
Agricultura spirituală, partea a doua 

S-a presupus că putem obține certitudine în cunoaștere doar printr-o astfel de separare. Această 

doctrină a separării ne-a învățat să vedem lumea în fragmente în loc de relații. 

Și asta a schimbat totul! Această teorie a fragmentării încă mai formează cea 

mai mare parte a vieții noastre moderne de astăzi. Acest lucru este evident în 

disciplinele academice rigide ale sistemelor noastre de învățământ, unde se 

presupune că cunoștințele cele mai fiabile sunt cunoștințe izolate de contextul 

său și reduse la date discrete. Sau sistemul medical, care tratează pacientul ca 

un apparat, în care poți îrepara sau înlocui un detalia, fără a ține cont de întreg. 

La fel  sunt administrate și majoritatea afacerilor. Succesul în majoritatea 

întreprinderilor se măsoară doar prin indicatorul de rentabilitate a investițiilor, 

acordând puțină atenție relațiilor, pe care se bazează acele afaceri.  

 

Aceeași fragmentare a devenit un model al agriculturii moderne. Randamentul, separat de orice 

altceva în cadrul fermei, a devenit singurul indicator important al agriculturii de succes. Paul 

Thompson a ajuns la concluzia că principiul etic unic, care informează acum deciziile fermierilor, 

este „să producă cât mai mult, indiferent de costuri”. 

 

Această doctrină de fragmentare este acum adânc înglobată în cultura noastră. În consecință, 

sistemele noastre educaționale au produs acum mai multe generații de ingineri care inventează 

tehnologii ce acordă puțină atenție consecințelor ecologice ale invențiilor lor. Industriile noastre 

sunt înclinate să trateze consumatorii ca pe niște ținte ale mesajelor proiectate cu grijă, care sunt 

transmise la aceștia pentru a le manipula deciziile de cumpărare, în loc să-i trateze ca participanți 

activi și conștienți în piață.  

 

În agricultură, aceeași doctrină de fragmentare ne-a determinat să ne concentrăm atât de restrâns 

toate resursele asupra creșterii randamentelor unui șir mic de culturi, încât nu am observat că 

resursele ecologice necesare menținerii productivității au fost subminate. În consecință, am produs 

un peisaj atât de fragil, încât ne lasă la marginea prăpăstiei. Pe scurt, doctrina de separare și 

fragmentare încorporate în viziunea mondială a revoluției științifice, ne-au determinat să trecem 

cu vederea informații vitale despre 

lumea noastră - informații despre relații, 

interdependențe și proprietăți emergente 

- toate vitale pentru sustenabilitatea 

economică, socială și ecologică.  

 

Situația actuală, la care ne-a adus știința 

modernă nu trebuie să ne aducă la 

concluzia că știința și tehnologiile sunt 

rele. Probabil că nimeni dintre noi nu ar 

fi prea încântat să ne întoarcem să trăim 

într-o lume pre-tehnologică, atunci când 

oamenii aveau puțină protecție împotriva 

dezastrelor naturale sau a animalelor de 

pradă și trăiau cu mai multe pericole planându-le asupra existenței zilnice.  La fel stau lucrurile și 



în agricultură.  Nu am dori să ajungem din 

nou la situația, în care nu există suficientă 

hrană sau în care nu ar exista siguranță a 

diversității acesteia.  Dar a apărut necesitatea 

de a elabora noi teorii, care să țină cont de 

interdependența și interconectivitatea tuturor 

elementelor naturii și a acestora cu omul.  

 

De ex., Goethe afirma că întregul nu poate fi 

niciodată redus la suma părților sale; în 

realitate întregul devenind mereu prezent în 

fiecare dintre părți. Nici natura nu poate fi 

redusă la materie și mișcare în opinia lui 

Goethe și cu siguranță nu era mecanicistă. 

Pentru Goethe natura este un sistem viu, foarte dinamic, investit cu proprietăți emergente. Această 

calitate dinamică l-a atras pe Rudolf Steiner spre viziunea lumii a lui Goethe și l-a determinat să 

pună la îndoială validitatea științei „materialiste”, care devenise populară în rândul fermierilor. În 

prelegerile sale de agricultură susținute în 1924, Steiner sugera să îmbrățișăm o știință mai 

„spirituală”. Steiner a recunoscut potențialul pericol, pe care știința materialistă modernă îl 

prezenta pentru agricultură, deoarece ultima a schimbat modul în care fermierii își percepeau și își 

gestionau fermele. În prelegerile sale, el și-a îndemnat ascultătorii să se opună activ practicilor 

agricole care erau „legate de viziunea materialistă modernă” și să ignore studiile bazate exclusiv 

pe „productivitatea fermei”. El susținea că„ știința spirituală” le-a ajutat fermierilor să recunoască 

că fermele sunt „înrădăcinate în întreaga gospodărie a naturii”.  Steiner nu a fost singurul 

intellectual, care a pus sub semnul întrebării industrializarea agriculturii. Ulterior au apărut 

susținători ai unui șir întreg de alternative. 

 

Una dintre aceste alternative a fost mișcarea de „cultivare a humusului”, care insista că agricultura 

nu își poate menține niciodată productivitatea fără a susține conținutul de humus al solului. 

Descrierea detaliată a lui Darwin a activității viermilor de pământ a stabilit, pentru prima dată, 

rolul critic, pe care îl joacă fauna solului în dezvoltarea solurilor fertile. Opera lui Darwin a arătat 

cât de nerezonabilă e teoria lui Bacon și că există valoare în studiul naturii. În 1943 Albert Howard 

a publicat un testament agricol care a devenit un text standard pentru mulți fermieri cu privire la 

humus. Howard a susținut că menținerea fertilității solului e esențială pentru supraviețuirea 

civilizației umane și a subliniat importanța creșterii humusului în menținerea sănătății solului.  

 

O a doua mișcare, care poate fi numită „sisteme agricole complexe”, a apărut la începutul secolului 

XX, în mare parte ca răspuns la scrierile lui F. H. King, care a pus sub semnul întrebării 

suprasimplificarea agriculturii industriale. Cele două lucrări pentru care King a devenit cunoscut 

au fost ”Fermierii celor patruzeci de secole” (1911) și ”Managementul solului” (1914). King a 

înțeles că productivitatea nu poate fi menținută la nesfârșit, fără a contribui la restaurarea ecologică 

a solului. Filosofia agriculturii organice a apărut în anii 1940. Lord Northburne a folosit mai întâi 

termenul „organic” pentru a descrie ferma ca fiind un „organism”, în care părțile fermei sunt 

orchestrate într-un întreg funcțional. Aceste idei au fost prezentate în „Look to the Land” (1940). 

În 1943, Lady Eve Balfour a publicat ”The Living Soil” (”Solul viu”), care a fost mult timp un fel 

de manual al fermierilor ecologici, iar E. Faulkner a publicat ”Plowman's Folly” (”Prostia 



plugarului”) în același an. Lucrările lui 

Faulkner au fost citite pe scară largă și 

de către agricultori care aveau dubii cu 

privire la industrializare. Ulterior, 

activitatea lui Faulkner a devenit o 

resursă pentru susținătorii agriculturii 

durabile. Lucrarea doamnei Liberty 

Hyde Baily, decană la Colegiul de 

Agricultură al Universității Cornell,  

„The Holy Earth” (”Pământul sfânt”) 

(1915), lucrările lui Louis Bromfeld 

(1946) precum și cele ale lui Aldo 

Leopold (1948) au contribuit la o mai 

bună înțelegere a „laturii spirituale” a agriculturii. Afirmația lui Aldo Leopold că probabil nu vom 

putea niciodată să avem o conservare semnificativă fără să cultivăm o „conștiință ecologică” a 

determinat necesitatea dezvoltării unei componente spirituale, a unei etici funciare, în agricultură. 

 

De când Descartes a insistat că faptele și valorile trebuie păstrate în lumi separate, atât oamenii de 

știință, cât și fermierii au fost reticenți să folosească cuvântul „spiritualitate” în legătură cu știința 

sau agricultura. Poate că acesta este unul dintre motivele, pentru care activitatea lui Rudolph 

Steiner și cea a Liberty Hyde Baily în agricultură nu au fost luate în serios în agricultura modernă. 

Dar asta începe să se schimbe. Cuvântul „spiritual” începe acum să apară în numeroase cercuri 

intelectuale. Peter Senge și colegii săi se referă constant la aspectele spirituale ale 

comportamentului organizațional în noua lor carte ”Prezență”. Morris Berman apelează fără 

încetare la o „reîncântare a lumii”, care „să îmbrățișeze valoarea fără a sacrifica faptele”. Harold 

Morowitz sugerează că universul nostru a trecut prin 28 de etape de emergență pentru a-și atinge 

starea de existență prezentă și că cea de-a 28-a etapă în care ne aflăm în prezent este „spiritualul”, 

pe care el îl descrie „o încercare de a atribui sens celorlalte emergențe”.  Antropologul Jeremy 

Narby, după ce a călătorit în întreaga lume pentru a-i vizita pe unii dintre oamenii de știință de 

seamă din ziua de azi, a ajuns la concluzia că există „inteligența” în toată natura - chiar și în plante, 

care comunică prin semnale chimice care nu sunt atât de diferite de semnalele chimice utilizate de 

neuronii din creierul uman. Iar Marcia Bjornerud chiar sugerează că nu există o separare atât de 

mare între noi și stânci. „Greșeala noastră”, scrie ea, e că „uităm că noi [oamenii] suntem, pur și 

simplu, cei mai mici copii dintr-o dinastie veche de generații”. Deci, se dovedește că nu putem fi 

totuși „separați” de restul comunității cosmice.  

 

Toate acestea ne arată clar că, de fapt, dimensiunea „spirituală” a lumii nu este la fel de „separată” 

de cea fizică, cum și-au imaginat Descartes și Bacon. De fapt, s-ar putea susține că „spiritualul” 

este, pur și simplu, un mod de a înțelege lumea noastră, care recunoaște conexiunea și relația cu 

restul universului în expansiune. Iar în ceea ce privește agricultura, acest lucru sugerează că trebuie 

să începem să acordăm cel puțin la fel de multă atenție modului, în care funcționează restul lumii, 

pentru a determina cum să ne dobândim hrana, adăpostul și energia. Trebuie să începem să 

dezvoltăm sisteme de producție, care să fie în concordanță cu funcționarea pământului și să 

renunțăm la crearea unei agriculturi care să se axeze pe randament maxim al unei singure culturi 

într-un singur sezon de creștere.  

 



A face agricultura în contextul spiritualității ne va determina să acordăm atenție tuturor relațiilor 

în care este implicată agricultura. Cum afectează fermele noastre păsările, albinele și viermii de 

pământ, precum și microorganismele de aer și apă și sol? Cum afectează sistemele noastre de 

producție vacile, porumbul și iarba autohtonă din fermele noastre? Cu alte cuvinte, trebuie să 

începem să acordăm atenție relațiilor. După cum ne amintește Craig Holdredge, atunci când tratăm 

o vacă ca pe o fabrică de lapte, a cărei producție de lapte poate fi crescută prin modificarea unei 

părți izolate a fiziologiei vacilor, pierdem din vedere foarte multe aspecte importante. 
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