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КОИ  СМЕ ,КОИ  СМЕ ,

Светската цивилизација се 
наоѓа пред прагот на нај важ-
ната задача и обврска со која 
ќе мора да се соочи, а тоа е 
да се зачуваат животите, доб-
робитот и достоинството на 
жителите на нашата планета. 
Денес, кога се соочуваме со 
кризни времиња, исполнети 
со неизвесност, бесперспек-
тивност и тероризам, ние нас-
тојуваме што помалку да мис-
лиме на тоа, надевајќи се 
дека тие ќе нè одминат, ќе 
поминат сами по себе, без 
значајни штетни последици 
по нас и редот повторно ќе 
завладее или, пак, со голем 
егоизам, го бараме сопстве-
ниот излез. Но, не е можно 
во вакви ситуации, за кои не 
размислувавме, да поста пи-
ме доволно темелно и мудро. 
Брзината со која човештвото 
го освојува знаењето влијае 
општествените промени во 
светот да се одвиваат со сè 
поголема динамика. Затоа, 
за земањето конечни ставови 
за непознатото, кое за де неш-
ната генерација е беско неч-
но, губи секаква смисла, а сè 
што е бесмислено со си гур-
ност води кон катастрофи и 
уништување. Прогласувајќи 
ги тие ставови за свети вис-
тини, а во најлош случај нив-
ното присвојување и намет-
нување на другите, созда дов-
ме силен извор за сите ми на-
ти и идни кон флик ти. Един-
ствена природна и ло гична 
алтернатива која ни ос танува 
е вечното трагање по беско-
нечната вистина, односно тоа 
прашање постојано да се 
држи отворено. На мислата й 
е потребно ослободување од 
наметнатите стеги на авто ри-
те, поттик за нов препород, 
нов ренесансен период. Чо-
вештвото веќе покажува под-
готвеност да размислува за 

 ЗОШТО  СМЕ  И  ДО  КАДЕ  СМЕ ЗОШТО  СМЕ  И  ДО  КАДЕ  СМЕ
севкупното прекројување на 
светот, односно подготвеност 
за промени во религиските, 
политичките, научните и еко-
номските системи за нивните 
институции. Бавно, но си гур-
но созрева мислата дека без 
отвореноста на овие сис те-
ми, што подразбира уривање 
на сите табуа, не е можно 
успешно градење на гло бал-
но отворено општество. За 
успешно менаџирање со вак-
ви глобални процеси потреб-
но е претходно да се создаде 
позитивна атмосфера за по-
сакуваните промени во свес-
та на поединецот, а особено 
на широките народни маси. 

Од древните па сè до де-
нешните времиња не слу чај-
но живее сознанието дека 
ние во подеднаква мера при-
паѓаме и на небото и на зем-
јата. Оваа мисла непо греш-
ливо ни го покажува патот 
по кој треба да чекориме за 
да ја унапредуваме и да ја 
облагородуваме свеста која 
ќе ни ја обезбеди иднината. 
Овој пат ни укажува дека во 
свеста може да настанат про-
мени само кога врз основа 
на севкупните система тизи-
ра ни сознанија и искуства, 
ќе се промени претставата и 
односот кон Господ и кон 
Уни верзумот, а со самото тоа 
и смислата на нашето пос то е-
ње во нив и нивното пос-
тоење во нас. Промени од 
ваков вид претходеле и при 
создавањето на првите орга-
низирани заедници на чове-
кот, пред појавата на демо-
кратијата како универзален 
процес од која се изродиле 
модерната наука, првата биб-
лиотека и универзитетот во 
Александрија а, исто така, и 
во поблискиот период на ре-
несансата, како нејзин пред-
весник. 

Денес човештвото распо-
лага со многу повеќе ин фор-
мации во сите области на 
своето истражување во спо-
редба дури и со неспо ред но-
то минато. Ова знаење прет-
ставува неспоредливо поква-
литетна сила, која со си гур-
ност ќе ги коригира заста ре-
ните стереотипи со кои се об-
јаснуваат Господ и Универ-
зумот, како и смислата на 
нашето постоење и дејству-
вање. И двете најшироко при-
фатени теории за созда ва-
њето, теоријата за смисле ни-
от план на совршениот тво-
рец и теоријата на случај нос-
та, односно случајната му та-
ција се подеднакво далеку 
од правата вистина, бидејќи 
се сосема спротивни, а бес-
конечната вистина е една, и 
секогаш стреми кон среди-
ната. Ниту едната, ниту дру-
гата теорија не можат на за-
доволителен начин да го об-
јаснат универзалниот развој, 
кој веќе станува очигледен. 
Со нив не можеме да обез-
бедиме ниту материјална си-
гурност, ниту духовен мир на 
подолг временски период, 
би дејќи се конечни, а со са-
мото тоа и полувистини. Без 
континуирани промени во 
овие две теории, совре ме ни-
от мит за одржлив развој и 
проектот за отворено гло бал-
но општество можат да нè 
одведат во погрешна насока 
со несакани последици. 

Постои исконска и мис-
тична поврзаност меѓу начи-
нот на кој размислуваме, про-
цесите кои довеле до соз да-
вање на животот и софис-
тицираните механизми, кои 
управуваат со Универзумот. 
Прашање е само на времето 
и на генерацијата која ќе го 
постави овој проблем на 
здрави основи, ослободени 

од празноверие, автори тар-
ност, национална и верска 
гордост, но воедно и колкава 
цена во човечки животи за 
тоа ќе треба да плати чо веш-
твото. Природно се намет ну-
ва прашањето зошто тоа не 
би била сегашната гене ра ци-
ја и без непотребни жртви. 
Демократските и духовните 
сили кои управуваат со нас 
ќе треба да ги приближат 
своите филозофии, бидејќи 
постои основа во глобалната 
мисла за отпочнување на овој 
процес. Погледите на нив ни-
те науки се во иста насока и 
поради тоа нема никаква 
причина тие да дејствуваат 
одвоено, спротивставено, а 
во определени случаи и до 
меѓусебно потполно неги ра-
ње. Ним им е потребна на-
шата помош, тие треба од 
нас тоа и да го побараат, но 
доколку и натаму продолжат 
љубоморно да ги чуваат свои -
те тајни, тогаш како да им 
помогнеме во нивното уп ра-
вување, ако не сме довол но 
информирани. 

Секоја нова трансфор ма-
ција почнува со незнаење и 
потреба за развој и усовр-
шување по однапред пос та-
вени закони. Поделбите кои 
произлегуваат од незнае ње-
то се природни неминовни, а 
за нивно надминување се ко-
гаш ќе ни помогнат Господ и 
Универзумот, откривајќи ни 
ги своите тајни кога за тоа ќе 
покажеме желба и труд и 
кога ќе бидеме подготвени. 
Другите поделби се поради 
гордоста на сопственото знае-
ње, кое е безначајно во спо-
редба со незнаењето. Гор-
доста е нашиот најголем не-
пријател. Справувањето со 
човековата гордост е од нај-
голем приоритет за нашиот 
род. Гордоста ни ги мати ра-
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зумот и емоциите, затоа кога 
таа ќе ни биде повредена или 
доведена во прашање, во нај-
голем број случаи по сег ну-
ваме по физичка сила во неј-
зина одбрана. 

Обединувањето на сите 
на роди во име на човекот, 
заштитата на земјата од на-
шето загадување, е подед-
наква грижа за целиот жив 
свет, а тоа се единствените 
добри причини да се чув-
ствуваме горди за успешно 
завршената работа. Но, уште 
пострашно е кога незна ење-
то и гордоста ќе се здружат, а 
тие обично одат рака под 
рака, тогаш се раѓа злото кое 
уште дополнително ги дели 
човекот и народите. Но, и по-
крај сите поделби, во човеш-
твото постои природна тен-
денција за обединување. Ев-
ропа, која го почнува овој 
процес, треба да препознае 
дека обединувањето прет ста-
вува закон на глобална смис-
ла на кој му се покоруваат 
сите парцијални процеси, а 
не визија на лидерите, желба 
на народите или потреба на 
капиталот. Таа очекува, но и 
заслужува, останатиот свет 
да й помогне, бидејќи нејзи-
ниот успешен пример ќе го 
следат и другите континенти 
пред конечното обедину ва-
ње на целото човештво во 
една нација, со една отво ре-
на религија и еден отворен 
општествен систем. Тоа ќе 
претставува добар темел за 
нов почеток на идните гене-
рации. 

Голема заблуда е било как-
ва помисла од поединци, ин-
ституции, или, пак, разни ор-
ганизации, дека убавата мис-
ла може да се контролира и 
управува со цел да се оства-
рат сопствените интереси. 
Постои само еден универ-
зален интерес за сите луѓе и 
народи, а тоа е опстанокот 
кој е остварлив само со без-
условна и целосна соработка. 
Предуслов за остварување 
на таа соработка е негу ва-
њето на слободната мисла. 

При искажувањето на сопс т-
вените ставови, уважување 
или изразување резерва кон 
некоја друга идеја секогаш 
треба да оставиме мал прос-
тор и за спротивното но ни-
како категорично наметну ва-
ње на мислите и, се разбира, 
почитување на договореното 
до следната промена. Докол-
ку постапуваме на таков на-
чин тогаш ќе нема потреба 
од трпеливост и меѓусебна 
толеранција, бидејќи нема да 

постои интелектуално и ду-
ховно малтретирање. Зборо-
вите влада и владеани, од-
носно водач и водени, исто 
така, треба да се напуштат, 
бидејќи стануваат несоод вет-
ни за денешниот човек и не-
говата иднина. Тие треба да 
претставуваат сервиси за со-
работка, што подразбира ме-
ѓусебна размена на точни а 
не на лажни информации. До-
колку од било кои причини 
тргнавме во спротивна насо-
ка, тоа ќе претставува само 
уште еден пример од кој ќе 
научиме како не сме требале 
да постапиме и повторно ќе 
мораме да се вратиме на па-
тот на меѓународната сора-
ботка. 

Миграциите на народите, 

кои ќе се случат поради кли-
матските промени на Земјата, 
и неконтролираниот растеч-
ки наталитет на човекот се 
најреалните закани по ста-
билноста на севкупните опш-
тествени односи. Тие дви же-
ња со сигурност ќе нè при-
нудат да го промениме на-
шиот однос кон Господ и кон 
Универзумот и да направиме 
нов договор со нив во име на 
сите народи, бидејќи во но-
вите услови стариот парци-
јален договор нема да биде 
употреблив. Идните генера-
ции ќе нè паметат со почит 
ако тоа го сториме навреме, 
а не под принуда. Постојат 
некои народи и нации кои 
себе си се прогласиле за из-
брани од страна на Господ да 



50  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 655 / 19.1.2007

Рубриките ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат 
нашата отво  реност кон јавноста. Овде автен-
тично обја ву ваме и текстови кои не се во со-
гласност со нашата уредувачка политика.

бидат водачи на другите на-
роди. Но, историјата ни кажу-
ва нешто сосема друго, од-
носно дека не постои ниту 
еден народ, држава или по-
значајни религии кои во име 
на својот Господ од знаење 
или од незнаење не на пра-
виле зло против друг народ, 
држава или религија. Де неш-
ните терористички напади сè 
повеќе ги извршуваат теро-
ристи самоубијци кои, жртву-
вајќи го својот живот, во име-
то на Бога убиваат незаш ти-
тено цивилно население, а 
подготвени се во воздух да 
кренат и училишта полни со 
деца. Од тие причини треба 
да направиме сè за ова лице-
мерие пред Бога да престане. 
Да се надеваме дека има до-
волно мудрост во нас, со која 
ќе знаеме да ги скротиме и 
да ги контролираме силите 
со кои располагаме и разум 
да разбереме дека моќта лежи 
во знаењето како да се пос-
тигне договор за обедину ва-
ње, односно споделување на 
знаењето. Љубоморното чу-
ва  ње на знаењето како и ви-
сокото технолошко знаење и 
присвојувањето на Господ за 
себе ја открива намерата 
дека во одредено време тоа 
ќе се искористи против дру-
гите, со цел да се оствари 
сопствена доминација, која 
историски гледано секогаш 
се враќа како бумеранг по 
оној кој ја посакува. Мораме 
сите да дадеме свој искрен 
придонес во организацијата 
на идното глобално опш тес-
тво, која сè повеќе ќе се ба-
зира на нашиот човечки по-
тен цијал, а сè помалку на 
нашиот еволутивен и исто-
риски багаж. 

Филозофијата која поаѓа 
од потребата за рамнотежа 
на силите за обезбедување 
глобална стабилност не ја зела 
предвид силата на колек тив-
ниот ум, а тоа подразбира 
рамнотежа на земеното и на 
даденото знаење меѓу сите 
народи во текот на досегаш-
ната цивилизациска исто ри-
ја. Но, на тој план, за жал, пос-
тоело и сè уште постои пот-
реба за криење на сопстве-
ното знаење и земањето на 
туѓото, со што се нарушува 
основниот принцип за соз-
давање нов квалитет, што е 
гаранција за нашиот опста-

нок. Ова е суштинска рамно-
тежа која е неопходно да се 
воспостави меѓу сите на ро-
ди. Само преку неа сите за-
едно ќе дојдеме до праведен 
мир и квалитетен напредок.

За секој човек, во секоја 
ситуација постои избор. Вис-
тинскиот избор кој ќе му 
обез беди иднина зависи од 
неговото знаење, и мудрост 
како тоа знаење да го при-
мени, односно од неговиот 
претходно вложен труд во 
подготовката за што попод-
готвено соочување со иску-
шенијата. Тоа се однесува за 
сите народи, нации и за це-
лиот човечки род. На поеди-
нецот не му е лесно да го 
одбере својот избор, бидејќи 
понудата е многубројна и 
раз  новидна. Сепак, и тоа е 
полесно отколку да се че-
кори по сопствениот пат, што 
подразбира средба со непоз-
натото во обид да се откријат 
некои нови тајни. Тоа може 
да претставува големо задо-
волство и забава, но и вис-
тинска среќа, по која толку 
многу копнее денешниот чо-
век. Затоа Господ и Универ-
зумот се погрижиле на човеч-
киот род, како на еден ор-
ганизам, максимално да му ја 
олеснат работата при доне-
сувањето одлука за својот 
опстанок, понудувајќи му само 
две можности, односно нај-
мал можен избор но и нај-
мала веројатност за грешка. 
Едниот избор е нашата перс-
пектива да ја врземе за пла-
нетата Земја, или во уште по-
лоша варијанта за една неј-
зина ограничена територија, 
како што тоа е случај денес, и 
да продолжиме со насил ства-
та во залуден обид да ги 
расчистиме старите неправ-
ди кои сме им ги нанеле, до-
дека времето неумоливо од-
минува. Другиот избор е кос-
мичката перспектива во која 
зачекориле најхрабрите наши 
претставници во име на сите 
нас. Космичката ера е поч-
ната во мир. Горе во Кос мо-
сот сè уште не паднала ниту 

една жртва во наш меѓусебен 
судир. Се чини дека такво 
нешто нема ни да се случи. 
Тој факт многу ветува. Ние 
долу на Земјата имаме ко-
нечно на кого да се угледаме. 
Конечната одлука е во наши 
раце. Господ и Универзумот 
ни подариле целосна сло бо-
да, но и целосна одговорност 
за одлуките кои ги носиме. 

Знаеме дека со Господ сè 
почнало и со него сè ќе се 
заврши, што и да под разби-
раме под тоа име. Зошто и на 
кој начин сè уште не знаеме. 
Но, сепак би требало да знае-
ме дека одговорите на овие 
прашања ќе се добијат само 
преку филозофското обеди-
нување на религијата, нау ка-
та и политиката. Тоа е мож но 
единствено преку навлегу ва-
ње на демократијата во пос-
тојните религии и во нивните 
меѓусебни релации, како и во 
релациите со науката и по-
литиката. Само таа може да 
го обезбеди развојот на на-
шата универзална мисла, пре-
ку откривањето на општите 
закони. Потребна е демо кра-
тизација на религијата но, 
исто така, и продуховеност 
на науката и нејзиниот ма-
теријалистички поглед. Но-
вото време на мир и бла-
госостојба и новата свест за 
заеднички живот едни со 
други, а не соживот едни 
покрај други, ќе настапи то-
гаш кога науката ќе се соочи 
со своето бесконечно незна-
ење и ќе го признае пос тое-
њето на Господ како нејзин 
инспиратор, бидејќи патот 
по кој чекори, со голема 
верба во себе, е Господов пат 
со Господска верба кои ни се 
дадени од него. Но, и пос-
тојните религии не треба да 
бегаат од науката и од неј-

зините достигнувања бидеј-
ќи така го забавуваат при-
ближувањето на човештвото 
кон Господ. Само со целосна 
искреност кон вистината ќе 
престане вечната кавга меѓу 
науката и религијата. Со ова 
историско помирување би 
се ослободила многу голема 
креативна енергија за сите, а 
особено за политиката, во из-
наоѓањето поправедни опш-
тествени системи, борејќи се 
против сопствената злоу по-
треба на власта и преку мер-
ното богатење. 

Од пресудно значење е да 
преовладее свеста кај по ли-
тичарите дека ниеден про-
цес и ниеден проект, како и 
ниедно организирано опш-
тество не може да успее до-
колку се нарушени мерките.

Во име на идните гене ра-
ции светот ќе мора да за че-
кори во нова интелектуална 
авантура, бидејќи само во 
слободоумноста егзистираат 
благородни идеи, кои го га-
рантираат прогресот. Ид ни-
ната се прави извесна един-
ствено со храброста на пос-
тавените прашања и дла бо-
чината на нивните одговори.

Размислете!
Зошто единствено човеч-

киот поглед е насочен кон 
небото? 

  
Зоран Савик,

Скопје   
 


