Spremna beseda

do danes, ko
-

- hkrati

opravila 20-letno pot zorenja. Ta je bila, kot bi verjetno
vse prej kot lahka in enosmerna. Neredko je bila posuta z
avnosti in tudi s
najbolj negotovi del poti, na kateri se je ideja svetovnega

medkulturna, skratka svetovna, stopa na pot dolgotrajnega
procesa uresni

teoretskega uveljavljanja, bo v veliki meri odvisno od tega,
, ali ta ideja, tako kot je zasnovana, v sebi premore
udejanjanja etosa in humanizacije sveta ne bi potekal po
udejanjanja je praviloma
gibanje njenega pojma. Vse pa ne bo odvisno samo od tega,
odo pri tem
nujno igrali pomembno vlogo. Zato je vizija svetovnega etosa,
kot je vedno znova poudarjal Küng, projekt, ki se lahko
spreminjanja zavesti kot tudi na objektivni ravni vseh
relevantnih d
v zorenju svetovnega etosa je pred nami zadnje delo Hansa
Künga z naslovom
Vizija in njeno
, ki ga v slovenskem jeziku dobivamo skoraj

naslovom Svetovni etos
Küngove knjige v slovenskem
jeziku.
kot trenutno zadnje in najbolj
aktualno avtorjevo delo po eni strani predstavlja strnjen
evilnih

kulturnoin religiozni r

-

institucionalnem in celo glasbenoh sprejeti v
zadnjih 20neinstitucionalnega delovanja projekta svetovni etos v
Gibanja
svetovni etos Slovenija tudi pri nas, lahko z gotovostjo trdimo,
da imamo
predstavitev vizije svetovnega etosa, ki po svoji univerzalnosti

javnosti. Z vzornim
pri roki' kot

kulturne, znanstvene in civilno-

stanove, za

Tudi sam trenutek izida knjige bi skorajda ne mogel biti

in predvsem tudi vrednostna oz. moralna kriza. Kajti vsako
dimenzijo«

*

teologov, vedno znova poudarja, da svetovnega etosa ni
religiozne ali sekularne tradicije. Svetovni etos je pra-etos
posvetnim moralnim naukom ali sistemom ter je kot tak
nevtralen in hkrati povezovalen glede notranjih in zunanjih
razlik pogosto zelo heterogenih religioznih in sekularnih
moral. V tem smislu je svetovni etos »vodilna ideja pri
polaganju temeljev pluralne in pogosto multikulturne

velja njegovo opozorilo, da svetovni etos »nikakor ni omejen
na eno samo ekskluzivno religiozno opcijo. Dosti prej
svetovni etos predstavlja inkluzivno razumljeni apel

nereligiozne ljudi.«
ideje svetovnega etosa, ki ji znotraj svetovne zgodovine

*

Vsi citati, ki jih navajam v Spremni besedi
Handbuch Weltethos
Eine Vision und ihre Umsetzung in ne na uradni
Bralke in bralce zato opozarjam, da prevedeni citati iz Spremne besede verjetno
nika.

n ne

Vsekakor p
okvir (po svetu in doma) in neke vrste moralni kompas, na
ijski vrednostni okvir in
moralni kompas vesti torej ni nek nov celostni moralni nauk,
, je
vrednotam,
neizpodbitnim merilom in osebnim
oz.
vrlinam«, ki jih lahko najdemo znotraj vseh religioznih in
izpostavlja dva temeljna in hkrati univerzalna principa
svetovnega etosa: humanost in zlato pravilo.
Samo upamo lahko, da bo

boj, ter pri tem navdihnil sprte strani, da stopijo v smer
konstru
in vzajemno nezaupanje sprtih strani pa ni samo, kot se

moramo prerasti tradicionalne okope »konzervativci proti
liberalom, klerikalci proti laicistom, propagandisti

med religioznimi in nereligioznimi ljudmi«, ki jo razume kot
- in svetovno-

in poglablja
strani zavedati, da je vsaka iz-postavitev tega ali onega bloka
nujno vzpostavlja diskriminatorni vrednostni prostor in
vsako izpostavljanje hkrati in vedno tudi zapostavljanje, ker

ter z njimi tista

»skozi religiozni fundamentalizem, toda prav tako ne skozi
poljubnos

ga in

hkrati ponuja tudi osnovne smernice za vrednostno prenovo
gospodarstvo in tudi mediji.

Zlasti glede za marsikoga nejasnega razmerja med politiko,

pravili: Primat politike nasproti gospodarstvu in primat etosa
nasproti politiki in gospodarstvu. Etos mora vselej biti temelj

v

nasprotnem

primeru

se

podajamo

na

povsem
ateri je

Tako kot za skupne ekonomske prostore velja, da za svojo
njeno enotno regulativo, tako v enaki meri in s podobnimi
kulturni obstoj, ki naj bo vreden tega imena, nujno potrebuje
potrebuje svetovni etos. Slednji ne ukinja lokalnih kulturnih

vrednostno gnojilo
svojih

kulturo mora veljati, da za svoj obstoj potrebuje vrednostno
vezivo, ki

naprej le denar, potem globalna in skupaj z njo tudi lokalne

seboj
religioznih in nereligioznih tradicij. To zelo dobro ve tudi

ti in ostati samo nekaj pojmovnega in

pa nam kljub temu ni uspelo zgraditi hum
struktura in nagovorljivost etosa bolj celostna: pojmovna,

etosa
, je ideja svetovnega
ed svetovno javnostjo. Pod taktirko

zborom izvedli kompozicijo Jonathana Harveyja Svetovni
etos, za katero je libreto prispeval prav Hans Küng. Libreto, v
celoti povzet v
(Konfucij), zlato pravilo (Mojzes), nenasilje (hindujski

partnerstvo (Jezus).
Morda prav glasbena predelava svetovnega etosa najbolj
globalnega duha, znotraj katere se nizki toni zamaknjene

vsej njegovi notranji polifoniji barv, zvokov in raznoterih

nagovorljivem

in

vsakomur

razumljivem

jeziku

ter

kot libreto in smerokaz
vrednostne simfonije.

