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tako spremeni v odzivanje: lahko je po-
sledica nekega nagiba, lahko izraža sovra-
štvo, lahko spodbuja konflikt. Brez etike 
je komunikacijsko delovanje prepuščeno 
samo sebi in zdi se, da je tako dolžno od-
govarjati samo kriterijem učinkovitosti. 

V svojem predavanju v Ljubljani ste 
lani spregovorili o možnosti sožitja 
različnih religij; danes smo priča tudi 
široko medijsko prezentiranim na-
petostim med islamom in zahodnim 
svetom. Kako gledate na ta problem 
s stališča razvijanja demokratičnosti, 
zagovora humanosti ter svobode ver-
skega prepričanja? 

Sprva moramo spodbujati dialog med 
kulturami in religijami. Natančneje, lju-
dem različnih kultur in religij moramo 
pokazati, da je dialog neizogibna izbira, 
če želimo živeti v miru. Ne smemo po-
zabiti, da se nasilje preneha takrat, ko se 
začnemo pogovarjati ter drug drugega 
poslušati, in zato je komunikacija pravo 
zdravilo proti nasilju. Ni naključje, da se 
tudi danes terorizem izraža z orožjem in 
samopotrditvenimi parolami ter ne do-
pušča sogovorniku kakršnegakoli izra-
žanja drugačnih prepričanj. Tako pa ne 
moremo doseči nikakršne sinteze, ki bi 
bila lahko vsem skupna, ni prostora za 
izražanje lastne svobode, temveč le za iz-
vajanje zakona močnejšega. Toda vemo, 
da je moč začasna.

Ko govorimo o etičnem vidiku ali 
celo neki viziji etike v komunikaciji 
danes, ne moremo zaobiti tehnolo-
ško pogojenega informiranja in me-
dializiranja, ki večinoma zasleduje 
pridobitniško logiko, precej manj pa 
zastopa individualno in skupno do-
bro. Ali ne pelje to v neko družbeno 
diskomunikacijo, ki briše etično raz-
sežje možnega človeškega sobivanja?

To je težava Zahoda. Globalizirani zaho-
dni svet je v dvoumnem in paradoksal-
nem položaju ravno, kar se tiče komuni-

Spoštovani Adriano Fabris, poučuje-
te etiko komunikacije na univerzi v 
Pisi, vendar je delokrog vašega filo-
zofskega razmišljanja mnogo širši: 
od študija in prevajanja temeljnih 
fenomenoloških in hermenevtičnih 
del do temeljnih vprašanj religiozne-
ga izkustva in vprašanja družbene 
odgovornosti. Kako se vam je v tej 
miselni širini izrisala tema »etike ko-
munikacije«?

Tema etike komunikacije je zame pred-
vsem širši okvir, znotraj katerega se je 
mogoče soočati s temeljnimi vprašanji 
današnjega časa. Potrebno pa je sprva 
razčistiti, kaj pomeni »komunicirati«. Če 
se omejimo le na mehansko pojmovanje 
komunikacije kot pošiljateljeve dejav-
nosti prenašanja sporočil ali podatkov 
nekemu prejemniku, potem izgubimo 
njen pravi pomen, tj. odpiranje skupne-
ga prostora kot možnosti srečevanja ljudi, 
jezikov, verovanj in občutij, ki se drugače 
med seboj razlikujejo. To je tudi tema, 
ki jo je filozofska hermenevtika, vsaj od 
Gadamerjevih izpeljav naprej, poglobila 
s svojim raziskovanjem procesa razume-
vanja, in ravno to danes potrebujemo: 
da bi bili sposobni graditi pravi dialog 
med religijami, ki bi premoščal konflikte, 
izhajajoče iz fundamentalističnega bra-
nja religij. Zato je preučevanju sodobne 
hermenevtike in filozofije religije sledila 
etika komunikacije: ta veda lahko pripo-

kacijskih procesov. Po eni strani je komu-
nikacija, še zlasti z razvojem tehnoloških 
sredstev, približala različne in oddaljene 
dele sveta, postavila v odnos različne 
življenjske sloge in omogočila pojav 
skupnih izkušenj. Po drugi strani je ista 
komunikacijska dejavnost začela služiti 
logiki profita. Služila je uniformiranju, ho-
mologaciji in posploševanju izročil in ži-
vljenjskih slogov, hkrati pa je vsilila obna-
šanje, ki ne spoštuje specifične identitete 
in tradicije. Pomislimo le na oglaševanje, 
na t. i. advertising, kot najbolj očiten izraz 
take homologacijske uporabe komunika-
cije. Proti taki uporabi so se širom sveta 

pojavljale bolj ali manj nasilne odklonilne 
reakcije. Če povzamem, gre za paradoks 
komunikacije: komunikacija, razumljena 
le kot informiranje, kot prenašanje vse 
bolj vsiljivih podatkov, in ne kot spodbu-
janje k odnosnosti, povzroča osamitev.

Nedvomno se s tem odpira vprašanje 
medčloveške solidarnosti, ki je pogo-
sto izigrana, saj se daje prednost uve-
ljavljanju političnih, gospodarskih in 
drugih interesov, vse prepogosto tudi 
z neposredno uporabo sile. 

Se strinjam. Primer tega je digitalni razko-
rak (digital divide): tehnološki razkorak 
med posameznimi deli sveta v dostopa-
nju do novih komunikacijskih tehnologij. 
Gre za čisto krivico, katere vzrok je ne-
enakost v možnosti dostopanja in upo-
rabe novih tehnologij na sploh. In ker 
dostopanje do teh tehnologij danes že 
predstavlja dostop do novih védenj, to 
pomeni, da kdor je iz tega izključen, sta 
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Moralni filozof Adriano Fabris, 

pisec knjige Etika komunikacije
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»Dobra komunikacija je vedno tvegana. To dobro vedo 

novinarji, ki opravljajo svoj poklic v deželah, kjer še ob-

staja cenzura. Kljub temu se moramo truditi, da bi dobro 

komunicirali; to je odgovornost vsakega človeka v odnosu 

do vseh sogovornikov. Temeljna odgovornost dobre komu-

nikacije, pri kateri mora filozofija vztrajati, je odgovornost 
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perspektive, vendar jo moramo izreči pošteno. Navsezadnje 

je cilj te knjige, da vse to upraviči.« Navedek je iz predgovo-

ra k slovenski izdaji knjige Etika komunikacije italijanskega 

moralnega filozofa Adriana Fabrisa, ki je te dni izšla pri za-

ložbi Družina in bo v začetku maja predstavljena slovenski 

javnosti. Še pred obiskom v Ljubljani smo avtorja prosili za 

pogovor, ki ponuja premišljene odgovore na številne aktu-

alne (komunikacijske) izzive sodobnega časa. 

more tako k razumevanju kot k soočanju 
z dejanskimi izzivi našega časa.

Kako v tem kontekstu gledate po eni 
strani na etično odgovornost do ži-
vljenja in sobivanja, po drugi strani 
pa na vidik komunikacije, ki je lahko 
tudi »etično izpraznjena« in celo pre-
haja v sovražni govor do drugega?

Ko komunikacija postane nekaj zgolj me-
hanskega, tudi z uporabo novih tehnolo-
gij, pozabljamo na temeljna vprašanja 
etike komunikacije. To so vprašanja o te-
melju komunikacijske dejavnosti, o tem, 
kaj naj bi pomenilo »dobro komunicirati« 
ter zakaj in čemu naj bi »dobro komuni-

cirali«? Gre za vprašanja, ki zadevajo vse 
nas kot dejavne subjekte, natančneje kot 
subjekte, sposobne medsebojne komu-
nikacije. Vsi govorimo, beremo, pišemo, 
gledamo televizijo, facebook. Toda red-
kokdaj se ob tem sprašujemo o pomenu 
naših dejanj in se ne zavedamo posledic 
našega komuniciranja. Komunikacija se 

Brez etike je 

komunikacijsko delovanje 

prepuščeno samo sebi in 

zdi se, da je tako dolžno 

odgovarjati samo kriterijem 

učinkovitosti. 

Ne smemo pozabiti, da se 

nasilje preneha takrat, ko 

se začnemo pogovarjati ter 

drug drugega poslušati, in 

zato je komunikacija pravo 

zdravilo proti nasilju.

SC 72.indd   4SC 72.indd   4 18.4.2016   13:14:4518.4.2016   13:14:45



5številka 72 | Slovenski čas | april 2016

zato moramo biti sposobni, da jim 
predstavimo zavezujoča pravila, ki 
jih je potrebno spoštovati za uspe-
šno integracijo v naši družbi. Katera 
so po vaše ta zavezujoča pravila naše 
družbe?

Zavezujoča pravila so to, kar je Zahod 
oblikoval skozi lastno zgodovino in kar 
ponuja drugim tradicijam in delom sve-
ta. Z Zahodom mislim, če prikažem she-
matično, kompleksno stvarnost, v kateri 
se prepletajo grška misel in njen logos, 
judovsko-krščanska-islamska tradicija, hu-
manistični napredek renesanse in novega 

živetja, temveč zaradi preživetja človeštva 
v celoti.

Priča smo vojnim spopadom v arab-
skem svetu, v katere so vpletene sve-
tovne velesile in ki nas zelo neposre-
dno soočajo z begunsko problemati-
ko. Le-ta na mejah in izza mej Evrope 
celo postavlja pod vprašaj perspekti-
vo Evrope.

Ta nevarnost obstaja, in sicer, da prevlada 
neka oblika fundamentalizma. Funda-
mentalizem ni le verski, temveč splošneje 
tudi ideološki; kot tak želi uniformirati vse 
eni, edini poziciji, ravno iz prepričanja, da 
ima človek ekskluzivni dostop do resnice. 
Kdor se ne strinja, doživi odpor in uniče-
nje. Ta položaj je danes posledica dolo-
čene interpretacije islama. Zahodu se ni 
potrebno varovati pred islamom, temveč 
pred njegovo enostransko interpretacijo.

Varovanje človeških pravic se je spre-
vrglo v sprejemanje varnostnih ukre-
pov pred tistimi, ki bi potrebovali 
zaščito osnovnih človeških pravic, 
namesto o miru se govori o vojnih 
razmerah in obrambni mobilizaciji …

Na nasilje se poskuša odgovoriti z nasi-
ljem, toda s tem ostajamo v začaranem 
krogu. Iščejo se nove obrambne strategi-
je, ki bi omejile škodo. Vendar napadov 
– na primer terorističnih – ni mogoče 
vedno predvideti in nadzirati. V obeh 
primerih ostajamo znotraj vojne logike 
in ne zmoremo spremeniti načina mi-
šljenja. Spremeniti miselnost pomeni, 
da sedaj v središče postavimo človeštvo, 
ne pa religijska in kulturna razlikovanja, 
pomeni, da zamenjamo nasilje s komu-
nikacijo, da spodbujamo integracijo z 
vzgajanjem oziroma s spraševanjem in 
spoštovanjem, ne pa z vsiljevanjem pra-
vil. Človekove pravice so tisto, čemur so 
se teroristi odpovedali in želijo, da se jim 
tudi mi odpovemo. Teroristi izkazujejo to 
odpoved kot orožje, da bi nas strašili. To 
dejstvo bi nas moralo prisiliti k vnovič-
nemu odkrivanju vsem lastnih pravic, ne 
pa da jih sprejemamo kot samoumevne. 
Hkrati bi nas moralo tudi spodbuditi, da 
pokažemo, kako je njihovo spoštovanje v 
interesu vseh: tudi tistih, ki jih zanikajo.

Ali lahko k soočenju s sedanjo druž-
beno situacijo bistveno pripomore 
versko, intelektualno, ustvarjalno 
izročilo Evrope? Brez njega se lahko 
politika, ki se osredotoča zgolj na go-
spodarsko učinkovitost in socialno 
blagostanje, povsem izneveri svoje-
mu poslanstvu in ne sporoča ničesar 
zavezujočega, čemur smo nemara v 
Evropi in svetu že priča.

Danes plačujemo šibkost projekta Evro-
pe, ki temelji le na skupni valuti in biro-
kratskih pravilih. Pozablja se na skupni 
kulturni izvor, medtem pa sta skupna vla-
da in skupna politika še utopija. Če ne bo 
hitro prišlo do obrata, bomo lahko priča 
le postopnemu razpadanju in marginali-
zaciji članic Evropske unije.

V čem predvsem vidite možnost za 
svoj osebni in filozofski prispevek, 
ko gre za soočanje z nastalo družbeno 
situacijo? Pogoji za intelektualno kri-
tiko in družbeno angažiranost so da-
nes precej drugačni kot pred dvema 
ali tremi desetletji in ne nujno boljši …

V svojih zadnjih knjigah sem poskušal 
pokazati, kako je teoretska refleksija že 
sama po sebi oblika dejanja in je kot taka 
podvržena etični presoji, podvržena etiki 
kot vedi, ki nam pomaga, da premislimo 
o razlogih tega dejanja. Zato je intelektu-
alec zelo jasno moralno odgovoren, saj 
je njegovo delovanje, naj bo poučevanje, 

politična debata ali splošno premišlje-
vanje, lahko dobro ali slabo. Pogosto so 
bili filozofi prepričani, da te odgovorno-
sti nimajo ali da jim je ni treba prevzeti 
takoj, saj so bili prepričani, da je njihova 
dolžnost le razmišljati. Nato so se pojavili 
primeri slepote za lastni čas in hudih po-
litičnih napak, kakor je bil Heideggerjev.

Zdi se, da je etika komunikacije še 
kako pomembna na področju javnega 
mnenja. Kako gledate na novinarjevo 
svobodo in odgovornost danes?

Novinarska svoboda je temeljni pogoj za 
vsako demokracijo. A novinar, tako kot 
vsi, ki poklicno komunicirajo, ne more 
vsega izreči. Mora se samoomejevati. V 
tem oziru je nedvomno uporabna poklic-
na deontologija, še bolj pa etika. Menim, 
da lahko novinarja vodi etika spoštovanja, 
ki se deli na tri ravni: spoštovanje tega, o 
čemur piše; spoštovanje javnosti, na kate-
ro se obrača; spoštovanje lastnega poklica 
in dostojanstva. 

Dean Komel, Jurij Verč
Prevedel Jurij Verč

mu oteženi tako lastna rast kot razvoj. Di-
gitalni razkorak je kulturni razkorak. Če 
tega ne bomo spremenili, se bo ta samo 
večal in posledično se bo z njim večala 
tudi globalna krivica.

Kako je v tem pogledu s krščansko 
vero? Ali se morda v tej težavni druž-
beni situaciji skriva njena očiščujoča 
priložnost in obet za prihodnost, tudi 
kar zadeva individualno in ne le sku-
pnostno izkušnjo?

Za krščanstvo je značilno, da je komuni-
kacijsko prežeta religija. Pomislimo samo 
na komunikacijsko sposobnost Jezusa, 
na sporazumevalno moč njegovih besed 
in dejanj. Tako kakor lahko na primer 
omenimo Savla iz Tarza ali vse druge, ki 
so oznanjali in pričali o evangeliju skozi 
stoletja. Katoliška Cerkev tudi danes izka-
zuje veliko zanimanje za komunikacijska 
orodja in sposobnost njihove uporabe, 
tako tradicionalnih kakor tehnološko 
naprednih sredstev. Vedno, sploh pa v 
nedavnih dokumentih, kot je bila posla-
nica papeža Frančiška za 50. svetovni dan 
množičnih medijev, poudarja priložnost, 
ki jo ponuja komunikacija pri spodbu-
janju medosebnih odnosov, zbliževanju 
ljudi in obnovi tako osebnih kakor druž-
benih vezi. Njen pogoj pa je, da je to ko-
munikacija, ki ne onemogoča, temveč 
spodbuja in omogoča razcvet komunika-
cije drugega.

V svoji knjigi zapišete: »Odgovorni 
smo, ker smo pripravljeni z lastnimi 
dejanji odgovarjati na to, kar prepo-
znavamo kot zavezujoče.« Prav aktual-
na begunska in migrantska kriza nam 
ponuja priložnost, da znova premisli-
mo, kaj naj bi to »zavezujoče« danes 
bilo. Že danes je pereče vprašanje, 
kako sprejeti nove evropske državlja-
ne, državljane z drugačnimi izkušnja-
mi in pogledi na svet, na družbeno 
organiziranost in temeljne vrednote. 
Vemo, da lahko popolna asimilacija 
naposled privede do krize identitete, 
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veka. Pri tem si med seboj nasprotujejo 
ali se dopolnjujejo; v vsakem primeru pa 
je sinteza tega, kar je Zahod prinesel in 
še prinaša človekovi izkušnji, zlasti spo-
sobnost artikulacije razmisleka, ki sledi 
lastnim načelom. Gre za misel, da je člo-
veško ravnanje utemeljeno v neki obči 
instanci, v spoštovanju človekovega ži-
vljenja, in do spoznanja tega posamezni-
ka privede življenje samo. Menim, da se 
temu ne moremo in ne smemo odpove-
dati, še več: to moramo varovati, saj lahko 
imajo od teh temeljev zahodne izkušnje 
še največ koristi prav tisti, ki se želijo in-
tegrirati. Logos kot pogovor in razum, 
vera kot skupna vpletenost v neki višji 
dimenziji, spoštovanje vsakega človeka: 
to so temeljni kriteriji, ki imajo univer-
zalno veljavo. Univerzalni niso zato, ker 
bi jih vsilila neka tradicija, ki je kot taka, 
nasprotno, partikularna, temveč zato, ker 
lahko ravno iz njih, kdor je drugačen, in 
prav zato, ker je drugačen, najde svojo iz-
raznost. Tem kriterijem se Zahod ne sme 
odpovedati; ne toliko zaradi lastnega pre-

Kaj je etika? Čemu etika komunikacije? 
Kaj pomeni dobro komunicirati? 
Kaj je resnica? 
Odgovore bomo iskali skupaj z avtorjem 
knjige Etika komuniciranja Adrianom 
Fabrisom na okrogli mizi, kjer bomo 
govorili tudi o načelih kakovostnega 
medsebojnega dialoga in novinarski etiki. 
Pogovor bo vodil komunikolog 
mag. Božo Rustja, poleg avtorja knjige 
bo v pogovoru sodeloval tudi publicist 
Bernard Nežmah.

Vabljeni, da se nam pridružitev v četrtek, 
5. maja, ob 19. uri v Galeriji Družina.

Dobra komunikacija je naša 
človeška odgovornost.
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