastva/blagostanja na trajen
in sistematičen način, vendar je bila preobremenjena z uničenjem dveh starodavnih sovražnikov
človeške vrste, revščine in samovolje nasilja (Himmelfarb 1984). Zaradi tega se je iskala
osvoboditev za vse ljudi in od tod prihaja ime »liberalizem«. Temeljno gibanje liberalizma je
bilo spoznanje obsega, do katerega je država vir obojega, tako tiranije kot nenehne revščine.
Liberalizem naj bi ne bil anarhičen in ni skušal doseči odprave države, bil naj bi stvaren in
prepoznaval bistvene vloge države, celo v času, ko je skušal državo omejiti bolj temeljito, kot je
to bilo storjeno kdajkoli prej. Uveljavil je izročilo posameznikovih pravic, strukture
predpisanega procesa in načelo ustavne vladavine, pogojene z odobritvijo vladanih (33).
Waterman (2004, 225) nadalje bolj določno navaja, da izraz politična ekonomija vstopa v
moderni diskurz prvič v letu 1611 v razpravi L. de Mayerne-Turquet (Groenewegen 1987) o
vladi. Štiri leta kasneje sta Antoyne de Montchretien (Nešić 1982, 46) in Sieur de Waterville
(1575 - 1621) objavila njegov Traicte de l`oeconomie politique (1615), katerega premislek naj bi
bil »povprečne kvalitete in popolnoma odsotne izvirnosti« (Schumpeter 1954), kar označuje
začetek intelektualnega podjetja, ki se je nadaljeval, z velikimi vzponi in padci, vse do
današnjega dne. Cilj tega podjetja je generalizirati Aristotelovo »ekonomijo« do ravni države
splošnega blagostanja. Tako navaja, da je »ekonomija« Aristotelove Politike (Aristotel 1967) bila
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vzpostavljena kot »umetnost družinskega gospodarjenja«, kjer »družinsko« pomeni bolj ali manj
samozadostno, graščinsko posestvo in zato je bila politična ekonomija na začetku poskus
razširjanja umetnosti upravljanja posesti za potrebe in sposobnosti moderne nacionalne države,
katere osrednji primer v letu 1600 je bila Francija.
Tako Waterman kot Novak navajata, da je v tem smislu James Steuart zaposlil ta izraz v svoji

Inquiry into the Principles of political Economy (1767), in četudi je Adam Smith zavrnil to
podjetje kot jalovo in škodljivo, je sprejel govorno rabo, vendar je uvedel pomembno analitično
razlikovanje med dvema pomenoma politične ekonomije. V normativnem pomenu, kot so ga
razumeli Smithovi predhodniki in sodobniki (kot zbir receptov za vodenje Francije kot
graščinskega fevda), izraz »politična ekonomija« pomeni »sistem« javne politike, vzpostavljen za
»povečanje bogastva in moči« države (Smith 1776), vendar naj bi se pravoverni še vedno
prepirali o pozitivnem pomenu politične ekonomije, ki je »veja znanosti državnika ali
zakonodajalca« načeloma pa nepristranska in odprta »raziskava« o »naravi in vzrokih bogastva
narodov«.
Branko Horvat v Politični ekonomiji socializma (1984, 27) podaja zgoščen pregled zgodovine
ekonomske teorije (28), ki jo členi v štiri stopnje razvoja:

Merkantilizem, kot teorija trgovskega kapitalizma, vztraja na poistovetenju trgovskega dobička
in nacionalne koristi. Konkurenčna stopnja industrijskega kapitalizma zadeva klasično politično
ekonomijo; njena prva predhodnika sta bila William Petty (Political Arithmetic 1672) in Richard
Cantillon (Essai sur la nature du commerce en general 1755). Fiziokrati so popularizirali načelo

laissez-faire, laissez-passer, Adam Smith pa »nevidno roko«; poslednje originalno delo v klasični
politični ekonomiji pa je bil Das Kapital (1867) Karla Marxa, ki označuje končen začetek nove,
zoper kapitalističen razvoja usmerjene misli.

Prehod iz fevdalizma: blagovna proizvodnja na drobno, sredina
14. do sredine 16. stoletja
Prvo regulirano obdobje: trgovski kapitalizem, do sredine
18. stoletja
Laissez-faire obdobje: konkurenčen, do 1870-ih,
monopolni, do 1930-ih
industrijski kapitalizem
Drugo regulirano obdobje: državni kapitalizem, do 1970-ih,
transnacionalni (?)

Postindustrijski kapitalizem

Tabela 1., Horvatova (29) klasifikacija kapitalističnega razvoja
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Marginalistična revolucija Jevonsa, Menegera in Ealrasa v sedemdesetih letih devetnajstega
stoletja in teorije imperfektne in monopolistične konkurence v zgodnjih tridesetih letih
dvajsetega stoletja (Robinson, Joan in Chamberlin) določajo meje obdobja neoklasične
ekonomije; pričelo se je s teorijo konkurence, končalo pa s teorijo kapitala, leta 1936 pa se je
pojavila Keynesova Obča teorija, ki je bila konec dvajsetega stoletja še vedno navzoča, tako kot
državni monopolni kapitalizem. Horvat (29) poudarja, da opisane štiri stopnje razsvetljujejo
dinamiko sistema in opozarja, da je vsak stadij progresivno krajši ter povzema razvoj
kapitalizma, kot je razviden iz zgornje klasifikacija kapitalističnega razvoja.
Waterman (2004, 226) pa poudarja svoje osredotočanje na pozitiven pomen politične
ekonomije kot organa teorije, katerega smoter je razlaga ekonomskega fenomena, in poudarja,
da karkoli drugega se je spremenilo, vendarle teče element kontinuitete »neizogibne odvisnosti
od teorije neke vrste« vse od politične ekonomije Montchretiena in še od prej, vse do Josepha
Stiglitza.
Drugi element kontinuitete je za Watermana dvosmerna ulica, ki teče med ekonomsko teorijo
in politično mislijo in dejanjem. V eni smeri so »zasebni interes in predsodki posebnega reda
človeka« – brez socialnih in gospodarskih okoliščin časa in kraja – kar naj bi dalo priložnost
zelo različnim teorijam politične ekonomije, medtem ko so v drugi smeri te teorije imele
precejšen vpliv, ne zgolj na mnenja učenih ljudi, ampak tudi na javno obnašanje knezov in
suverenih držav. Popolna intelektualna zgodovina odnosa med ekonomskimi in političnimi
idejami bi previdno gledala v obe smeri: v »kontekst« pogovora kot tudi v »besedilo« njegovih
zabeleženih izmenjav. Neoklasična pravovernost naj bi zagotovila intelektualne temelje
kolektivističnega - v vsakem primeru za intervencionistično in državno - politično soglasje.
Vendar so nove politične ekonomije uničile te temelje in jih nadomestile z ekonomskimi
teorijami, ki so veliko bolj primerne kot zgodnejša faza soglasja popolnoma prostega trga,

laissez-faire, ki je bila rojena v evropskem razsvetljenstvu (226).
Waterman meni, da te teze zahtevajo tridelno delitev zgodovine politične ekonomije in da velja
začeti z »novo« politično ekonomijo Adama Smitha in njegovih naslednikov, torej s kratko
zgodovino njihove odločne zavrnitve izvirne oeconomie politique Montchretiena in Steuarta ter
njihovih močnih in vplivnih argumentov za široko razširjeno politiko nevmešavanja države v
ekonomijo (laissez-faire), kar naj bi nadaljeval z obravnavo dolgega in postopnega umika
politike državnega nevmešavanja v gospodarstvo (laissez-faire), povezane s pojavom in
razvojem neoklasične, marginalistične ekonomije in ekonomije socializma.
Waterman (2004, 227) navaja, da so
mnogi vodilni ekonomski teoretiki in izvajalci verjeli, da so odkrili znanstveno podlago za kontrolo
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ekonomije; upravljanje nacionalnih ekonomij z razsvetljenimi administratorji in skrbniki, ki delujejo v
javnem interesu, kar pa je zgolj ponoven prefinjen nastop politične ekonomije (oeconomie politique)
sedemnajstega stoletja.

Glede na to se zdi primerno najprej obravnavati vlogo Anglikanske cerkve, ki se zdi ključna za
razvoj tedanje družbene misli zahodnega sveta v času »molka« Katoliške cerkve o »novih
stvareh«, četudi se Anglikanske cerkve ne umešča v poglavje o »politični ekonomiji teologije«,
saj se zdi, da je vedno ostro razmejevala področje religioznega in področje znanstvenega,
kamor je tudi umestila politično ekonomijo.

1.3

1.3.1

ANGLIKANSKA CERKEV KOT PARADIGMA DRUŽBENE MISLI

Zgodovinski kontekst

»Politična ekonomija« in krščanska teologija naj bi srečno sobivali v intelektualnem svetu
osemnajstega stoletja, v devetnajstem stoletju pa se je zdelo, da postajata nezdružljivi, celo
sovražni, v dvajsetem stoletju pa sta odšli vsaka po svoji poti in nista več v odnosu besede.
Waterman misli, da gre za temeljno in osrednjo spremembo v intelektualni zgodovini moderne
politične misli, ki ni značilna samo za Britanijo, temveč tudi mnoge druge industrializirane
države. Politično mišljenje naj bi vse do devetnajstega stoletja reševala drobcena manjšina
Evropejcev in Američanov, ki je bila pod globokim vplivom, če že ne povsem oblikovana s
teologijo zahodnega krščanstva. V dvajsetem stoletju je politična ekonomija, v zadnjem času
imenovana »ekonomija«, skoraj povsem nadomestila teologijo kot normativni okvir političnih
razprav. Vloga Anglikanske cerkve je pri tem preoblikovanju ključna, zato v nadaljevanju
prehajam na obravnavo njene vloge v tej veliki spremembi.
Waterman navaja, da je bila srednjeveška zahodna Cerkev transnacionalna država z vsemi
običajnimi organi in sistemi prava in vlade; učinek protestantske reformacije v šestnajstem
stoletju pa je bila nacionalizacija religije in politike evropskih držav, in to čim dlje stran od
»sedeža vodstva« in vladavine papeža v Rimu. Ta proces je bil najbolj dovršen v Skandinaviji in
na angleških otokih; bistvo njegove narave pa je bilo mogoče najbolje videti na Švedskem in v
Angliji, kjer so cerkveno hierarhijo in njene institucije, cerkveno pravo, celo liturgijo in njeno
obredje ohranili skoraj nespremenjene, doktrinarne inovacije pa so bile zanemarljive. Tako je
bila ključna sprememba zgolj prenos najvišje zemeljske oblasti nad lokalno cerkvijo s papeža na
vladarja, torej kralja (207).
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Waterman (108) ugotavlja, da so razsvetljenstvo v Britaniji prej smatrali kot priložnost kot pa
grožnjo etablirani religiji, »ekonomska misel« osemnajstega stoletja pa je bila inertna in
prepletena s krščansko teologijo. Smithovo Bogastvo narodov (WN) pa naj bi brali skoraj kot
»kanoničen tekst«, skladen s teološkimi predpostavkami anglikanskih pravovernežev. Ekonomska
misel v Evropi osemnajstega stoletja pa je bila pogosto ocenjevana, kot večinoma »sekularna«
preiskava, ločena od teologije z dobro definirano epistemološko mejo. A tudi prelevitev
»politične ekonomije« ob koncu 19. stoletja v »ekonomiko« je pustila te meje nespremenjene.
Tako Waterman vzpostavlja tezo, da je izvor »politične ekonomije«, kot od krščanske teologije
ločene znanstvene vede in raziskave vzpostavljen s Malthusovim prvim esejem O populaciji
(Essay on Population) iz leta 1798 (107).
Verjetno niti ni potrebno navajati, da je razsvetljenstvo osemnajstega stoletja z vzpostavitvijo
novih dvomov o krščanski veri pričelo »sekularizacijo« v vseh vejah filozofije, znanosti in
politike, čeprav se pojem »sekularen« in istoizvorne besede nanašajo na kulturo kot celoto,
vendar je očitno, da je »sekularizacija« posledica široko razvejane industrializacije in
urbanizacije, ki se ni začela do naslednjega stoletja. Tako je bilo razsvetljenstvo stvar

maloštevilnih, sekularizacija pa stvar mnogih (Chadwik 1975).
Nasprotno pa je bilo razsvetljenstvo francoskih filozofov vezano z nevero ali vsaj z deizmom ter
sovražnostjo do krščanstva, kar se v Angliji ni zgodilo. Razsvetljenstvo se je razumelo kot
poskus razširitve naravoslovne metode Newtonove znanosti v vse veje raziskav (Cassier 1951,
1956), vendar v Angliji in na Škotskem ni bilo prevratniško in razdiralno (Gilley 1981). To
razlaga delo Newton Colina Maclaurina (1748), ki ga je Adam Smith prebral skoraj takoj zatem
(Ross 1995) in je bilo obvezno branje za dodiplomske študente skoraj ves preostanek stoletja,
kar pomeni, da je za angleške študente bila »naravna filozofija« ali kozmologija (nauk o svetu)
koristna za namene višje vrste in večinoma ocenjena kot primerna za naravno religijo in
moralno filozofijo (108). Vendar naj bi tako ne bilo v katoliških državah, saj je Maclaurin svaril
pred »praznoverjem« razodete religije, kar je tedaj bilo »geslo« (koda) za katolicizem, ki naj bi
odvračal in preprečeval raziskave znotraj narave.
V katoliški Franciji je bil Newton tako sovražnik etablirane religije, v protestantski Angliji pa
njen zaveznik, saj so naravne znanosti razumevali kot demonstracijo enotnosti, vsemogočnosti
in vsevednosti in dobrosti Boga, ki ga razkrivajo, in to naj bi zagotavljalo primeren uvod v
študij Svetega pisma, vodenega z znanostjo in vero v posmrtno življenje, in končno, od
znanosti naj bi se naučili upoštevanje dejanskega stanja kot stanja priprave in preizkušnje za
nadaljnji napredek (Maclaurin 1775), kar naj bi bila temeljna dogma anglikanske moralne
teologije tistega časa (Butler 1726).
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Škotsko razsvetljenstvo je bilo večinoma prosto usmerjenosti zoper krščanstvo, ki je bilo
večinoma značilno za filozofe. Angleško razsvetljenstvo je tako privzelo podobo »ideologije
vljudnosti« (Pocock 1985), ki je združila kristjane, še posebej anglikanske pravoverneže, oboje z
moderno znanostjo in s tedaj neprimerljivo svobodo mnenj, kar bi sedaj bilo opisano kot
»konservativno, kleriško in oblastno« (Jacob 1981). Waterman (2004, 108-9) meni, da bi
ekonomska misel, ki je tedaj cvetela na Škotskem v pisanjih Huma, Steuarta in Adama Smitha,
v Angliji pa v pisanjih Berkeleya, Josiaha Tuckerja, Paleya in celo Malthusa, morala biti
razumljena v tem intelektualnem kontekstu.
1.3.2

Religija in ekonomska misel

Waterman trdi (109), da je prvi in mogoče največji od navedenih filozofov George Berkeley
(1685 - 1753), ki je leta 1710 postal anglikanski duhovnik in leta 1737 škof (Cloyna) Irske cerkve
ter je poleg Johna Locka in Davida Huma eden od treh najbolj znanih britanskih empiristov,
najbolj znan po svojih zgodnjih delih, napisanih v obdobju Trinity Collegea, med katera sodi
tudi leta 1710 izdano delo A Treatise concerning the Principles of Human Knowledge.
Waterman navaja zgolj The Querist (1735-1737), ki je eno Berkeleyevih zadnjih del in obravnava
reformo irskega gospodarstva, ki izhaja iz njegove pastoralne izkušnje revščine »tretjega sveta«
in uvida, da revežem ni potrebno le pomagati, temveč je potrebno zdraviti epidemijo revščine.
Waterman navaja, da The Querist (Berkely 1735-37) naslavlja problem ekonomskega razvoja s
predpostavko, da je (1) vedenje populacije najbolj pomembna determinanta ustvarjanja
blagostanja in (2) da je najbolj pomembna stvar vsake razumne države opogumljanje industrije
in njenih članov.
Berkeley bi naj bil tipični predstavnik intelektualne tradicije, katerega delo je bilo tudi
»profesionalna« obramba razumnosti in skladnosti krščanske vere, kar kaže tudi njegovo delo
poslanca v zgornjem domu irskega parlamenta (House of Lords), uvršča pa se med
predstavnike krščanske politične ekonomije, katerega pisanje vsebuje tri od štirih
najpomembnejših značilnosti ekonomije osemnajstega stoletja, in sicer, (1) da je blagostanje
dobra stvar, (2) da je ustvarjanje blagostanja vedno mogoče in, (3) da so ukrepi za povečanje
blagostanja ne samo združljivi, temveč celo pripadajo krščanski veri.
Berkeleya je dopolnil Bernard Mandeville (1670-1733) z ugotovitvijo, da se razcvet blaginje
zgodi, ko posamezniki učinkovito slede svoj lastnim osebnim ekonomskim ciljem brez večjega,
če sploh, upoštevanja skupnega dobrega, kar je izrazil v The fable of the Bees (Mandeville
1924) s provokativnim sloganom »zasebni grehi - javne koristi« (Private Vices, Public Benefits),
kar je povzročilo spor med »ustvarjanjem blagostanja« in »krščansko moralo«. Kasneje naj bi
Hume posplošil Mandevilla in izoblikoval »teorijo spontanega reda«, ki se smatra za značilen
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prispevek škotskega razsvetljenstva k družbeni teoriji.
Waterman, (2004, 109-10) ugotavlja, da Berkeleyeva misel ni zgled razvite krščanske politične
ekonomije, saj ne prepoznava »spontanega reda«, ki vznikne, ko družbene institucije, kot je trg,
koordinirajo zasebna dejanja posameznikov, ki jih motivirajo samoljubje, sebičnost in egoizem
(self-love), in da je odsoten »koncept pomanjkanja«, ki je odločilen za ekonomijo, in zaradi tega
ni bilo možnosti za prepoznanje neskladja med krščanstvom in dejstvi ekonomskega življenja
(211).
Sicer naj bi prvo in najmočnejšo analizo sebičnosti/samoljubja (self-love) v odnosu do
»zasebnega dobra« in »javnega dobra« opravil Joseph Butler (1692 - 1752), uspešen škof
Bristola, ki je po ponovni izdaji Mandvillove Fable (1723) v svojih pridigah med leti 1723 in 1725
oznanil, da »zasebno« kot »javno dobro« dovršeno sovpadata, sebičnost pa je glavno varovalo
našega pravilnega obnašanja v družbi, po Božji previdnosti pa veliko nehoteno »dobro« družbe
ustvarimo s svojo na sebe nanašajočo se dejavnostjo, saj redko obstaja protislovje med našo
»dolžnostjo« in »interesom«, hkrati pa je v svoji XI. in XII. pridigi oznanil, da je »samoljubje
dolžnost, ki jo je zapovedal sam Kristus« (Waterman 2004, 110).
Butlerjev kaplan, duhovnik Josiah Tucker (1713 - 1799), je bil Humov prijatelj, s katerim si je
dopisoval in razpravljal o primerjalnih prednostih mednarodne trgovine (Shelton 1981). Kasneje
je Karl Marx priznal Tuckerju, da je, četudi torijec in duhovnik, častitljiv mož in kompetenten
politični ekonomist (Marx 1930). Nadalje Waterman (2004, 111) navaja, da je Tucker bolj kot
drugi navedeni avtorji »zaposlil« koncept »samoljubja/sebičnosti« in »interesa« v posebnem
ekonomskem diskurzu, ki je uvidel koristen rezultat »interesne« dejavnosti v povsem
butlerjanskem smislu, kot primer Božje previdnosti, skladne z Newtonovo naravno teologijo,
kar je značilno za škotsko kot angleško razsvetljenstvo.
Tucker je štiri leta pred Smithovo The Theory of Moral Sentiment (Smith 1759) trdil, da je
potrebno samoljubje usmeriti, ne slabiti, ker bi naj vsak posameznik, naj to hoče ali ne,
promoviral dobro svoje dežele in človeštva v celoti, če zasleduje svoj zasebni ekonomski interes,
in ta ključni vpogled Waterman ocenjuje kot posledico navdiha, ki izhaja iz teološkega dela
njegovega prijatelja škofa Butlerja, in meni, da je Adam Smith poznal Tuckerjev butlerijanski
pogled na položaj človeka, ki naj bi bil razviden iz TMS in WN.
Waterman (2004, 111-2) poudarja, da sta v zgodnjem osemnajstem stoletju Smithovi dve
najpomembnejši filozofski ideji (1) »o samoljubju« (self-love) in (2) »o človeški nevednosti«
(human ignorance); polemično sporočilo WN pa naj bi temeljilo na prepričanju o skromnih
zmožnostih človeškega znanja, še posebej o posledicah njegovega individualnega ravnanja.
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1.3.3

Bogastvo narodov kot naravna teologija

Waterman (227-231) sicer navaja, da je teologija WN »sistem popolne svobode in pravičnosti«
očitno povsem »naravna teologija«, to je, da se domnevno znanje o Bogu doseže s študijem
narave, brez vsakega »razodetja«, predpostavljenega s strani vernih in Svetega pisma.
»Narava« je namreč v WN skoraj vedno videti teleološko, torej sloneča na smotrnosti in, če
obstaja zaradi ali z namenom, potem je ta namen tudi človeško blagostanje, kar lahko vključuje
tako transcendentnega, newtonskega Boga Narave ali imanentnega, leibnitzianskega Boga v
Naravi.
Waterman meni, da je WN navadno lažje brati v drugi inačici; čeprav se tudi v prvi inačici
Bog/Narava ne zdi kot nenehno delujoč veliki stroj, kot bi naj verjeli deisti, saj deluje na
različne načine, toda vedno razumno in dobro. Človek pa je obdarjen z Božjo Naravo svobode
in mora izbrati dobro, vendar pogosto izbere slabo. Bistvo naravne teologije pa naj bi bilo, da s
pomočjo tankovestne pozitivne – objektivne, sekularne, ekumenske – raziskave prikaže, da je
moč imeti spoznanje Boga brez kakršnegakoli zatekanja k razodetju. Waterman ugotavlja, da
študij duhovništva v osemnajstem stoletju kaže, da je »naravna teologija« ustvarila pomemben
prelogomen k bolj dvomljivim in oporečnim skrivnostim razkrite religije. Predvsem pa poudari,
da ne trdi, da je njegovo razumevanje edino pravilno in možno ter da »ekonomski retorični
spektakel« kaže, da je »ekonomska teologija« z nami že vse od začetka, in čeprav pojmuje
ekonomijo kot znanost, ne izključuje možnosti, da je ekonomija hkrati tudi »teologija«,
poudarjajoč, da morajo biti ekonomisti in pridigarji gotovi o dejstvih; bolj pa ko je ekonomija

»znanstvena«, bolj pomembna postaja kot teologija (88-106).
Zadnji stadij anglikanske družbene misli, pred očitnim vznikom politične ekonomije, predstavlja
delo Williama Paleya (1743 - 1805), ki je bil profesor na Cambridgeu. Njegovo vplivno delo The

Principles of Moral and political Philosophy temelji na njegovih predavanjih po letu 1766 in
bolj kot druga dela tistega časa kaže predpostavke angleškega establishmenta, katerega
mišljenje in moralno senzibilnost so izoblikovale univerze pod vodstvom dobrih in učenih
tutorjev in discipline obvezne dvakratne dnevne molitve v univerzitetni kapeli, obveznega
branja Svetega pisma, izbranih latinskih in grških klasikov in vsaj osnovnih del moralne in
politične filozofije. Paleyevi Principles so bili po izdaji leta 1785 takoj sprejeti na univerzi v
Cambridgeu kot obvezno študijsko gradivo za vse dodiplomske študente. Navaja se, da je
epistemološka podmena v Cambridgeu v letu 1785 bila, da se Bogu všečno osebno obnašanje in
družbeni red lahko spoznata in naučita, študij pa je zajemal tudi razumevanje delovanja
ekonomije, kar je nujno za presojo o družbeni etiki, kar vse pa je bilo tedaj veja krščanske
moralne znanosti (Waterman 2004, 211-212).
Paleyevo delo naj bi po Watermanu vzpostavilo prefinjeno inačico Berkeleyeve ekonomske
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doktrine, posplošujoč Mandevilla, očitno poznavajoč ne samo Tuckerja, temveč tudi Huma,
Steuarta in verjetno tudi Smitha, naznačilo pa naj bi tudi mnoge pomembne ideje Malthusa.
Paley je predpostavljal, da je končni vidik vsake racionalne politike ustvarjanje največje sreče za
največje število ljudi, trdeč, da je raven populacije zanesljivo merilo družbenega blagostanja.
Keynes je menil, da je bil Paley, prej kot Malthus, prvi ekonomist Cambridgea, vendar v
njegovem modelu ni bilo pomanjkanja virov, povpraševanje pa vodi ponudbo in oskrbo (212).
Paleyevo delo The Moral and political Philosophy (1785) je bil predmet stalnih ponatisov na
obeh straneh Atlantika, vse od prve izdaje naprej vse do poznih 1860-ih. Do ameriške
državljanske vojne je bilo daleč najbolj uporabljano besedilo o politiki v ZDA (Haddow 1939).

The Moral and political Philosophy je temeljilo na teološkem utilitarizmu, ki je našel svoj
zagovor v Svetem pismu. Toda objava Darwinove Origin of Species v letu 1859, ki ji je leta
1862 sledila objava First Principles Herberta Spencerja, je s svojo teorijo biološke evolucije
podrla Paleyevo teološko in družbeno teorijo, viktorijanski religiji in politiki pa odvzela vodilno
intelektualno podporo in odvzela njeno osnovo v krščanski teologiji (Waterman, 2004, 6).
1.3.4

Konec teologije neomejene proizvodnje blagostanja

Tudi klerik T. Robert Malthus (1766 - 183) je bil primoran kot dodiplomski študent na
Cambridgeu prebirati Paleyeve tekste, ki so bili skupaj s Smithovim WN in Humovimi
političnimi eseji primarni vir njegovih ekonomskih in političnih idej. (Waterman 1996; Winch
1996). Malthus se je leta 1796 strinjal s Smithom, ne pa tudi s Paleyem, da je stopnja prirastka
populacije, prej kot njeno uravnoteženje, tisto, kar določa srečo in uspevanje države. Leta 1798
je svoje nestrinjanje še poglobil, saj je uvidel, da prirastek prebivalstva presega zmožnosti
njegove preskrbe. (116)
Malthus je tako v svojem prvem eseju povsem jasno izpostavil, da bedne in strašne posledice
omejenosti in pomanjkanja virov niso samo hipotetični rezultat, temveč je to resničnost vseh
časov in krajev, kajti produkcija »zemlje« se sicer lahko vsako leto veča, vendar ne dohaja
populacijske rasti, kar nujno povzroča revščino in pomanjkanje in terja omejevanje populacije.
Dotedanja pomembna ekonomska misel osemnajstega stoletja je smatrala, kot je predpostavil
Berkeley, da je stalno ustvarjanje blagostanja v vsakem primeru normalno in mogoče ter
izvršljivo; kar je predpostavka, kasneje branjena s Smithovo sodbo o povečujočih se donosih.
Malthusov Essay on Population pa je nasprotno izpostavil predpostavko o padajočih donosih, ki
bodo prevladovali nad povečujočimi in upočasnili ali celo izničili ekonomsko rast.
Kljub institucijam privatne lastnine, poroke in plačilu dela, ki je raslo na glavo nad
najpotrebnejšim za preživetje, kar je ščitilo posestnike in lastnike premoženja pred najhujšimi
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posledicami vsega tega v «civilizirani državi«, je večina ljudi živela blizu meje preživetja.
Tako je postala dozdevna nujnost »bede« (misery) in »greha« (vice) v človeški eksistenci
popolnoma nov element v ekonomski misli. Posledica tega Malthusovega spoznanja je namreč
bilo preoblikovanje »politične ekonomije« iz »raziskave o naravi in vzrokih bogastva narodov« v
razumno »znanost o pomanjkanju« (dismal science). To je prvič vzpostavilo močno razlikovanje
med politično ekonomijo in krščansko teologijo. Še več, v javnosti je to politično ekonomijo
identificiralo kot intelektualno podjetje, ki je povsem različno od teologije.
»Princip populacije« je omogočil angleškim ekonomistom, ki niso poznali Turgotovega
pionirskega dela, vznik eksplicitne formulacije padajočih donosov in vzpostavljanje
»kanoničnega klasičnega modela« politične ekonomije in že omenjeno sprevrnitev dotedanjega
študija o »blagostanju« v novo znanost o »pomanjkanju«. Tako je bila politična ekonomija od
svojega rojstva v tem novem smislu devetnajstega stoletja razumljena in razglašena kot
»sovražna religiji«, čeravno je bil Malthus vse življenje zvest klerik Cerkve (116-8).
Danes je vsesplošno sprejeto dejstvo, da naš planet zaznamujeta pomanjkanje in nujna neenakost v dostopu do virov. Malthusov prvi esej Essay on Population (1798) pa označuje
začetek »politične ekonomije« v pomenu, kot je bil uporabljan v devetnajstem stoletju, katerega
bistvo so – padajoči donosi. Splošno sprejeto dejstvo v moderni ekonomiji je, da nadaljuje
klasično ekonomijo v pogledu »urejanja pomanjkanja« (Watson 1785).
Waterman (2004, 212) navaja, da Berkeley, Tucker in Paley niso uvideli nikakršnega neskladja
med moralno znanostjo ustvarjanja blagostanja in krščansko teologijo, ki so jo bili dolžni
preučevati in poučevati. Prevlada pomanjkanja v človeški sferi je bila tedaj prvič znanstveno
pripoznana v delu Malthusa, kar je vzpostavilo starodaven teološki problem v novi in
ogrožajoči obliki, kajti neizbežni zakoni narave ustvarjajo revščino in neenakost: z naravno
rodovitnostjo v omejenem prostoru, kar zastavlja vprašanje - zakaj je Bog ustvaril svet, v
katerem morajo človeška bitja živeti v »bedi« ali »grehu« (213).
Malthus se je s tem teološkim problemom očitno nezadovoljivo soočal v svojem prvem eseju,
saj naj bi njegov teološki talent ne dosegal ekonomskega, v naslednjih petintridesetih letih pa
so razlikovanja anglikanskih mislecev vzpostavila intelektualno sintezo klasične ekonomije s
krščansko teologijo, pri čemer so sodelovali J. B. Sumner (1780 - 1862), Edward Copleston
(1776 - 1849), Richard Whately (1786 - 1863), ki so postopno izoblikovali skladno družbeno
doktrino za Vodilo zakonodajalcem v krščanski družbi (Waterman 213-4).
V tem družbenem vodilu so poudarili,
da je revščina in družbena neenakost neizogibna posledica omejenosti virov in pritiska naraščajočega
prebivalstva, kar je posledica izvirnega greha in človekovega padca. Življenje pa je preizkušnja reda za
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večnost Kristusove odrešitve in povzroča resnično trpljenje, vendar gre to razumeti kot zvijačo dobrega
Boga, ki tako iz svojih otrok izvablja najboljše in jih pripravlja za življenje, ki šele prihaja. Družbene
institucije privatne lastnine in poroke pa so nujne in resnično neizogibne, primerne človeški naravi in
skladne s svetopisemskim učenjem; spojitev institucij privatne lastnine s tekmovanjem pa je posledica
pomanjkanja, katerega rezultat je tržna ekonomija, katere učinkovitost v maksimizaciji blagostanja je
dokaz Božje modrosti in milosti v spreobrnitvi človeške moralne krhkosti h koristnim družbenim ciljem.
Nemoč doseganja družbenega napredka z zakonodajo pa so pripisali samourejajoči ekonomiji in moralni
ter religiozni potrebi kristjanov, da prakticirajo sočutje in dobrodelnost, in ob tem so poudarili, da je
resnična sreča v tem življenju večinoma neodvisna ob blagostanja in družbenega položaja, kot je
blagostanje v vsakem primeru povezano s pozitivnimi moralnimi vrednotami, ki so plod zvestega
krščanstva, krščansko izobraževanje pa je zato najvišjega praktičnega in bistvenega pomena v zavezi

Cerkve in države (Winch 1996).

Pomen tako preproste ugotovitve pa se ne izčrpa z navedenim, kajti več kot očitno je, da tudi
danes omejenost virov pomeni temno liso v razmisleku vladarjev tega sveta, ki so svetu vse do
zadnje velike svetovne krize leta 2007 oznanjali ideologijo nezadržnega in neomejenega

napredka, kateri je katoliška cerkev stalno oporekala in opozarjala, da je Zemlja fizično omejen
planet in zato tovrsten »neomejen napredek« že logično ni mogoč.
To zahteva nadvse resen razmislek, kajti vsi populacijski kazalci sveta kažejo nevzdržno
naraščanje populacije, predvsem v nerazvitem ali razvijajočem se svetu, ki ga planet ne bo
zmogel, če se bo to nadaljevalo. Populacija razvitega sveta pa se navkljub blagostanju in
izobrazbi nasprotno stara, torej zmanjšuje, vendar poučna stvarnost severne Amerike in
zahodne Evrope kaže, da sta blagostanje in izobraževanje edino, kar lahko spreobrne rastoče
populacijske kazalce nazaj v vzdržen obseg populacije fizično omejenega planeta, če vojne ne
jemljemo kot sredstvo za urejanje populacije.
1.3.5

Krščanski socializem v Angliji

Waterman (2004, 214) obravnava tudi krščanski socializem znotraj angleške cerkve, katerega
sta Marx in Engels označila za »sveto vodo, s katero duhovniki posvečujejo goreča srca
aristokratov«. To je bilo sprva kratkotrajno gibanje v anglikanski cerkvi med leti 1848 in 1854
(Christensen 1962), ki se je zopet pojavilo kot ideološko nejasno zavezništvo anglikanskih in
drugih teologov in socialnih aktivistov, organiziranih v bratovščini Sv. Mateja (1877), Krščanski
socialni uniji (1889 - 1919) in Krščanskosocialistični ligi (1906 - 1924). Ideje tega gibanja so
postale zelo vplivne med anglikansko elito, saj sta do konca stoletja približno dve tretjini vseh
oxfordskih dodiplomskih študentov pripadali Krščanski socialni uniji, med njenimi člani pa je
bilo približno tretjina vseh imenovanih škofov (Jones 1968; Norman 1987).
Waterman (2004, 214-5) navaja, da se vsi komentatorji strinjajo, da so bili angleški krščanski
socialisti naivni in zmedeni glede ekonomskih zadev (Jones 1968; Preston 1983), ker so
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intelektualno koreninili v romantičnem uporu zoper politično ekonomijo, katerega izvor vidi v
Southeyi (1803) silovito sovražni obravnavi Malthusovega drugega Eseja o populaciji. Stoletje
kasneje je tako vodilni krščanski socialist dneva, W. E. Moll (1857 - 1932) obsodil politično
ekonomijo kot ponaredek, ki uči, da obstajajo tisti, za katere Bog ni postavil krožnika na mizo
banketa življenja (Jones 1968).
1.3.6

Ekonomija in religija angleškega establishmenta

Sovražnost do politične ekonomije in identifikacija elite establishmenta kot »samozvanega
predstavnika ljudi« se je postopno razvijala v drugi polovici devetnajstega stoletja in četudi naj
bi mnoge sledi še ostale, se je ta proces obrnil šele v drugi polovici dvajsetega stoletja. Od
mlajših tvorcev krščanske politične ekonomije je škof Edward Copelston živel do leta 1849,
canterburyjski nadškof J. B. Sumner vse do leta 1862, nadškof Dublina Richard Whatley je pa
do leta 1863; vsi najvplivnejši cerkveni voditelji naj bi bili »prepojeni« z držo politične
ekonomije (Norman 1976).
Waterman (2004, 215) navaja, da podeželski gospodje, lordi in škofje niso gojili »prisrčne
ljubezni« do novega razreda industrijskih kapitalistov, parlament pa je bil le občasno
pripravljen odstopiti od laissez-faire teorije in uzakoniti vladne intervencije v primerih
zloglasnih krivic in bede. V »Lačnih štiridesetih« je bilo hitro polno takih izjem, saj se je v
Londonu in industrijskih mestih prebivalstvo podvojilo in zaradi popolnoma neurejenih
sanitarnih razmer je izbruhnila kolera. Vladajoči razred je bil prisiljen ukrepati in urejati
nastalo stanje, da bi ohranili »tradicionalen vzorec angleškega življenja«. Sposobnost vlade za
urejanje nastalega stanja zaradi družbenih, kulturnih, tehničnih in materialnih dejavnikov, ki so
preoblikovali zasebni sektor, je bila zelo povečana. Vlada je dobila mnogo bolj mogočne in
učinkovite inštrumente za doseganje družbenih ciljev, pri čemer so tvorno sodelovali tudi
škofje Wiberforce, Thirlwall in celo Sumner, ki so podpirali Factory Act in ureditev javnega
zdravstva, hkrati pa so še vedno zagovarjali svoja laissez-faire načela.
Začetna prelomnica razdora med ekonomisti in večino izobražencev zgornjega razreda se je s
sekularizacijo britanske intelektualne kulture v 1860-ih poglobila, še posebej po letu 1890 z
nastopom ekonomije kot poklica. Spor med krščanskim socializmom in politično ekonomijo pa
je bila razprava znotraj elite establishmenta in z začetkom novega dvajsetega stoletja je prišlo
do obsežnega razkola med profesionalnimi ekonomisti in profesionalno duhovščino (216).
Waterman ta spor ponazarja z »miniaturo razlike« med Alfredom Marshallom (1842 - 1924), ki
se je leta 1861 v Cambridgeu pripravljal na sprejem Svetega reda duhovništva, vendar so po
kratkem boju njegova religijska prepričanja »odpadla stran« in postal je agnostik (Keynes 197182), definiral poklic ekonomista v Britaniji in postal vpliven v svetu. Na drugi strani pa je mlajši
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R. H. Tawney (1880 - 1962) ostal zvest duhovnik in postal vodilni krščanski socialist. Verjel je v
temeljno nezdružljivost kapitalizma in krščanstva; četudi kot profesor na London School of
Economics, je ostal na zunanjih mejah svojega poklica, katerega razvoj mu je porajal globoko
nezaupanje.
Za Tawneya ni bilo »nič takega kot ekonomska znanost«, kot je zapisal v svoji Common Book
leta 1913, in je Marshallovo zatrjevanje, da je potrebno družbene probleme študirati v `istem
redu mišljenja`, v kakršnem se presoja tudi stabilnost vojne ladje v slabem vremenu, označil za
blebetanje (Tawney 1972).
Tawney je bil vseživljenjski prijatelj Williama Templa (1881 - 1944), ki je postal canterburyjski
nadškof in je odprl vrata ponovnemu zbližanju ekonomije in Cerkve, čeprav je sicer kot mlad
mož razglašal, da obstaja zgolj »socializem ali herezija«; kasneje pa je spoznal bolj kompleksno
resničnost in, tik preden je postal nadškof, napisal Christianity and Social Order, ki je bila
označena kot eden temeljev države blagostanja (Temple 1976). Leta 1976 je konservativni
predsednik vlade Edward Heat poudaril izjemen vpliv nadškofa Templa na vse, ki so se resno
ukvarjali s socialnimi, ekonomskimi in političnimi problemi.
Verjetno zaradi Josiaha Stampa (1880 - 1941), znamenitega ekonomista in prijatelja J. M.
Keynesa, mogočne javne osebnosti, ki je zopet uveljavil sodobno inačico krščanske politične
ekonomije, naj bi Temple spoznal, da so verni kristjani, četudi v sozvočju teoloških principov,
lahko globoko razdeljeni glede političnih vprašanj, zaradi legitimnega nestrinjanja »glede dejstev
primera«, in je zato poudarjal, da je ključnega pomena za Cerkev združeno delovanje brez
kakih posebnih politik, saj so te vedno odvisne od »tehničnih odločitev«, ki zadevajo stvarne
odnose vzrokov in učinkov v političnem in ekonomskem svetu, v čemer verniki nimajo bolj
zanesljive sodbe kot ateisti (Temple 1976).
Nadškof Temple je umrl pred koncem druge svetovne vojne in mnogo mlajši krščanski socialist
Denys Munby (1919 - 1976) nato razvije globlji pomen »tehničnega vedenja«. Po študiju na
Oxfordu je postal profesionalni ekonomist in avtor pomembnih knjig in člankov. S pomočjo
svojega prijatelja R. H. Prestona, prvega anglikanskega teologa z univerzitetno diplomo
ekonomije, uvidi pomen »tehničnega vedenja« (Waterman 1990) za krščansko družbeno misel.
Munbyjevo osnovno sporočilo za anglikanske voditelje je bilo, da so »tehnične kompetence«
bistvene, zasebno podjetništvo in profitni motiv nista v vsem slaba in cenovni sistem je edini
način velikega ekonomskega sistema za zadovoljitev potreb velike populacije (Munby 1957).
Waterman (200, 218) navaja, da četudi vpliven, Munby v Cerkvi ni deloval s pozicije moči,
vendar je bil očitno resna grožnja svojim sodobnikom, medtem ko je javno mnenje pričelo
postajati naklonjeno ekonomiji, deloma zaradi izjemnega Keynesovega prestiža v uradnih krogih
in zmagoslavja keynesianskih politik povojne blaginje. Za novo politično ekonomijo se je zdelo,
da ponuja zdravilo za ekonomske bolezni družbe brez neurejenih potreb po večjem obsegu
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temeljnih sprememb. Tako je od sredine 1950-ih prejšnja samodejna sovražnost v Cerkvi do
tržnega družbenega reda počasi izginjala in od 1980-ih naprej se zopet pojavljajo znaki
obnovljenega dviga vrednotenja krščanske politične ekonomije (218-9).
1.3.7

Ekonomija in teologija v družbeni teoriji angleškega establishmenta

»Strog predmet« politične ekonomije je bila zgolj raziskava narave, produkcije in distribucije, ne
pa njene povezave z vrlinami ali srečo, ker na njeno uporabnost in koristnost ne vpliva
moralna narava blagostanja, kajti naj bo blagostanje dobro ali zlo, ali deloma oboje, zato
blagostanje ni nič manj pomembno. To kaže, da je Whatley privzel Paleyevo teleologijo naravne
teologije (Paley 1802). Namen naravne teologije je bilo prikazati strogo znanstvene rezultate
raziskave, ki vzpostavlja znanje Boga brez razodetja, Svetega pisma, tradicije in blaženega
uvida, kajti bistvenega pomena bi naj bilo, da se podatki vzpostavljajo kot dokaz, ki se lahko
pojavi v vsakdanjem toku narave in zato bi naj tudi zakoni trgovine bili zakoni Boga, na enak
način, kot so zakoni Boga v zakonih Newtonove mehanike (114-122).
Tako naj bi bili mogoči vsaj dve vrsti izmenjave na mejah med politično ekonomijo in
krščansko teologijo, ki se lahko uporabi, namreč prvič (1) kot dokaz božanske bistroumnosti in
spontanega reda in drugič, v družbah, kjer so krščanstvo še naprej priznavali kot državno vero,
je (2) ekonomija v kombinaciji s teologijo lahko vzpostavljala normativno družbeno teorijo.
Drugi razlog »mejnega prehoda« med ekonomijo in teologijo je novejšega datuma ter je
posledica zapoznelega pripoznanja cerkvenih organov Whateleyjeve trditve, da je ekonomija
etično nevtralna znanost, ki je avtonomna in spoštljiva do teologije (122-126). Vztrajanje, da je
politična ekonomija vrednostno nevtralna, je bilo vključeno v pozitivno študijo sredstev
filozofije znanosti (Dugald Stewart), ki poudarja prednost teorije v vseh znanstvenih raziskavah
in analitično naravo takšne teorije, razvite in popularizirane po Seniorju, in postalo temelj
metodološke pravovernosti, kasnejše teorije J. N. Keynesa in Lionela Robbinsa (220), kar se
sedaj prepoznava kot »pozitivna ekonomika«. Waterman navaja tudi predpostavke povezanosti
ekonomije in teologije v družbeni teoriji establishmenta:
1.

Predpostavlja se, da obstaja vladajoči razred ali elite, ki ima dobro razumljeno dolžnost, da oblikuje in
uveljavi javno politiko v luči obče sprejetih in legalno dopuščenih krščanskih verovanj in doktrin.

2.

Duhovščina nacionalnih cerkva zaseda jasno določeno ustavno mesto v državi in je dolžna (med ostalim)
poučevati krščansko religijo vse razrede v družbi.

3.

Dolžnost duhovništva je dajati napotke vladajočemu razredu v teh teoloških principih, ki podpirajo
javno politiko v krščanski družbi.

4.

Vladajoči razred (kateri lahko in dejansko tudi vključuje škofe in druge visoke cerkvene dostojanstvenike)
si mora pomagati z najboljšim »tehničnim« znanjem, da oblikuje in uveljavi politiko.

5.

»Tehnično« znanje o »dejanskih odnosih in vzrokih in učinkih v političnem in ekonomskem svetu« je
intelektualna lastnina skupnosti izvedencev, kateri so lahko kristjani, ni pa to nujno, »kajti ti kristjani kot
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taki nimajo nič boljše presoje kot ateisti«.
6.

Ne glede na zasebna religijska prepričanja je profesionalna dolžnost izvedencev (ekspertov), da priskrbijo
najboljšo možno analizo in nasvet o relevantnih političnih in ekonomskih dejavnikih.

Waterman (221) naslavlja dvoje resnih očitkov družbeni teoriji establishmenta in sicer da
resnica o sodobni znanosti temelji na kriteriju »učinkovitosti znanja, kar je logično dopustno,
vendar v bistvu samovoljno/arbitrarno in zato načelo credo ut intelligam deluje preko vsega
polja znanja. Spoznavna sposobnost obeh, tako znanosti kot religije, je zato odvisna od istega,
bistveno krožnega procesa in nemogoče je kritizirati ali slaviti trditve ene resnice z metodo, ki
je značilna za drugo.

1.4

»NOVE POLITIČNE EKONOMIJE«

Waterman (2004, 225-49) v »spremembi politične doktrine« obravnava poleg že navedenega
tudi ekonomijo kontrole, ki naj bi pojmovala ekonomijo kot stroj (Kuenne 1968), v
znanstvenem socializmu celo kot »stroj klobas« (Samuelson and Slow 1953), kar jo navidezno
dela »lažjo«. Vse od leta 1870 naprej naj bi bila opazna povezava med »socialnim inženiringom«
in matematično ekonomijo, ki so jo nekateri zavračali, kot Hayek in Frank Knight. V tem
kontekstu navaja Josepha Schumpetera (1943), ki mu obet socializma sicer ni bil všeč, vendar
je, boječ se njegove neizbeženosti, menil, da je Marx imel prav, ko je trdil, da kapitalizem
uničuje svoj institucionalni okvir in ustvarja pogoje za novega; na vprašanje, ali socializem
lahko deluje, pa je odgovoril, »da seveda lahko« (Schumpeter 1943). Waterman nadaljnjo
obravnavo neoklasičnega bloka znanstvenega socializma razgradi v kratko obravnavo
neoklasične produkcije in distributivne (delitvene) teorije, neoklasično teorijo koristi in
blagostanja, socialistično kalkulacijo, polno zaposlitev, kolektivno odločitev (Waterman, 2004,
232-40).
Nadalje obravnava neoklasično sintezo in matematično ekonomijo, katere najbolj znan
predstavnik po letu 1946 je bil Paul Samuelson, sicer avtor v svetu znanega dela Economics: An

Introductory Analysis (Samuelson 1948).
Paul Samuelson se je strinjal s Keynesom, da trg lahko deluje primerno, če država zagotavlja
stabilno ekonomijo na ravni polne zaposlenosti; v tem obdobju so študente »učili«, da je

ekonomska dejavnost človeške združbe racionalen sistem, zadovoljivo voden s strani
ekonomskih znanstvenikov, ki so zato zaupanja vredni pri oblikovanju in uveljavljanju sredstev
za kontrolo ekonomske dejavnosti, tako da dosežejo določene kolektivne cilje«. »Nova politična
ekonomija« Samuelsona naj bi šla do najbolj »zlobne inteligence«, kar za Watermana ni nič
drugega kot francoska oeconomie politique, za katero so Adam Smith in njegovi sledilci menili,
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da je zapečatena za vedno (Waterman 2004, 238-40).
V Ameriki in Britaniji so izobraženi razredi do srede 1950-ih sprejeli neoklasično sintezo, ki je
zlagoma nadomestila laissez-faire ekonomijo in v drugi polovici dvajsetega stoletja naj bi še
verjeli, da ima moderna tehnična ekonomija dovolj sredstev in orodij za kontrolo vzpostavljene
regulacije, da lahko liberalizem in socializem brez revolucije pomirjena živita v ekonomiji
blagostanja (Lerner 1944).
1.4.1

»Nove politične ekonomije« enaindvajsetega stoletja

Waterman (240) navaja, da je bila ekonomija kontrole v zadnjih petdesetih letih pod strogim
nadzorom, od katere je, če sploh kaj, ostalo levega, četudi naj bi vsi bili »keynesijanci«.
Neoklasični model občega ravnovesja K. J. Arrowa in G. Debreuja (1954) so spoznali za
neuporabnega za predpisovanje blagostanja tako v socializmu kot v kapitalizmu.
Kolektivne odločitve pa so »odložene« v diktaturo, in četudi bi bile sprejete demokratično, bi ne
glede na vsa ekonomska orodja še vedno ostajalo dobro razumljeno dejstvo, da agenti v javnem

sektorju na prvo mesto postavljajo svoje zasebne cilje, kar lahko vzpostavlja konflikt s
kolektivnimi cilji.
S podcenjevanjem intelektualne podmene prosocialističnega političnega konsenza na ta način,
bi naj »nove politične ekonomije« v zadnjih dvajsetih letih dvajsetega stoletja proizvedle očiten
ideološki efekt, v vsakem primeru naj bi »novi keynesijanci« ali »postkeynesijanci« skoraj vsako
praktično makroekonomsko teorijo vsaj deloma utemeljili na »hipotezi, ki je drugačna kot
realnost« (Arrow 1987); strinjali pa so se zgolj o tem, da je konsenz mrtev. Nove
»institucionalne ekonomije« so se razvijale osredotočene na imperfektno informacijo in na
problem načelnosti agenta (principal agent problem), ki je poseben primer bivše »strateške
inteligence« in omejene realnosti.
Waterman (2004, 248) v obravnavi »nove politične ekonomije« enaindvajsetega stoletja poudari
na koncu, pod črto, zdi se dramatično, da je med »inteligentnimi ljudmi« skoraj pol stoletja
obstajal neprelomljen konsenz, da država lahko in bi morala urejati, regulirati ali kontrolirati
ekonomsko dejavnost v javnem interesu občega blagostanja; »inteligentni ljudje« pa so vztrajali
v tem prepričanju s pomočjo najsodobnejše države ali najsodobnejše ekonomske teorije države
(»by state of arts economic theory«) in pri tem poudarja tudi izrazito podmeno ideološkosti
ekonomskih teorij.
Tako meni, da je »neoklasična sinteza« še leta 2004 menila, da Smith nima prav, in naj bi
njegova opozorila preslišala, hkrati pa poudari Smithovo misel, da je »dolžnost nadziranja

industrije zasebnikov in njeno usmerjanje k polni zaposlenosti najbolj primerno interesom
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družbe«, kar je tisto, kar zahteva primerno predstavo izvršitve, kateri nobena človeška
razumnost in znanje ne bosta nikoli zadostovala.
Waterman (249) s Smithovo mislijo, da je ključni problem ekonomije človeška omejenost
(Smith 1976 [1776]), v bistvu zaključuje in poudarja, da sta »razum« in »znanje« ključni vodili
razvoja.
Waterman (2004, 240-49) ugotavlja, da v tretjem tisočletju mnoge vlade sveta privatizirajo
države blagostanja, kar se je začelo dogajati po padcu sovjetskega imperija na podlagi
neokonservativnega konsenza »o slepi veri v sile trga« in »ekonomijo kontrole«, ki je značilna za
ta stari konsenz, in da je »neokonservatizem« imel resnično intelektualno podmeno v navzočem
stanju ekonomskih teorij, ki so zarjavele v kolektivističnih ali v vsakem primeru v dirigiranih
doktrinah države, ter dramatično zaključi, da se zopet vrača eocnomie politique …
Kaj to pomeni, lahko pomaga razumeti Novak (1989, 33), ki navaja, da je v času francoske
revolucije večina zmagovitih filozofov novih idealov liberalizma in napredka videla katolištvo
kot sprevrženo zvezo Cerkve in države, ki legitimira, torej podpira vsemogočno državo -

ancient regime in eoconomie politique, o katolikih pa so razmišljali kot o sodelavcih obeh tiranije in tradicionalne revščine, kar zastavlja vprašanje, kdo sedaj v enaindvajsetem stoletju
zaseda nekdanje mesto Katoliške cerkve in tvori ancient regime in eoconomie politique.
To je Pij XI. po velikem borznem zlomu leta 1929 in začetku do tedaj najhujše svetovne
finančne in gospodarske krize že leta 1931 zelo jasno naznačil, ko je dejal,
:

da je očitno na prvem mestu ne samo kopičenje bogastva, temveč tudi silna moč in despotska
ekonomska oblast, ki je osredotočena v rokah peščice, ki pogosto niso lastniki, temveč le skrbniki in
direktorji naložbenih skladov, ki jih vodijo za obilno zadovoljstvo, in ta moč postane še posebej
neustavljiva, kadar jo izvajajo tisti, ki so sposobni voditi kredite in določati zneske, saj posedujejo in
nadzirajo denar in zaradi tega takorekoč nudijo življenjsko silo vsemu ekonomskemu telesu in grabijo,
kot bi v njihovih rokah bila duša same ekonomije, tako, da si nihče ne upa niti dihati proti njihovi volji.
(QA 150-9)

Pij XI. je to kopičenje moči označil kot značilno znamenje sodobnega ekonomskega reda in
naravnega učinka nebrzdanega svobodnega tekmovanja, ki dovoljuje preživetje zgolj
najmočnejšim, kar navadno pomeni, da gre za tiste, ki se najbolj neusmiljeno in nepopustljivo

bojujejo in se najmanj ozirajo na zapoved vesti, to osredotočanje moči pa je videl kot pot k
množenju boju za oblast in razuzdano stremuštvo za prevlado, ki je sledilo želji po koristi.
Sramotna zamenjava dolžnosti civilnih in ekonomskih oblasti, ki je ustvarila velika zla,
ekonomska »narodnjaštva« ali ekonomske »osvajalne politike« pa zanj niso bili nič manj
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pogubni kot zaničevanja vreden »internacionalizem« ali »mednarodna osvajalna politika« v
denarnih zadevah, za katero naj bi veljalo, da je domovina tam, kjer je človekovo bogastvo sreča
(QA 105-9 in Novak, 1989, 112).
Te besede Pija XI. se zde, kot bi se nanašale na zadnjo veliko svetovno krizo, ki se je zopet
začela z borznim polomom, tokrat leta 2007, in od katere si svetovno gospodarstvo še vedno ni
opomoglo, stare napake pa se ponavljajo in se zaostrujejo z neusmiljenim uničevanjem narave
planeta kot celote, na kar opozarja tudi papež Frančišek.
Pred obravnavo »politične ekonomije teologije« se zdi pomembno ponovno navesti tri
znamenja, ki jih omenja Waterman in se zde pomembna za nadaljnjo obravnavo:
Prvo (1) znamenje je miroljubna izginitev »starega režima« v Veliki Britaniji med leti 1829 in
1832, kar se je zgodilo s postopnim preoblikovanjem v novo dobo pluralizma, parlamentarne
demokracije in družbene mobilnosti, temelječe na stalni gospodarski rasti. S kronanjem
Viktorije, tudi za poglavarko Anglikanske cerkve je prvič v celoti uspelo utelešenje krščanske
družbene teorije v sodobno angleško govorečo kulturo, kar bi sicer lahko bilo odvzeto z
dogodki nasilja v 1790-ih letih, sedaj pa je ta kultura postala kot zrak, ki ga dihamo, meni
Waterman (2004, 183-4).
Drugo (2) znamenje se zdi izguba monopola Anglikanske cerkve nad višjim izobraževanjem, ki
je bil za Watermana »končno opuščen« šele v dvajsetem stoletju, sicer pa je vzpostavil večino
vladajočega razreda, ki je do 1980-ih odraščal v kulturi »javnih« šol establishmenta v Oxfordu in
Cambridgeu, kar se je Katoliški cerkvi večinoma zgodilo že po francoski revoluciji 1789, ko je
bilo uvedeno tudi obvezno osnovno javno šolstvo, ki je bilo ločeno od cerkve.
Tretje (3) znamenje pa vzpostavi angleška kraljica, tudi kot poglavarka Anglikanske cerkve, ob
odprtju 70 milijonov funtov vrednega objekta London School of Economics leta 2008 z
vprašanjem znanstvenikom:
Zakaj nihče ni napovedal tako velike svetovne finančne gospodarske krize?!

Skupina uglednih ekonomistov je angleški kraljici in poglavarki Anglikanske cerkve odgovorila s
poslanico na treh straneh konec julija 2009 in med drugim sporočila, da je za veliko krizo kriv
»neuspeh kolektivne domišljije mnogo bistrih ljudi« in »psihologija zanikanja« finančnih in

političnih krogov »finančnega čarovništva«, ki brezskrbno širi tveganje na trgih. (Guardian
2009)
Zdi pa se, da bi za denar, vložen v zidovje te univerze, lahko vzpostavili javno virtualno
univerzo, srednje šolstvo in predšolsko vzgojo in izobraževanje.

28

2. POLITIČNA EKONOMIJA KATOLIŠKE TEOLOGIJE
»Končno je božja ljubezen tista notranja moč, ki nagiba ljudi k dejanjem ljubezni, še več, k popolnemu
žrtvovanju samega sebe.«
Anton Štrukelj, Življenje iz polnosti vere (1995, 243)
»Cerkev ljubosumno bdi nad pristnim duhom svojih redov; in kakor se zelo veseli ob njihovi
mnogoterosti, tako močno hoče v vsakem od njih prepoznati pristnega [genuine] duha evangelija. Iz
dvatisočletnega izkustva Cerkev danes ve, tudi če se zdi, da mnogi kristjani na to pozabljajo, da vsa
`Propaganda fidei` in sleherna organizacija v cerkvenem območju ostaja navsezadnje brezplodna, če ne
stoji zadaj življenjska moč žrtve, ki se kot poslušna, uboga čista ljubezen hrani iz virov križane ljubezni
božjega Sina.«
Hans Urs von Balthasar (1974)

2.1

TEOLOGIJA POLITIČNE EKONOMIJE

Novak (1989, 3) ugotavlja, da kljub nepregledni množici knjig o Cerkvi in državi, veri in
politiki, veri in umetnosti, veri in psihiatriji, veri in spolnosti, teologiji in ekonomiji – verski
voditelji in teologi navadno celo glede prvobitnih načel ekonomije ostajajo brez točnih in jasnih
opredelitev in zato naj bi po Novakom prepričanju bilo smiselno ustvarjanje podvede teologije
– »teologije politične ekonomije« -, kar pa naj bi vzelo generacijo trdega dela.
Novak ugotavlja tudi, da je bilo »nekaj« tega dela že narejenega, še posebej v katoliškem
izročilu, kajti kmalu potem, ko je škof von Ketteler iz Mainza (1811 - 1877) prvič zastavil
»družbeno vprašanje« v svojih predavanjih leta 1848, so ugledni nemški izobraženci, nekaj od
teh je bilo jezuitov, zagovarjali živo izročilo kritične misli o prodirajočih ekonomskih in
religijskih stvarnostih. Novak navaja, da so med najbolj uglednimi imeni te tradicije Heinrich
Pesch, SJ. (1854 - 1926), Oswald von Nell-Breuning, SJ. (1890 - 1991), Gustav Gundlach, SJ.
(1892 - 1963), Goetz Briefs (1889 - 1974) in Franz Mueller, SJ. (1900 - 1994).
Tudi ameriški učenjak, duhovnik John A. Ryan (1869 - 1945), kot dokaj neodvisen od evropske
misli, ustvari ugledno delo A Living Wage, Distributive Justice, and Reconstruction of the Social

Order, ki je imelo zelo velik vpliv na administracijo Franklina Delano Roosevelta, kot sporoča
naslov Ryanove biografije, Right Reverend New Dealer. Joseph Schumpeter pa je opisal
evropsko vejo tega izročila v svoji Zgodovini ekonomske analize.
Novak (1989, 4) navaja, da papeži Katoliške cerkve že od 1891. leta, ko je izšla okrožnica Rerum
Novarum, razpravljajo o povezavah religije in ekonomije v nizu »uradnih pisem«, s katerimi
naslavljajo katolike in svet. Ta »uradna pisma« vzpostavljajo samozavedajočo se tradicijo
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konceptov in opisne analize, temeljnih načel in preudarne presoje o obstoječi politični
ekonomiji in ustvarjajo presek komentarjev o toku svetovnih dogodkov v zadnjem tisočletju.
Novak med tovrstna temeljna besedila, ki navadno izhajajo na datum izida prvega, tako umešča

Rerum Novarum (1891) Leona XIII. in Quadragesimo Anno (1931) Pija XI., ki se večinoma
osredotočata na politične ekonomije zahodne Evrope. Kasnejša pisma: Mater et Magistra (1961)
in Pacem in Terris (1963) Janeza XIII. Populorum Progression (1967) in Octogesima Adveniens
(1971) Pavla VI in Laborem Exercens (1981) Janeza Pavla II. pa obravnavajo stvari, ki zadevajo
svetovni razvoj.
Novak poudarja (1989, 4), da tudi več kot sto let stara gibanja »Družbenega evangelija«
ameriškega protestantizma in mnoga druga gibanja krščanskih socialistov v Evropi prav tako
razvijajo temeljna besedila o ekonomiji in religiji. Tako naj bi pisanja Walterja Rauschenbusha
(1861 - 1918) in Reinholda Niebuhra (1892 - 1971) postala središče žarišča obsežne razprave in
pomembne ustvarjalne dejavnosti. Prav tako naj bi bilo pomembno življenjsko delo Walterja
Muelderja (1907 - 2004) iz bostonske univerze, enega izmed učiteljev Martin Luthra Kinga
mlajšega; v to zbirko umešča tudi naknadno sestavljeno zbirko enajstih knjig o religiji in
ekonomiji Oxfordske konference leta 1937. Navaja, da vplivno zbirko tvorijo tudi študijski
projekti Svetovnega sveta cerkva in Narodnega sveta cerkva.
Novak ugotavlja, da je v zadnjih letih spet vidno vračanje k ekonomskim vprašanjem. Tako naj
bi protestanti in drugi v poznih osemdesetih letih dvajsetega stoletja vzpostavljali študijske
skupine visoke ravni o različnih ekonomskih vprašanjih, evangeličanske cerkve pa so bile vpete
tudi v neprijetno silovite javne razprave, ki so jih odpeljale onkraj običajnega individualnega
izkustva vere in v ustvarjalno dejavnost aktivizma zadevajočih se vprašanj povezanih s politično
ekonomijo (4-5).
Novak meni, da bodo zaradi teh in drugih razlogov politični voditelji še nadalje porabljali
nesorazmerne količine svojega časa za soočenje z ekonomskimi težavami, državljani pa bodo
vpleteni v intenzivno javno razpravo, ki zadeva davke in koristi, cilje in sredstva, hkrati pa naj
bi Cerkve do določene mere postale dejavne skupine pritiska za različna ekonomska vprašanja
(5).
2.1.1

Odločilen premik od družbene pravičnosti k politični ekonomiji

Novaka (35) meni, da je odločilen premik od »družbene pravičnosti« k »politični ekonomiji«, ker
načela družbene pravičnosti vzpostavljajo zelo visoko stopnjo pojmovnega povzemanja,
primernega za vse čase in okolja in tudi za vsak družbeni red. Načela politične ekonomije se
namreč odločilno gibljejo v smeri prihajajoče stvarnosti. Izbor politične ekonomije je tako izbor
temeljnega reda ali urejanja ključnih ustanov.
Načela reda pa so odločilna, kajti določajo potek vračanja in omogočijo (ali pa ne) učinkovite
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zavore in ravnovesja (checks and balances) ter dejavnosti človeka organizirajo kreativno ali nefunkcionalno, torej kot slabo delujoče. Novak ugotavlja, da besedi »politična ekonomija«
odražata zavest dveh bolj določnih sistemov države in ekonomije (35-6).
Katoliška cerkev mora prav tako določiti institucionalna sredstva za udejanjanje teh ciljev in ta
sredstva so lahko samo svojstvene oblike politične ekonomije. Novak meni, da za Katoliško
cerkev gotovo niso moralno enaki vsi različni sistemi politične ekonomije, vendar je pretirano
zahtevati, da izbere enopomensko obliko politične ekonomije kot standard za vse, kajti zdi se
dovolj jasno, da obstaja srednja vrsta politične ekonomije, ki lahko udejanja katoliška videnja
družbene pravičnosti, ker mora vsaka politična ekonomija, ki udejanja dostojanstvo človeške
osebe, temeljiti na privolitvi vladanih in »soudeleženosti« (36-37).
Novaku se zdi logična zavezanost katoliške družbene misli ekonomskemu razvoju in zaščiti
človekovih pravic, kajti Katoliška cerkev v svojem realizmu in občutku za stvarnost prepoznava

človeške slabosti vsake institucije in ve, da vsaka politična ekonomija nosi tudi človeško
grešnost.
Zato mora biti značaj visoko na listi meril za sprejemljivo politično ekonomijo, tako zaradi
urejenega in miroljubnega predrugačenja za trajen razvoj kot za institucionalne zavore in
ravnovesja zoper osredotočenja moči. To, kar je doslej Katoliška cerkev naredila v ekonomskem
razvoju in zaščiti človekovih pravic, ima logično zavezanost, implicitno bolj kot eksplicitno,
gotovosti zamisli politične ekonomije, podobni tej, ki se izraža s prakso liberalnih institucij.
Mnogi teologi, še posebej v protestantskem svetu, naj bi dajali prednost demokratični
socialistični različici take politične ekonomije. Novaku se zdi, da je večina med teologi
naravnana k branjenju liberalnih institucij in še posebej človekovih državljanskih pravic (37).
Novak ne verjame, da bi morala katoliška socialna družbena misel delati za liberalno družbo,
vendar nasprotno meni, da liberalni družbi še najbolje služi katoliška socialna misel; ker
najbolje institucionalizira dostojanstvo človeške osebe, dviguje kvišku revne in naredi razvoj za
nekaj mogočega; množi dejavnosti človeških združenj in sodeluje pri vzpostavljanju bolj
spontanih, odprtih ter skupnostnih oblik življenja kot katerakoli družba v preteklosti, sedanjosti
ali predvidene prihodnosti (38).

2.2 RAZVOJ DRUŽBENE MISLI KATOLIŠKE CERKVE
2.2.1

Zgodovinski kontekst

Waterman (2004, 119) navaja, da se je razkol med ekonomijo in krščansko teologijo precej
nenadno zgodil v desetletju po letu 1789, ko je francoska revolucija na kontinentu, vendar ne v
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Britaniji, uničila star režim (ancien regime), ki je tako ali drugače določal evropsko kulturo vse
od leta 800, ko je papež kronal za cesarja Karla Velikega. Evropa je bila krščanska družba;
Cerkev in država pa sta bili eno in politična teorija zgolj zvrst ekleziologije, hkrati pa so stalno
potekali boji za prevlado znotraj te družbe (179-80). V času pred francosko revolucijo, torej v
časih starega režima, sta bili tako Francija kot Anglija konfesionalni državi; Francija katoliška,
Anglija pa protestantska. V Franciji je bilo obče intelektualno vzdušje zoperklerikalno in vedno
bolj zoperkrščansko, nasprotno pa je bilo v Angliji intelektualno vzdušje skoraj povsem
oblikovano s filozofsko, teološko in politično dejavnostjo najmogočnejših umov, tako laikov kot
klerikov, znotraj državne Anglikanske cerkve, kjer naj bi značilna misel majhne, toda
pomembne elite oblikovala obsežno ideološko obrambo starega režima, torej vladavine
establishmenta, zoper jakobince (17-8).
Waterman (180) navaja, da so se v Franciji, Belgiji, Italiji, Avstriji, Portugalski in Španiji s tako
hitrostjo vrstili napadi, da je bilo med leti 1791 in 1814 malo možnosti za karkoli drugega kot
boleče krize in proteste. Pij VI. je na napad na francosko cerkev odgovoril z okrožnico

Charistas (1791), v kateri je svaril pred revolucionarno filozofijo, ki vodi v smrt; to stališče je
nato obveljalo celo stoletje (Carlen 1981).
Novak (1989, 19-21) pa meni, da je težko zanikati, da je bil katolicizem med 1750 do 1859 v
umiku, njegovi intelektualni krogi pa naj bi se zdeli globoko propadli. Papež Pij IX. naj bi se v
letu 1864 s svojim seznamom krivoverskih naukov (Syllabus of Errors) zdel kot zven zvona
umrlega katolištva, kajti zdelo se je, da obsoja demokracijo, svobodo govora, svoboden tisk in
dejansko vsako drugo načelo liberalnega reda, Cerkev pa usmerja v skrajno nazadnjaštvo.
Waterman (2004, 181) pa navaja, da so bili papeži pred nastopom Leona XIII. kot Burboni, ki so
jih podpirali - »nič ne pozabijo« in »nič se ne naučijo« (»forget nothing« and »learn nothing«).
Novak (1989, 33) poudarja, da je za večino liberalcev katolicizem pomenil, ne samo sprevrženo
zvezo Cerkve in države, temveč tudi uzakonitev dejansko vsemogočne države starega režima
(ancient regime), katoliki pa bi naj bili sodelavci obeh, tako tiranije kot tradicionalne revščine.
Navaja, da se je pontifikat papeža Pija IX. (1846 - 1878) sprva zdel naklonjen spravi med
katolicizmom in liberalizmom, vendar ga je nenadzorovano nasilje liberalnega napada na
papeštvo in katoliški nauk pognalo v ogorčeno zavrnitev liberalizma (Hales 1960).
Novak (1989, 33) meni, da je to bila tragedija za katolištvo in za liberalizem, saj je slednji

potreboval katoliški občutek za skupnost, transcendenco, stvarnost, ironijo, tragedijo in zlo.
Katolištvo pa je potrebovalo ustanove liberalizma za družbeno udejanjanje svojega lastnega
videnja dostojanstva človeške osebe, neizogibne vloge svobodnih združenj in omejene države, ki
je spoštljiva do pravice vesti.
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Novak navaja, da se je nepričakovano zgodila obnovitev vere in intelekta med mlajšimi katoliki
Evrope, kot je Joseph Schumpeter poudaril v svoji Zgodovini ekonomske analize. Mladi
duhovnik Wilhelm von Ketteler (1811 - 1877) si je pridobil javno spoštovanje, ko je leta 1848 v
katedrali Mainza s šestimi ključnimi pridigami O družbenih vprašanjih - The Social Question v
Nemčiji rodil nov vek »družbenega katolicizma«, katerega skrb za družino je bilo njegovo
prepoznavno znamenje (19-20).
Eden največjih papežev vseh časov, Leon XIII., je v letu 1891 poimenoval Kettelerja kot
njegovega »velikega predhodnika« (Metlake 1912) zavezanega Katoliški cerkvi pri »prenovi
družbenega reda« v okrožnici Rerum Novarum, ki je odprla nov vek v katoliški misli, hkrati pa
je to prvi dokument v nizu tovrstne politične ekonomije teologije Katoliške cerkve.
Novak (1989, 20) nadalje navaja, da je taisti Leon XIII. uradno zavezal Katoliško cerkev k, prvič
v njeni zgodovini, velikemu učitelju Tomažu Akvinskemu (1225 - 1274), katerega knjige so bile

po njegovi smrti javno sežgane po ukazu škofa Pariza. Ta izbira je bila silno pomembna, saj je
bil Akvinski teolog sveta, celosten humanist in svetopisemski stvarnež, ki je Cerkev učil vzeti
resno vsako vprašanje tega sveta. Novak opozarja, da se izbira misleca trinajstega stoletja za
problematiko devetnajstega stoletja lahko zdi kot korak nazaj, vendar ni bilo tako. Noben teolog
pred tem in od tedaj ni mislil tako sistematično in sintetično o vsakem vprašanju sveta in Boga,
hkrati pa ni zanikal nobenega od obeh, temveč je zatrjeval oba. Genij Tomaža Akvinskega bi
naj bil v zavrnitvi te izbire, saj je skušal prikazati, da katoliška vera izvira od istega Stvarnika,
ki je naredil svet in ki je kot Previdnost Gospodar zgodovine; krščansko življenje pa vključuje

znotraj sebe, vseprevzet z vsakim moralnim in resničnim dosežkom človeških bitij. Smela misel
Tomaža Akvinskega je Leonu XIII. ponudila način razmišljanja, ki je bil dostopen vsem osebam
dobre volje, četudi njegove misli umešča v posebno skladnost katoliške vere (21).
Katoliška cerkev je namreč zaradi zgoraj opisanih pretresov »čakala« vse do leta 1891, preden je
z okrožnico Rerum Novarum leta 1891 izoblikovala svoje prvo »uradno učenje« o industrijski
ekonomiji in podala tudi prvo učenje »politične ekonomije«.
Waterman (204, 179-81) ugotavlja, da je to obdobje »intelektualne izolacije« Katoliške cerkve, še
posebej papeških družbenih doktrin, to izolacijo pa Rerum Novarum (1891) ni samo
simbolizirala, temveč jo je na neki način celo potrdila in jo naredila za stalnico.
Novak meni, da si dva zgodnja arhitekta tega dolgega preporoda katoliške družbene misli
zaslužita posebno pozornost zaradi njunega precejšnega vpliva na prihodnje papeže, cerkveno
učiteljstvo in javnost. Gre za Nemca iz zahodnih območij, ki so bila pod velikim vplivom
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revolucionarnih francoskih idej. Prvi je bil dejaven duhovnik, kasneje škof, Wilhelm von Ketteler
(1811 - 1877), katerega slavne pridige o družbenih vprašanjih med adventom leta 1848 so odprle
ključno razpravo stoletja (Ryan, John A. and Husslein, Joseph 1920; The Social Teachings of
Wilhelm Emmanuel von Ketteler 1981). Drugi je bil jezuit Heinrich Pech (1854 - 1926), največja
luč v zgodovini katoliške ekonomske misli, katerega mogočni zbir pet knjig Lehrbuch der

Nationaleokonomie (1905 - 1926) je anglosaksonskemu svetu pomagal razumeti vsaj del nemške
»socialne tržne ekonomije«, uveljavljene z nemškim CDU politikom Ludwigom Erhardom (1897
- 1977), ki je po drugi svetovni vojni kot gospodarski minister imel vodilno vlogo v nemškem
»gospodarskem čudežu«, v letih od 1963 do 1965 pa je bil tudi kancler Zahodne Nemčije.
(Novak 1989, 61-2)
2.2.2

Wilhelm von Ketteler (1811 - 1877)

Wilhelm von Ketteler je bil škof Mainzna (1850 - 1877) in znan duhovni voditelj nemških
katolikov ter ustanovitelj nemške škofovske konference (1867). Študij duhovništva je pričel pri
tridesetih letih, pred tem je diplomiral iz prava in bil vladni uradnik. Kot duhovnik se je redno
udeleževal Narodnega zbora, kot poslanec v letu 1848, kot škof pa je bil v nemškem
parlamentu 1871. leta. Služil je tudi v podeželskih župnijah in ostal zavezan »družbenim
problemom«, dokazujoč, da je človek globoko povezan z materialnimi pogoji družbenega
življenja.
Liberalizem je poistovetil z dvema glavnima učinkoma; (1): oplenil je človeška bitja do ničevosti
vsega, razen individualizma, in (2) izpodrinil prejšnje organske vezi z mehaničnimi, razumskimi
načeli organizacije, na večinoma nebrzdanem svobodnem trgu krutega tekmovanja konkurence.
Na katoliškem zboru v Mainzu leta 1848 je Cerkvi odločno predlagal » obrat k delavskim

vprašanjem« v šestih pridigah o stališču Cerkve do družbenih vprašanj, kot škof pa je leta 1864
objavil Delavski problem in krščanstvo in bil glavni sovražnik liberalizma. (62-3)
V Kettelerjevem času so bili liberalci v Nemčiji pogosto protireligiozni, vztrajajoč, da
razsvetljenstvo zavrača religijo kot preostanek temnih vekov. Dopuščal je, da so liberalci imeli
namen narediti življenje boljše za vse; vendar je menil, da to gradijo na protislovju napačnih in
plehkih načel atomskega, torej neznatno majhnega individualizma. (63)
Novak (63-4) pa opredeli tudi tri mogoče razlike med zgodovino liberalizma v Veliki Britaniji
in Nemčiji, ki naj bi jih šolniki morali upoštevati:
(1.)

Na prvem mestu, da se kontinentalni liberalizem dozdeva kot sistematično protireligiozen, na način, v
katerem anglo-ameriška misel ni bila.

(2.) Drugič, anglo-ameriška misel je, medtem ko je slavila individualizem, sočasno privzela vsaj tiho
upoštevanje moralnega nazora tovariškega sočutja in spoštovanje običajnega prava. Nasprotno pa je
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nemška misel skoraj vedno dajala izjemen pomen »organski« povezanosti srednjeveškega življenja in
pomembnosti družbenega reda. Ketteler je to slavil v pruski vojski in v nedotakljivosti doma in
domovine (Social Teachings of Wilhelm Emmanuel von Ketteler 1981). Novak navaja, da je bil nemški
misli britanski individualizem izredno zoprn.
(3.) Tretjič, za časa življenja von Kettelerja je bilo v Nemčji plemstvo v polnem razcvetu, gradilo je velike
nove dvorce in skušalo prekašati tistega v Versaillesu, kot je to delal Ludvik II. Bavarski, »revolucije« so
bile teleskopsko stisnjene v čas generacije, plemiške in vojaške vrednote so cvetele kakor nova »kultura
dimnikov« industrijske inovacije. Posvetna združitev Nemčije, posodobitev in gibanja demokracije
tekmujejo zoper močno vdanost staremu režimu (ancien regime), religijske razlike med katoliki in
protestanti pa so bile v Nemčiji tako ostre kot tiste med verniki in neverniki.

Novak (1989,64) navaja, da je Ketteler spoznal, da je duh liberalizma nosilec znanstvenega in

tehnološkega toka in zato še bolj mogočen od vseh groženj, Cerkev pa je pripravljal za sodobno
družbeno prenovo in pomagal krepiti nemški katolicizem in kasneje papeštvo v odnosu do
liberalizma.
Novak navaja, da so po II. svetovni vojni celo teoretiki »ekonomskega čudeža«, ki jih je vodil
finančni minister in kasnejši kancler Ludwig Erhard, bili kot diamant trdni v razlikovanju svoje
»socialno tržne ekonomije« od »liberalno tržne ekonomije«, vendar četudi krščanski demokrati
niso bili socialisti in ne liberalci, bi naj ta izraz zanje bil neprijeten. (Thesing 1979) To še v
največji meri razkriva Kettelerjev pomen in vsebino njegove tretje poti, ki jo Novak sicer
zamegljuje z »organsko« razpravo in še posebej s povezovanjem z nacizmom (Novak 1989, 65).
Novak (67) navaja, da je Ketteler, tako kot Karl Marx, sprejel razčlembo Ferdinanda Lassalla o
»železnem pravilu plač«, ki razume, da če bi lokalno delo tekmovalo s priseljenskim delom ali bi
vsi človeški delavci tekmovali zoper stroje, potem bi zakon konkurenčnosti v vsakem primeru
zahteval, da cenejše delo zmaga. Še več, stroški »dela« bi se znižali do tistega najmanj, ki ga
zahteva preživetje delavca in v obdobju prekomerne ponudbe »dela« bi delavci bili obsojeni na
stradanje, kar je za Kettelerja liberalna logika »atomizacije« človeških bitij »na stanje
istovetnosti« individualizma kot atomskega drobca.
Ljudje za Kettelerja niso bili številke, popolna družbena enakost pa je bila zanj blodna
neumnost, ki nasprotuje naravi, kajti mnogotere fizične in intelektualne zmožnosti človeka so
neskončno raznolike in neizmerno povečane z različnimi kulturnimi vplivi, ki delujejo v obsežni
raznoterosti okoliškega stanja. (Social Teachings of Wilhelm Emmanuel von Ketteler 1981)
Novak (1989, 69) navaja, da se je Ketteler strinjal s tem, da se mora človek sam vzdrževati
kolikor je to zmožen, vendar je zanikal, da je vsak posameznik v položaju, da to zmore. Vendar
je zapustitev tistega, ki ne zmore, za Kettelerja zločin zoper človečnost. Za Novaka je škof

Ketteler velik lik katoliške družbene misli, saj je uvidel, da je Katoliška cerkev učlovečujoča in
da skrb za duše neizogibno vključuje skrb za človeške materialne potrebe.
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Ketteler bi naj bil vzor kasnejšega papeškega napada na »liberalizem«, kajti preko njega in
množice katoliških družbenih teoretikov v Nemčiji, Avstriji in Švici je imelo nemško krščanstvo
nesorazmerno vlogo v zgodovinski evoluciji papeške družbene misli in tako je postal vzor, s
pomočjo katerega je lahko bila razumljena politična ekonomija (69).
2.2.3

Heinrich Pesch (1854 - 1926)

Novak (69) navaja, je Heinrich Pesch študiral pravo, preden se je pridružil jezuitom, bil štiri
leta na študiju v Britaniji in, kot Karl Marx, bil globoko vpleten v delavski problem dela. Pesch
je po vrnitvi v Nemčijo, po Kettelerjevi smrti leta 1877, naredil ekonomijo za svoj življenjski
študij. Živel je v bivšem Kettelerjevem domu in nadrobno komentiral vse velike ekonomiste,
zavračal pa tisto »ekonomijo«, ki je zatrjevala svojo neodvisnost od družbenofilozofskih načel.

Pesch ni hotel ločiti ekonomije kot znanosti od ekonomije kot politike in kot umetnosti, kajti
prepričan je bil, da so vrednote in cilji vedno vpeti v oboje in bi morali biti izrecno utemeljeni
in natančno oblikovani.
Pesch ni spregledal dejstva, da je ekonomija postala sorazmerno neodvisna znanost, drugačna
kot etika, katere odločilni vidik je moralno dobro, medtem ko je za ekonomijo to narodni
razcvet (Mueller 1951). Pesch je bil prepričan, da brez poštenega dela, poštenih poslov in

drugih vrlin državljanov nobena ekonomija ne more delovati dobro in ne doseže svojih ciljev,
ter je vztrajal, da vsak sistem ekonomije temelji na moralno-kulturnem soglasju, ekonomisti pa
bi morali navajati tiste moralne zahteve, brez katerih njihov sistem ne more delovati dobro
(Novak 1989, 70-1).
Novak ugotavlja, da Pescha zgodovinarji ekonomske misli praviloma prezrejo, verjetno zaradi
poudarjanja povezav med moralnostjo, religijo in ekonomijo, kar je sicer ohranjal ločeno, vedoč,
da ekonomistom ni potrebno teologizirati, moralizirati ali še slabše, izpeljati ekonomskega
sistema iz Svetega pisma. Pesch se je zavedal razlik med ekonomisti in tudi tega, da jih ni
mogoče razrešiti z znanstveno metodo, in poudarjal je, da so ljudje v svojih dnevnih
izmenjavah pod velikim vplivom filozofij učiteljev, prijateljev in javnega mnenja časa, saj je
verjel, da nihče ne more primerno razumeti vsakdanjih odločitev družine in politike v

ekonomskih transakcijah, brez razumevanja idej in moralnih nagibov »impulzov«, kar ga
prelivajo (71).
Novak navaja, po Richardu J. Mulcahyju, da naj bi jezuit Pesch svoje lastno delo smatral kot
evolucijski razvoj znotraj blaginje kapitalizma v izročilu Smitha, Pigouja in Marshalla (Mulcahy
1952). Vendar navedek o »vplivu učiteljev« prej sledi Smithovemu opozorilu »o omejenosti
znanja človeka«, ki je sedaj v enaindvajsetem stoletju ključni produkcijski faktor dobička, kar
kaže na vpliv in pomen znanja za gospodarski tok. Novak (1989, 72) pa to povezuje zgolj s
Peschevim »občenjem« Smithove razprave o blagostanju.
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Pesch naj bi menil, da ima »formalni objekt« ekonomije tri dele: (1) materialno blagostanje vseh
ljudi, oboje združeno s (2) političnim sistemom in (3) splošno rabo določenih moralnih in
kulturnih vrednot, saj se je zavedal, da je vpliv politike in kulture na ekonomijo mogoče
občutiti na vsaki točki.
Pesch je verjel, da so liberalci naredili tri velike napake. Prvič (1), preveč pozornosti so
osredotočili na posameznika, zanemarili družino, združenja, narodni občutek za ljudskost in
druge oblike skupnega življenja. Drugič (2), preveč pozornosti so osredotočili na kolikost ali
kvantifikacijo materialnih vidikov ekonomskega poslovanja in premalo na enako pomembno
moralno motivacijo in namene ter nagibe. Tretjič (3) – zgolj individualno ne bo zadovoljilo
posameznega smisla, zato je potrebno poistovetenje skupnega dobrega in rast skupnih
možnosti ter vzpostaviti smisel državnega podjetništva - pretiran individualizem, metodološki
materializem in neuspeh premisleka o skupnem cilju bodo liberalizmu sčasoma odvzeli
duhovno moč, boj s tako praznino znotraj liberalnih kultur pa bodo razvneli nevarni vetrovi
mnogih vrst, vključno z najnevarnejšim od vseh, strastno se dvigajočim marksizmom (73).
Pesch je namreč razumel, da sta marksizem in socializem kot religijski sili močna natanko tam,
kjer je bil liberalizem šibek. Liberalizem bi naj sicer požlahtnil človeška bitja s poudarjanjem
njihovih individualnih svoboščin, vendar jih je pustil zapuščene, same in prazne, materializem
pa je ponujal bogastvo ob metafizičnem verjetju v neustavljiv in nepremagljiv tok zgodovine.
Pesch je podal svojo vizijo, imenovano »solidarizem«, ker je želel dokazati, da človeška
združenja, kot so delavske zveze, poklicni stanovi in korporacije (združbe) niso samo zbir
neznatnih posameznikov, temveč prej bistvene skupnosti v močnejšem in bolj povezanem
smislu. Pescheva predstava »tretje poti« naj bi bilo spoznanje, da imajo institucije liberalne
družbe večji smisel za skupnost, človeške vrednote in skupne namene ter cilje. Pesch je bil v
času objave Rerum Novarum star šestintrideset let in bil je navdušen, da je Leon XIII
poveličeval Kettelerja, vendar ni mogel vedeti, da bo kasneje tudi njegovo delo označeno kot
most med Leonom XIII. in Quadragessimo Anno Pija XI., za katerega je Peschev študent Oswald
von Nell-Breuning naredil osnutek.
Novak (76) navaja, da je bil Peschev solidaristični ekonomski sistem večinoma razumljen kot
nekaj, kar bi delovalo v okviru kapitalizma. Pesch je svobodno podjetnost postavil kot pravilo,
javno in državno podjetnost pa kot izjemo, vsaka ekonomska dejavnost pa je zanj upravičena,
če je skladna z nameni ekonomije in materialnim blagostanjem ljudi. Prednost pa je dajal
zadružnemu in sodelovalnemu lastništvu ter svaril, da ekonomski sistem izvira iz
individualistične svobode prizadevanja za dobiček in korist, voden po načelih menjave in
praksah liberalne ekonomske dobe, ki v prvi vrsti ne služi celotni dobrobiti ljudi, temveč
lastnikom kapitala in interesu denarja (77).
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Pesch je bil prepričan o potrebnosti služenja blagostanju vseh, kajti zanj vsaka smiselna
ekonomija lahko deluje samo v zanesljivem in razumnem družbenem redu s politično
enotnostjo in ravnovesjem, ki temelji na moralni in kulturni legitimnosti. »Solidarizem in
solidarnost« imata pomembno vlogo v uradnih katoliških dokumentih in komentarjih, vendar
Novak ugotavlja, da je prispodoba »solidarizma« težavna za anglo-ameriško javnost, ker
spominja na kolektivizem (78-9). Novak ocenjuje, da sodobna katoliška družbena misel, še
posebej po Janezu XXIII., daje uravnotežen poudarek dostojanstvu posamezne človeške osebe,
kar nekateri poimenujejo kot »personalizem«; ki pa je zgolj »posodobljen solidarizem« (79-80).
Novak v obravnavi Razvoja katoliške družbene misli s Peschem zaključi obravnavo »Arhitektov

katoliške družbene misli« in nadalje obravnava liberalizem in Adama Smitha ter njegova načela
politične ekonomije. Nato preide na obravnavo obrata Od politke k ekonomiji, Leona XIII. in
Pija IX. in katoliške političnoekonomske misel dela Rerum Novarum, Quadragesimo Anno, ter
obravnava »solidarizem« in »korporativizem«. Zatem obravnava Razvoj narodov in Stvarjensko
teologijo papeža Janeza Pavla II. (1920 - 2005), ki zelo jasno predoči temeljne predpostavke
katoliške politične ekonomije teologije, brez katerih po mnenju učiteljstva Katoliške cerkve ni
mogoče dosegati želenih ekonomskih vrednosti (ciljev) občega blagostanja:
Prvenstvo človeka - Novak navaja, da je Leon XIII. poznal marksizem le kot idejo. Pij XI. ga je poznal kot
krut poskus v zelo oddaljeni Rusiji, njegova groza pa je bila po Novaku v letu 1931 še vedno v začetnem
obdobju. Papež Janez Pavel II. pa je preživel skoraj vse svoje odraslo življenje pod marksističnim
stalinizmom in realnim socializmom in zato lahko razjasni pomen "solidarnosti" s poudarjanjem
prvenstva posameznega človeškega subjekta, kar je papež Janez Pavel II. povzel iz tradicije škofa
Kettelerja, Pescha in prejšnjih papežev in s tem osnoval novo teorijo človeškega delovanja in človeške
osebnosti. Za katoliško družbeno misel je človekovo delo bistvo vsega družbenega vprašanja, poudarja pa
tudi duhovno plat dela kot kontemplacijo in ključno vlogo invencij in odkritij (Novak 1989, 150).
Človek kot subjekt dela - Živali ne delajo, samo človek dela, je poudarjal papež Janez Pavel II., delo v
katoliški tradiciji pa nosi »znamenje« osebe, delujoče znotraj občestva skupnosti (Novak 1989, 250). Delo
ima notranjo razsežnost Duha in hotenja, razuma in volje ter družbeno razsežnost, kajti človek je
podoba Boga skozi zapoved poklicanosti, da gospoduje zemlji. Vsako človeško bitje v izpolnjevanju te
zapovedi odseva dejavnost Stvarnika, ki človeku nalaga nalogo spoznanja in odkrivanja ob zavestnem in
zavedajočem se delu. V tehnologiji pa katoliška misel vidi zavezništvo dela, katerega je proizvedla
človeška misel in je »sadež« dela človeškega intelekta in dokaz gospodovanja, tehnologija pa lahko
postane človekov sovražnik in zato papež naslavlja subjekt dela - človeško osebo (150).
Prednost dela pred kapitalom - Poklic temeljnih načel, ki so bila vedno predmet učenja Cerkve je načelo
prednosti dela pred kapitalom. V poteku proizvodnje je delo vedno učinkovit vzrok, kapital pa je zbir
sredstev proizvodnje, ostaja zgolj instrument ali instrumentalni vzrok. Abraham Lincoln in papež Janez
Pavel II. delita isto načelo - prednost dela pred kapitalom - in zato pričakujeta občo uspešnost,
rodovitnost in bogastvo (153).
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Pomen kapitala in prvenstvo človeka - Katoliška družbena misel temelji na bolj dograjenem, a ne
spremenjenem stališču papeža Janeza Pavla II., da sta kapital in delo osredotočena na isti cilj: prvenstvo

človeka. V katoliški misli kapital ne sme biti ločen od dela; slednje pa ne sme biti nasprotno kapitalu in
obratno. Sistem dela je lahko pravičen, sam po sebi resničen in moralno upravičen, če v svojih temeljih
presega nasprotje med delom in kapitalom, saj ekonomski proces demonstrira, da sta neločljivo
povezana. Papeži lomu med kapitalom in delom pripišejo zmotni obravnavi človeškega dela, zaradi
upoštevanja zgolj ekonomskih učinkov; ta lom imenujejo «ekonomizem«, ki se veže z materializmom,
torej verovanjem v prvenstvo premoči materialnega nad duhovnim in osebnim (154-5).
Lastništvo – ni »absolutna in nedotakljiva« pravica - Za obema konceptoma so življenja in stvarni ljudje.
Na eni strani so tisti, ki opravljajo delo in niso lastniki sredstev za produkcijo, na drugi strani pa so tisti,
ki delujejo kot podjetniki in posedujejo to premoženje ali predstavljajo lastnike. Papež Leon XIII. (1878 1903) se je v Rerum Novarum (1931), Janez XXIII. (1958 - 1963)pa v Mater et Magistra (1961) zavzel za
pravico do privatne lastnine, celo takrat, kadar je to vprašanje sredstev za proizvodnjo, ker katoliško
načelo ni kolektivizem marksizma in stalinizma. Krščanska tradicija ni nikoli podpirala privatne lastnine

kot »absolutne in nedotakljive« pravice (155-6). Delo pa je po zdravi pameti (katoliške družbene misli)
neločljivo od kapitala in delavec želi delež v odgovornosti in ustvarjalnosti, ker ne želi biti ujet v sistem
birokratskosti centralizacije, ki ustvarja občutek, da je človek samo drobec velikega stroja gibanega od
zgoraj, saj človekovo delo ni samo stvar ekonomije, temveč je še prav posebej stvar osebnih vrednot.
Personalistični argument vztraja, da človek lahko ohrani svojo zavest ustvarjanja za sebe, zasebna
lastnina pa je skrivnost tako za personalizem kot za ustvarjalnost (157).
Invencija in odkritje - Stvarnik je v viziji katoliške družbene misli skrit znotraj stvarstva neizrekljivega
bogastva, virov in možnosti, kar vse je klic k odkritju in uresničenju, za skupno dobro vseh. Velik

poudarek zato daje invenciji (iznajdbe, izumi) in odkritjem, kar vidi kot zlato nit obdobij zgodovine, ko
človek si preko svojega dela bolj in bolj odkriva Stvarnikove skrivnosti in jih prinaša v človeško rabo in
preko takšnega razodetja podvrže zemljo. Človek s svojim delom vzpostavlja kmetijstvo kot prvotno
področje ekonomske dejavnosti in nepogrešljiv dejavnik produkcije (158).

Potrebno se zdi navesti, da je bil najtesnejši sodelavec papeža Janeza Pavla II. sedaj že
upokojeni papež Benedikt XVI., tedaj kardinal Ratzinger in vodja kongregacije za doktrino vere,
verjetno eden največjih teologov dvajsetega stoletja, ki je vodil cerkveno učiteljstvo in
pripravljal okrožnice za Janeza Pavla II., ki so ga sicer imenovali tudi »potujči papež«.

2.3

POLITIČNA EKONOMIJA TEOLOGIJE IN DRUŽBENA MISEL KATOLIŠKE
CERKVE

Albino Barrera v svojem delu Modern Catholic Social Documents and Political Economy (2007,
vii) navaja, da sodobni dokumenti Katoliške cerkve nudijo »najdenje zaklada« učenja politične
ekonomije, kar naj bi ne smelo biti presenečenje, ker so papeški, konciliarni in sinodalni
dokumenti teološke refleksije o socialnoekonomskih krizah.
Barrera navaja, da katoliška družbena misel z Rerum Novarum (1891) govori o razmerah
delavstva v času v »zrelost odraščajoče« industrijske revolucije in se odziva na poglobljajoče
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ekonomske slabosti velike depresije/krize s Quadragesimo Anno (1931). Nadalje, Mater in

Magistra (1961), Pacem in Terris (1963) in Gaudium et Spes (195) raziskujejo vibrantno
ekonomsko obdobje velikega optimizma, v katerem so mnogi verjeli, da bo revščine končno
konec. Populorum Progressio (1971), Octogesima Aveniens (1971), Justice in the World (1971) in

Sollicitudo Rei Socaials (1978) pa izzivajo običajno razumnost v mednarodnih ekonomskih
odnosih glede na vse večje relativne neenakosti in poslabševanje stiske tretjega sveta. Laborem
Exercens (1981) je klical k premisleku vloge dela in družbenega življenja, pregledujoč posledice
hladne vojne, Centesimus Annus (1981) pa svari pred spregledom slabosti zatrjevanega
zmagoslavnega kapitalističnega modela ekonomskega življenja.
Plača družine za delavce, delitev dobička, soupravljanje, solastništvo sredstev proizvodnje,
zajamčena polna zaposlenost, pravica do zadovoljitve osnovnih potreb ne glede na
posameznikov produktivni prispevek v družbeni proizvodnji, država kot zadnje sredstvo,
vprašanja nezainteresiranosti in velika pomoč revnim narodom so samo primeri razsežnega
učenja Katoliške cerkve o politični ekonomiji. Ti družbeni dokumenti predvsem zadevajo
družbenoekonomsko življenje, vendar kljub temu ni bilo veliko narejenega v preizpraševanju
njihove narave in strukture, meni Barrera (viii) in nadalje navaja, da se sodobna družbena
tradicija Katoliške cerkve stalno sooča z očitkom, da ne ponuja nobene alternativne šole
političnoekonomske misli med klasičnim laissez-faire in socialističnim centralnim planiranjem
(vii-x).
Barrera (2001, 2) podaja tudi metodologijo; namreč, opredelitev »politične ekonomije« kot
ukvarjanja z distribucijo koristi in bremena skupnih produktivnih prizadevanj je veliko širše
področje, kot ga zajema običajna raba izraza »ekonomija«, saj obsega še zgodovino, teorijo,
moralne vrednote in politiko (Groenewegen 1987).
Naraščajoča prefinjenost sodobnih produkcijskih procesov z njihovo hkratno delitvijo dela je
porinila menjavo dobrin in storitev celo na še bolj osrednjo in pomembno vlogo v sodobni
tržni ekonomiji. Menjava, prvotno v naravi (naturalijah), posledično monetizirana ali
podenarjena, je postala načelen dohod za interakcijo med atomističnimi ekonomskimi agenti v
urejanju, ki se je razširilo po področjih in kompleksnosti. Različne šole misli politične
ekonomije pa so se razlikovale po konceptu ekonomske svobode in stopnja sprejemljivega
urejanja trga razlikuje mnoge različne politične ekonomije in je začetna točka vsake smiselne
raziskave.
Barerra meni, da morajo biti družbena vprašanja naslovljena tudi iz družbenozgodovinskega
vidika in posledično sodobni katoliški družbeni dokumenti ne trdijo, da so nespremenljiva
univerzalna aplikacija učenja o politični ekonomiji. Tudi ko se telo te literature naslavlja kot
družbena doktrina, to ni zaprt sistem, ker ljudje pričakujejo oris virov, ki jih nudi ta vera in
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človeška znanost, da lahko inteligentno in sočutno določijo, kaj pravičnost in krščanski
družbeni red zahteva. Navaja, da je že Pavel VI. poudaril, da v soočenju z različnimi situacijami
ta učenja ne morejo oblikovati enotnega sporočila in oblikovati rešitve univerzalne veljavnosti,
kar tudi ni namen niti poslanstvo Katoliške cerkve, temveč je na krščanskih skupnostih, da
analizirajo situacijo, primerno svoji državi, in v luči Evangelija vzpostavijo načela refleksije,
norme presoje in napotila (direktive) za dejavnost iz družbenega učenja Cerkve (Barrera 2001,
247).
Barrera govori tudi o »ad hoc« naravi tega učenja, ki upošteva »močvirje« literature, kar vodi k
ugovoru, da taka sistematizacija ni možna, ker dokumenti niso homogeni, vendar opozarja, da
ti dokumenti niso pojmljivi kot znanstvena razprava, temveč so oboje; tako spomin prejšnjih
okrožnic kot teološka refleksija družbenega nereda in zato bi naj ne presenečalo, da
komentatorji opažajo diskontinuiteto v metodologiji in kontekstu znotraj zbirke tega
družbenega učenja (Curran 1985a).
Barerra (2001, 248) navaja, da se ti namenski družbeni dokumenti lahko s pridom uporabljajo,
ker nas oskrbijo z mnogovrstnim dragocenimi vpogledi (opažanji) skozi čas. Tako naj bi imeli
telo moralnega premisleka ne samo o širokem polju družbenih vprašanj, temveč tudi o
drugačnih dimenzijah dolgoročnih problemov, preiskovanih pod različnimi pogoji skozi stoletje
naglih in pogosto motečih ekonomskih sprememb. Enako ta ponavljajoča se opažanja pomagajo
učenjakom uporabljati ista načela skozi raznolika družbena vprašanja ali nove dimenzije
večletnih razprav. V borbi z družbenoekonomskim vsakdanom ti dokumenti kažejo opazen

vzorec identificiranih nepravičnosti in krivic, ki jih je potrebno nasloviti s prilagojenimi
teološkimi in filozofskimi vpogledi prejšnjih del in hkrati predlagati nove pristope ukvarjanja z
družbenimi problemi. Barrera meni, da naj bi ti dokumenti imeli »nezmotljivo pravilnost« v
njim lastni metodi:
(1)

Vedno znova pozivajo k ureditvi temeljnih predpostavk transcendentnega dostojanstva človeka in
skupnosti.

(2)

Identificirajo nujnost in mnogovrstnost ekonomskih razsežnosti človekovega uspevanja in napredka.

(3) Sistematično razčlenijo potrebna načela in norme za pravičen družbenoekonomski red.

Barrera (2001, 248-9) meni, da so to vzorci in poenotenja, ki zagotavljajo osnovo za
konceptualno sintezo narave in strukture sodobne katoliške družbene misli o politični
ekonomiji, ki delujejo kot enotna zgradba, poleg tega pa še opominja, da osnove za ta družbena
učenja Katoliške cerkve niso vedno eksplicitna niti sistematična, vendar so izoblikovane ob
predpostavki, da morajo biti samorazpoznavna za bralce.
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2.3.1

Prispevek politične ekonomije teologije k ekonomski etiki

Barrera (171) meni, da se zdi pomemben razmislek o tem, kje je razločevana (distinktivna) meja
prispevkov te družbene tradicije za normativno ekonomijo in poudarja, da katoliška družbena
misel izziva klasičen liberalizem, da bi dosegal višje standarde na dve frontah in prepoznal, da
ekonomija dosega cilje preko učinkovite alokacije redkih dobrin in da poskrbi, ne samo za
veliko večino, pač pa za vse.
Še več, opogumlja in prepričuje standardno ekonomsko misel, da gre preko svoje pozitivistične
vloge in gradi ekonomijo v normativnih zavezah in obljubah. Po drugi strani pa prav tako
kritizira marksistični model s podpiranjem pomembnosti privatne ekonomije, pobude in
svobode in naporom prizadevanj za enakosti, vendar ne absolutne enakosti.
Katoliška socialna misel kritizira tako klasični liberalizem in marksistični kolektivizem kot
nesprejemljiv (GS, 65b; OA, 26, 31-37) in se ne strinja z antropološkimi predpostavkami
utilitarizma, materializma in individualizma – vse od liberalističnega zanašanja na profitni
motiv kot temeljnega motorja ekonomskega razvoja, neomejenega tekmovanja, kot ključa
ekonomske zakonitosti in njegovega klica za lastninske pravice z minimalno socialno
odgovornostjo.
Barrera (2001 172) nadalje navaja, da je tudi marksistični kolektivizem za to katoliško tradicijo
družbene misli prav tako nevzdržen zaradi sebi lastnega materializma, ekonomskega
determinizma in njemu lastne subordinacije, torej podreditev individualnih svoboščin
učinkovitosti in zapovedi kolektiva. Slednje se zdi celo bolj problematično kot liberalni
individualizem, saj v najslabšem primeru naredi trpeče in gospoduje v javnem in privatnem
življenju ljudi, vključujoč njihova prepričanja, verovanja in ideje. Katoliška družbena misel
začenja veliko težjo pot k hkratnemu sledenju enemu od dveh objektivnosti ali stvarnosti:


Dejavno promovirati obje, tako individualno kot skupno dobro.



Določiti (definirati) napredovanje v izrazu obojega, tako materialnega kot duhovnega razvoja človeške
osebe.



Potrditi oboje; tako pravico do privatne lastnine kot s tem ponavljajočo se obvezo pravične rabe.



Poudarjajoč vlogo obeh, države in privatnega sektorja, kot aktivnih agentov razvoja.



Prepoznati in ščititi legitimne trditve kapitala in dela v pravičnem in upravičenem deležu pri učinku
produkcije.



Vzpostavljanje obeh, tržnega in netržnega mehanizma za alokacijo upravičenj.



Zanašati se na kooperacijo in zdravo tekmovalnost.

Barrera ugotavlja, da je upravljati ekonomijo zapleteno, kadar je potreba po »žongliranju« z
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večkratno stvarnostjo oz. cilji napredovanja. To je še posebej resnično, kadar je vidna situacija,
v kateri je potrebno uravnotežiti dve nasprotujoči si situaciji ali stvari, torej med cilji, nameni;
kadar so zahteve politike na točki nasprotne usmeritve, saj izbira delovanja ni vedno jasna.
Potrebno je narediti preudarno in razumno presojo, potrebna pa je tudi večja mera
kompromisa in poguma, tako moralnega kot političnega. Mehanizem mnogih od teh ciljnih
dvojčkov ali dvojnih ciljev je potrebno šele vzpostaviti in, še pomembneje, njihove trditve
morajo šele biti predmet razprave in kritične raziskave z uporabo empirične stvarne evidence.
Meni, da je slabost moderne katoliške družbene tradicije nepreverjena narava mnogih norm, ki
izhajajo iz njenih principov. Tako je negotovo, ali bodo dinamike in posebnosti, kako priti do te
njene vizije pravičnega ekonomskega reda, združljive z motrenimi podatki. Tudi ko celo
teološka refleksija vzpostavi teoretično nerazdružljivost in konsistentnost preko raznovrstnih
potreb, ni jasen začetek in konec med enim in drugim, torej med mnogimi nameni in cilji v
splošni rabi, vaji ali praksi.
Sodobni katoliški družbeni principi:
- Interpretativni konceptualni okvir –

Tabela 12.1 – Barrera (2001, 258)
Barrera (172-3) meni, da je ekonomska analiza korporativizma v Quadragesimo Anno`s dober
zgled tega, kako mora biti optimističen pogled človeške osebe uravnotežen z analitično
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ocenitvijo njene mikroekonomije, in tudi, da se moramo spominjati, da ta socialna tradicija
naprej razvija vseobsegajoče principe in norme, ki ne vsebujejo podrobnejših rešitev za
posamezne probleme. Njihova primerjalna prednost je v prvem in ne zadnjem in po vsem tem,
tradicija sama priznava oboje, tako potrebo po prilagoditvi svojih principov in norm lokalnim
pogojem (OQ, 4) kot pomembnost vključenih razumevanj skozi različne znanosti za tak trud;
možen prispevek te dvojnosti namenov, ne glede na sodbe o utopičnosti ali naivnosti, pa so
lahko tudi v njihovi dobri artikulaciji podmene ključnih principov, ki argumentirajo, zakaj ni
predhodne osnove za razmislek, da so ti nameni in cilji sami po sebi nezdružljivi eni z drugim
(Barrera 2001, 173).

2.4

BENEDIKT XVI. – LJUBEZEN IN RESNICA TER ČLOVEŠKI RAZVOJ

Benedikt XVI. (2009, 12; CV 2) poudarja, da »je ljubezen glavna pot družbenega nauka Cerkve«
in »vsaka odgovornost in prizadevanje, ki ju opisuje ta nauk, zajema iz ljubezni, po Jezusovem
nauku pa vso postavo izraža »zgolj« naslednje:
»Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem. To je največja zapoved.
Druga pa je njej podobna: Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Na teh dveh zapovedih stoji vsa
postava in preroki.«
Mt 22,36-40 (SSP, 1512)

Za papeža Benedikta XVI. (2009, 12-3) je »ljubezen pravo jedro osebnega odnosa do Boga in
bližnjega; je počelo mikroodnosov: prijateljskih, družinskih, malih skupin; pa tudi

makroodnosov: družbenih, gospodarskih, političnih«. »Za Cerkev, poučeno iz evangelija, pravi –
je ljubezen vse, ker, kakor uči sv. Janez« (prim. 1 Jn 4,8.16). Spominja na svojo okrožnico »Bog
je ljubezen« (Deus caritas est) in, da »vse izhaja iz božje ljubezni, po njej se vse oblikuje, k njej

vse teži«. »Ljubezen je največji dar, ki ga je Bog dal ljudem, je njegova obljuba in naše upanje.«
(CV 2).
Papež Benedikt XVI. (2009, 13-4) navaja, da »ljubezen, polno resnice, lahko človek dojame v
bogastvu vrednot, ki ga je treba deliti in posredovati«. Resnica je namreč `logos`, ki ustvarja
`dia-logos`, torej sporočilo in skupnost. Ko resnica pomaga ljudem, da se osvobodijo mnenj in
subjektivnih vtisov, soglaša s tem, da preseže kulturne in zgodovinske meje in se spogleduje z
oceno vrednot in bistvom stvari. Resnica odpira in povezuje razumevanja v logos ljubezni: to je
krščansko oznanilo in pričevanje ljubezni. (CV 4).
Benedikt XVI. (2009, 16-8) ugotavlja, da je «ljubezen v resnici«-»Caritas in veritate« temeljno
načelo, na katerem je utemeljen družbeni nauk Cerkve, in navaja, da je to načelo dejavno v
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orientacijskih merilih moralnega dejanja in da še posebno skrb za razvoj družbe na poti v
globalizacijo nalagata pravičnost in skupno dobro (iustitia, bonum commune), kajti vsaka
družba izdela svoj sistem pravičnosti (»Ubi societas, ibi ius-kjer je družba, tam je pravo«),
vendar »Božja ljubezen presega pravičnost, ker ljubi in daje, daruje drugemu od `svojega`;
vendar ni nikoli brez pravičnosti, ki nas sili, da dajemo drugemu, kar je `njegovega, se pravi to,
kar mu pripada zaradi njega samega in njegovega dela«. »Ne moremo drugemu `darovati` od
svojega, ne da bi mu prej dal to, kar mu pripada iz pravičnosti« in »kdor ljubi druge z Božjo
ljubeznijo, je do njih predvsem pravičen«, kajti pravičnost je neločljivo, `notranje povezana z
ljubeznijo`.«
Benedikt XVI. navaja, da je pravičnost prva pot ljubezni, je njena najmanjša mera, sestavni del
tiste ljubezni v `dejanju in resnici` (1 Jn 3,18), h kateri je spodbujal apostol Janez, in nadalje, da
»po eni strani ljubezen zahteva pravičnost: priznavanje in spoštovanje zakonitih pravic
posameznikov in narodov«, po drugi strani »pa ljubezen presega pravičnost in jo dopolnjuje z
logiko daru in odpuščanja« (Janez Pavel II. 2002). `Človeškega mesta` »ne zidajo samo pravna
razmerja in dolžnosti, marveč še bolj in še prej odnosi zastonjskosti, usmiljenja in
občestvenosti. Ljubezen do bližnjega vedno razodeva tudi božjo ljubezen, saj daje vsakemu
prizadevanju za pravičnost v svetu teološko in odrešenjsko vrednost« (CV 6).
Benedikt XVI. (2009, 18-9) poudarja, da je treba biti zelo pozoren do skupnega Dobrega, kajti
»ljubiti človeka pomeni želeti njegovo dobro in se zanj učinkovito truditi«, in nadalje, da je
poleg osebnega dobra še dobro, vezano na družbeno življenje ljudi: skupno dobro, in to je
dobro »nas vseh«, ki ga sestavljajo posamezniki, družine in vmesne skupine, ki se povezujejo v
družbeno skupnost. »Ne gre za dobro, ki bi ga iskali zaradi njega samega, marveč zaradi ljudi,
ki sestavljajo družbeno skupnost in ki lahko samo v njej resnično in učinkovito dosegajo svoje
dobro. Hoteti skupno Dobro in si zanj prizadevati, je zahteva pravičnosti in ljubezni. Truditi se
za skupno dobro pomeni po eni strani skrb, po drugi pa korist od tiste celote ustanov, ki
pravno, civilno, politično, kulturno sestavljajo ogrodje družbenega življenja in se tako oblikuje

polis, mesto. Bližnjega ljubimo toliko bolj učinkovito, kolikor bolj se trudimo za skupno dobro
skladno s svojimi stvarnimi potrebami. K tej ljubezni je v skladu s svojim poklicem in svojim
vplivom v polisu poklican vsak kristjan.
To je institucionalna – lahko bi rekli tudi politična – pot ljubezni, ki ni manj usposobljena in
jasna, kot naj bi bila ljubezen, ki vodi k bližnjemu neposredno, mimo institucionalnega
posredovanega polisa. Ko prizadevanje za skupno dobro razvnema ljubezen, zmore več kot
zgolj svetno ali politično prizadevanje. Kakor vsako prizadevanje za pravičnost se tudi to
vpisuje med tisto pričevanje božje ljubezni, ki z delovanjem v času pripravlja na večnost. Ko
človekovo delo na zemlji navdihuje ljubezen, prispeva k zidanju tistega vesoljnega božjega
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mesta (civitas Dei), h kateremu je usmerjena zgodovina človeške družbe. V družbi, ki je na poti
globalizacije, se skupno dobro in prizadevanje zanj ne moreta odpovedati razsežnostim celotne
človeške družine, se pravi skupnosti ljudstev in narodov (PT 55), tako da sooblikuje edinost in
mir v človeškem mestu in ga do neke mere spreminja v predpodobo božjega mesta brez
pregrad« (CV 7).
Benedikt XVI. (2009, 20) se je po več kot štiridesetih letih od objave okrožnice Delo za razvoj

narodov (Populorum progressio) želel pokloniti spominu na velikega papeža Pavla VI. in
povzeti njegov nauk o celostnem človeškem razvoju ter ga posodobiti za naš čas.
To posodabljanje začenja okrožnica O skrbi za socialno vprašanje (Solicitudo rei socialis), s
katero je Janez Pavel II. počastil objavo okrožnice O delu za razvoj narodov (Populorum

progressio) ob njeni dvajsetletnici. Podobnega spomina je deležna le še okrožnica O novih
stvareh (Rerum novarum). Benedikt XVI. je prepričan, da si tudi okrožnica O delu za razvoj
narodov (Populorum progressio) zasluži ponoven premislek, »ki naj bi osvetlil napredovanje
človeštva po poti združevanja« (CV 8).
Benedikt XVI. (2009, 21-2) izraža prepričanje, da je ljubezen v resnici – caritas in veritas – »za
Cerkev v razvijajočem se in vseobsegajočem svetu globalizacije velik izziv«, saj je «nevarnost
našega časa v tem, da vzajemni odnos med vestjo in razumom, iz katerega se poraja resnični
človeški razvoj, ne bi imel nobenega etičnega vpliva na dejansko odvisnost med ljudmi in
narodi«. »Samo z ljubeznijo, razsvetljeno z lučjo razuma in vere, je mogoče slediti ciljem
razvoja, obdarjenim z bolj človeško in počlovečujočo vrednostjo. Delitev dobrin in virov, iz
katerega prihaja pristen razvoj, zagotavlja poleg tehničnega napredka in pristnega sožitja tudi
sposobnost ljubezni, ki zlo premaguje z dobrim (prim. Rim 12,21) ter vzpostavlja medsebojno
povezanost vesti in svobode». (CV 9).
»Cerkev nima tehničnih rešitev, ki bi jih ponudila (Pavel VI. 1971; OA 5; CA 83) in se nikakor
ne mara vmešavati v politiko držav« (Pavel VI. 1967). »Mora pa v vsakem času in po potrebi
izpolniti poslanstvo resnice do družbe, ki bo po meri človeka, njegovega dostojanstva in
njegove poklicanosti«.
Brez resnice podležemo empirističnim in skepticističnim življenjskim nazorom, ki se niso
sposobni dvigniti nad prakso, ker jih ne zanimajo vrednote – včasih niti pomeni – s katerimi bi
jih presojali in usmerjali. Zvestoba človeku zahteva zvestobo resnici, ki je edino zagotovilo

svobode (prim. Jn 8,32) in možnosti celostnega človeškega razvoja. Zato Cerkev išče resnico, jo
neutrudno oznanja in jo priznava povsod, kjer se razodeva. Temu poslanstvu resnice se Cerkev
ne more odpovedati. Njen družbeni nauk je poseben vidik tega oznanila: je služba resnici, ki
osvobaja. Odprto za resnico, pa naj prihaja od kateregakoli spoznanja, jo družbeni nauk Cerkve
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sprejema, drobce, v katerih se pogosto nahaja, pa sestavlja v celoto in jo v vedno novem
življenjskem izkustvu posreduje posameznikom in narodom« (Papeški svet Iustitia et pax 2006;
CV 9).
Ta del je za vsebino naloge najpomembnejši, saj papež Benedikt XVI. menda povsem spregleda
možnost sodobnih elektronskih medijev in uporabno vrednost obstoječih tehničnih sredstev
(ITC), kar je malo verjetno ali pa je to verjetno zavestno prepustil »heretikom«, ki naj bi hitro
zahtevali, da Cerkev uporabi ta informacijska tehnična sredstva za razlitje svojega znanja
mnogih najuglednejših svetovnih univerz vsem ljudem, kar bi bil zagotovo neizpodbiten dokaz
ljubezni Katoliške cerkve do človeka in onkraj verjetnega darovanja, saj tega stvarno ni mogoče
pričakovati od nobene druge institucije, hkrati pa bi to bil svojevrsten paradoks v zgodovini
razsvetljenstva, kajti tu bi ne smel prevladati klasičen izid konflikta med ekonomskim in javnim
agentom, ki se odvija v človeku, v korist zasebnega interesa, kajti vodilo Katoliške cerkve je
povsem drugačno.
»Končno je božja ljubezen tista notranja moč, ki nagiba ljudi k dejanjem ljubezni, še več, k popolnem
žrtvovanju samega sebe.«
Anton Štrukelj, Življenje iz polnosti vere (1995, 243)

Benedikt XVI. (2009, 39; CV 21) meni, da »človeški razvoj zahteva novo humanistično sintezo«.
Razmislek o današnjem človeškem razvoju prične s trditvijo, da je Pavel VI. imel izoblikovano
vizijo razvoja in da je s pojmom »razvoj« hotel pokazati, kako bi se svet znebil lakote, bede,
endemičnih bolezni in nepismenosti. To z gospodarskega vidika pomeni, »da bi dejavno in
enakopravno sodelovali v mednarodnem gospodarstvu; z družbenega, da bi prispevali k razvoju
razgledane in solidarne družbe; s političnega, da bi se okrepile demokratične vladavine, ki bi
zagotavljale svobodo in mir«.
Meni, da nas »današnje tehnične možnosti, prepletenost planetarnih odnosov, pogubni učinki
slabo vodenih in največkrat špekulativnih finančnih poslov na realno gospodarstvo, velikanski
tokovi samo sproženih, ne pa tudi primerno vodenih migracij, nenadzorovano izkoriščanje
zemeljskih dobrin« – silijo k razmisleku o potrebnih ukrepih. Ugotavlja, da so »pogledi na krizo
in njeno reševanje ter na novi možni razvoj med seboj prepleteni in vedno bolj povezani, kar
zahteva »nove napore za skupno razumevanje in novo humanistično sintezo«. (CV 21)
Benedikt XVI. (2009, 2; CV 22) ugotavlja, da je današnji razvoj policentričen, dejavniki in vzroki
nerazvitosti ter razvoja številni, krivda in zasluge pa porazdeljene, in ta podatek »nas bi moral
spodbuditi, da se osvobodimo ideologij, ki pogosto umetno poenostavljajo stvarnost, in nas
pripraviti do tega, da bi nepristransko preučevali globino človeških težav«. Meni, da »ločnica
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med bogatimi in revnimi ni več tako jasna, kakor je bila ob nastanku okrožnice O delu za
razvoj narodov, na kar je opozoril že Janez Pavel II.« (1988) »Gledano absolutno se svetovno
bogastvo povečuje, vendar se množi tudi neenakost in v bogatih deželah živi v revščini vedno
več družbenih skupin, kajti porajajo se nove oblike revščine, medtem ko nekatere skupine na
najrevnejših območjih uživajo razsipniški in potrošniški razcvet, ki je v nedopustnem nasprotju
s trdoživimi okoliščinami razčlovečujoče bede«-z besedami Pavla VI. – nadaljuje se »sramota
kričečih razlik« (Pavel VI 1967).
Benedikt XVI. (2009, 41-2) izraža obžalovanje, da sta korupcija in nelegalnost domači tako
gospodarstvenikom in politikom starih in novih bogatih držav, kakor v samih revnih državah,
opozarja na kršenje človekovih pravic delavcev in ugotavlja, da je mednarodna pomoč pogosto
zgrešila svoj namen zaradi neodgovornosti, ki se je ugnezdila tako v verige darovalcev kakor
prejemnikov.
V obnebju nematerialnih ali kulturnih vzrokov razvoja in nerazvitosti opozori na isto členitev
odgovornosti in na pretirano strogo zaščito znanja, ki jo izvajajo bogate države v obliki zaščite
intelektualne lastnine, zlasti na zdravstvenem področju, hkrati pa ugotavlja, da v nekaterih
revnih državah vztrajajo pri vzorcih in predpisih kulturnega in družbenega življenja, ki razvoj
upočasnjujejo. (CV 22)
Benedikt XVI. (2009, 42-3) poudarja, da »napredovanje samo na gospodarskem in tehnološkem
področju ni dovolj«, kajti »razvoj mora biti predvsem pristen in celovit«. Ocenjuje, da »izhod iz
gospodarske zaostalosti, ki je sam po sebi nekaj dobrega, ne prinaša rešitve zapletenih vprašanj
človekovega napredka niti tistim, ki se jih ta napredek neposredno tiče, niti gospodarsko
razvitim državam, ne tistim revnim deželam, ki morajo trpeti ne le zaradi starih oblik
izkoriščanja, temveč tudi zaradi negativnih posledic, značilnih za popačeno in neenakomerno
rast«. (CV 23)
Meni, da bi bilo »po zlomu gospodarskih in političnih sistemov komunističnih držav vzhodne
Evrope in po koncu tako imenovanih `nasprotujočih si blokov`, nujno zopet celovito razmisliti o
razvoju«. Spominja, da je po `prenehanju blokov` leta 1991 in po dogodkih leta 1989 že Janez
Pavel II. ponovno zahteval celovito reprogramiranje svetovnega razvoja, kar se je uresničilo le
deloma, in to še naprej ostaja `stvarna dolžnost`, ki jo je treba izpolniti, »morda prav s pomočjo
odločitev, ki so nujne za premagovanje sedanjih gospodarskih vprašanj«. (CV 23)
Benedikt XVI. (2009, 47) spominja vse, »zlasti predstavnike vlad, da je poglavitni kapital, ki ga

je treba zavarovati in mu povečati vrednost, človek, oseba v svoji celovitosti, ker je človek

48

`namreč začetnik, središče, središče in cilj vsega gospodarskega-socialnega življenja`«. (CS 63)
»Bog je porok resničnega človekovega razvoja, ker ga je, potem ko ga je ustvaril po svoji
podobi, obdaril s presežnim dostojanstvom in ga hrani z neodtujljivim hrepenenjem biti več«,
kajti »človek ni v naključnem vesolju izgubljeni atom, temveč božja stvar, kateri je Bog želel
podariti neumrljivo dušo in jo od vekomaj ljubi«; »če bi bil človek le plod naključja ali nujnosti,
ali če bi moral svoje hotenje zožiti na obzorje omejenih razmer, v katerih živi, če bi bilo vse le
zgodovina in kultura, in človek ne bi bil obdarjen z naravo, ki hrepeni po večnem življenju, bi
lahko govorili o prirastku in napredku, ne pa o razvoju«.
Benedikt XVI. (2009, 56-7) ugotavlja, da je »tema o celostnem razvoju še bolj zapletena:
korelacija med njegovimi številnimi sestavinami zahteva, da si prizadevamo za povezovanje
različnih ravni človeškega znanja in s tem prispevamo k resničnemu razvoju narodov« in »to
skupno delovanje pa je potrebno usmerjati, kajti `vsaka družbena dejavnost sloni na nekem
nauku`« in »spričo večplastnosti vprašanja je jasno, da je treba delo različnih strok med seboj
usklajevati«.
Meni, da »ljubezen ne izključuje znanja, saj ga celo zahteva, pospešuje in od znotraj poživlja«,
ker »znanje ni nikoli zgolj plod inteligence, razmišljanja« in tudi, da »ga seveda lahko zožimo na
račun in poskus, a če naj bo modrost, sposobna usmerjati človeka k luči prvega načela in
zadnjega smotra, mora biti `začinjeno` s `soljo` ljubezni«, kajti »delo brez znanja je slepo,

znanje brez ljubezni pa jalovo«. »Kogar `navdaja resnična ljubezen do bližnjega, ta je zmožnejši
kakor kdor koli, da odkriva vzroke bede, da najde pripomočke za njeno odpravljanje in zmago
nad njo`« ker »ljubezen od nas v resnici zahteva, da jo v zavesti in spoštovanju zaradi posebne
pristojnosti na različnih ravneh znanja predvsem spoznavamo in razumemo« - »ljubezen ni
naknadni dodatek, takorekoč privesek k opravljenemu delu raznih panog, marveč je v dialogu z
njimi od začetka«.
Meni, da »zahteve ljubezni ne nasprotujejo zahtevam razuma« in da »človeško znanje ni dovolj
in znanstveni izsledki ne morejo sami pokazati poti do celostnega človekovega razvoja«,
»neprestano potrebuje spodbude, ki ga ženejo naprej: to zahteva ljubezen v resnici«, (DeA 28)
vendar »preseganje nikoli ne pomeni spregledovanja izsledkov razuma niti nasprotovanja
njegovim dosežkom«, kajti »ni razuma in poleg njega ljubezni: obstajata ljubezen, obogatena z
razumom, in razum, poln ljubezni«. (CV 30)
Za Benedikta XVI. (2009, 57-8) »to pomeni, da morata moralno vrednotenje in znanstveno
raziskovanje napredovati družno, ljubezen pa mora njuno harmonično interdisciplinarno celoto,
sestavljeno iz enotnosti in različnosti, navdihovati« in ker ima družbeni nauk Cerkve »važno
interdisciplinarno razsežnost«, (QA 59) »lahko v tej smeri odigra izjemno vlogo« ter »veri,
teologiji, metafiziki in znanstvenim vejam dopušča, da vsaka najde svoje mesto v skupni službi

49

človeku« in »prav tu igra družbeni nauk Cerkve svojo modro vlogo«.
Meni, da je Pavel VI. jasno videl, da je med vzroki za nerazvitost pomanjkanje modrosti,
razglabljanja, misli, ki bi bila sposobna pripraviti orientacijsko sintezo (PP 40), za katero je
potrebno jasno upoštevanje vseh vidikov: gospodarskih, družbenih, kulturnih in duhovnih,
medtem ko »pretirano drobljenje znanja (FR 85) na pomožna področja, zapiranje človeških
znanosti pred metafiziko (FR 83), težave z dialogom med znanstvenimi panogami in teologijo
škodijo ne le napredovanju vednosti, marveč tudi razvoju narodov, kajti ko prihaja do tega, je v
raznih razsežnostih, ki ga opredeljujejo, zastrt pogled na človekovo dobro«. Zato je »razširitev
našega pojmovanja razuma in njegove uporabe« nujna, »da bi ustrezno pretehtali vse vidike
razvoja in reševanja družbenogospodarskih vprašanj«. (CV 31)
Benedikt XVI. (2009, 58-60) meni, da »velike novosti na celotnem področju današnjega razvoja
zahtevajo v številnih primerih nove rešitve«, ki bi jih morali »iskati v spoštovanju zakonitosti,
lastnih posameznih stvarnosti in v luči celostnega pogleda na človeka, ki naj bi, prečiščen z
ljubeznijo, odseval različne vidike osebe« in »tako bomo, ne da bi se odpovedali katerikoli
temeljni sestavini življenja, odkrili posamezne podrobnosti in nazorne rešitve«. Ugotavlja, da
»nam gospodarska veda pravi, da strukturna negotovost ustvarja razmere, ki dušijo proizvodnjo
in tratijo energijo človeških virov, saj se delavec, namesto da bi sproščal ustvarjalnost, pasivno
prilagaja samodejnim mehanizmom« in meni, da sta si tudi na tej točki »ekonomija in morala
edini«, človekovi stroški pa so »vedno tudi stroški gospodarstva in gospodarske nepravilnosti
imajo vedno tudi človeško ceno« (59). Spominja, »da zoževanje kulture na tehnološko raven, ki
lahko za kratek čas poveča dobiček, dolgoročno ovira vzajemno bogatenje in razgibano
sodelovanje« in na pomembno razlikovanje »med kratkoročnim in dolgoročnim gospodarskim
ali sociološkim razmišljanjem«, kajti »zniževanje ravni varstva delavčevih pravic ali opustitev
mehanizmov prerazdeljevanja dobička, da bi v državi dosegli večjo mednarodno konkurenčnost,
zavira dolgoročni razvoj«. Meni, da je potrebno »skrbno oceniti posledice, ki jih ljudem prinaša
sedanje teženje gospodarstva s kratkoročnimi, včasih trenutnimi koristmi«, kar »zahteva nov in
poglobljen premislek o pomenu gospodarstva in njegovih namenih, pa tudi temeljito in
daljnovidno revizijo vzorca razvoja, da bi popravili nepravilnosti in popačenja«, »dejansko nas v
to sili stopnja ekološkega zdravja planeta: predvsem pa človekova kulturna in moralna kriza,
katere znamenja že precej časa opažamo na vseh koncih sveta«. (CV 33)
Benedikt XVI. (2009, 60-1) ocenjuje, da je več kot štirideset let po okrožnici O delu za razvoj
narodov njena glavna tema – napredek – še vedno odprto vprašanje, ki se je zaradi sedanje
gospodarske in denarne krize le še bolj zaostrilo, čeprav so nekatera nekdaj revna področja
»doživela vidne spremembe v gospodarski rasti in udeležbi pri svetovni proizvodnji«, medtem,
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ko drugod še vedno živijo v revščini, »ki je primerljiva z ono iz časov Pavla VI., v nekaterih
primerih pa je mogoče govoriti celo o poslabšanju«. Ugotavlja, da je bila najpomembnejša
novost izbruh planetarne soodvisnosti, splošno znane kot globalizacija, ki jo je Pavel VI. do
neke mere predvidel, vendar preseneča po svojem obsegu in silovitosti, ker je postala prvo
gibalo izhoda iz nerazvitosti, saj zaradi svoje narave zajema vsa gospodarstva. Vendar meni, da
»ta planetarni vzgon, če ga ne spremlja ljubezen, prinaša s seboj doslej neznana škodljiva
tveganja, v človeško družino pa nove delitve«, »zato nas ljubezen in resnica postavljata pred
novo in ustvarjalno, pa tudi zelo obsežno in zapleteno nalogo«, ker »gre za to, da bi razširili

pamet in jo usposobili za spoznavanje in usmerjanje tega novega , pomembnega gibanja ter ga
oživljali v skladu s tisto omiko ljubezni, katere seme je Bog položil v vsak narod in vsako
kulturo«. (CV 34)
Benedikt XVI. (2009, 92-4)-ugotavlja, da je danes razvojna problematika »tesno povezana tudi z
dolžnostmi, ki se porajajo iz človekovega razmerja do naravnega okolja, ki ga je Bog podaril
vsem« in »pri ravnanju z njim odgovorni revežem, prihodnjim rodovom in vsemu človeštvu« in
nadalje, da »če na naravo, predvsem pa na človeka gledamo kot na plod naključja ali
evolucijskega determinizma, se v vesti ljudi občutek odgovornosti zmanjša«. Meni, da je narava
»izraz načrta ljubezni in resnice in ustvarjena je pred nami in nam jo je Bog podaril za
življenjsko okolje«; »govori nam o Stvarniku (prim. Rim 1,20 ) in njegovi ljubezni do človeštva«,
»določena je, da si jo bo Kristus kot glava `privzel` ob koncu časov (prim Ef 1,9-10; Kol 1,19-20),
kajti »tudi sama je torej deležna `poklicanosti`« in narava »nam ni na voljo kot `naključno
zgneteni kup odpadkov`, temveč kot Stvarnikov dar« - »on ji je vtisnil notranjo ureditev, da bi
človek iz nje povzel smernice, ki so nujne za to, da bi jo `obdeloval in varoval`« (1 Mz 2,15).
Poudarja, »da je v nasprotju z resničnim razvojem, če imamo naravo za pomembnejšo od
samega človeka«, kajti »to stališče vodi v novo poganstvo ali nov panteizem: iz narave same,
razumljene povsem naturalistično, ne more priti odrešitev za človeka«, vendar zavrača tudi
nasprotno stališče, »ki se poteguje za popolno tehnizacijo, saj naravno okolje ni le snov, ki bi
nam bila v zadovoljstvo, temveč čudovito Stvarnikovo delo s `slovnico`, ki razkriva namen in
merila modre, ne pa funkcionalne ali samovoljne uporabe«.
Benedikt XVI. (2009, 96-7) zelo resno opozarja na dolžnost, »da je treba izročiti zemljo novim
rodovom v takšnem stanju, da bodo lahko tudi sami na njej dostojno živeli in jo še nadalje
obdelovali«, kar «vsebuje prizadevanje za skupno odločanje, `da se po skupnem preudarku
odločimo, katero pot je treba ubrati, da bi tako krepili zavezo med človekom in okoljem, ki naj
bo ogledalo stvariteljske ljubezni Boga, iz katerega izhajamo in h kateremu nas vodi pot`. Želi,
»da bi se mednarodna skupnost in posamezne vlade učinkovito postavile po robu takšnemu
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izkoriščanju okolja, ki bi se izkazalo za škodljivo«. (CV 50)
Benedikt XVI. (2009, 98) poudarja, da »vedenjski vzorci, s katerimi človek obravnava okolje,
vplivajo na vedenjske vzorce, s katerimi obravnava samega sebe, in obratno«, »to poziva
današnjo družbo, da resno pretehta svoj način življenja, ki se v številnih predelih nagiba k
uživanju in porabništvu, ne meneč se za škodo, ki iz tega izhaja«. »Nujna je učinkovita
sprememba mišljenja, ki nas bo prisilila k sprejetju novega življenjskega sloga, v katerem bodo
iskanje resničnega, lepega in dobrega ter povezovanje z drugimi tiste prvine, ki bodo odločale o
porabi, varčevanju in naložbah«. (CA 36)
Cerkev je »odgovorna za stvarstvo in mora to odgovornost uveljavljati javno, in »ko to počne,
ne brani samo zemlje, vode in zraka, se pravi darov stvarjenja, ki pripadajo vsem«, temveč
predvsem ščiti človeka pred samouničenjem in tudi, da bi nujno morali imeti nekaj podobnega,
kot je človeška ekologija, v pravem pomenu besede, kajti »degradacija narave je namreč tesno
povezana s kulturo, ki oblikuje človeško sožitje«, saj »ko družba spoštuje `človeško ekologijo`,
ima od tega korist tudi okoljska ekologija«. (CV 51)
Benedikt XVI. (2009, 102-3) spominja, da je že Pavel VI. zapisal, »da svet trpi zaradi

pomanjkanja misli« (PP 85) in da ta »trditev izraža ugotovitev, predvsem pa željo: potreben je
nov miselni zagon, da bi bolje doumeli dejstvo, da ustvarjamo eno človeško družino;
sodelovanje med vsemi narodi planeta pa nas priganja, da bi se združevali v imenu solidarnosti
in ne zaradi odrivanja na rob družbe«. Poudarja, da »takšna misel sili h kritični in vrednostni
poglobitvi kategorije odnosa« in nalogi, »ki je ne smemo zvesti na samo družboslovne znanosti,
ker terja izsledke ved, kot sta metafizika in teologija, da bi jasneje dojeli človekovo presežno
dostojanstvo«. »Človek je bitje duhovne narave, ki se uresničuje v medosebnih odnosih« in »čim
bolj pristno živi, tem bolj zori tudi njegova istovetnost«, vendar »si ne dviguje cene, ko se
zapira vase, temveč ko vzpostavlja odnose z drugimi ljudmi in Bogom«; takšna razmerja torej
postajajo temeljnega pomena, kar velja tudi za narode in »zatorej njihovemu razvoju zelo
koristi metafizično dojemanje odnosov med ljudmi«. »Glede tega dobiva pamet pobude in
usmeritve v krščanskem razodetju, po katerem človeška skupnost osebe ne posrka vase tako, da
bi izničila njeno avtonomijo, kakor se dogaja v nekaterih totalitarizmih, temveč jo še pristneje
vrednoti, saj se zveza med človekom in skupnostjo vzpostavlja po občestvovanju celote z drugo
celoto«. »Kakor družinska skupnost v sebi ne izničuje ljudi, ki jo sestavljajo, tako se tudi edinost
človeške družine, narodov in kultur v sebi ne izniči, marveč jim omogoča, da so si, kljub
zakoniti medsebojni raznolikosti, drug drugemu razumljivejši in bližji.« (CV 53)
Benedikt XVI. (2009, 113) meni, da se širša solidarnost na mednarodni ravni tudi v gospodarski
krizi izraža predvsem v nadaljnjem in pospešenem večanju možnosti za vzgojo, ki je po drugi
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strani bistven pogoj za učinkovito mednarodno sodelovanje. Navaja, da se pojem `vzgoja` ne

nanaša le na izobrazbo ali poklicno izobraževanje, marveč na celostno človeško vzgojo in v
zvezi s tem opozarja na problematični vidik, namreč, da je pri vzgoji treba vedeti, kdo je
človeška narava in poznati njeno naravo. Meni, da »uveljavljati relativistična gledanja na takšno
naravo zastavlja jasna vprašanja o vzgoji, zlasti o moralni vzgoji, ko vnaprej določa njeno
univerzalno raven« in tudi, da »s pogrezanjem v takšen relativizem postajamo vsi revnejši, slabo
pa je tudi za učinkovito pomoč najrevnejšim ljudstvom, ki ne potrebujejo le gospodarskih ali
tehničnih sredstev, temveč pedagoške možnosti in sredstva za podporo ljudem pri njihovem
polnem človeškem uresničevanju«. (CV 61)
Benedikt XVI. (2009, 119-20) ugotavlja, da so za prenove svojih struktur in svojega delovanja
nujno potrebne finance in po zlorabah, ki so zamajale stvarno (realno) gospodarstvo, »jih je
treba usposobiti za orodje pridobivanja bogastva in za spodbujanje razvoja«. Poudarja, da je vse
gospodarstvo in vse finance kot orodja treba uporabiti z etično odgovornostjo, da bodo
ustvarjali primerne razmere za razvoj človeka in narodov« in »sprožiti finančne pobude, v
katerih prevladuje človekoljubna razsežnost« in da »ne smemo zanemariti dejstva, da mora biti
celoten finančni sistem namenjen podpori resničnega razvoja«; »predvsem je nujno, da namera
delati dobro ne bi prišla v nasprotje z učinkovitim pridobivanjem dobrin« in tudi, da morajo
finančniki »spet najti resnični etični temelj svojega delovanja, da ne bi zlorabili tistih prefinjenih
inštrumentov, ki jih je mogoče uporabiti za varanje varčevalcev« - »pošten namen, preglednost
in skrb za dobre rezultate so združljivi in jih ne smemo ločevati«.
»Oboje: ustrezna regulacija sektorja, ki naj daje poroštvo najšibkejšim in preprečuje sramotne
špekulacije, ter poskusno uvajanje novih oblik financiranja, namenjenih spodbujanju razvojnih
projektov, so dobre izkušnje, ki jih je treba poglabljati in podpirati, hkrati pa opozarjati
varčevalce na lastno odgovornost«. Meni, da je treba okrepiti in dodelati tudi izkušnje z
drobnim kreditiranjem (mikrofinance), ki korenini v mišljenju in dejavnosti meščanskih
humanistov, revne narode pa izšolati, da si bodo znali pomagati s temi drobnimi krediti in tako
naj bi se na teh dveh področjih zmanjšale možnosti izkoriščanja, kar tudi pri novih oblikah
revščine v bogatih državah lahko stvarno pripomore k porajanju novih pobud in področij, od
katerih bodo imeli korist revni sloji družbe v času, ko tudi njim grozi obubožanje (CV 65).
Benedikt XVI. (2009, 123) meni, da spričo »nezadržne rasti svetovne soodvisnosti in zaradi prav
tako svetovne recesije je čutiti potrebo po reformi Organizacije združenih narodov ter reformi

sistema mednarodnega gospodarstva in bančništva, da bi se lahko uresničil načrt družine
narodov«, ugotavlja, da naj bi bila stvarna potreba po odkrivanju novih oblik uveljavljana načela
o zaščiti odgovornosti in po tem, da se tudi revnejšim narodom dodeli učinkovitejši glas pri
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odločanju, kar se mu zdi nujno »prav zaradi političnega, pravnega in gospodarskega reda, ki naj
bi spodbujal in usmerjal mednarodno sodelovanje k solidarnostnemu razvoju vseh narodov«.
»Za vodenje svetovnega gospodarstva, ki ga je prizadela kriza, za preprečevanje njegovega
poslabšanja in morebitne večje neuravnovešenosti, za uresničevanje celovite razorožitve, varne
prehrane in miru, za zagotavljanje zaščite okolja in za urejanje migracijskih tokov je nujno
potrebna svetovna politična oblast«, o kateri je govoril že papež Janez XXIII.
Položaj svetovne politične oblasti »bo moralo urejati pravo, ravnati se bo morala po načelih
subsidiarnosti in solidarnosti, naravnana bo morala biti na uresničevanje skupnega dobrega (PT
55), zavezana uresničevanju izvirnega celostnega človekovega razvoja; navdihovati se bo morala
ob vrednotah ljubezni v resnici«. »Takšno oblast bodo morali vsi priznavati; imeti bo morala
resnično moč, da bo lahko vsakomur zagotavljala varnost, izkazovala pravičnost, omogočala
spoštovanje pravic«. (CS 82) Meni, da bo morala imeti pooblastila, da bo lahko stranke prisilila
k spoštovanju svojih odločitev in usklajenih ukrepov, kajti »če tega ne bi bilo, bi bilo namreč
mednarodno pravo kljub velikemu napredku, doseženemu na raznih področjih, ujetnik
ravnotežja moči med najmočnejšimi«.
»Celostni razvoj narodov in mednarodno sodelovanje zahtevata za obvladovanje globalizacije
vzpostavitev višje stopnje mednarodnega reda subsidiarnega značaja, da bi se končno udejanjil
družbeni red, skladen z moralnim redom, in tisto soglasje med moralnim in družbenim
področjem, politiko in gospodarskim ter družbenim področjem, ki ga statut Združenih narodov
že predvideva«. (CV 67)
Seveda se ta zahteva Benedikta XVI. lahko zdi povsem utopična, vendar se vsi strinjajo, da je
svet postal globalna vas, ki ima skupne potrebe in težave, ki jih je potrebno celovito in globalno
reševati ali pa bodo težave uničile planet in človeštvo, hkrati pa to razumejo kot klic Katoliške
cerkve k staremu režimu - ancien régime in économie politique - in torej srednjeveškemu
fevdalnemu absolutizmu oblasti kralja, ki je danes kapital, katerega absoluten ideal se zdi
»brezvrednostna« znanost.
Benedikt XVI. (2009, 125-6) ugotavlja, da je tema o razvoju narodov tesno povezana s temo o

razvoju vsakega posameznika, ker človek po naravi teži k lastnemu razvoju in da ne gre za
razvoj, ki bi ga zagotavljali naravni mehanizmi. Kajti vsak izmed nas naj bi vedel, da je
sposoben svobodno in odgovorno sprejemati odločitve in tudi, da ne gre za razvoj, ki bi bil
prepuščen naši samovolji, saj naj bi vedeli, da je dar in ne plod samorazvoja. Meni, da našo
svobodo izvorno opredeljuje naše bitje in njegove meje in da nihče ne oblikuje lastne vesti
samovoljno, temveč lastni `jaz` vsi snujemo na temelju `sebstva`, ki nam je bilo dano in »niso
nam nedostopni le drugi, marveč smo nedostopni tudi sami sebi«. Poudarja, da je razvoj
človeka razvrednoten, »ko si domišlja, da je edini proizvajalec samega sebe« in »podobno se
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izrodi tudi razvoj narodov, ko človeštvo misli, da se lahko poustvari s pomočjo `čudežev`
tehnologije«. Tako se »za navideznega in škodljivega razkriva tudi gospodarski razvoj, ki
vzdrževanje nenaravne in porabniške rasti zaupa `čudežem` finančnega sektorja.« »V nasprotju
s to prometejsko aroganco moramo okrepiti ljubezen do svobode, ki ni samovolja, temveč
resnično človeška zaradi prepoznavanja dobrega, ki je pred njo« - »tako je nujno, da gre človek
vase in prizna temeljna pravila naravnega moralnega zakona, ki ga je v njegovo srce položil
Bog.« (CV 68)
Benedikt XVI. (2009, 126-7) meni, da je danes »vprašanje razvoja zelo tesno povezano z

napredkom tehnike, z njeno osupljivo uporabnostjo na biološkem polju.« Poudarja, da je
tehnika »globoko človeško dejstvo, povezano s človeško avtonomijo in svobodo« in da se v
tehniki »izraža in potrjuje tudi gospostvo duha nad snovjo«, kajti »človekov duh se lahko, ko se
bolj sprosti svoje usužnjenosti stvarem, svobodneje dvigne k čaščenju in kontemplaciji
Stvarnika samega«. (PP 41; 59)
Ugotavlja, da nam tehnika omogoča, »da gospodujemo snovi, zmanjšuje tveganja, varčujemo z
napori, izboljšujemo življenjske razmere« ter »odgovarja na sam (po)klic človeškega dela: v
tehniki, delu lastnega genija, človek spoznava samega sebe in uresničuje svojo človečnost«.
Navaja, da je tehnika objektivni vidik človekovega dela (LE 5), katerega izvor in smisel sta v
subjektivni prvini - človek, ki dela – in zato tehnika nikoli ni samo tehnika, kajti razodeva
človeka in njegove želje po razvoju, izraža stremljenje človekovega duha po postopnem
premagovanju določene ujetosti v snov in mora biti naravnana k utrjevanju tiste zveze med
človeškim bitjem in okoljem, ki mora zrcaliti božjo stvariteljsko ljubezen. (CV 69)
Benedikt XVI. (2009, 127-8) meni, da »tehnološki razvoj lahko človeka privede do prepričanja o
samozadostnosti tehnike, če se sprašuje samo, kako, spregleduje pa številne zakaj, ki ga
spodbujajo k delovanju« in »zato ima tehnika dvoumen izraz«. »Porojeno iz človeške
ustvarjalnosti kot orodje človekove svobode, je moč razumeti kot prvino brezpogojne svobode,
tiste svobode, ki noče priznati meja, ki jih stvarno nosi v sebi. Proces globalizacije bi utegnil

ideologijo nadomestiti s tehniko (OA 29), da bi ta sama postala ideološka oblast, ki bi lahko
človeštvo izpostavila nevarnosti, da se znajde v ujetništvu nekega a priori, ki se ga ne bo mogla
otresti, da bi se srečala z bitjem in resnico. V takšnem stanju bi mi vsi spoznavali, ocenjevali in
reševali stanje našega življenja od zunaj, s kulturno-tehnokratskega obzorja, kateremu bi
strukturno pripadali, in ne bi mogli nikoli najti smisla, ki se ne bi porodil iz nas samih.
To gledanje tako zelo krepi tehnicistično miselnost, da se resnično ujema z mogočim«, kajti »če
sta edino merilo resnice učinek in korist, je razvoja samodejno konec«, kajti »pravi razvoj ni
prvenstveno v delu«. »Ključ do razvoja je razum, ki je sposoben tehniko domišljati in v obzorju
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smisla do dna spoznavati človeški pomen človekovega početja ter ga v celovitosti svoje biti
dojemati.« Navaja, da »tehnika človeka zelo privlači, ker ga trga iz fizičnih omejitev in širi
njegovo obzorje«, »toda človeška svoboda je svoboda v pravem pomenu le tedaj, ko na čare
tehnike odgovarja z odločitvami, ki so plod moralne odgovornosti« in »od tod nujna potreba po
vzgoji etične odgovornosti pri uporabi tehnike«. Meni, da je treba spet odkriti pravi smisel
svobode, ki ni v pijanosti od popolne avtonomije, marveč v odgovoru na klic bitja, začenši z
bitjem, kar smo mi sami (CV 71). »Ta možni odklon tehnične miselnosti od njegovega izvirnega
človeškega toka,« opaža Benedikt XVI. (2009, 128-9), »v tehnizaciji razvoja kakor tudi miru«, na
razvoj narodov pa se pogosto gleda »kot na vprašanje finančnega inženiringa, odprtosti trgov,
zniževanja carin, vlaganja v proizvodnjo, institucionalnih reform, skratka kot na zgolj tehnično
vprašanje.«
Benedikt XVI. vprašuje, »zakaj so dosedanje tehnične rešitve delovale le delno« in meni, da

razvoja ne bodo nikoli v celoti zagotavljale tako rekoč samodejne in neosebne sile, pa naj jih
uveljavlja trg ali mednarodna politika in poudarja, da brez poštenih ljudi, brez
gospodarstvenikov in politikov, ki v svoji vesti živo občutijo klic po skupnem dobrem – razvoj
ni mogoč.
Ugotavlja, da sta potrebni poklicna usposobljenost in moralna doslednost in tudi, da »ko
prevlada poveličevanja tehnike, pride do zmešnjave med nameni in sredstvi, kajti podjetnik bo
videl edino merilo proizvodnje v najvišjem možnem dobičku, politik v utrditvi oblasti,
znanstvenik v uspehu svojih odkritij«. »Tako se pogosto dogaja, da pod preprogo gospodarskih,
denarnih ali političnih odnosov ostajajo nerazumevanja, stiske in krivice; množijo se tokovi
tehničnega znanja, a seveda v korist gospodarjev, medtem ko so dejanske razmere ljudi še
vedno nespremenjene, brez možnosti za resnično enakopravnost.« (CV 71)
Benedikt XVI. (2009, 129-30) ugotavlja, da »tudi na mir gledamo kot na tehnični dosežek, ki je
zgolj plod sporazumov med vladami ali pobud za zagotovitev učinkovite gospodarske pomoči«
in da »graditev miru zahteva neprestano tkanje diplomatskih stikov, gospodarsko in tehnološko
izmenjavo, kulturna srečanja, sporazume glede skupnih načrtov, pa tudi sporazumno
prevzemanje obveznosti za zajezitev nevarnosti vojne in korenito povečanje ponavljajočih se
terorističnih skušnjav«. »Da bi ta prizadevanja obrodila dolgotrajne sadove, se morajo nujno
opreti na vrednote, zakoreninjene v resnici življenja«, kar zanj pomeni, »da moramo prisluhniti
glasu prizadetih ljudi in si ogledati njihove razmere, da bi ustrezno predstavili njihova
pričakovanja,« in »se postaviti v vrsto s številnimi neznanimi ljudmi, ki se iz ljubezni in
medsebojnega razumevanja zavzemajo za srečevanje med narodi in spodbujanje razvoja«. (CV
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72)
Benedikta XVI. (2009, 133-4) preseneča »samovoljna izbira vsega tistega, kar se danes
predstavlja za upoštevanja vredno« in navaja, »da se številni zgražajo nad postranskimi
zadevami, pripravljeni pa so dopuščati nezaslišane krivice«, »medtem ko revni vsega sveta
trkajo na vrata izobilja, bogati svet tvega, da – zaradi vesti, ki ni več sposobna spoznati tega,
kar je humano – ne bo več slišal udarcev na svoja vrata, čeprav naj bi Bog razodeval človeka
človeku; razum in vera pa mu družno kažeta dobro, če ga le hoče videti; naravni zakon, v
katerem odseva stvariteljski Razum, razkriva človekovo veličino, pa tudi njegovo bedo, ko ne
priznava opominov moralne resnice«. (CV 75)
Benedikt XVI. (2009, 34-5) enega izmed vidikov sodobnega tehnicističnega duha zaznava v
nagnjenju, »da vprašanja in vzgibe, ki so povezani z notranjim življenjem, gleda le s
psihološkega stališča, vse do nevrološkega redukcionizma« in »človekova notranjost se tako
prazni, zavest o ontološki vrednosti človekove duše in njenih globin, ki so jih znali raziskovati
svetniki, pa se vedno bolj izgublja«. Tako glede na to, »da jaz pogosto krčijo na psiho in
duševno zdravje mešajo s čustvovanjem, je vprašanje razvoja tesno povezano z našim
pojmovanjem

človeške

duše«.

Ugotavlja,

»da

redukcionizem

temelji

na

globokem

nerazumevanju duhovnega življenja« in prispeva k zavračanju dejstva, da je namreč razvoj
človeka in narodov odvisen tudi od reševanja vprašanj duhovnega značaja.« Poudarja, da mora
razvoj poleg gmotne vsebovati tudi duhovno rast, »saj je človek `kot enota iz duše in telesa`,
rojen iz božje stvariteljske ljubezni in določen za večno življenje«. »Človek se razvija, ko
duhovno raste, ko njegova duša spoznava samo sebe in so v njej vtisnjene kali božje resnice, ko
se pogovarja s samim seboj in s svojim Stvarnikom«, »ločen od Boga je človek nemiren in
bolan«. Meni, da nas družbena in duševna odtujenost ter številne druge nevroze, ki so značilne
za bogate družbe, opozarjajo tudi na vzroke duhovnega reda in da gmotno razvita, a za dušo
neznosna družba blaginje ni sama po sebi usmerjena k resničnemu razvoju, in tudi, da novih
oblik suženjstva mamilom in obupa, v katere zapadejo številni, ni mogoče razložiti samo
sociološko in psihološko, temveč v bistvu duhovno, kajti praznina, v kateri se duša kljub
številnim telesnim in psihičnim terapijam počuti zapuščeno, povzroča trpljenje. Zanj ni
popolnega razvoja ne splošne blaginje brez duhovnega in moralno dobrega človeka, gledanega v
celoti duše in telesa. (CV 76)
»Absolutizem tehnike je nagnjen k porajanju nezmožnosti dojemanja tega, kar se ne da razložiti
samo z materijo,« ugotavlja Benedikt XVI. (2009, 136) »in vendar vsi ljudje doživljajo
mnogotere prvine nesnovnosti in duhovnosti svojega življenja«, ker "spoznavanje ni samo
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materialni dej, saj spoznano vedno zadrži nekaj, kar presega izkustveno danost.« »Vsako naše
spoznanje, tudi najenostavnejše, je vedno majhno čudo, ker ga s tvarnimi sredstvi, ki jih imamo
na voljo, ni mogoče nikdar popolnoma razložiti. V vsaki resnici tiči več od tistega, kar bi sami
od nje pričakovali; v ljubezni, ki jo sprejemamo, je vedno nekaj, kar nas preseneča.« Meni, da se
nikoli ne bi smeli nehati čuditi tem čudežem, kajti »v vsakem spoznanju in vsakem dej(anj)u
ljubezni okuša človekova duša nekaj `več`, kar je zelo podobno prejetemu daru, plemenitosti, h
kateri se čutimo povzdignjeni«. »Če upoštevamo duhovno razsežnost, ki mora obvezno
oblikovati takšen razvoj, da bi lahko bil pristen, je na podobno raven postavljen tudi razvoj
človeka in narodov«-»ta zahteva nove oči in novo srce, da bi presegli materialistično gledanje na
človeško dogajanje in v razvoju zaslutiti neki `onstran`, ki ga tehnika ne more dati. Po tej poti
bo mogoče uveljavljati človekov celosten razvoj, ki ima svoj kažipot v gonilni sili ljubezni in
resnice«. (CV 77)
Benedikt XVI. seveda premišljeno poudarja pomen okrožnice O razvoju narodov (PP) Pavla VI.,
ki je bil izvoljen v času po nenadni smrti velikega cerkvenega prenovitelja in koncilskega
papeža Janeza XXIII., v času, ko je še vedno zasedal II. vatikanski koncil leta 1963.
Papež Pavel VI. z leta 1967 izdano okrožnico Populorum Progressio, po Novaku (1989, 134)
»vztraja v naporu, da pride vštric z revolucionarnim tokom, ki ga je v gibanje spravil Adam
Smith leta 1776 s knjigo Bogastvo narodov«, torej z raziskavo o naravi in vzrokih bogastva.
Novak navaja tri »značilne« odklone Populorum Progressio od uveljavljene značilnosti prijazne
misli Janeza XXIII., in sicer kot prvo (1) šokantno mnenje Pavla VI. - "Ta svet je bolan", kot

drugo (2), revni narodi se v besu dvigajo zoper razvite narode, in tretjo (3) kot apel za nove
oblike svetovnega vodstva. (134)
Tudi Pavel VI. je ostro kritiziral konstruiran sistem, ki smatra profit kot ključni motiv za
ekonomski napredek, konkurenco kot najvišji zakon ekonomije in privatno lastnino sredstev za
proizvodnjo kot absolutno pravico, ki nima omejitev in ne nosi ustreznih družbenih zavez.
Pavel VI. je tudi stvarno ocenil, da tovrstno nebrzdani liberalizem vodi v ustvarjanje diktature
»internacionalnega imperializma denarja«. (135, PP 26)
Ponovno se spomnimo Pija XI., ki je po velikem borznem zlomu leta 1929 in začetku do tedaj
najhujše svetovne finančne in gospodarske krize že leta 1931 zelo jasno naznačil, ko je dejal :
da je očitno na prvem mestu ne samo kopičenje bogastva, temveč tudi silna moč in despotska
ekonomska oblast, ki je osredotočena v rokah peščice, ki pogosto niso lastniki, temveč le skrbniki in
direktorji naložbenih skladov, ki jih vodijo za obilno zadovoljstvo, in ta moč postane še posebej
neustavljiva, kadar jo izvajajo tisti, ki so sposobni voditi kredite in določati zneske, saj posedujejo in
nadzirajo denar in zaradi tega takorekoč nudijo življenjsko silo vsemu ekonomskemu telesu in grabijo,
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kot bi v njihovih rokah bila duša same ekonomije, tako da si nihče ne upa niti dihati proti njihovi volji.
(QA 150-9)

Obdobje papeža Benedikta XVI. so zaznamovali hudi očitki o spolnih zlorabah duhovščine
Katoliške cerkve, kar je poleg zdravja verjetno eden od razlogov, da se je papež Benedikt XVI.
odločil odstopiti in tako »presekati« medijsko zanko spolnih škandalov, ki je zamegljevala
sporočila papežev že vse od Janeza Pavla II., kot navaja francoska dokumentarna oddaja

Frančišek - papež, ki hoče spremeniti svet (Aleveque 2015).
Velja navesti, da je že Pavel VI. spodbujal tudi k svetovnemu davku za bogate ljudi, zaradi česar
je mogoče postala nepomembna Kuba tako pomembna, v času Pavla VI. pa so vsako leto
opravili na stotine atomskih poizkusov vsepovsod po »globalni vasi«, torej na planetu Zemlja,
kjer je bilo med leti 1945 do leta 2009 skupaj 2153 najhujših jedrskih poizkusov (Champion,
2015; Hashimoto 2010). To povsem nerazumljivo početje, katerega posledice so prikrite in
zanikane, kar ni mogoče odpraviti v nekaj letih, posledice pa se kažejo v radioaktivni
kontaminaciji planeta in s to povezanimi boleznimi, ki se pripisujejo nezdravemu življenjskemu
slogu, kajti posledic teh jedrskih poizkusov se ne omenja, razen v povezavi z rusko nesrečo
jedrske elektrarne v Černobilu in japonski Fukushimi, ki pa se verjetno izrabljata za prikrivanje
posledic vojaških jedrskih poizkusov.
Pavel VI. je zahteval temeljit ponovni premislek o uporabi virov planeta in o gospodarjenja, ki
mora obvezovati tako, da povečana raven nerazumne samopašnosti, tratenja in onesnaženja
»visoko potrošniških družb« ne bi smela spraviti v nevarnost revnejših narodov v njihovem
upanju v razvoj in končno upanje v preživetje človeštva, kajti stanje nepravičnosti je postalo
zanj vulgarno, piše Gremillion (1976).
Pavel VI. je v letu 1971 razglasil, da je »mnogo ljudi prispelo do točke spraševanja o pravem
modelu družbe in zavedanja o nujnosti prehoda od ekonomije k politiki« (Novak 1989, 146; OA
3).
To je lahko vodilo Cerkve, ki sicer svojemu duhovništvu prepoveduje ukvarjanje s politiko in
opravljanje javnih funkcij, ker s svojim tehtnim premislekom in znanjem lahko pomembno
vpliva na nadaljnji tok razvoja, kar je verjetno temeljni razlog, da svetovni mediji, ki so
večinoma last korporacijskega in finančnega kapitala, Katoliško cerkev tako srednjeveško
obravnavajo.
Sicer pa je tudi Pavel VI. z okrožnico Ob osemdesetletnici (OA 23) poudaril, da »brez
prenovljene edukacije v solidarnosti lahko pretirano poudarjanje enakosti povzroči rast k
individualizmu, v katerem vsak samo zahteva ali terja svojo lastno pravico, brez želje biti
odgovoren za skupno dobro. (Novak 1989, 141)
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2.4.1

Papež Frančišek – Za pogumno kulturno revolucijo zoper vladavino
zastarelih meril v svetu

Novega papeža Frančišek je bila Cerkev prisiljena pripeljati iz (jezuitskega) samostana, bil pa je
izbran 13. marca 2013, torej na predvečer smrti Karla Marxa (14. marec 1883), kar se zdi kot
skrbno premišljeno simbolno dejanje, ki lahko napoveduje delovanje Cerkve v polju
razreševanja svetovnega socialnega vprašanja ter prizadevanja za prenovo vzgoje in
izobraževanja v »solidarnosti«, kar bi sploh ne čudilo, saj se zdi, da je Katoliška cerkev
pravzprav edino, kar je sploh še preostalo od nekdanje »levice« v svetu in Evropi.
Novi papež Frančišek v svoji okrožnici Hvaljen moj Gospod (2015) namenja skrb »skupnemu
domu«, ki ga pojmuje celostno, kot planet Zemlja, poudarja pomen okrožnice Mir na zemlji
(Pacem in terris) Janeza XXIII. in prizadevanja Pavla VI. ter Janeza Pavla II. za humano
ekologijo. Poudarja zavzemanje Benedikt XVI. za odpravo strukturnih vzrokov slabega delovanja
svetovnega gospodarstva in poprave vzorcev rasti, ki ne zagotavljajo spoštovanja okolja in meni,
da je degradacija narave tesno povezana s kulturo, ki oblikuje človeško sožitje (CV 51) ter da se
uničevanja stvarstva začenja, »ko nad seboj ne priznavamo nobene oblasti več, temveč vidimo le
sami sebe (Frančišek 2015, 7-8, LS 4-6).
Papež Frančišek predvsem poziva k skrbi za skupni dom, torej za planet, pa tudi k združitvi
vse človeške družine pri iskanju vzdržnega in celostnega razvoja v prepričanju, »da je stvari
mogoče spremeniti« (LS 13), »po obdobju nerazumnega zaupanja v napredek in človekove
zmožnosti (LS 19). Poudarja, da je veliko konkretnih vprašanj brez dokončnega odgovora
Cerkve, saj le ta razume, »da mora poslušati in spodbujati pošteno razpravo med znanstveniki
ter spoštovati različna menja«, čeprav iskren pogled na stvarnost kaže, »da smo naleteli na
kazalce prelomne točke«; ki so jo povzročile »hitre spremembe in propadanje, kar vse se kaže v
naravnih katastrofah in družbeni ter finančni krizi (LS 61, Frančišek 2015, 33-4).
Papež Frančišek ugotavlja, da se planet kot naš skupni dom, »vedno bolj spreminja v velikansko
odlagališče smeti", kjer vlada kultura odmetavanja, »ki prizadeva tako obrobne ljudi kot stvari,
ki jih spreminja v odpadek«. (LS 20-2), hkrati pa opozarja da so podnebne spremembe
»svetovni problem z resnimi okoljskimi, družbenimi, gospodarskimi, distribucijskimi in
političnimi povezavami ter pomenijo enega glavnih perečih izzivov za človeštvo«, ki bodo v
prihodnjih desetletjih verjetno najtežje prizadele dežele v razvoju (LS 25), medtem, ko se
nosilci gospodarske in politične moči ukvarjajo predvsem s tem, »kako bi prikrili ali skrili
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simptone«. V zvezi s tem svari, da, »če bomo obdržali sedanje oblike proizvodnje in porabe,
bodo lahko posledice vedno hujše« (LS 26), hkrati pa izpostavlja tudi vprašanja pomanjkanja in
onesnaževanja vode, katere kakovost se nenehno slabša, poraba pa je pretirana (SI 27), hkrati
pa se krepijo prizadevanja, da bi pičle zaloge vode olastninili in jih podvrgli tržnim
zakonitostim.
Papež Frančišek (2015, 19-21; SI 30) poudarja, da je »dostop do pitne in varne vode v resnici

bistvena, temeljna in splošna pravica, ker je od nje odvisno preživetje ljudi in je zato pogoj za
uveljavljanje drugih človekovih pravic« (SI 30), pomanjkanje vode pa bo povzročilo podražitev
hrane in opozarja, da raziskave »opozarjajo na nevarnost velikega pomanjkanja vode čez nekaj
desetletij, če se takoj nujno ne ukrepa«, kajti »okoljski vplivi bi lahko prizadeli milijarde ljudi«,
po drugi strani pa predvideva, »da se bo nadzor nad vodo s strani velikih svetovnih podjetij

sprevrgel v enega glavnih virov nesoglasij v tem stoletju«. (LS 31)
Papež Frančišek (2015, 21) opozarja tudi na »izgubo biotske raznovrstnosti« in izropanost
zemeljskih virov, »ker so gospodarstvo, trgovske dejavnosti in proizvodnja preveč povezani s
takojšnjo koristjo«, (LS 32) skrb za ekosisteme pa zahteva dolgoročno obravnavo; vendar se
»nihče, ki išče hiter zaslužek in lahek gospodarski dobiček«, zares ne zanima za njihovo
varovanje, čeprav je škoda, ki jo naredi takšna sebična malomarnost, »veliko večja od
gospodarske koristi, ki jo morda pridobimo. Ko gre za izgubo ali resno ogrožanje vrst,
govorimo o vrednotah, ki presegajo vsakršno ceno. Tako postanemo neme priče zelo hude
nepravičnosti tistih, ki pričakujejo, da si lahko pridobijo velike ugodnosti, visok račun za
uničeno okolje pa prepustijo sedanjim in prihodnjim rodovom«. (LS 36)
Papež Frančišek (2015, 25-30) opozarja na »poslabšanje kakovosti človeškega življenja in razpad
družbe« in »svetovno nepravičnost« ter ugotavlja, da »človekovo in naravno okolje propadata

skupaj«, temu pa se ne moremo upreti, »če ne namenimo pozornosti vzrokom, ki so povezani s
propadanjem človeka in družbe«, hkrati pa opozarja, da »poslabšanje razmer v okolju in družbi
v resnici najbolj prizadene najrevnejše« (LS 48), vendar ne le posameznike, temveč tudi cele
države (LS 50)
Papež Frančišek (2015, 31) opozarja, »da za spopad s to krizo še vedno nimamo potrebne
kulture in da moramo pripraviti smernice, po katerih se bomo ravnali, pri čemer bomo skušali
izpolniti potrebe današnjih rodov brez izjeme in ne bomo ogrozili prihodnjih«. »Nujno je
vzpostaviti zakonske okvire, ki bodo vsebovali nedotakljive omejitve in zagotavljali zavarovanje
ekosistemov, preden bodo novi oblastniki, ki izhajajo iz vrst tehnoekonomskih paradigem,
uničili ne le politiko, ampak tudi svobodo in pravičnost.« (LS 53)
Nadalje papež Frančišek opozarja tudi na šibko odzivnost mednarodne politike in ugotavlja, da
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se »podrejanje politike tehnologiji in financam« kaže v »neuspešnosti svetovnih okoljskih
srečanj«, kajti »zavezništvo med ekonomijo in tehnologijo je brezbrižno za vse, kar mu ne
prinaša takojšnje koristi«. (LS 54) Ugotavlja, da »lahko pričakujemo samo zveneče leporečje,
redke človekoljubne geste«, »v resnici pa je vsakršen poskus družbenih ustanov, da bi uredile
stvari prikazan kot motnja romantičnih sanjačev, ki jo je treba obiti« (LS 54), čeprav se med
narodi krepi ekološka zavest, kar pa ni dovolj za spremembo porabniških navad, saj nosilci
gospodarske moči pa še naprej opravičujejo sedanji svetovni red, »v katerem prevladujejo
špekulacije in iskanje finančnih rent, ki se ne menijo za okoliščine niti za posledice, ki jih
puščajo na človeškem dostojanstvu in okolju«, kar kaže na tesno povezanost propadanje okolja
in človeka in »zato je danes vse, kar je slabotno, tudi okolje, brez obrambe pred interesi

pobožanstvenega trga, ki postane najvišje pravilo«. (Frančišek 2013).
Papež Frančišek (2015, 57) meni, da bi bilo zaman opisovati znamenja ekološke krize, če ne
prepoznamo, da izvira iz človeka, kajti obstaja dojemanje sveta in človekovo delovanje, ki je
izmaličeno in v tolikšnem nasprotju z realnostjo, da jo uniči (LS 101): »Človeštvo je stopilo v
novo dobo, v kateri nas je moč tehnologije pripeljala na razpotje« in četudi smo dediči dveh
stoletij velikanskih valov tehnoloških sprememb, ki so »pomagale odpraviti nešteto težav«
človeka (LS 102), ostaja dejstvo, da sodobni človek »ni bil vzgojen za pravilno uporabo moči« in
mu manjkajo »ustrezno trda etika, kultura in duhovnost, ki bi ga resnično omejile in obdržale v
mejah samoobvladovanja« ter poudari. da tistim, ki imajo znanje in gospodarsko moč za
njegovo izkoriščanje, to daje prepričljivo nadvlado na človeškim rodom in vsem svetom.

Ugotavlja, da »človeštvo ni še nikoli imelo tolikšne oblasti nas samim seboj in nič nam ne jamči,
da jo bo uporabljalo za dobro« in spomni na odvržene atomske bombe v dvajsetem stoletju in
na veliko tehnološko razkazovanje nacizma, komunizma in drugih totalitarnih režimov v službi
uničenja milijonov«. Opozarja na vojno industrijo in se sprašuje v čigavih rokah konča tolikšna
moč in meni, da je strašno nevarno, »da bi jo obvladal majhen del človeštva«. (LS 104)
Papež Frančišek (2015, 56-60) opozarja na globalizacijo tehnokratskega vzorca in ugotavlja, da
je temeljni problem v tem, »kako je človeštvo prevzelo tehnologijo in razvoj skupaj z enotnim

in enodimenzionalnim vzorcem, kar je tako, »kakor bi se subjekt znašel pred brezoblično
realnostjo, ki je popolnoma na voljo njegovi manipulaciji« in od »tod pa je le korak do zamisli o
neskončni in neomejeno rasti, ki je tako navdušila ekonomiste in finančne ter tehnološke
teoretike«, ki »zida na laži o neskončni dosegljivosti zemeljskih dobrin, kar je napačna
domneva.« (LS 106).
Tak tehnokratski vzorec »poskuša prevladati tudi v gospodarstvu in politiki«; ekonomija pa
»sprejema vsak tehnološki napredek v luči dobička, ne oziraje se na morebitne slabe posledice
za človeka.

62

Tudi papež Frančišek (2015, 61-2) ugotavlja, da »finance dušijo realni sektor« in da se iz
svetovne krize »nismo ničesar naučili, kajti »premalo se zavedamo, katere so najgloblje korenine
sedanjih neravnovesij, ki so povezane z usmeritvijo, cilji, pomenom in družbeno vpetostjo v
tehnološko in gospodarsko rast.« (LS 109). Opozarja na »drobljenje znanja«, ki izgubi smisel za
celoto, tako, da postaja »smisel« nepomemben. Poudarja, da bi znanost, »ki naj bi ponujala
rešitve za velika vprašanja, morala nujno upoštevati vse, kar je znanje doseglo na drugih
področjih vedenja, vključno s filozofijo in družbeno etiko«, vendar ugotavlja, da je »tak način
ravnanja težko doseči« in »zato tudi ni mogoče prepoznati pravih etičnih meja«, življenje pa
postaja prepuščanje toku okoliščin, ki jih narekuje tehnika, razumljena kot glavni temelj za
smisel bivanja«, v konkretnem življenju pa se pojavljajo znamenja, ki kažejo na napako, »na
primer propadanje okolja, tesnoba, izguba življenjskega smisla in pomena skupnega življenja« in
tako »se še enkrat izkaže, da je resničnost nad idejo«. (LS 109-10)

Papež Frančišek (63) ugotavlja, da to,
»kar se dogaja, nas postavlja pred dejstvo, da moramo nujno naprej, v pogumno kulturno revolucijo, »da
bi lahko drugače gledali na resničnost, sprejeli dober in vzdržen razvoj, hkrati pa spet pridobili vrednote
in visoke cilje, ki jih je uničila nebrzdana velikopoteznost«. (LS 114)

Papež Frančišek opozarja, da je sodobni antropocentrizem paradoksalno postavil tehnicistični
um nad resničnost, kajti človek ne čuti več narave kot veljavni zakon ne kot živo zavetje in tako
»svet izgublja lastno notranjo vrednost« (LS 115) in »brez novega človeka ne bo novega odnosa
z naravo«, »brez ustrezne antropologije pa ni ekologije« (LS 118) in »človekova izkrivljena
osredinjenost nase pripravlja prostor izkrivljenemu življenjskemu slogu« (122) in »če ni več
objektivne resnice niti trdnih načel, razen zadovoljevanje lastnih želja in takojšnih potreb,
kakšne meje sploh še veljajo«. (LS 123)
Papež Frančišek opozarja na potrebo po obrambi dela (LS 12), po celostni ekologiji (LS 137-8)
in meni, da je poglavitno, »da iščemo celostne rešitve«, kajti »ni dveh med seboj ločenih kriz,
okoljske na eni strani in družbene na drugi, temveč je le ena med seboj prepletena družbenookoljska kriza« in »smernice za reševanje terjajo celosten pristop v boju zoper revščino, pri
vračanju dostojanstva izključenim in tudi pri ukvarjanju z naravo«. (LS 139)
Papež Frančišek (2015, 75-97) poziva k spoštovanju načela skupnega dobra, kajti »v sedanjem
stanju svetovne družbe, v kateri smo priča tako velikim krivicam in je vedno več izločenih,
oropanih temeljnih človekovih pravic, se načelo skupne blaginje kot logične in neizogibne
posledice pri priči spreminja v klic k solidarnosti in v prednostno odločitev za najrevnejše«,
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kajti »dovolj je opazovati stvarnost, da razumemo, kako je ta odločitev temeljna etična zahteva
za učinkovito uresničevanje skupne blaginje«. (LS 158) Poziva k medgeneracijski pravičnosti,
(LS 159-62) in dialogu v mednarodni politiki (LS 16) in kot njegovi predhodniki ugotavlja, da je
za urejanje nastalih problemov nujno potrebna svetovna politična oblast (LS 175). Papež
Frančišek (2015, 92-7) poziva tudi k dialogu za »novo državno in krajevno politiko« in politični
modrosti, ki se pokaže, »ko v težkih trenutkih ukrepa v skladu s pomembnimi načeli in pri tem
misli na dolgoročno skupno dobro, in to dolžnost politična oblast »le s težavo sprejema v
program državnega načrta«. (LS 178)
Nadalje papež Frančišek (2015, 98) poudarja, da se politika »ne sme podrejati gospodarstvu, to
pa ne načelom gole učinkovitosti in tehnokracije«. »V prizadevanju za skupno dobro je danes
neizogibno, da se politika in gospodarstvo v dogovoru postavita v službo življenja, zlasti
človeškega življenja. Reševanje bank za vsako ceno, medtem ko stroške brez trdnega zagotovila
o reviziji in reformi celotnega sistema nosi prebivalstvo, potrjuje popolno prevlado financ.«
»Tako početje pa nima nobene prihodnosti, saj po dolgi, dragi in potratni sanaciji poraja nove
krize. Finančna kriza med letoma 2007 in 2008 je bila priložnost za razvoj novega
gospodarstva, ki bi bolj spoštovalo etična načela ter novo pravno ureditev špekulativne
finančne dejavnosti in navideznega bogastva«.
Papež Frančišek (98), podobno kot Benedikt XVI., ugotavlja, da ni bilo odziva, »ki bi vodil k
presoji zastarelih meril in zato ta še naprej vladajo svetu« (LS 189) in »da bi vzniknile nove
oblike napredka, moramo spremeni splošni vzorec razvoja«, saj »je treba na novo določiti, kaj je
napredek«, ker »tehničnega in gospodarskega razvoja, ki za seboj ne pušča boljšega sveta, ni
mogoče imeti za napredek«. (LS 194)
Poudarja, da »potrebujemo politiko, ki misli daljnovidno, se osredinja na nov celostni pristop in
v interdisciplinarnem pogovoru pretresa različne vidike krize«, kajti, če ne ne bo prekinila
sprevržene logike »se še dolgo ne bomo spopadli s težkimi vprašanji človeštva«. (LS 197)
Papež Frančišek meni (105-9), da morajo številne stvari spremeniti lasten razvoj, »predvsem pa

se mora spremeniti človeštvo«, kajti »primanjkuje zavesti o skupnem izvoru, o medsebojni
pripadnosti in prihodnosti, ki si jo vsi delimo. Ta temeljna zavest bi omogočila razvoj novih
prepričanj, novega ravnanja in življenjskega sloga. Tako se pred nami kaže velik kulturni in

vzgojni izziv, ki bo prinesel s seboj dolgotrajno obnovo«. (LS 202) »Področja, kjer je mogoče
vzgajati«, pa so različna: »šola, sredstva obveščanja, kateheza in drugo«.

Dobra šolska vzgoja v otroštvu in v dobi odraščanja je setev, ki lahko prinaša sadove vse
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življenje, ugotavlja papež Frančišek in poudarja središčni kulturni pomen družine, s tem pa
socialno vprašanje, kar vse utemeljuje potrebo po vzpostavitvi resnično »javnega šolstva« v
skupno dobro človeštva.
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3. MOČ OB KONCU EKONOMIJE – ZNANJE IN LJUBEZEN

»Delo brez znanja je slepo, znanje brez ljubezni pa jalovo.«
Benedikt XVI. (CV, 30)

Barrera (2001, 175) navaja, da se kot sholastična ekonomska etika tudi moderni katoliški
družbeni nauk postopoma razvija in prilagaja vedno bolj kompleksni in intenzivni človeški
medsebojni odvisnosti v postmoderni ekonomiji. Osnova vzpostavljanja blagostanja v družbi se
je premaknila od naravnih virov k človeškemu znanju. Ta fenomen doda pomembne nove
ekonomske dimenzije k socialni naravi človeške osebe, vendar lahko neenakost poslabša
dinamiko globaliziranega, na znanju temelječega ekonomskega reda. Princip participacije je
postal celo bolj pomemben v soočenju s to postindustrijsko transformacijo. Osrednja vloga
človeških sposobnosti v informacijski dobi nujno vodi k spremembam, v katerih bo dano
uspevati celovitemu človeškemu razvoju.

3.1

EKONOMIJA ZNANJA

Albino Barrera v svojem delu Globalization and Economic Ethics (2007, 17) navaja, da je
razločevalna značilnost sedanje globalizacije premik izvirov blaginje in ustvarjanja vrednosti od
naravnih virov in industrijskega kapitala k znanju in vednosti.
Informacijske in komunikacijske tehnologije (ICTs) pa so bile instrumentarij povzročitve tega
preoblikovanja. Potekajoča tehnološka revolucija je neznačilna zato, ker sta trg sam po sebi in
njegov jedrni proces bila korenito predrugačena. Dobra informacija je kri življenja trga in
mikroelektronika preskrbi te informacije hitreje in v večji obilici. Posledično je trg postal celo
boljši v razporejanju redkih virov skladno z njihovo najbolj koristno uporabo. Drugače rečeno,
trg je postal bolj učinkovit kot kdajkoli prej. Barrera nadalje navaja, da je ekonomija znanja
pretirana v svojih potrebah po človeškem kapitalu, ekonomsko življenje pa je postalo celo bolj
tekmovalno in dinamično, njegova hitrost se pospešuje in zahteva celo večje sposobnosti tistih,
ki delujejo na trgu (17).
Še več, gospodarstvo je bilo v preteklih dveh desetletjih čedalje bolj globalna borza izmenjave
idej, tako kot finančnih instrumentov, prej kot menjava tradicionalnih dobrin in proizvodov
(Baldwin in Martin 1999).
Nadrobnejši pregled teh nedavnih sprememb v organizaciji poslovne organiziranosti in sestavek
različnosti mednarodnega gospodarstva razkriva celo bolj pomembno nasprotje, namreč
pojavitev in vpliv informacijske in komunikacijske tehnologije (ICTs) in osrednje vloge
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tehnoloških odkritij pri povzročitvi zelo velikih ekonomskih sprememb (Barerra 2007, 19).
3.1.1

Ekonomska zgodovina in osrednja vloga tehnoloških odkritij

Bistvena gonila ekonomskega povezovanja (integration) dvajsetega stoletja so bila (1) mobilnost
kapitala, (2) tehnološke spremembe in (3) sprememba v vladnem odnosu voljnosti in
pripravljenosti sproščati domače trge. Ti trije dejavniki so bili podobno odgovorni za

globalizacijo devetnajstega stoletja, vendar se ključna razlika nahaja v korenito preoblikujočem
vplivu tehnologije v sedanji globalizaciji (19).
Skupen vzorec v ekonomski zgodovini je osrednja vloga tehnoloških odkritij v povzročitvi zelo
velikih ekonomskih sprememb. Tako se lahko spomnimo vloge pluga s kolesi, konjskega komata
in sistema kolobarjenja ter sajenja poljščin na treh poljih, kar je zelo povečalo pridelavo in
produktivnost srednjeveškega kmetijstva. Spomnimo se lahko »carvel« konstrukcije - tehnike
ladijske gradnje, ki je varčevala z lesom in vodila k razvoju lažjih in večjih ladij. Tehnološki
napredek v ladijski gradnji je bil bistven za obdobje odkritij. (Jones 1981; Mokry 1990)
Sodobna ekonomija ni izjema v tem vzorcu ekonomske zgodovine, namreč, da je prva in druga

industrijska revolucija bila mogoča zgolj zaradi prelomnih tehnoloških iznajdb in inovacij, takih
kot so parni stroj, jeklo in elektrika. Tehnološke spremembe se dogajajo stopnjevito; predložene
so bile štiri vrste, to je: (1) postopne inovacije, (2) radikalne inovacije, (3) spremembe v
tehnološkem sistemu in (4) tehnološke revolucije (Freeman in Perez 1988).

Postopne inovacije so vsakdanje in običajne ter brez prelomnih posebnosti, dogajajo se v
običajnem poteku poslovnega delovanja, ko delavci izboljšajo to, kar ali s čimer delajo, torej
»učenje z delom«.

Korenite ali temeljne inovacije so izboljšanja, za katera se preudarno in premišljeno prizadeva
in razvija s posebnim programom znanstvenega raziskovanja in razvoja (R & D). To so torej
bolj bistvena napredovanja, ki ustvarjajo nove produkte, trge in vlaganja. Zgledi tega so najlon,
aluminij, plastika, domače video kamere in druga potrošniška elektronika. Spremembe v
tehnološkem ustroju pa so korak navzgor od radikalnih inovacij v tem, da niso omejene na en
kraj, torej lokalizirane, temveč imajo širok sistem vpliva, ki učinkuje na več področjih, kakor je
to v primeru petrokemičnih industrij.
Pomembna in smotrna za ta študij je zadnja in najbolj vplivna tehnično-ekonomska paradigma
sprememb, ki povzroča stalne in obsežne družbenoekonomske spremembe (Barrera 2007, 20).
Freeman in Perez (1988) opisujeta to tehnološko revolucijo kot »tehnično-ekonomski« pojav
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zaradi njenega dvojnega značaja. Na prvem mestu (1) so tehnološki dosežki po naravi, ker so
povzročili pomembna izboljšanja v tem, kako načrtujemo, upravljamo in organiziramo
proizvodni postopek in izdelek (product). Ti tehnični dosežki so obsežni in vplivni ter
radikalno zmanjšujejo stroške proizvodnje; povzročijo obsežne tržne spremembe. Ti dogodki
so prav tako ekonomski po naravi in iz teh orisov sta Freeman in Perez skovala izraz »tehnoekonomski« (Barrera 2007, 20).
Ta tehnološka revolucija je bila povzročena z razpoložljivostjo novega niza bistvenih vložkov,
značilnih za ekonomijo zaradi treh pomembnih kvalitet: (1) globok in stalen padec njihovih
relativnih cen, (2) skoraj neizčrpna ponudba za vnaprej predvidljivo prihodnost in (3)
vsenavzoča raba in različne uporabe (Freeman in Perez 1988).
Zaradi teh na novo odkritih cenenih vložkov, ki so prodrli v vsak del družbe, se je korenito
preoblikoval način življenja ljudi, prehranjevanja, dela in medsebojne povezanosti ljudi. Zato je
bilo to opisano kot »vsenamenska tehnologija« (IMF 2001). Dala je rast do skupkov inovacij
vzdolž široke fronte: tehnične, organizacijske in upravne. Še več, te raznolike in mnogovrstne
spremembe vzajemno krepijo druga drugo in ustvarjajo celo nadaljnje inovacije v
samovzdržujočem se krogu koristi. Tako obstaja stopničast tok vedno novih izdelkov, storitev,
služb in procesov. Te splošne vsenamenske tehnologije so lahko resnično primerno opisane kot
»povzročitelji ali vzrok« vzorca nenadne diskontinuitete v materialni osnovi ekonomije, družbe
in kulture (Castells 1996).
3.1.2

Teorija gospodarskega krožnega toka

Ta tehno-ekonomski vzorec sprememb je bil uporabljen kot osnova za teorijo gospodarskega
krožnega toka. Občasna periodična nihanja v cenah in zaposlovanju v moderni ekonomiji so
lahko pojasnjena z izbruhi te revolucionarne in prebojne tehnične spremembe (Kondratieff
1935; Schumpeter 1939). Te zgodovinske spremembe so verjetne v ponavljajočih se obdobjih
petdesetih let, kar je postalo znano kot "kondratieff" oziroma ciklus dolgega vala.
Do sedaj je bilo pet (5) teh sodobnih ekonomskih razdobij in sedaj smo v petem razdobju.
Freeman in Perez (1988) sta očrtala pregleden povzetek teh ciklov dolgega vala (21).

Prvo razdobje (1) je »zgodnja mehanizacija« (kondratieff) ki se šteje od 1770 - 80 do 1830 - 40
leta, z razvojem mehaniziranja tekstilne industrije, prilagojene razpoložljivi uporabnosti
cenenega bombaža in surovega železa. Temu je sledilo drugo obdobje (2) »parnega pogona in
železnice«" od 1830 - 40 do 1880 - 90 leta. Značilno je bilo po široki uporabi parnih strojev in
vzniku železniškega prevoznega sistema, ki je močno zmanjšal kopenske stroške gibanja
materialov, dobrin in ljudi. Ceneni premog in prevozništvo sta postala jedrna niza poceni
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vložkov, ki so preoblikovali družbo. Tretje obdobje (3) dolgega vala je bilo doba »elektrike in
težke industrije« v letih od 1880-90 do 1930-40. Jeklo in elektrika sta vzpostavila niz poceni in
splošno dosegljivih vložkov, ki so ustvarjali težke industrije sodobne ekonomije, strojno
opremo, težko kemijo in električne stroje. Četrto razdobje (4) je zadevalo »fordistično

množično proizvodnjo« od 1930 - 40 do 1980 - 90, ki je bila mogoča zaradi cenene energije in
še posebej nafte. To je bila doba množičnega transporta in petrokemije. Sedanje obdobje ali (5)
cikel je »informacijski in komunikacijski« in poteka od leta 1980 - 90 naprej ter je značilen po
čudežnih delih mikroelektronike. (Barrera 2007, 21) Vsak od teh ciklov dolgega vala je povzročil
»zlato dobo« (Freeman in Louca 2001).
Bogastvo bombaža, dela in premoga v prvih dveh (1 - 2) »kondratieff« ciklih so dali rast
»industrijski revoluciji«. Nizkocenovno jeklo tretjega cikla (3) je ustoličilo »viktorijansko
uspevajoče blagostanje«. Obilje nafte četrtega kondratieff (4) cikla vodi v čudovito obdobje.
Poceni mikroelektronika petega (5) cikla pa napoveduje »kenesijansko k višku pognano

blagostanje«. Barrera predpostavlja, da je sedanji informacijski in komunikacijski ciklus dolgega
vala kvalitativno različen od prejšnjih ciklov in zasluži ločeno obravnavo kot razred zase.
Sodobni ekonomski vpliv mikroelektronike presega »nosilne vložke« prvih štirih ciklov iz vsaj
dveh razlogov. Prvič (1), vse tri značilnosti vsenamenske tehnologije izpolnjujejo do stopnje
izvrstnosti, in drugič (2), spreminjajo samo srce tržnega procesa. (Barrera 2007, 22)
3.1.3

Pomen znanja v prikazu učinkov mikroelektronike kot vse-namenske
tehnologije

Vsenamenska tehnologija je značilna po naglem padanju sorodnih stroškov, neomejeni ponudbi,
vsesplošni rabi in aplikaciji (Freeman and Perez 1988). Parna moč in elektrika še posebej sta
bili ključni inovaciji, ki sta vsaka zase spodbudili prvo in drugo Industrijsko revolucijo v
navedenem redu. Proizvodnja in distribucija energije po volji in v želenih količinah, kjerkoli je
potrebno, korenito izboljša oboje, tako proizvodno kot prevozno področje z valovitim krožnim
učinkom na vso družbeno zgradbo (Castells 1996). Vendar kljub spektakularnim dosežkom, ki
so jih povzročile kot bistvene tehnološke revolucije njihove dobe, vseeno zbledijo v primerjavi z
informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (ICTs).
Mikroelektronika prekaša vse predhodne nosilne vložke na vseh treh področjih: (1) cene, (2)
ponudbe in oskrbe in (3) vsenavzočnosti (Castells 1996).
Barrera v nadaljevanju primerja stopnje padanja cen preteklih in sedanjih nosilnih vložkov in
navedeno resnično prepričljivo dokazuje pomen znanja v ekonomiji.
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Tako so med leti 1790 in 1859 stroški parnega pogona padli v celoti za samo 50 odstotkov v
šestdesetih letih. Stroški železniškega prevoza v Združenih državah Amerike padejo za okoli 40
odstotkov med leti 1870 in 1913, cene padajo za 3 odstotke na leto. Stroški elektrike kažejo
vsakoletno 6-odstotno padanje med leti 1890 in 1920. Primerjalno, stvarne cene obdelovalne
zmogljivosti računalnikov so padle v povprečju po 35 odstotkov na leto v preteklih tridesetih
letih (Woodall 2000). Povprečni strošek obdelovanja informacije je bil 75 dolarjev na milijon
operacij v letu 1960. To je padlo na manj kot 0,0001 dolarja z letom 1990 in pričakuje se še
nadaljnje padanje.

Padec cen v informacijski in komunikacijski tehnologiji (ICT) vložkov proizvodnih sredstev je
bil tako dramatičen, da če bi v enakem obsegu padali tudi stroški avtomobilske industrije v
zadnjih tridesetih letih, potem bi bila cena avtomobilov sedaj 5 dolarjev in prevozili bi 250.000
milj na galono (Woodall 1996).
Preteklo je sedemdeset let (1780 - 1850), da je cena bombažne tkanine padla za 85 odstotkov v
Britaniji. Za primerjavo, cena polprevodnikov (semiconductors) je padla za 85 odstotkov v
samo treh letih od 1959 do 1962 leta (Castells 1996). Dejanska cena elektrike se je zniževala za
7 odstotkov na leto med leti 1890 in 1920, medtem ko je dejanska, kvaliteti primerna cena
računalnikov padala po 20 odstotkov na leto v obdobju od 1990. do 2000. leta (International
Monetary Found 2001). To obsežno razliko je bilo videti tudi v komunikacijah. Strošek
telefonskega klica se je zniževal po 10 odstotkov na leto med leti 1930 in 2000. Telegraf je ostal
sorazmerno drag skozi preteklih 150 let. Na osnovi cen iz leta 2000 je cena 70 dolarjev na
besedo v letu 1860 padla na 10 dolarjev na besedo v letu 1870. Za primerjavo, sedem let zatem,
ko je bil internet prirejen za primerno gospodarsko rabo, je pošiljanje dvajsetstranskega
dokumenta preko elektronske pošte (e-maila) stalo manj kot cent, prekooceanski telefonski klic
pa danes stane nekaj penijev (Woodall 2000). Trajalo je več kot stoletje, preden je para postala
prevladujoči vir moči v Britaniji.
Elektrika je priskrbela 50 odstotkov potrebne moči ameriški (ZDA) proizvodnji samo leta 1919,
devetdeset let po odkritju elektromagnetne indukcije ali navoda (Woodall 2000). Primerjalno,
50 odstotkov prebivalcev ZDA je uporabljalo računalnik samo trideset (30) let po iznajdbi
mikroprevodnikov in samo petdeset (50) let po iznajdbi računalnika.
Tržni prodor interneta pa je naravnost »dih jemajoč«. V uporabi je bil že pri 50 odstotkih
prebivalcev ZDA, in to samo sedem let po njegovi komercializaciji (Woodall 2000). Merjeno od
časa njihove iznajdbe do posvojitve s strani prebivalcev ZDA, so internet (1975), osebni
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računalnik (1975), baterijski prenosni telefon (1983) porabili zgolj droben delček časa, ki so ga
prejšnje tehnologije-elektrika (1873), telefon (1876), avtomobil (1886), radio (1905), televizija
(1926), videokasetni predvajalnik (1952) in mikrovalovna pečica (1953)-potrebovale za dosego
široko razširjene uporabe (Cairncross 2001).
Hitrost posvojitve je prav tako lahko izmerljiva s preučevanjem izkušenj manj razvitih držav.
Na primer, ob izbruhu prve svetovne vojne (1914) je samo 30 odstotkov vseh železniških prog
na svetu bilo v razvijajočih se državah. Za primerjavo: sedem let od začetka tržne uporabe
medmrežja ali interneta so uporabniki v manj razvitih državah že vzpostavili 10 odstotkov vseh
internetnih naročnikov (2000). Še več, mnoge od teh razvijajočih se držav kažejo dvojno rast
stopenj v posvojitvi informacijske in komunikacijske tehnologije (International Monetary Found
2001). Strošek ali cena prejšnjih vložkov nosilnega proizvodnega sredstva je padala po veliko
manjši stopnji, in to skozi daljše obdobje časa. Rast v uporabi elektrike je zakrnela zaradi
zaščitnih carin v obdobju med dvema svetovnima vojnama. Primerjava cen mikroelektronike in
njenih izpeljanih izdelkov ter storitev kaže, da so padale mnogo hitreje in so posledično imele
mnogo večji vpliv tržnega prodora kot prejšnji nosilni vložki. Poleg tega pa se je informacijska
in komunikacijska tehnologija pojavila v času, ko so vlade dejavno in vzajemno odpirale trge
(Woodall 2000).
Mikroelektronika je v celoti edinstvena in brez primere kot vsenamenska tehnologija, ker je
istočasno in križem prek vsega spektra proizvodne infrastrukture zniževala stroške; od
številčno nadzorovane proizvodnje do novih načinov hitrejših in cenejših metod komunikacij,
kar zahteva manj vnaprejšnjih vlaganj kapitala in podpore, ter cenenega in učinkovitega
transportnega sistema, ki pospešuje mednarodno podizvajalstvo »ravno ob pravem času« (justin-time) in upravljanje imetja.
Korenito izboljšanje v razvoju se je zgodilo v vseh segmentih ekonomije, poleg tega pa je bila
uporaba mikroeIektronike tako prodorna, da je dala rast popolnoma novi vrsti izdelkov, storitev
in industrije. To še posebej velja za potrošniško elektroniko in vsi ti elementi revolucionirajo
dolgoročne spremembe v družbenoekonomskem življenju, kar zahteva hitrejše odgovore od
ekonomskih agentov in ekonomistov, oboje pa daje prednost dobičkonosnim možnostim in
izogibanju izgubam zaradi hitrega razvijanja trga, vendar Barrera (2007, 24) ugotavlja, da bodo
te nove zahteve in potrebe vedno bolj naporne za »človeški kapital«.
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3.2

ZNANJE KOT VIR USTVARJANJA VREDNOSTI - Začilnosti ekonomije
znanja

Mayer-Schönberg in drugi (2000) so razčlenili informacijsko in komunikacijsko revolucijo v
štiri trdno spojene tehnološke preboje. Prvi je bil sposobnost digitaliziranja informacije, to je
skrčiti podatke na binarno kodo, na način ki vodi k naslednjim učinkom:
1.

Večji dostop do netradicionalnih oblik podatkov razen besedila in števil, na primer risbe, slike, zvočni (avdio)
in filmski (video) zapisi. Podatek v različnih oblikah lahko sedaj brez težav obdelujemo in predelujemo ali
delimo. Ne samo da to razširi podatkovne vire, pač pa tudi druge naredi dosegljive za razširjanje informacije
ali komunikacije.

2.

Velikansko hranjenje v podatkovnih skladiščih in podvojitvah.

3.

Sposobnost delitve in prenašanja podatkov preko dolgih razdalj čez satelit, kabel ali omrežje s pritiskom na
»miško«. Razdalja postaja vedno bolj in bolj nepomembna za delitev podatkov.

4.

Precejšen prihranek stroškov zaradi standardizacije in ekonomije obsega. Prvenstvo digitalizacije, različni
načini prenosa (tako kot radio, telefon, telegraf in televizija) potrebujejo svoj lastni sistem, ki ni medsebojno
zamenljiv. Z binarno kodo posamezno obče prenosno omrežje lahko služi različnim medijem in se izogiba
podvojitvi stroškov opreme. Še več, ti načini lahkega preklopa podatkov iz enega na drug medij so mogoči
zaradi ustrezne standardizacije.

Mikroelektronika presega prejšnje nosilne vložke po vsakem uporabljenem merilu za določitev
vsenamenske tehnologije v izrazih stroška, neomejene ponudbe ali obče navzočnosti, in sedaj
smo preplavljeni s podatki. Dokaz teh trditev kaže že neizogibnost uporabe interneta in našo
popolno odvisnost od iskalnikov spletnih strani in vznik ter uspeh preko noči podjetij, kot so
MySpace, YouTube, Google, eBay, Yahoo ter drugih podobnih spletnih podjetij, značilna po
skupni odliki, da upravljajo podatke in informacije stroškovno učinkovito, urejeno in metodično
in na koristen ter uporaben način. Zgodila se je torej sprememba virae vrednosti, kajti v

industrijski dobi so bili naravni viri in investicijski kapital primarni generatorji ekonomskih
vrednosti in bogastva, storitveni sektor pa je bil glavni prodajalec in ustvarjalec bogastva, ki je
kot ustvarjen kupec ustvarjal potrebe kupca proizvodov in proizvodnih dejavnikov in s tem je
povzročal rast ostale ekonomije (Barrera 2007, 27-8).
Znanje je gonilo informacijske ekonomije in ekonomsko vrednost vzpostavlja pametno
prerazporejanje virov in ustvarjanje intelektualne lastnine (kot so npr. progamska oprema,
farmacevtski proizvodi in industrija zabave), kajti v refleksivni ekonomiji se produkcija
osredotoča na »oblikovanje procesa intenzivnega znanja«” bolj kot na tradicionalne »materialne
proizvodne procese« industrijske ere (Lash 1994).
Mnogi opisujejo ta proces kot »proces brez teže«, v katerem vrednost proizvoda izhaja

72

predvsem iz nedoločenih vrednosti (kot npr. ideja, oblikovanja, načrtovanja), ne pa iz stroke
njihovih surovin. Te spremembe je v velikem obsegu spodbudila dostopnost ICT orodij
ponudnikom, predvsem pa razvoj človeškega vira. S spremembo vira ustvarjanja vrednot so
povezani tudi faktorji povpraševanja. Povečanje bogastva posameznikov in vrednost njihovega
časa vodi k povečanju povpraševanja po uslugah, kot so npr. zabava, finance in investicije.
Trend breztežne ekonomije se bo utrjeval dalje z dostopnostjo e-trgovanja in razvoja
telepovezovanja (Barrera 2007, 36-7).
Barrera ugotavlja, da, četudi še vedno v svoji razvijajoči se fazi, so vplivi ekonomije znanja
občudovanja vredni.
Tako je na primer Fordov test trka stal 60,000 dolarjev v 1985-ih. Nasprotno pa se isti rezultat
v letu 2000 dosega z računalniško simulacijo in podatkovnim stroškom 100 dolarjev. V letu
1991 je Amocov test načrtovaja črpanja sodčka nafte stal 10 dolarjev. V letu 2000 je uporaba 3D
sezmične raziskovalne tehnologije zmanjšala ta strošek na 1 dolar za sodček. V letu 1970 je
prenašanje Encyclopedie Britannice z obale na obalo stalo 187 dolarjev. Z letom 2000 se je
lahko celotno vsebino knjižnice Kongresa preneslo z obale na obalo za 40 dolarjev (Woodall
2000).
Učinki ekonomije znanja so prav tako vidni v rasti produktivnosti. Med 1945 in 1973 je
ameriška delovna produktivnost rasla 2,5 % na leto.. Ta se je zmanjšala na letno raven 1,4 %
med letoma 1973 in 1995, vendar skočila na skoraj 3 % na leto med 1996 in 2000.
Visoka medsebojna odvisnost industrijske produktivnosti in ICT investicij navaja na učinek
mikroelektronike v vsej realni ekonomiji. Samo za internet ocenjujejo, da je odgovoren za letni
dobiček iz naslova produktivnosti med 0,25 % do 0,5 %. To vključuje od 8,3 % do 16,6 %
dobičkov iz naslova produktivnosti med 1995 in 2000 (Litian and Rivilin 2001).
3.2.1

Vrste znanja

Nova polja konkurence so vzniknila z začetkom učeče se ekonomije, kar pa zahteva
vzpostavitev razlike med znanji in podatki ter informacijo (Roberts 2000). Tako so podatki
zapažanja in dobrine zabeležena števila, besede, zvoki in podobe, znanje pa je rezultat analize
in sinteze povsem različnih informacij s ciljem vzpostavljanja sklepov, predvidevanj in
osmišljanja raznorodnih dogodkov. Znanje se podaja kot opisna pripoved in razumevanje o
naravnih in socialnih fenomenih, ki so, kakor so. Tako je znanje produktivna uporaba
informacije, informacija pa je vsak podatek, ki ima uporabno vrednost (Đorđević 1979, 16-22).
Obstajata dva tipa znanja, eksplicitno (codified knowledge) in implicitno znanje (tacit
knowledge). Oba tipa znanja sta različna v določilih kode, pridobivanja in potencialu za
kopičenje, spojitev, združitev, skupek rasti (Lam 2000).
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Eksplicitno znanje se lahko v celoti ohranja v pisanem formatu in se v celoti lahko
dokumentira:
zaradi štirih tehnoloških prebojev mikroelektronike je ta tip znanja pripravljen na redukcijo v
binarno kodo in se zlahka shranjuje, podvaja in posreduje v želenem mediju. Zato se
eksplicitno znanje lahko v celoti loči od svojega subjekta (torej od lastnika, avtorja, vira) in je
tako v celoti prenašajoče se preko besedil in operativnih priročnikov. Razločujoče je prav zaradi
lahkotnega načina delitve in sporazumevanja.

Implicitno znanje se na drugi strani nanaša na vsa učenja, ki jih ne moremo v celoti
dokumentirati in so posamezniku notranja (Cowan, David in Foray 2000) in ne morejo biti
sporočena, skomunicirana in razumljena brez vključevanja subjekta vedenja (knowing subject),
tistega, ki ve (Lam 2000). To vedenje vključujejo kompetence v spretnostih in tehnični
strokovnosti, ki pridejo z izkušnjami, kar predstavlja znanje, ki se ne izreka, temveč se jasno
kaže le v dejavnosti.

Eksplicitno znanje se podaja samo za popolno usvojitev preko učenja iz knjig in se lahko
abstrahira, dokumentira in razpečuje ločeno od subjekta vedenja. Lahko se celo vpne v
kapitalsko opremo, kot v numerično kontrolirana orodja sistemov in po meri narejene
integrirane elektronske tokokroge. Implicitno znanje pa pridobivamo le z dejansko izkušnjo ali
razširjeno interakcijo z avtorjem vira znanja, in celo pri najtesnejšem odnosu med učiteljem in
slušateljem se ne prenese v celoti, ker gre za znanje, ki se ga ne da popolnoma oddeliti ali
razločiti od svojega subjekta. Lahko se sicer oddeli, vendar ne v polnosti. Prav tako ga moremo
usvojiti z nakupom nove opreme, ki vključuje zadnje tehnološke inovacije. Implicitno znanje je
neovrgljivo pogojeno z izkušnjo in se lahko pridobi neposredno s procesom »učenja z delom«
(learning by doing), kar v nekaterih primerih zahteva tudi formalno šolanje (Barrera 2007, 72).
Implicitno znanje zato poimenujejo tudi »sovisnostno znanje, togo lepljiva informacija, na
izkustvu temelječe in socialno vtisnjeno znanje« ali »obrtno znanje« (Arora in drugi 2002;
Cowan in drugi 2002).
Prenos in razširjanje implicitnega znanja je drago in časovno intenzivno. Zapisano ali
eksplicitno znanje (codified knowledge) pa se zlahka zbere in skoncentrira na enem samem
mestu. Obseg, do katerega se lahko zbira na eni lokaciji podatkov, omejuje le zmožnost
tehnologije, torej kapaciteta spominskih baz, hitrost obdelave podatkov, pasovna širina itd.,
toda za kopiranje in reprodukcijo tako zgoščenih podatkov ni omejitev, kot tudi ne za njihovo
potrošnjo, saj so v tem smislu nepotrošljivi. Nasprotno pa je implicitno ali notranje znanje
specifično za vsak posamezni gospodarski subjekt ali osebo in edini način doseganja take
koncentracije je fizično zbiranje »talenta« na posameznem kraju, kar pomeni tudi, da za razliko
od pisnega ali kodificiranega eksplicitnega znanja ne more biti poustvarjeno v enaki obliki na
več konkurenčnih krajih. Čeprav je implicitno znanje opisano kot distributivno po naravi,
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vendarle ne dopušča lahkega kopičenja (Lam 2000).
Drugi, koristen komplementarni niz razločevanja znanja je (1) vedeti-kaj, (2) vedeti-zakaj, (3)

vedeti-kako in (4) vedeti-kdo (Lundvall 1998; Johnson, Lorenz in Lundvall 2002).
(1) Vedeti-kaj se nanaša na dejstva (tj. kuharske knjige, almanahi),
(2) Vedeti-zakaj se nanaša na načela za opazovanim fenomenom (tj. znanstveno znanje), vedeti-kako
obsega dejavne spretnosti ali spretnosti delanja stvari (in doing things) in vedeti-kdo zadeva osebne stike
in povezave. Vedeti kaj in vedeti-zakaj sta pisni-kodificirani tj. eksplicitni znanji, vedeti-kaj in vedeti kdo
pa sta odvisna od konteksta in povezanosti ter izkušenj.
(3) Vedeti-kako je intuitivno bolj kot eksplicitno ter se ukvarja s kompetencami, ki se jih nauči le s
prizadevanjem in prakso v času. Igranje glasbenega instrumenta, plavanje, vožnja, smučanje, rolkanje,
kolesarjenje so primeri praktičnih spretnosti in nadarjenosti, ki ne morejo biti sporočene in odstopljene
ali nakazane drugemu subjektu.
(4) Vedeti-kdo je socialno razvejen ali s socialnimi spretnostmi ali z zmožnostjo doseganja krepitve
skupnih podvigov; to se včasih imenuje mrežni kapital podjetja ali osebe. Je znanje »tistega, ki ve kaj, in
tistega, ki ve, kako narediti to« (Lundvall 2001). Oba, vedeti-kako in vedeti-kdo, sta pridobljena ročno v
vzajemnem in medsebojnem interaktivnem učenju.

(Barrera 2007, 72)

Predstavitev različnih tipov znanj omogoča določitev kodificiranega znanja kot tistega znanja, ki
omogoča resnično »javnost pouka« in »javno šolo« ter s tem zagotovitev najširših možnosti za
nov celostni razvoj in razrešitev razvojnih problemov našega časa.
3.2.2

Ekonomija znanja ali »oralna ekonomija«?

Skrajno omejene možnosti dostopa do sistematičnega znanja, ki bi sicer moralo biti splošno
dostopno (vsaj toliko kot pornografija) tudi izven menda javnih izobraževalnih institucij, navaja
na misel, da »ekonomija znanja« ni nič drugega kot gospodarska dejavnost javnozasebnega
partnerstva, v stvarnosti pa še vedno v vsem prevladuje »oralna ekonomija«.
Zato se zdi primerno to povezati z označbo, ki izhaja iz Freudove (1987, 200-1, 209) postavke o
tesni povezanosti identifikacije z oralno in kanibalsko stopnjo razvoja libida, kjer gre celo za
odvisnosti prve od druge, kar je označil kot oralno kanibalsko fazo in kot zgled tega, kar bi
kasneje »imelo kot identifikacija tako pomembno psihično vlogo«. »Identifikacijo« opredeli kot
predhodno stopnjo objektnega izbora in prvi način, kako naj bi Jaz odlikoval neki objekt-»ta
objekt bi rad inkorporiral vase in to – v skladu z oralno ali kanibalsko fazo razvoja libida-s
požrtjem«. Freud navaja, da se ljubezen in sovraštvo predstavljata »kot popolni materialni
nasprotji«, vendarle »nista v enostavnem medsebojnem odnosu«. «Nista izšla iz razcepa nečesa
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izvorno skupnega, ampak imata različen izvor in sta opravila vsak svoj lastni razvoj, preden sta
se pod vplivom relacije ugodje-neugodje izoblikovala kot nasprotji. Zdaj preostane še naloga, da
povežemo, ker vemo o genezi ljubezni in sovraštva.«
Ljubezen, kot navaja Freud, »izhaja iz sposobnosti Jaza, da s pridobivanjem organskega ugodja
avtoerotično zadovolji del svojih nagonskih vzgibov. Prvotno je narcistična, potem pa preide na
objekte, ki so bili inkorporirani v razširjeni Jaz in izražajo motorično stremljenje Jaza k tem
objektom kot virom ugodja. Notranje je povezana z dejavnostjo poznejših seksualnih nagonov,
in ko je njihova sinteza dovršena, sovpade s celoto seksualnih prizadevanj. Predstopnje ljubezni
nastopajo kot začasni seksualni cilj v času, ko poteka zapleteni razvoj seksualnih nagonov. Kot
prvo tako predstopnjo prepoznamo inkorporiranje (Sicheinverleiben) ali požrtje, obliko
ljubezni, ki je združljiva z odpravo samostojne eksistence objektov in je torej lahko označena za
ambivalentno. Na višji stopnji predgenitalne sadistično-analne organizacije nastopa težnja po
objektu v obliki polaščanja, ki ji ni mar za poškodovanje ali mučenje objekta. Te oblike in
predstopnje ljubezni se v njenem razmerju do objekta skoraj ne da razlikovati od sovraštva.
Šele s postavitvijo genitalne organizacije je ljubezen postala nasprotje sovraštva.« Sovraštvo je
kot relacija do objekta starejše kot ljubezen in se ujema z izvornim zavračanjem zunanjega
sveta, ki prinaša dražljaje, s strani narcističnega Jaza. Kot izraz prek objektov izzvane reakcije
neugodja ostaja vedno v tesnem odnosu z ohranitvenimi nagoni Jaza in seksualni nagoni brez
težav stopijo v nasprotje, ki ponavlja nasprotje med sovraštvom in ljubeznijo. Kadar nagoni Jaza
obvladujejo seksualno funkcijo tako kot na stopnji sadistično-analne organizacije, zaznamujejo
tudi cilj nagona s sovraštvom.
Zgodovina nastanka ljubezni in njenih razmerij nam razjasni, zakaj tako pogosto nastopa
»ambivalentno«, tj. skupaj z vzgibi sovraštva do istega objekta. K ljubezni primešano sovraštvo
izhaja delno iz povsem presežene predstopnje ljubezni, delno pa je utemeljeno v zavrnilnih
reakcijah nagonov Jaza, ki se pri pogostih konfliktih med interesi Jaza in interesi ljubezni lahko
sklicuje na realne in aktualne motive. Primešano sovraštvo se torej v obeh primerih vrača k
virom ohranitvenega nagona Jaza. Če je ljubezenski odnos do nekega določenega objekta
prekinjen, potem neredko stopi na njegovo mesto sovraštvo, pri tem okrepljeno z regresijo
ljubezni na sadistično predstopnjo, tako da sovraštvo ohrani erotični značaj in je zajamčeno
nadaljevanje ljubezenskega odnosa. Freud sicer poudarja, da identifikacija s starši »sprva ni
posledica ali izid objektne investicije; je direktna in neposredna, časovno pa pred vsako
objektno investicijo«. Tretje nasprotje ljubezni, preobrazba iz ljubiti v biti ljubljen, ustreza
učinku polarnosti med aktivnostjo in pasivnostjo in jo presojamo enako kot primera skopičnega
nagona in sadizma. V povzetku Freud poudarja, da je bistvo usode nagonov v tem, da nagonski

vzgibi zapadejo vplivom treh velikih polarnosti, ki obvladujejo duševno življenje. Med njimi bi
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lahko polarnost aktivnost - pasivnost označili za biološko, Jaz - zunanji svet za realno in končno

ugodje - neugodje za ekonomsko« (Freud 1987, 99-100).

3.3

JAVNOST POUKA IN JAVNA ŠOLA KOT SPLETNA USTANOVA

Politična ekonomija teologije poudarja z besedami Benedikta XVI., da »ljubezen ne izključuje

znanja, saj ga celo zahteva, pospešuje in od znotraj poživlja«, vendar »znanje ni nikoli zgolj
plod inteligence, razmišljanja«, `začinjeno` mora biti s `soljo` ljubezni, kajti »delo brez znanja je
slepo, znanje brez ljubezni pa jalovo« in« ker »ljubezen od nas v resnici zahteva, da jo v zavesti
in spoštovanju zaradi posebne pristojnosti na različnih ravneh znanja predvsem spoznavamo in
razumemo«-»ljubezen ni naknadni dodatek, takorekoč privesek k opravljenemu delu raznih
panog, marveč je v dialogu z njimi od začetka«.
Benedikt XVI. meni, da »zahteve ljubezni ne nasprotujejo zahtevam razuma« in da »človeško

znanje ni dovolj in znanstveni izsledki ne morejo sami pokazati poti do celostnega človekovega
razvoja«, »neprestano potrebuje spodbude, ki ga ženejo naprej: to zahteva ljubezen v resnici
(DeA 28), vendar »preseganje nikoli ne pomeni spregledovanja izsledkov razuma niti
nasprotovanja njegovim dosežkom«, kajti »ni razuma in poleg njega ljubezni: obstajata ljubezen,
obogatena z razumom, in razum, poln ljubezni«. (CV 30)
Celostno izobraževanje je tako nedvomen cilj, hkrati pa bi naj znanost bila »stroj blagostanja«,
kar kaže razvoj vse od parnega pogona, elektrike do računalnikov in informacijske revolucije, ki
pa ima slabost, in to je sistem izobraževanja (Kaku, 2016), ki ga je očitno treba spremeniti ali
pa dopolniti.
Franc Pediček v svoji knjigi Edukacija danes (1994, 30) ugotavlja, da je »javno šolstvo kot
sistemskoorganizacijska

pojavnost

in

kategorialnost

`otrok`

boja

meščanskih

družb

osemnajstega in devetnajstega stoletja proti izključni pravici Cerkve do vzgajanja in
izobraževanja mladih rodov«. Meni, da »je javno šolstvo že od vsega nasprotje predvsem
cerkvenemu in tudi zasebnemu šolstvu, na drugi strani pa je temeljna vsebina sistema
državnega šolstva«. Ugotavlja, da je najbolj strnjeno in prodorno določitev javno šolstvo doseglo
v času francoske revolucije, ko so gesla »enakost, bratstvo, svoboda« začeli uporabljati tudi v
šolstvu; kar naj bi razkrivalo, »da je mogoče in treba imeti za temeljne šolskosistemske ravni
državno, zasebno in cerkveno šolstvo«. Javno šolstvo naj bi pomenilo le posebne vsebine ali
nevsebne kakovosti teh šolskosistemskih ravni, določenih s šolsko javnopravno normo, to je »s
pravico javnosti« (30).
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Država naj bi po Pedičku tako kmalu po francoski revoluciji začela deliti največjo pridobitev na
področju šolstva, in to je »javnost šolstva«, »vsaj na ravni posledičnosti, ko je v določenih
primerih morala priznati zasebnim in cerkvenim šolam `pravico javnosti`, če si je že
ljubosumno zadržala ekonomsko določenost, tj. javno financiranje in brezplačno šolanje«.
Pediček meni, da je v »vsem tem nemara vzrok, da se je do danes ohranila problematika
šolskosistemskega državnega, zasebnega in cerkvenega šolstva na eni strani ter javnega oziroma
nejavnega na drugi strani«.
Pediček poudarja, da je javno šolstvo najbolj značilna pojavnost državnega šolstva v svojem
času in ni zgolj posledica spopada države s Cerkvijo na področju vzgoje in izobraževanja, torej
spopadanja z duhovnim monopolom Cerkve«, temveč tudi posledica »razvoja in spodbud
neduhovnega dejavnika, novoveške industrije, proizvodnje življenjskih in menjalnih dobrin«.
(30-1)
Pediček meni, da je to »pravzaprav tista razvojna okoliščina, ki je vprašanje javnega šolstva v
času revolucije naredila za osrednje, revolucionarno odločno in javno« (31).
Meni, da »smo pri zahtevkih, ki jih je postavila francoska revolucija za državno in javno šolstvo,
pravzaprav še danes«, potekala pa naj bi »različna prizadevanja, kako uresničiti te zahteve v
praksi vzgoje in izobraževanja v neposredno dobro mladih rodov, in posredno v korist
pluralnega in demokratičnega razvoja držav ter družb«.
Med zahtevki so:


financiranje javnega šolstva prevzame država;



šolstvo mora biti obvezno in brezplačno;



vsakdo ima pravico do izobrazbe in vzgoje ter do usposobitve za določeno delo;



temeljno šolanje mora biti dostopno vsakomur in vsem;



šolanje mora potekati v materinščini;



vzgajanje in izobraževanje se mora približevati proizvodnji;



uporabne oz. »krušne« vede morajo dobiti v šolstvu bolj ustrezen položaj;



vzgajanje in izobraževanje mora biti vsestransko, ne stanovsko zaprto, torej takšno, da je na tej podlagi
mogoče v življenju opravljati različne naloge;



šolstvo mora temeljiti na splošni izobrazbi;



vede o naravi morajo dobiti primeren položaj že v osnovni šoli;



pouk mora imeti uporabne in oblikovalne učinke;



vzgajanje in izobraževanje vodi in nadzira država;



šolstvo je ločeno od Cerkve;



vzgoja in izobraževanja sta laična ter socialno nediskriminacijska.
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Pediček ugotavlja, da so vse »navedene določbe francoske revolucije, ki razglašajo in zahtevajo

javno šolstvo, `determinirajoče dno` tudi današnji javni šoli« (31).
Tega, kar navaja Pediček, pravzaprav nihče ne omenja. Tudi Branko Horvat to povsem
spregleda v svoji Politični ekonomiji socializma (1984, 19), čeprav sicer obravnava francosko
revolucijo kot »najbolj znano in pomembno« in ugotavlja, da si je prizadevala za nič manj kot

emancipacijo človeškega dela«, vendar tudi navaja, da je ideale svobode, enakosti in bratstva
razglašala revolucija, ne pa zmagoviti buržoazni razred, ki je verjel v privatno lastnino,
svobodno tržišče in družinsko nasledstvo.
Pediček (1994, 31) pa ugotavlja, da »avtorstvo« in »omogočanje javnega šolskega sistema (public
education) pripada državi oz. družbi« in da je državni oz. družbeni šolski sistem »temelj
javnemu šolskemu sistemu, ali drugače, javne šole so največkrat državne oz. družbene šole,
današnje državne oz. družbene šole pa vselej javne« (32). Seveda pa dodaja, da v demokratičnih
državnih in družbenih sistemih niso vse šole le državne ali družbene ustanove, saj ti sistemi
poznajo poleg državnih tudi zasebne in cerkvene šole, ki si lahko pridobijo in imajo »pravico
javnosti«, torej izdajanje spričeval in diplom (32). Pediček ugotavlja, da javno šolstvo zadeva
šolskoekonomsko pogojevanje, saj ima dve temeljni ekonomski določnici (33):


Da se javno šolstvo vzdržuje z javnimi finančnimi viri in skladi (proračun, prispevki).



Da sta vzgoja in izobraževanje dana otrokom brez plačevanja šolnine in drugih tovrstnih »nadomestil«.

Pediček ugotavlja, da so v širšem pomenskem opisu in analizi javne šole vzdrževane, vodene in
nadzorovane javno, iz skupnosti, in pripadajo narodu, javni civilni, demokratični državi, saj
latinski pridevnik »publicus« vsebuje vse te pomenskosti, s tako semantično razlago pa je
mogoče javno šolo označevati tudi kot civilno šolo oz. šolo civilne družbe, kajti latinski »civilis,
-e pomeni državljanski, občanski, meščanski, skratka tisti, ki ni uniformiran. Pediček meni, da je
pri iskanju odgovora na vprašanje, kaj je javna šola, pomembno, da je to šola demokratične
države, da je javnopravno zasnovana in državnopravno sankcionirana (33-4). Glede znaka in
pomena sintagme »javna šola« pa povzema, da se pojavlja kot (34-5):
a)

Kategorija šolskega sistema, v Angliji kot privatne internatske oz. kolegijske šole; v Združenih državah
Amerike pa kot sistem državnih šol, ki so sicer demokratične, obvezne in enake za vse, vendar niso
preveč cenjene po izobraževalni in pedagoški kakovosti;

b)

šolskoekonomska kategorija, določena z javnim, tj. državnim ali družbenim financiranjem in brezplačnim
poukom in vzgojo;

c)

državnopolitična kategorija, javna šola kot »neodtujliva lastnina« totalitarne države;

d)

šolskopravna kategorija, šola »s pravicami javnosti« (dokumenti, spričevala, diplome);
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e)

socialnopoložajska kategorija, ki določa, »da šola mora biti zadeva javnosti »po sebi«, zaradi česar se
vedno govori zgolj o »javnosti šole«, o »javnosti pouka«, ne pa o javni šoli o javnem pouku. »To je
socialno-filozofska interpretacija znaka »javna šola« (Habermas) in hkrati sad demokratizacijskih
prizadevanj z zahtevkom, da mora šola biti integralni del javnosti, pa naj gre za njeno državnodružbeno,
zasebno ali cerkvenosistemsko-organizacijsko »danost ali okoliščino« (Lexikon der Pädagogik 1972).

Pediček (1994, 42) opozarja na pet temeljnih »ustav« ali konstitucij edukacije v zasebnem,
državnem in javnem šolstvu oziroma peterokonstitutivno določitev edukacije javnega šolstva:
»Njen proučevalni in operativni predmet je osebnostni ali personalni razvoj otrok in mladostnikov; njena
idejnost je demokratično mnogoumje ali demokratični mišljenjski in nazorski pluralizem; bistvujoče
vrednotenjsko dno te edukacije in njena izhodiščna gibala so obče človečanske civilizacijske in kulturne
vrednote; njena temeljna namenskost je selektivna usmerjevalnost ali orientacijskost; osnovna operativna
metodičnost je ustvarjalna motivacija otroka in mladostnika v celovitem ali totalnem učlovečenju.« (42)

Vse se spreminja, izobraževalno-vzgojne ustanove pa zadevajo enake težave, kot pravi Pediček,
že vse od francoske revolucije, četudi se vztrajno povečujejo stopnja in obseg izobraženosti in s
tem povezan tehnološki napredek, ki pa vendarle ima stvarne težave ustanov, ki zahtevajo velik
finančni vložek, recimo gradnja šol ali univerz in zaposlitev učiteljstva, vse v obsegu zahtev po
Pedičku navedenih določb francoske revolucije, »ki razglašajo in zahtevajo javno šolstvo« in so
»determinirajoče dno«, torej določujoče tudi današnji javni šoli, ki se od leta 1994 naprej ni nič
kaj prida spremenila, zdi se ravno obratno, saj zadnja svetovna kriza in z njo povezana
varčevalna politika stanje na področju izobraževanja le poslabšujeta.
Vsekakor lahko ugotovimo, da je znanje še vedno omejeno in ostaja trdno znotraj vzgojnoizobraževalnih ustanov, pa naj bodo državnojavne, zasebne ali cerkvene, in to še vedno zadeva

osrednje in odločno vprašanje javnega šolstva, v smislu »javnosti znanja«, kot temeljne vsebine
in namena vzgojno-izobraževalnih ustanov, kajti vzgajalo se je vedno, ne pa tudi na ta način
izobraževalo.
Tako je dejstvo, da je znanje izven obsega ustanove javnega obveznega izobraževanja načeloma
omejeno in se nato piramidno zožuje v vrh izobrazbene stopnje in omejenosti znanja, ki je kot
nov najpomembnejši produkcijski tvorec takorekoč neizčrpen, vendar kljub temu še vedno
redek in omejen, čeprav je očitno, da se s širjenjem obsega znanja in dosega izobraževanja
stopnja tehnoloških prebojev povečuje, še posebej invencij in inovacij, kar ustvarja resnično
presežno vrednost, ne pa zgolj dobiček, ki je komu škoda.
Tako za primer lahko vzamemo Nikola Tesla, ki je s svojimi znanstvenimi izumi zaslužen za
»električno« revolucijo, ki je povzročila tretji cikel dolgega zlatega vala, in se vprašajmo, ali bi
Tesla lahko izumil, kar je, če se ne bi šolal in bi namesto tega pasel ovce v kakem hribovju in
ali bi čudežna mikroelektronika, kot vse namenske tehnologije bila mogoča brez izobraževanja?
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Odgovor je seveda jasen, to bi ne bilo mogoče, res pa je, da nekateri ustanovitelji visoko
razvitih tehnoloških podjetij niso nikoli dokončali univerzitetnega izobraževanja, kot Steve Jobs,
ki je ustanovil Apple, ali Bill Gates, ki je ustanovil Microsoft, ki gospoduje svetovnemu trgu kot
monopolist.
Nadalje lahko ugotovimo, da je skoraj vse znanje od osnovnega do univerzitetnega ter
doktorskega izobraževanja večinoma kodificirano znanje, lahko prenosljivo in brez omejitev v
reprodukciji in množitvi, saj ne gre za blago, kot je sadje, vendar se zdi sila nenavadno, da v tej
domnevni

dobi

»ekonomije

znanja«,

komunikacijske

in

informacijske

vsenamenske

mikroelektronske tehnologije na svetovnem spletu niso prosto dostopne vsebine sistematičnega
znanja sicer javnih izobraževalnih ustanov, ki jih financirajo različne države iz javnih in ne
zasebnih sredstev.
Pediček je ne tako davnega leta 1994 zapisal, da mora biti vzgojnoizobraževalno delo na vseh
šolskosistemskih ravneh »pokrito« z vzgojnostjo, idejnostjo, pedagoškostjo in družbenostjo, in si
pri tem zastavil vprašanje, »v kakšni zasnovanosti te zahteve našega prenavljajočega se vzgojno
izobraževalnega dela uresničevati«. Pri tem je ugotavljal, da so ti zahtevki postajali vse bolj
sporni, ta spornost pa se razkriva v tem, »da so si mnogi prav iz teh zahtevkov ustvarili svoje
poklicno zaposlovalno področje, ki ga branijo na vse kriplje«, zahteve »po odpravi te njihove
fevdalnosti pa razglašajo za demontažo vzgoje, idejnosti, pedagoške in družbene razsežnosti
vzgojno izobraževalnega-dela in procesa« (23).
Kaj prida se v tem času ni spremenilo, saj vse ostaja vse tako, kot je bilo, le da je vse več
zaposlenih, ki prodajajo »svoje znanje«, ki je glede na okoliščine časa sodeč v nekaterih
pomembnih segmentih precej uborno in slabotno in zdi se, da politična oblast namenja javni
denar predvsem za izbrance svojega ideološkega aparata, namesto za vrhunske izobraževalne
programe, proces učenja pa poteka bolj ali manj tako kot za časa francoske revolucije.
Tako lahko kot Pediček ugotavljamo, da se »takšna osebno zagnana obramba vzgojnih, idejnih,
pedagoških in družbenih postavk vzgoje in izobraževanja« kaže kot zelo uspešna in »le kako bi
si kdo upal dvomiti o potrebnosti le teh«!
Pa vendar, meni Pediček, »se je treba spoprijeti z njihovim ozkim pragmatizmom«, zato ker te
postavke »najbolj podpirajo vsi tisti, ki si iz njih delajo svoje profesionalno carstvo, ki leži
onkraj resnično naprednega in demokratičnega v vzgoji in izobraževanju«. »To jim gre na roko
tako, da vzgojnost, idejnost, pedagoškost in družbenost, ki so temeljne vsebine razsežnosti
vsakega pravega današnjega vzgojno-izobraževalnega dela, spreminjajo za svojo rabo v njegove
štiri pridevne apozicije, ki jih povrhu še institucionalizirajo v posamezne centre (svoje) moči.
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Te pa postavljajo nad vzgojno-izobraževalno delo kot njegovo izključno družbeno napredno in
znanstveno neoporečno razsodilo.«(23)
»Prav v tem je vsa nesreča,« ugotavlja Pediček. »Zato jim je potrebno čim prej vrniti njihovo
pravno naravo in vlogo, izvirajočo iz bitnosti uresničevanja vsake prave edukacije. Le-ta je
namreč tista znanostna in družbena stvarnost, katere integralne in pa pridevne sestavine so
vzgojnost, idejnost, pedagoškost in družbenost. Ne morejo – in ne smejo – pa se te sestavine
vzgojno-izobraževalnega dela in procesa osamosvajati in postavljati obnje ali nadnju, saj so
izvorno in nepopačeno lahko le v njem. Če niso v njem, nujno dobivajo znano izkoriščevalsko
in zasužnjujočo naravo, kakršna je pripisana morali, ideologiji, politiki in še čemu« (23).
Seveda vse, kar navaja Pediček za tedanji, velja tudi za današnji čas, kar dokazuje skoraj
popolno ignoriranje sodobnih možnosti prenosa kodificiranega znanja, saj kljub velikim
besedam na svetovnem spletu ni mogoče najti niti ene spletne strani, na kateri bi človek lahko
spremljal celostne osnovnošolske, srednješolske ali celo univerzitetne izobraževalne programe,
pač pa so v najboljšem primeru dani zgolj posamezni fragmenti, ki delujejo kot reklame.
Verjetno ni potrebno posebej dokazovati, da je tako dramatičen in hiter tehnološki razvoj v
svetu v obdobju zadnjih dvesto let nedvoumna posledica razvoja razširjajoče se mreže »vzgoje
in izobraževanja« in znotraj tega predvsem uvedbe obveznega javnega in brezplačnega šolstva.
Torej si lahko kot Pediček zastavimo vprašanje: institucija ali funkcija?
V območju obravnave te naloge je znotraj obravnave politične ekonomije dana posebna
pozornost in prednost vlogi znanja in funkciji sistema izobraževanja, ki lahko z »ustreznejšo
vsebinsko določenostjo« temeljito preoblikuje samo institucijo v prepričanju, da mora biti šola
zadeva javnosti »po sebi«, ki ji tako gre »javnost pouka«. Vendar je ta »javnost pouka/znanja«
zgolj načelna takoj, ko izidemo iz območja obveznega izobraževanja.
Tedaj ugotovimo, da so v bistvu javne izobraževalno-vzgojne ustanove pravzaprav »zasebne
ustanove«, ki svoje znanje ne dele javno, temveč le svojim izbrancem. Povrhu vsega pa je
znanje v dobršnem delu sveta pregrešno draga dobrina, kar ji še dodatno omejuje dostop in
omejuje možnost razvoja, kajti vsi nimajo bodisi naravnih danosti ali pa ustreznih
psihosocialnih okoliščin, ki bi jim ob primernem času omogočale pogoje za šolanje in
osebnostni razvoj ali učlovečenje, kot pravi Pediček – vendar nikoli ni prepozno in upanje naj
bi umrlo zadnje, predvsem pa vsi govore o nujnosti vseživljenskega izobraževanja.
Na svetovnem spletu naj bi se našlo vse, vendar avtorju tega dela doslej ni uspelo najti niti ene
prosto dostopne spletne osnovne ali srednje šole, še manj prosto dostopnih študijskih
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programov menda javnih univerz, čeravno gre večinoma za programe kodificiranega znanja, ki
so tako zlahka deljivi, kot prikazuje Barrera, vendar ostajajo znotraj teh domnevnih javnih
izobraževalno vzgojnih ustanov, kar se zdi neverjetno, še posebej tam, kjer jih financira država,
tako da gre očitno za klasičen ideološki aparat države in njene izbrance, ki spregledajo vse, če
se le splača in tako spregledujejo tudi sodobne možnosti izobraževanja.
Po drugi strani pa so učitelji znotraj teh izobraževalno-vzgojnih ustanov še vedno prisiljeni
podajati znanje kot v času francoske revolucije, kot bi se informacijska revolucija sploh ne
zgodila in bi komunikacijska tehnologija mikroelektronike bila zgolj znanstvena fantastika.
Učitelji, zlasti univerzitetni, bi morali imeti sistemske možnosti, da bi lahko svoja predavanja
posneli kot »najboljša« in tako prihranjeni čas porabili za raziskave in študij »poplave«
strokovne literature, študentje in javnost pa bi lahko vedno imeli dostop do tega znanja, kar bi
bil resnično »javen pouk« in »javna šola«, vendar tega institucije ne store, še slabše, o tem sploh
ne teče beseda, čeravno gre za zanemarljiva finančna sredstva glede na učinek.
Seveda bi bilo še boljše izobraževalni program skrbno producirati in režirati, na način
izobraževalnih oddaj, ki lahko vedno znova ponudijo najboljše, tako kot na primer film. Danes
igralci ne hodijo od mesta do mesta, temveč posnamejo film, medtem ko naj bi človek/učitelj
na vsakem predavanju moral biti »najboljši«, kar je nemogoče pričakovati, kajti za razliko od
podatkovne zbirke produciranih vsebin ima človek lahko slab dan in tako je nujno potrebna
sistemska produkcija izobraževalnih in vzgojnih vsebin.
Sicer pa se sedaj zdi, kot bi sodobna avdiovizualna sredstva za ustanove izobraževanja sploh ne
obstajala, še manj produciranje vse-nivojskih izobraževalnih vsebin, temveč se producirajo zgolj
»informativne« vsebine in »zabava«, ki bi naj bila peta najmočnejša svetovna gospodarska
dejavnost.
Tako otroci lahko cel dan gledajo vse mogoče obscene risanke in filme, katerih večina temelji
na večinoma nekoristnih afektih, še bolj pa je razvejena tovrstna »zabavna« ponudba za odrasle,
vendar je komajda moč najti kake izobraževalne vsebine, še posebej za otroke in mladostnike.
Vendar, kot rečeno, ni niti enega prosto dostopnega izobraževalnega programa celovitega
stopenjskega študija ob vsej nepregledni množici tovrstnih javnih ustanov, in če otroci tako
radi gledajo risanke, zakaj nimajo možnosti spremljanja tovrstno prirejenih izobraževalnih
programov, kot da bi učenje ne smelo biti zanimivo in zabavno, temveč zgolj učilniška dresura,
kjer se učiteljem navesi po trideset otrok in od njih pričakuje evolucijske in znanstvene čudeže.
Producirane in režirane izobraževalne in vzgojne vsebine bi po eni strani razbremenile učitelje
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in jih prelevile bolj v »inštruktorje«, po drugi strani pa bi se lahko v večji meri posvetili vzgoji,
kar pa bi zahtevalo obvezno psihoterapevtsko analitsko izobrazbo in osebnostno analizo, brez
katere bi »samostojen« vstop v pedagoški svet šolajočih se mladoletnikov predšolske,
osnovnošolske in srednješolske stopnje ne bil več mogoč, kajti pedagog mora poznati najprej
sebe in svoje težave, preden lahko rešuje ali vsaj razume težave drugih, in zato se navaja
okvirni namen analize (Gostečnik in drugi. 2014, 508):
»Vsakega od nas je bolj ali manj globoko zaznamovala preteklost, predvsem naša osebna preteklost, ki je
lahko v nas še vedno zelo živa. Pri tem pa moramo nujno omeniti, da lahko preteklost povsem
nezavedno deluje na našo sedanjost, in to pri naših dejanjih, odločanjih, čutenjih in načinih razmišljanja,
ki jih kompleksnost preteklosti lahko zelo globoko zaznamuje, globoko pa zaznamuje tudi sedanji odnos
med posameznikom in analitikom. Glede na analitično prepričanje se prav v tem odnosu skrivajo kali
psihoorganskega zdravljenja (Bruschweiler-Stern idr. 2010; DeYoung 2003; Maroda 2010; Mitchell 1988;
2002; Siegel 2011; Stern 2010), ki obenem pomeni povsem nov začetek; za to pa je potrebna odrešenjska
milost, ki se deli v sakralnem prostoru odnosa med analitikom in posameznikom. Torej je povsem
razumljivo, da se nam prav tu zastavlja zelo ključno vprašanje, to je: kaj sestavlja ta na novo formulirani
in na novo konceptualizirani odnos. Odgovori na to vprašanje so bili v zgodovini psihoanalize zelo
raznoliki, povzemimo jih pa v trditvi Fairbairna (1958), ki predpostavlja, da lahko posameznik v
analitskem odnosu prekine svojo zvezo s »slabimi doživetji in osebami« (velikokrat krojijo samo jedro
patologije) in ustvari nov odnos, če seveda doživi analitika in odnos z njim kot nekaj »drugačnega in
dobrega«. Temu sodobnemu trendu sledi tudi relacijska družinska paradigma, ki upošteva preteklost in
se nanjo zelo opira, vendar je za to teorijo preteklost pomembna predvsem zato, da v njej odkrije vir
psihičnih zapletov, v katere so vpeti temeljni afekti in preostale organske vsebine − kot posledica tega v
obrambo proti tem bolečim občutjem − tudi afektivni psihični konstrukti. Kar relacijsko družinsko
terapijo zares zanima, je sprememba v sedanjosti. Z drugimi besedami, relacijska družinska terapija
skuša ustvariti tudi nekaj drugačnega, novega, in to vsekakor na temelju odnosa analitik − posameznik, ki
je v marsičem lahko ponovitev preteklih pomembnih odnosov z drugimi. Pri tem pa bo moral analitik
najprej postati instrument prenosa starih odnosov, ustvariti sakralni prostor, prek katerega se bodo
pretakale vse bistvene psihoorganske vsebine posameznika in njegovih bolečih odnosov«.
(Gostečnik 2012)

Poudariti je potrebno tudi izjemen pomen predšolske vzgoje in izobraževanja za nadaljnji
celostni in kognitivni razvoj otroka, saj bi ob primerni naravnanosti omogočal izenačitev
možnosti otrok iz sicer različnih socialnih in kulturnih okolij.
Tako Isabel Sawhill iz Brookings Institution celo ocenjuje, da bi investiranje v tovrstno
univerzalno, vsem dostopno predšolsko izobraževanje in vzgojo povečalo domači produkt ZDA
v šestdesetih letih za kar 988 milijard dolarjev, kar bi v primeru Slovenije znašalo za približno
6 milijard dolarjev večji družbeni produkt (Fuller 2007, 7).
Slavko Snoj v svoji knjigi Katehetika (2003, 252-3) poudarja misel Janeza Pavla II. (1991 ), ki je
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dejal:
»Prvi areopag modernega sveta je svet družbenih občil, ki združujejo človeštvo in ga spreminjajo – kot
pravimo – v svetovno vas. Sredstva družbenega obveščanja so dosegla tak pomen, da so za mnoge
glavno orodje obveščanja in vzgoje, vodenja in navdiha za osebno, družinsko in družbeno vedenje.
Predvsem nove generacije rastejo v odvisnosti od njih.«

Snoj poudarja, da je bil areopag kulturno središče učenega atenskega prebivalstva (Apd 17,2331), danes pa je simbol novih okoliščin, v katerih se oznanja, in nadalje meni, da so
avdiovizualna sredstva komunikacijska sredstva »misijonske dežele«; ki »v didaktiki ne smejo biti
zgolj pomožni program« in ugotavlja, da je bila nekoč v ospredju kultura besede, danes pa je to

kultura slike in ta komunikacijska sredstva »so pripomoček, da nevidno stvarnost naredimo
vidno«, in navaja misel M. F. Tricarico, profesorice za medijsko vzgojo na Papeški fakulteti
vzgojnih ved Auxilium v Rimu (253):
»Cerkev bi se čutila krivo pred svojim Gospodom, če teh mogočnih sredstev, ki jih človeški razum vsak
dan bolj izpopolnjuje, ne bi izrabila.« (Tricarico 1994)

A. Slavko Snoj pa je bil sicer tudi izjemen univerzitetni profesor retorike na Teološki fakulteti v
Ljubljani, katerega predavanja bi morali posneta ohraniti tudi za prihodnje rodove, kot tudi
predavanja drugih univerzitetnih profesorjev, vendar ta ostajajo le v spominu študentov,
namesto shranjeni v Narodni in univerzitetni knjižnici, kar je neprecenljiva škoda.
Katoliška cerkev ima po svetu menda preko 1046 svojih univerz (Wikipedija 2016), nekatere
med njimi so med najbolj uglednimi, in zdi se, da bi Cerkev lahko zasnovala in vzpostavila
prosto dostopno spletno izobraževalno ustanove vse-nivojskega študija, kar bi lahko naredila že
s preprostim posnetjem predavanj ali bolj zahtevno »filmsko« produkcijo izobraževanja, še
vedno pa bi lahko ohranjala sedanje »osebno izobraževanje«. Verjetno bi to pot »virtualega
izobraževanja« lahko izbrala tudi slovenska katoliška univerza v nastajanju in tako dosegla svoj
temeljni namen vzgoje in izobraževanja, hkrati pa zato izrabila tudi finančna sredstva Evropske
unije, ki so za take projekte na voljo.
Papež Benedikt XVI. sicer poudarja, da »Cerkev nima tehničnih rešitev, ki bi jih ponudila in se
nikakor ne mara vmešavati v politiko držav«., vendar mora v vsakem času in potrebi izpolniti
resnico do družbe, ki bo po meri človeka, njegovega dostojanstva in njegove poklicanosti
(Benedikt 2009, 21).
Navedeno kaže, da je Benedikt XVI. menda »spregledal« obstoj »tehničnih sredstev« s katerimi
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bi Katoliška Cerkev, kot nosilka znanja mnogih izobraževalnih ustanov, dokaj zlahka lahko
vzpostavila »javnost pouka in javno šolo«, z vzpostavitvijo spletno vzgojne in izobraževalne
ustanove prostega dostopa in vse-nivojskega sistematičnega izobraževanja že obstoječega
kodificiranega znanje predšolskega, osnovnega, srednješolskega in univerzitetnega izobraževanja
in to podarila človeku in svetu za nov civilizacijski preboj, kar bi bilo dejanje »ljubezni v
resnici«, hkrati pa bi to lahko bil tudi ekumenski projekt pri katerem bi poleg Katoliške cerkve,
lahko sodelovala tudi častitljiva Anglikanska in Pravoslavna cerkev.
Blagostanje in znotraj tega želeno izobraževanje sta očitno edina pot tudi za razreševanje
populacijskega vprašanja, kajti število človeštva nezadržno narašča, kar za fizično omejen planet
dolgoročno ni vzdržno, niti mogoče.
Tovrstno izobraževanje in posledično blagostanje se tako ne zdi stvar »tehničnih sredstev«,
temveč stvar volje in hotenja, kjer bi se velja ravnati po vodilu – zastonj ste prejeli, zastonj
delite.
Seveda pa bi bila vzpostavitev tovrstnega izobraževanja s strani Katoliške cerkve svojevrsten
paradoks, kajti nekdanja »sodelavke tiranije in revščine« in ključna sovražnica revolucionarjev bi
dokončno uresničila eno izmed temeljnih in osrednjih zahtev francoske revolucije – »javnost
šole in javnost pouka", kar ni mogoče pričakovati od »ekonomskih agentov«, ki prvenstveno
slede svojim zasebnim interesom, temveč to lahko uresničijo le resnični agenti javnosti in
inteligence, ki kot redovi Katoliška cerkve niso »vezani na čas in dobiček«.

ZAKLJUČEK
Diplomska naloga »politična ekonomija teologije« prikazuje stanja sodobne znanosti skozi
razpravo o normativnosti politične filozofije in brezvrednostnem znanju, nato pa skozi razvoj
politične ekonomije vzpostavi znanje kot ključni razvojni dejavnik blaginje, katerega deležnik in
nosilec je človek, ki je hkrati ključni »kapital« in vrednota »politične ekonomije teologije«.
Znanje se opredeljuje tudi kot ključni produkcijski dejavnik sodobne ekonomije znanja, vendar
ima temeljno pomanjkljivost v sedanjem procesu izobraževanja, ki ni prosto dostopno in ne
omogoča »javnega pouka in javne šole«.
To je v sedanji informacijski dobi mogoče premostiti z uporabo kodificiranega znanja, ki se
zlahka uporabi za vzpostavitev prosto dostopnih vse-nivojskih spletnih izobraževalnih ustanov s
skrbno produkcijo filmsko dokumentarnih izobraževalnih vsebin. Slednje bi lahko dopolnile
tudi obstoječi sistem izobraževanja, v katerem bi samostojni nosilci, torej učitelji, morali biti
analizirani v procesu obveznega psihoterapevtskega izobraževanja, brez česar samostojno
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pedagoško delo z mladoletnimi osebami ne bi smelo biti več mogoče.
To bi omogočilo boljšo vzgojo in izobraževanje; vse skupaj pa bi resnično omogočilo potrebno
osnovo za vseživljenjsko učenje vseh generacij, kar bi lahko zagotovila Katoliška cerkev in tako
paradoksalno uresničila »javnost pouka«, kot eno temeljnih zahtev francoske revolucije.
Ljudje bi tako ne bili več prepuščeni naključnosti znanja, temveč bi imeli stvarno možnost
najdenja svojega življenjskega poklica, kar bi izjemno povečalo stvarne možnosti za novo »zlato
obdobje« in za nova znanstvena, tehnološka odkritja in inovacije ter blagostanje.
Tako bi se lahko vzpostavila resnična »ekonomija znanja«, saj sedaj na spletu ni prosto
dostopna vsebina niti ene javne izobraževalne ustanove, od predšolske do univerzitetne ravni.

POVZETEK
Delo vsebuje zgodovinski pregled politične ekonomije teologije skozi paradigmo Anglikanske in
Katoliške cerkve in vzpostavlja človeka kot temeljni kapital in znanje kot ključni vir blagostanja,
kar terja »javni pouk« in »javno šolo« ter produkcijo vsebin eksplicitnega, torej kodificiranega
znanja izobraževalnih ustanov, od predšolske, osnovne do univerzitetne ravni, kar vse bi moralo
biti prosto dostopno na svetovnem spletu. To bi izjemno povečalo doseg in učinkovitost
izobraževalne mreže in vzpostavilo stvarne možnosti novega »zlatega vala« in s tem povezanih
znanstvenih in tehnoloških odkritj in inovacij. Hkrati pa bi se s tovrstnimi »filmsko
dokumentarnimi produciranimi«

vsebinami lahko

dopolnjeval

tudi obstoječi sistem

izobraževanja, ki bi moral od predšolskega do srednješolskega izobraževanja temeljiti na
»analiziranih« nosilcih samostojnega pedagoškega procesa, kar bi omogočilo tudi učinkovitejšo
vzgojo in povečalo možnosti celostne vzgoje in izobraževanja za slehernega učenja željnega
človeka, pa tudi za družbo občega blagostanja.
Ključne besede: politična ekonomija, teologija, ekonomija znanja, blagostanje, ljubezen, resnica,
blaginja, javni pouk, javna šola, kapital.
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SUMMARY
The work includes the historical overview of the political economy of theology through the
paradigm of the Anglican and Catholic churches and establishes man as core capital and the
knowledge as the key source of wealth, which demands »public lessons and public school« with
the production of explicit, codified knowledge in educational institutions, from pre-school,
primary school to university level, free and accessible on worldwide internet. This would
extremely enlarge the reach and effectiveness of the education platform and actually establish
the economy of knowledge, the possibility of a new »golden era« and related new scientific and
technological discoveries and inventions. Such kind of contents could supplement the existing
system of education, which should be from pre-school to secondary education based on
»analyzed« teachers of pedagogical process, enabling an effetive and holistic education for every
person, willing to learn, as well for the society of prosperity.
Key words – political economy, theology, economy of knowledge, prosperity, love, truth,
welfare, public education, public school, capital.
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