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„Истински непријатељ човечанства је сам човек” 
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Резиме: У условима глобализације серијски се производе несигурности као последица линеарне 
индустријске модернизације и еколошке дестабилизације планете. Немогућност да се на изазове 
реагује истовремено, што би једино обећавало успех, довело је до постепеног настајања „светског 
друштва ризика”. Астрикција (сажимање) историјског времена и простора као карактеристике 
глобализације, одражава се субјективно у свести личности као осећај да сви људи живе заједно, да сви 
суделују у истим активностима, да су на једном локалитету и да све више личе једни на друге. 
Глобострес се појављује као немогућност адаптације на комплекс фундаменталних промена у односу 
човековог потенцијала прилагођавања и стресора које носи глобализација. Као један од могућих 
одговора на глобострес треба применити благе акције које су глобалне и холистичке. Блага акција 
мора да буде високо интелигентна и да произилази из дубоког поштовања природе и хуманих 
вредности. Глобализација поставља на двевни ред ново зближавање филозофије, уметности, религије 
и науке. Потребан је нови глобални хуманизам и нова виша свест, али они су могући само на бази 
акумулираних знања и нове духовности. 

Кључне речи: „светско друштво ризика”, глобализација, глобострес, благе акције, револуција духа, 
виша свест. 

„THE WORLD RISK SOCIETY” AND GLOBOSTRESS 

Abstract. Under the conditions of globalization, there is a serial occurrence of insecurities because of the 
linear industrial modernization and ecological destabilization of the planet. Impossibility to react to the 
challenges simultaneously, which would only create a success, has led to the origin of „the world risk 
society”. Astringency (contraction) of the historical time and space as the characteristic of globalization 
reflects itself subjectively in the consciousness, as a sensation that all people live together, that all participate 
in the same activities, that they are at one location and that they resemble each other more and more. 
Globostress appears, as an inability to adapt to the complex fundamental changes that relate to the human 
potential for adaptation and stressing agents, carried by globalization. As one of the possible responses to 
globostress, we have to apply global actions, which are global and holistic. Gentle action must be highly 
intelligent and must come out of deep respect for the nature and humanistic values. The globalization has put 
on the agenda new rеapprochement of philosophy, art, religion, and science. We need new global humanism 
and new higher consciousness, but they are possible only based on accumulated knowledge and new 
spirituality. 

Keywords: „the world risk society”, globalization, globostress, gentle actions, revolution of spirit, higher 
consciousness. 
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„ПРВА ГЛОБАЛНА РЕВОЛУЦИЈА” 

Ако је Светска здравствена организација пре неколико година стрес на раду 
у високо-технолошким информационим условима прогласила „глобалном 
епидемијом”, сада већ можемо да констатујемо да смо угрожени једном сасвим 
необичном појавом – стресом, повезаним не са информатичким феноменом како 
таквим, са компјутером и Интернетом, растућом аутоматизацијом, већ са њиховим 
концентрисаним изразом – глобализацијом и појавом тешкоћа у прилагођавању 
личности фундаменталним променама које у живот људи уноси акцелерација 
светско-историјског процеса. 

За једне глобализација се претвара или замишља као „јуриш у небо” за 
досадашњи тип западне цивилизације са модерним капиталистичким начином 
производње и расподеле, а за друге глобализација је највеће од свих зала из 
Пандорине кутије, експанзија егоцентризма, незајажљивости и жеље за 
планетарном доминацијом. Још 1974. године на седници чувеног Римског клуба у 
Западном Берлину са темом „Човечанство на раскршћу” слушао сам господу 
Печеја, Пестела и друге тадашње пионире глобалистике како говоре да „свет болује 
од рака и да је тај рак сам човек”. Аналитичари глобализације данас са много 
аргумената већ говоре о „позитивној” глобализацији и „негативно-деструктивној” 
глобализацији, мада још увек као да сви круже око суштине проблема и због 
недостатка довољне методолошке и концептуалне јасноће не улазе у језгро 
феномена који у великој мери детерминише главне услове живота и рада 
човечанства. 

Није хипербола устврдити да се до сада познатој „колекцији” стресова 
додаје једна сасвим необична и са тачке гледишта психосоматске целине човека 
мало истраживана појава све тежег прилагођивања личности растућој брзини 
промена у протицању светскоисторијског процеса. Са интернационализацијом, као 
фактором који прати човека још од првих форми цивилизације у историји 
економског, друштвеног и културног живота, ишао је цео развој људске врсте. 

Сама демографска компонента мотивисала је увек човека да тежи ширењу 
простора који је насељавао и да убрза темпо својих активности, да појачава 
потенцијал своје мобилности. У том процесу постепено се формирао и механизам 
који је Ханс Сели назвао општим адаптационим синдромом (ОАС). У саму његову 
суштину „уписан” је просторно-временски континуум. Управо тај одређени 
континуум ограничавао је човекове тежње ка ширењу комуникација и задовољењу 
евентуалних амбициозних програма јер је затварао људе у локализоване заједнице 
са темпоралним лимитима. То је створило и конкретне форме и потенцијал 
прилагођавања унутрашњој и спољашњој психосоцијалној средини. 

Ако је адаптација процес непрекидног усаглашавања унутрашње средине 
организма са стално променљивим карактеристикама спољашње средине онда је 
одржавање функционисања система на новом нивоу у директној зависности од 
брзине дешавања и ширине његовог обухвата. 

ЗАШТО АСТРИКЦИЈА? СМИСАО И ЗНАЧАЈ ЈЕДНЕ НОВЕ НАУЧНЕ КАТЕГОРИЈЕ 

У процесу глобализације појаве и активности, и обична информација 
претварају се путем глобалних средстава комуникације у универзално-планетарне. 



 

Ради се о фундаменталним, комуникацијским, технолошким, економским и 
културним променама које воде све већој узајамној зависности, међусобном 
утицају и прожимању са тенденцијом настанка неког можда планетарног типа 
организације живота. Глобализација доводи у питање националну државу и њене 
институције и суверенитет, убрзава кретање и повећава улогу транснационалних 
структура уз истовремену фрагментацију, партикуларизацију, што је не ретко 
пропраћано сударима, сукобима и конфликтима. Човечанство као да се све више 
осећа „избаченим у свет” (in die Welt geworfen) како је то писао један од највећих 
филозофа XX века Мартин Хајдегер. 

Каква је логика онога што нас свакодневно суочава са потребом 
перманентног прилагођавања синдрому очекивања напретка због информационе 
револуције пропраћеном растућим фрустрацијама и егзистенцијалним страхом? 
Открити објективну логику те конститутивне контрадикције глобализације је 
компликован и тежак научни проблем који захтева нестандардни приступ и 
разраду нове теорије. Овде могу бити назначени само елементи концептуалног и 
методолошког карактера док комплексно истраживање остаје ствар нових будућих 
пројеката интердисциплинарних и мултидисциплинарних истраживања. 

Шта са филозофско-социолошке тачке гледишта, можда пре свега 
онтолошке, значи глобализација? То је појам који обухвата појаве и процесе 
претварања света у јединствен социјално културни простор за људе који се налазе 
на различитим тачкама физичког простора. Треба истаћи чињеницу значаја времена 
као форме постојања људског бића. То је оно познато и свакодневно присутно у 
свести свих хронолошко или физичко, астрономско време. Оно, разуме се, не 
зависи од човека и човечанства. Речено језиком филозофије, време је општа 
физичка карактеристика света по себи или како је то рекао Имануел Кант света „аn 
sich”. 

Другачија је ситуација са категоријом „историјско време” које зависи од 
човека, његове друштвене праксе, од промена које својим знањем и утицајем он 
уноси у ток и трајање као и у квалитет промена у психо-социјалној средини. 

Историјско време нас спасава „рђаве бескрајности” (Хегел) и даје 
могућност да будемо део структуре социјално-историјског процеса. Мада се мери 
јединицама физичког, астрономског времена, историјско време има социјални 
садржај. У својој чувеној Краткој историји времена велики светски научник 
Стивен Хокинг пише „Простор и време утичу не само на све што се дешава у 
васионu, него и трпе утицај свега што се у њој одиграва”. Простор/време је 
континуум „уписан” у друштвено историјске процесе што значи да је подложан 
темпу промена у човеку и у средини око њега. Шта значи и до чега може довести 
акцелерација времена показује и чињеница да биогенетика даје основе за сумње у 
фундаментални став гносеологије и социологије да је „људска природа позната 
константа”. Џорџ Вил, имајуђи у виду откриће генома човека чак истиче могућност 
„поништења људске природе” и „преласка ка постљудској историји”. 

Напредак сваке науке претпоставља усавршавање њених категоријалних 
(појмовних инструмената). И сада су потребни нови општи појмови у којима би се 
потпуније одразила суштина фундаменталних промена о којима говоримо. 

Тиме сам се руководио када сам још пре више од петнаест година у 
неколико публикација у Бечу, Москви, Берлину, Софији предложио нови појам 
астрикција за феномен сажимања (згушњавања) историјског времена и простора у 



условима турбулентне акцелерације и глобализације. Појам сам извео од латинске 
речи astrigo која значи сажимати, скупљати, сабијати. Доста времена после тих 
публикација примећено је да о сажимању историјског времена и простора пишу и 
други аутори. Међу њима је и познати амерички социолог и политиколог Збигњев 
Бжeжински, као и бугарски филозоф Васил Проданов који говори о „компресији” 
времена и простора у условима глобализације. 

Пре 5-6 година о том феномену писао је у листу „Борба” и наш колега проф. 
Душан Пајин ослањајући се на познатог јапанског филозофа Томомба Имамичија, 
истичући да се ствара неки виртуелни свет у коме се време претвара у апстракцију 
(„укида се”). 

Астрикција историјског времена и простора као карактеристика 
глобализације изражава се субјективно у свести личности као осећај да сви живе 
заједно, да све суделује у истим активностима, да су на једном локалитету и да 
све више личе једни на друге. Дакле, астрикција претвара простор и време, само 
наше постојање у елемент виртуелног света, где је виртуелна перцепција 
структурни елемент индивидуалног искуства. 

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ГЛОБОСТРЕС 

Још 70-их година прошлог века амерички социолог и футуролог Алвин 
Тофлер дао је битне елементе које су антиципирани у његовој књизи Шок 
будућности за оно што данас ми овде називамо глобостресом. 

Глобострес се појављује као инадаптација на комплекс дубинских промена 
у узајамном односу фактора прилагођавању последицама и самом процесу 
акцелерације, глобализације и астрикције. У тим условима сам појам „присуства” 
личности добија различит смисао од оног који људски мозак памти из целог тока 
своје досадашње еволуције и друштвене праксе. Diferеntia spеcifica глобостреса је 
изложеност наших адаптационих могућности сасвим новој врсти интерних и 
спољашњих стресора, који задиру у саму суштину адаптационог механизма и воде 
промени ритма психолошке реакције. За сада можда се још налазимо при 
констатовању и описивању симптома глобостреса као резултата неспецифичног 
напрезања, које се изражава у морфолошким и функционалним променама у 
различитим органима, а нарочито у ендокринолошком систему. Та врста стреса се 
јавља не у условима сензорне глади, већ сензорне презасићености. Оптерећење 
изненадним променама информационих токова по садржају и форми на глобалној 
телевизији оптерећује за јединицу физичког времена све већом количином 
информација и порука сваког ко је укључен у глобалну мрежу. То већ чини пажњу 
мање способном да се концентрише на релевантно у даноноћном протоку 
информација и у контактима у цивилизацији која се све више одликује симболима 
и сликама. 

Глобострес у догледној будућности може већ по инерцији да се продуби у 
можда озбиљнију болест адаптације. Довољно је овде подсетити на хистеричне и 
хистероидне појаве у САД и свету приликом ужасних терористичких напада 11. 
септембра прошле године на Њујорк и Вашингтон. 



 

У научној литератури већ се говори да и личне биографије и светска 
политика постају све више ризичним у глобалном свету серијски произвођене 
несигурности. 

Још пре десет година немачки социолог Урлих Бек предложио је и успешно 
разрађује концепцију о настајању „светског друштва ризика” у условима 
глобализације. 

У оквиру те концепције он анализира низ нових кључних појава које 
угрожавају досадашње моделе живота и начина мишљења. 

То су: 

• глобализација, 
• индивидуализација 
• револуција полова 
• недовољна запосленост радне снаге 
• еколошка криза која се продубљује 
• финансијски ломови на глобалним финансијским тржиштима. 

За нашу анализу глобостреса најважнији закључак Бека је да енормне 
тешкоће ствара чињеница не само да постоје феномени који угрожавају досадашње 
моделе живота, него да је светско друштво као последица линеарне индустријске 
модернизације у оквиру националних држава принуђено да на све те изазове и 
ризике реагује истовремено. Немогућност да се то учини продубљује и друштвену, 
психолошку и филозофску кризу. 

Бек је предложио, и у науци је у ствари већ прихваћен нови појам „глобално 
друштво ризика” или „светско друштво ризика”. Ризик је појам који служи 
модерном приступу предвиђања и контролисања будућих последица људских 
активности у условима такозване радикализоване модернизације. Онтологија 
ризика међутим не даје привилеговано место било којој форми знања. Бек истиче 
да је такозвана догматска економија слободног тржишта, која се сада свуда намеће 
као рецепт невиђеног благостања у ствари пут ка повећању људске беде, 
заоштравању еколошких ризика и осталих глобалних проблема. При крају свог 
живота велики мислилац ХХ века Карл Попер писао је да покушаји да се створи 
„небо на земљи увек воде у пакао”. Ризик и одговорност су унутрашње повезани. 
Главно питање је како доносити одлуке у ситуацији серијски произвођене 
несигурности када не само постоји надостатак знања, већ и када, судећи по неким 
сигналима, располагање вишим и бољим знањима убрзава даљу дестабилизацију 
планете и производи више несигурности и ризика. Тржишни ризик је инхерентан 
тржишту од како оно постоји. Али сада се родио глобални тржишни ризик и већ се 
говори о економском светском друштву ризика као новој форми „организоване 
неодговорности.” Нико истински не контролише глобални тржишни ризик јер 
упркос свим ограничењима и нормама сваки сегмент тог тржишта јури за својим 
егоистичким интересима. Уосталом, глобални тржишни ризик не може бити 
регулисан по моделима националних тржишта. Тако се стиже до две узајамно 
повезане логике расподеле у светском друштву ризика: расподеле благостања и 
расподеле невоља. Глобални финансијски ризици постоје у условима распадања 
институција националних држава, што рађа посебну социјалну експлозивност. 
Најновија илустрација за то је драма данашње Аргентине која може да служи и као 



значајан memento за оне који управљају глобалним друштвом ризика. Зато је 
потребна одговорна, позитивна глобализација. Није довољно створити 
транснационалне институције, већ и обезбедити реалне претпоставке да се избегне 
диктат најмоћнијих и да се иде ка транснационалној демократизацији. 

Можда су скоро апокалиптички психолошки резултати терористичких 
напада на Њујорк и Вашингтон прошлог септембра не само допринели радикалном 
ширењу глобостреса већ и формулисању глобалног, социолошког питања: шта 
учинити са колосалним потенцијалом експлозивности тзв. слепог случаја у све 
гушће насељеном и узнемиреном свету? 

Природно је што се научници већ питају: до којег степена безбедности 
друштво и човек уопште могу бити довољно безбедни? У ствари већ ту се налази 
корен глобостреса, који се претвара у можда најкомпликованији изазов као синтеза 
свих ризика које собом носи глобализација. 

У вези с тим лансира се и свакако дискутабилна али опомињућа теза о 
могућој појави такозване спирале уништења у оквиру једне једине велике кризе, у 
којој се концентришу сви кључни феномени кризног стања глобалног друштва 
ризика и реалних опасности за потенцијал адаптације житеља наше планете. 

ЧОВЕК ВИШЕ НЕ СМЕ ДА БУДЕ НАЈВЕЋИ НЕПРИЈАТЕЉ ЧОВЕЧАНСТВА.  
РЕШЕЊЕ ЈЕ У РЕВОЛУЦИЈИ ДУХА И ГЛОБАЛНОМ ХУМАНИЗМУ 

Сведоци смо све бржих процеса интеграције који се одвијају у економији, 
информационим и саобраћајним комуникацијама, у социјалном и културном 
животу, које превазилазе границе држава и континената и потресају цео глобус. 
Ради се о националним културама и културној глобализацији, што је директно 
повезано са дубинским процесом кризе досадашњних система вредности и намером 
да се траже вредности које би одговарале другачијем типу цивилизације. Међутим, 
нема сумње да се свет вредности може тумачити само у најтешњем контакту са 
другим елементима људског бића и пре свега у области психичке структуре човека. 
Ту је незаменљива и растућа улога филозофије и религије. Све чешће се поставља 
питање адаптације на брзе промене као и на каквим духовним вредностима треба да 
почива овако интегрисана и повезана светска заједница? Да ли ће се можда 
претворити у огроман хипермаркет у коме неће бити места за духовне вредности, 
или филозофски речено какво је место субјекта у спровођењу и усмеравању 
глобализације? 

Израз велике забринутости због очигледног покушаја да се изврши 
глобална „детронизација” филозофије као језгра читаве духовне културе, јесте Апел 
за филозофију водећих европских универзитета и института, парламентима и 
владама држава целог нашег континента. „Баш данас свету је потребнија него 
икад духовна снага, оличена у филозофији” каже се у Апелу, који су потписали 
водећи мислиоци из Италијанског института за филозофске студије, Националног 
центра за научна истраживања у Паризу, Руске Академије наука, Факултета за 
књижевност у Лисабону, Универзитета у Оулу (Финска), Универзитета „Еразмо” из 
Ротердама, Варшавског Универзитета, Друштва „Фихте” (Немачка) и Конвента за 
европску филозофију и историју идеја. Противници филозофије покушавају да 
прећуте овај Апел, наводно због незаинтересованости публике.  



 

Једна од најнегативнијих последица глобализације је што своди читаво 
богатство личности на ниво „општеприхваћених” модела оцењивања и понашања. 
Уколико би се глобализацијом наметао један културни модел, то би водило ка 
неминовном осиромашењу свеколиког културног богатства које су родиле 
различите националне заједнице. Глобализација почиње да личи на један гигантски 
цунами талас који нас све преплављује, униформише, изједначава, руши 
индивидуалне разлике као и разлике међу народима и културама. 

У свакодневном животу људских заједница у западној цивилизацији (мада 
не само у њој) сукобљавамо се са феноменом који бисмо могли назвати „побуном и 
диктатом медиокритета”. То је суштински израз дубоке кризе у самој аксиолошкој 
супстанци света у глобализацији. Шта би друго могло да понуди потрошачко 
друштво које, под плаштом све бољег задовољавања реалних и измишљених 
материјалних потреба, отвара провалију психолошке деструкције и губљења самог 
смисла духовног стваралаштва? 

Све те тенденције су се снажно развиле у процесу глобализације паралелно 
са позитивним достигнућима технике, технологије, економије, науке, 
просвећености али и крајње опасних, за човеков дух и самог човека, негативних 
облика коришћења материјалног напретка и растуће моћи. Да не би било 
неспоразума треба увек истицати да су са тачке гледишта пре свега материјалног 
прогреса, развитка технологије, науке и технике, остварени резултати западне 
цивилизације импозантни. Али тај колосални технолошки прогрес није праћен 
одговарајућим културним и духовним напретком и постигнут је по цену отуђења 
човека од природног света и од саме субјективне и социјалне суштине људских 
бића. Технолошки прогрес је довео до алијенације од природе, од другог човека, од 
субјективне суштине нашег бића, као никада пре. Услед све веће акцелерације 
промена, све је мање мудрости и све је мање времена за интроспекцију. Све је више 
информација и слика, а све мање времена за обраду података, за анализу глобалних 
промена, за размишљање. Још је Конфучије рекао „Лако је радити, тешко је 
мислити”. Одвија се кретање по инерцији у коме је духовност директно угрожена и 
управо због тога и улога религије као облика апсолутног духа (Хегел) има 
несумњив значај. 

Вероватно има и оних који су непоправљиви оптимисти и који слепо верују 
у линеарни прогрес а не прихватају да може да постоји у историји и скок уназад. 
Најочигледнији доказ да је духовно стање садашње цивилизације на веома ниском 
нивоу, управо су непрекидни ратови и интервенције циничног назива типа 
„милосрдни анђео”. „Рат као светска појава, постоји зато што нема довољно 
духовне снаге. Не верује се у снагу духа, верује се само духу силе. Уместо да се види 
циљ у духовном животу и култури, види се у држави и расту моћи.” каже Берђајев. 
Где је рат посреди је очигледна одсутност и опадање духа, неверовање у снагу духа 
и демонстрација деструктивне, грубе, материјалне силе. Силом се могу уништити 
споменици материјалне и високе духовне културе, као што смо видели у Босни и 
Хрватској где је уништено око 600 православних цркава, и недавно на Косову где је 
уништено преко 100 православних цркава, као и сакрални објекти других верских 
заједница. Духовне вредности у палом емпиријском свету су слабије од силе новца 
и силе оружја. Дух је стварност у другом смислу и виша квалитативна вредност, 
која је неопходна за борбу човека и за његову самореализацију. „Космоса више 
нема – он је разрушен физиком и влашћу технике над савременом душом. Машина 



се поставља између човека и природе. Улазак у технички надмоћну епоху има 
метафизички значај.” каже Берђајев. 

Дејвид Бом, чувени физичар, творац је теорије о имплицитном поретку, 
заснованом на визији целине у коме су материја и свест уједињени. То је 
холограмски модел универзума (који још није признат у најстрожем смислу) у коме 
су материја и свест у непрекидној интеракцији. Ум је активни учесник у 
материјалним процесима. Информације значајно доприносе квалитету материје. 
Физика се односи на природу и наше разумевање природе. Њен смисао и порука су 
креативност бескрајног универзума. Бом је веровао у универзум који је 
интелигентан и духован и који има смисао, у коме је имплицитни поредак изражен 
као жива сила у нашим експлицитним животима. Брајан Џозефсон – физичар и 
нобеловац верује и подржава идеју да Бомов имплицитни поредак може да доведе 
једног дана до укључивања Бога или Ума (Духа) у оквире науке. Домен 
имплицитног поретка, каже Бом, може се назвати идеализам, дух, свест. Даље, Бом 
је признао да имлицитни поредак није крај ствари. Може да постоји и други 
поредак изван времена и простора о коме се још и не сања, бескрајне фазе даљег 
развоја. 

КА ВИШОЈ СВЕСТИ КАО БАРИЈЕРИ ПРЕД ГЛОБОСТРЕСОМ 

Бом сматра да је неопходна радикална промена свести. Ако се преобрази 
индивидуална свест онда ће се променити и свест човечанства. Радикална промена 
свести допире дубоко у свет материје, трансформишући ДНК и чак можда мења 
статус материјалног света.  

Чувени физичар и писац Дејвид Пит се такође залаже за обновљено 
прихватање духовног супстрата, за признавање деловања духа у материји. Зато он 
за решавање глобалних проблема предлаже благе – умерене акције (Gentle action 
for global solutions) за разне проблеме са којима се човечанство суочава, као што су 
сиромаштво, насиље, конфликти, уништење животне средине. Благе акције треба да 
буду креативне, високо интелигентне и вођене мудрим информацијама. Природа 
благе акције је да је то минимална и високо интелигентна активност која 
произилази из саме природе система и која треба да уз минималну интервенцију и у 
најмањој могућој мери ремети систем. 

За ублажавање глобостреса неопходне су дакле такве благе акције које су 
глобалне и холистичке, које узимају у обзир људске вредности и психологију. Не 
треба више контролисати процесе силом већ пре треба извршити интелигентно 
подешавање које ће довести до квалитативних промена. Блага акција мора да 
произилази из дубоког поштовања природе и из вредности које нису жеља за 
доминацијом, контролом и стицањем, које су руководиле цивилизације током 
хиљада година. Награда може бити шанса да се спаси планета и да се живи 
хармонично. 

Неиспитана област између материје и ума, филозофије, физике, психологије 
и објективног света је тек на прагу истраживања. Још увек је непозната природа 
свести као и однос између материје и свести. Да ли и како свест утиче на материју? 

Глобализација поставља на дневни ред ново зближавање филозофије, 
уметности, религије и науке у историји, као једну од најважнијих духовних 



 

претпоставки хумане стратегије глобализације. Још је Морис Мерло Понти пре 
више од 50 година у свом раду Смисао и бесмисао истицао да се „не може више 
раздвајати задатак уметничке литературе и филозофије”. Једна од позитивних 
последица глобализације могла би да буде и рађање нове одуховљене науке, са 
снажним елементом субјективности, поникле на основу синтезе науке и уметности, 
која би обухватала „нове” вредности (нове у социјалном смислу) које су иначе 
старе и праве вредности дубоко инхерентне људској природи, као што су 
солидарност и саосећање, љубав према ближњем. 

У том смислу су веома актуелна размишљања Николаја Берђајева који 
објављује нову религију Духа. Револуција пост-политичке епохе треба да буде 
револуција Духа. Епоха Духа неће допуштати власт политике, као најфаталније 
силе, над животом Духа. Светска религија је религија Духа, религија слободе и 
нове више свести. 

Потребан је нови глобални хуманизам који се у последње време лансира и о 
коме се на размеђи миленијума толико дискутује. Али он је могућ, како показује 
сва духовна историја човечанства, само на бази синтезе науке, уметности, 
филозофије и религије, на бази акумулираних знања, као и оних напора који су 
усмерени ка проширењу свести о јединствености и чудесности феномена живота и 
човека, о дубљем смислу и сврховитости њиховог присуства на планети. Усвајањем 
таквог глобалног хуманизма повећала би се морална одговорност према људима, 
према свему живом и према животној средини. 

На могуће позитивне аспекте глобалних промена, са једног веома 
оригиналног становишта, обраћа пажњу чувени француски научник, религиозни 
мислилац и хуманиста Пјер Тејар де Шарден. У својој књизи Будућност човека он 
истиче да се „под учинком планетарног притиска, који се стеже, људи освесте у 
правцу солидарности, која се темељи на њиховом заједништву природе и 
еволутивне судбине. Тада ишчезавају све слабости, грубости и механизације. Не 
окрутност или мржња већ нови облик љубави који човек још није доживео - то 
прориче и носи на својим таласима планетизација, која око нас све више расте.” 
Аутор то повезује са „максималним зрачењем свести” у контакту и са „космичким 
снагама конвергентног свемира” (Lа avenirе de l’homme, Paris, 1955). 

Можда ће са приближавањем, упоређивањем и обједињавањем парадигми 
науке, уметности, филозофије и религије доћи до промене свести, до промене у 
начину мишљења, до продубљеније, истинитије и тачније слике света и места 
човека у свемиру.  

У XX веку наука је због својих огромних успеха постала мит. Упркос 
научних револуција у протеклом веку, над нама доминира поглед на свет, који је по 
свему судећи, већ превазиђен. Потребна је концептуализација нових феномена који 
се тешко уклапају у слику света из XX века и који носе у себи срж једне сасвим 
другачије цивилизације. Другим речима, глобалне комуникације су откриле пут 
„муњевитим везама свакога са сваким”. То је отворило широк пут и такозваној 
масовној култури о којој Бела Хамваш каже (Бревијар, стр. 199): „Нема 
делотворнијег средства за лакшу владавину над човеком него што је забава... Уз 
помоћ забаве од целих народа се праве идиоти.” 

Треба памтити, да ако се овај наш 21 век прогласи способним да постигне 
све што науми, тешко да ће бити правог интегралног напретка ка слободи и новој 
величини Духа у једној материјално задовољеној средини са вишим моралним 



стандардима. Дух дарује слободу и смисао. Достизање духовности треба да постане 
главни задатак у људском животу, која би могла довести до квалитативне промене 
у моралном, интелектуалном и естетском смислу. 

У супротном може се десити да се испуни прогноза која звучи више као 
проклетство - да ако једно време господари свим стварима оно неће бити господар 
ни самог себе. Eo ipso – то би значило продубљивање глобостреса са последицама о 
којима не смемо ни мислити.  

Уместо доминације силе и богатства лишеног суштине човека, његовог 
креативног духа и способности да разуме и воли друга људска бића, потребна је 
једна нова виша форма свести и хуманости као баријери пред глобостресом. 
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