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ПРЕДГОВОР 

На размеђу два миленијума читава цивилизација и посебно балкански 
простор нашли су се поново пред тешким друштвеним изазовима. Све израженији 
локални међуетнички и међуверски сукоби, модулисани геополитичким 
стратегијама у политици великих сила, као и новим трендовима глобализације, 
потврђују тезу да је данашње време, вишеаршинско, окарактерисано као „мислити 
глобално радати локално”. Овако насталом стању у многоме доприноси потрага за 
што већим економским профитом мултинационалних компанија, упркос 
очајничким демонстрацијама антиглобалистичких невладиних организација. 
Резултат тога су и фанатичне терористичке акције екстремистичких организација 
широм света, што свеукупно даје жалосну слику данашњице - упркос 
незапамћеном тренду развоја науке, технике и медицине. 

У партикуларизацији појединачних и групних интереса, потпуно је гурнут на 
друштвену маргину цивилизације истински духовни морал - као једини дубоко 
глобални феномен који одражава чињеницу да „моја слобода престаје тамо где 
почиње туђа” – иако и данашња фундаментална научна истраживања феномена 
свести недвосмислено потврђују да се свест подвргава нелокалним 
квантномеханичким енергетско-информационим законима, указујући на 
неопходност повратку истинским духовним моралним вредностима. 

Цивилизација је данас на испиту своје зрелости. Мада нехомогена и 
распарчана интересима разних карактера, њен интелектуални део, који је уједно и 
најодговорнији за овакво стање не сме да побегне од своје одговорности. То се пре 
свега односи на онај део становништва материјално развијених друштава коме 
социјални и друштвени контекст нуди бекство од одговорности, тј. на оне који 
ослушкују „бат глобализације” и прeћутно га одобравају, јер у њему виде снагу за 
раст „друштвеног ега” као ново средство планетарне доминације. 

Овој цивилизацији много више недостаје мудрости него знања, много више 
филозофског промишљања него демонстрације техничко-технолошке моћи над 
природом. Наука је постала неприкосновени судија да ли је нешто добро или не, 
слично као што су ту ингеренцију себи на друштвеном плану присвојиле неке 
моћне државе и њихове асоцијације. Да ли ће и наука пристати да прати пут 
глобализације, као средство менталне и духовне доминације? Да ли ће 
интелектуална научна елита, слично као друштвена елита богаташа, пристати да 
буде опијена „егом доминације” или ће смоћи снаге да уђе у дијалог са 
филозофијом, религијом и уметношћу. Да ли су материјалне вредности 
цивилизације, које су „мач са две оштрице”, примарне у односу на духовне 
вредности које у себи латентно садржи сваки појединац. 

Један мањи део интелектуалаца у свету је свестан овог друштвеног стања 
цивилизације. Оваквог стања много су више свесни интелектуалци Србије, јер су 
осетили све погубности одсуства дијалога на друштвеном плану. Дуги низ година 
њега није било довољно како између званичног држаног естаблишмента и верских 
заједница, тако ни међу самим верским заједницама, одговорних за егзистенцију 
друштвеног бића. Наука је од државног естаблишмента велесила била, а и сада 



јесте, двоструко бачена на маргине истинских друштвених збивања. Научници су 
потребни друштву за увећање његове економске и војне моћи. Зато све што није у 
тој функцији мање је значајно и вредно, а оно што доноси профит је „оправдано и 
разумљиво” само по себи, па макар и да ради „у корист штете” здравља њуди. Тако 
например, званични подаци American Medical Association говоре да у САД има у 
просеку између 76.000 и 137.000 смртних случајева годишње од узимања лекова, а 
да 2,2 милиона људи настављају да живе са лакшим или тежим последицама. 
Међутим, наука је у оквиру историјског наслеђа себе, у материјално развијеним 
друштвима, појавно истакла на пијадестал прогреса друштва. Шта се десило? Наука 
је, као ковач судбине цивилизације, исковала „мач са две оштрице”, прогрес по 
цену самоуништења (загађење околине, нуклеарни рат и др) и право на истину по 
цену истине. Непоновљиви у лабораторији догађаји и експерименти, мада 
истинити, неприхватљиви су у важећој научној методологији. Они као да не 
постоје, игноришу се, а истраживачи тих непоновљивих феномена бивају такође 
игнорисани, мада су у другим областима науке признати и познати истраживачи. 
Таква је ситуација са „откровењима” на којима су настала религиозна учења, 
парапсихолошким феноменима, па и са непоновљивошћу живота сваке индивидуе. 

Мада је однос природних наука, религије и психологије стар колико и човек, 
јер је то однос између природе, веровања и скривених могућности човековог 
свесног и несвесног живота, и данас, на почетку XXI века, овај изворни однос 
свесног и несвесног у нашем бићу није изгубио ништа од своје актуелности. 
Напротив. Што су природне науке више и брже напредовале (као на пример од 
Њутна до данас), све се јаче показивала њихова веза са религијом, потреба дијалога 
са њоме, и то због исконске зависности било ког мишљења, па и науке и научника 
од „човека религије”, присутног у сваком од нас, одувек, скривеног или 
манифестованог. У међувремену је напредовала и психологија, као једна грана 
науке (са дугом прошлошћу, а релативно кратком научном историјом), указавши и 
природним наукама и религији да је човек, по себи, алфа и омега сваког 
истраживања, природнонаучног, религијског и психолошког. Тако се и може 
учинити објективном посматрачу да је однос природних наука, религије и 
психологије независан (као на први поглед три различите дисциплине), али једно 
боље промишљање показује да их повезује једна чврста, невидљива нит која их 
чини природно међусобно зависним. 

Данас се процењује да феномен свести спада у ред најзначајнијих научних 
проблема, а могао би ускоро постати и најзначајнији, због великих потенцијалних 
импликација у многим областима: у физици би разумевање феномена свести могло 
довести до дубљег разумевања фракталног универзалног кода Природе, као и 
фундаменталних проблема о улози посматрача у квантномеханичком акту мерења, 
што би показало да свест, простор, време и структура материје интерагују на знатно 
дубљем нивоу него што се мисли, са радикалним техничким импликацијама у 
информатици, комуникацијама и транспорту; у биологији би се могло показати да 
су границе интеракција између јединки много провизорније него што је то до данас 
изгледало, што би било од значаја не само за адаптивне механизме на нивоу 
читавих биолошких врста, већ и за дубље разумевање значаја самог морала у 
људској популацији; у психологији би се постигло разумевање механизма и улоге 
измењених стања свести у сазревању личности, контроли креативности, као и 
трансперсоналних феномена који обично прате ова стања, са значајним 
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психотерапеутским импликацијама; у медицини би разумевање феномена свести 
могло довести до расветљавања односа мозак/мождани таласи/акупунктурни 
систем/свест, уз дубоке импликације за морфогенезу и психосоматске болести, као 
и ширу примену квантномедицинске микроталасне резонантне терапије и 
профилаксе акупунктурног система, и експанзију трансперсоналних 
(квантно)холистичких психотерапија индивидуалне и колективне свести. 

Дубље понирање у основе природе свести и трансперсоналних феномена 
могло би довести и до бољег разумевања неких фундаменталних филозофско-
религијских питања (онтолошка природа индивидуалне и колективне свести; 
уклањање дуализма дух-материја; питање слободне воље; „закон одржања свести” - 
континуитет свести после смрти; нелокални трансфер индивидуалних оптерећења 
на потомство у емоционално оптерећеним прелазним стањима свести; 
фундаментални значај нелокалног холистичког просторно-временског растерећења 
колективне свести у молитви за ближње, непријатеље, и умрле; ренесанса модела 
понашања базираног на исихастичким духовним моралним начелима милосрђа), 
која су до сада традиционално остајала изван домена теоријско-експерименталних 
научних метода, и зато представљала предмет дубоких и болних ирационалних 
подела током читаве историје цивилизације. 

На таласу ових трендова, уз свест о неопходности дубоке обнове нашег 
друштва, под покровитељством Министарства вера Владе Републике Србије 
организован је 12. априла 2002. године у САНУ Семинар и Округли сто Наука-
Религија-Друштво, како би се указало на нужност цивилизацијске синтезе 
савремених научних сазнања и вишемиленијумских религијских искустава - и 
неопходност изградње друштвених модела васпитања и понашања базираних на 
истинском духовним начелима. 

Ово свакако захтева појачану одговорност и друштвену улогу свих верских 
заједница, али и сваког појединца без обзира на његов социјални статус, у 
одржавању менталне хигијене индивидуалне и колективне свести - јер се на 
временској скали не може постићи бољитак појединаца, група и читавих етничких 
и верских заједница на рачун њиховог ближег или даљег окружења. Разлог за то је 
колективна свест, реалан биофизички феномен, као заједничка информациона 
баштина на релацији човек-природа, чија оптерећења повратно утичу на 
психосоматско здравље појединаца. Биолошким енергетско-информационим 
кодогеним механизмима оптерећења се преносе и на потомство, утичући на њихово 
психосоматско здравље и интеракције са ужим и ширим друштвеним окружењем. 

Да ли би оваква цивилизацијска промена друштвеног фокуса донела један 
нови нерелативизовани хуманизам на почетку новог миленијума, или би остала 
само Елијадеова утопија? Може ли нови миленијум бити без озбиљнијих 
међуљудских, међуетничких и међуверских конфликата, или је, ипак, „човек 
човеку вук”? Може ли историја бити истинска учитељица живота, или се свака 
генерација мора учити на сопственим болним искуствима? 

Семинар и Округли сто били су прилика за промишљање ових алтернатива и 
макар мали допринос помаку ка мудријој сутрашњици. Зборник радова, као и сам 
скуп, свакако не претендују на свеобухватност погледа у области науке, религије и 
друштва и на листу учешћа домаћих истраживача из ове тематике. Овај скуп, и 
зборник радова, треба схватити само као почетак будућих сталних напора и 
сличних активности у овом правцу. Надамо се да ће ова публикација корисно 



послужити, као допунска литература садашњим и будућим вероучитељима. 
Верујемо да ће им ова публикација помоћи у бољем разумевању неких научних и 
религиозних питања, и олакшати им тражење одговора на фундаментална питања 
на тему наука-религија-друштво. 

Зборник чине радови изложени у две организационе целине, са Семинара и 
Округлог стола. У ширем смислу, радови учесника имају претежно друштвени (Б. 
Шијаковић, Ђ. Шушњић, С. Петровић, Д. Пајин, Д. П. Крецуљ и Ј. Марић, Б. 
Јовановић, А. Шкокљев и И. Шкокљев, Д. Радосављевић, П. Раденовић), религијски 
(Р. Биговић, В. Јеротић, З. Кубурић, Д. Ђорђевић) или научни акценат (С. 
Миленковић, Ч. Хаџи-Николић, П. Огњеновић, Н. Милошевић, А. Тарасјев, В. 
Ајдачић, М. Ракочевић, Ђ. Коруга, Д. Раковић), али уз увек присутну жељу и 
тенденцију да се успостави мост, где је то могуће, и да се агументовано расправља 
где постоје различита мишљења. 

Надамо се да ће после овог првог скупа на тему науке, религије и друштва, 
уследити нови и стални разговори између научника различитог профила 
(психолога, биолога, физичара, инжењера и других), теолога хришћанске Цркве све 
три вероисповести и теолога других религија, као и филозофа и социолога 
различитих оријентација. Не сумњамо да би овакви интердисциплинарни сусрети у 
нашој земљи могли допринети зближавању људи различитих уверења, који би 
изградили државну заједницу изнутра срећну, а споља поштовану. Будућност је све 
мање замислива без искреног међусобног уважавања и сарaдње између науке, 
религије и друштва, коме је, разуме се, оваква сарадња, у првом реду намењена. 

На крају, уредници се искрено захваљују свим учесницима за уложени напор 
да се овај скуп и његов зборник радова реализују у веома кратком року, 
Министарству вера Владе Републике Србије и њеном министру проф. Војиславу 
Миловановићу, за покровитељство у организацији Скупа и издавању Зборника, 
Богословском факултету у Београду као коиздавачу Зборника, Православном 
пастирско саветодавном центру Архиепископије београдско-карловачке за помоћ у 
организацији Скупа, као и Матеји Опачићу и Љубиши Петрову за ефикасну и 
професионалну техничку припрему Зборника. 

У Београду, јуна 2002. 
 Уредници 
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Семинар и Округли сто 
 
 

НАУКА - РЕЛИГИЈА - ДРУШТВО 
 
 
 
 
 
 

Организациони одбор 
 

проф. др Војислав Миловановић, Министар вера 
проф. др Радован Биговић 

академик Владета Јеротић, Председник 
проф. др Ђуро Коруга, Потпредседник 

академик Никола Милошевић 
проф. др Душан Пајин 

проф. др Дејан Раковић, Потпредседник 
проф. др Ђуро Шушњић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

САНУ, Београд 
12. април 2002. 



УЧЕСНИЦИ 

проф. др Владимир Ајдачић, Институт „Винча”, Београд (у пензији); област: 
нуклеарна физика. 
 
проф. др Радован Биговић, Богословски факултет, Београд; области: теологија; 
филозофија; друштвена теорија. 
 
проф. др Драгољуб Ђорђевић, Машински факултет, Ниш; области: општа 
социологија; социологија религије. 
 
проф. др Владета Јеротић, Богословски факултет, Београд; КБЦ „Драгиша 
Мишовић”, Београд (у пензији); редовни члан Српске академије наука и уметности 
(САНУ), Београд; области: неуропсихијатрија; пастирска психологија. 
 
др Бојан Јовановић, Балканолошки институт САНУ, Београд; области: тематика 
смрти; магија, митологија и религија. 
 
проф. др Ђуро Коруга, Центар за молекуларне машине, Машински факултет, 
Београд; области: биоинжењеринг; нанотехнологије. 
 
проф. др Дејан Павлов Крецуљ, Институт за стратегијске студије и развој „Петар 
Карић”, Универзитет „Браћа Карић”, Београд; редовни члан Међународне 
академије компјутерских наука и система, Кијев, Украјина; заслужни научник 
Бугарске академије наука; области: филозофија историје; историја филозофије. 
 
проф. др Зорица Кубурић, Филозофски факултет, Нови Сад; област: социологија 
религије. 
 
дипл. филол. Јасминка Марић, Институт за стратегијске студије и развој „Петар 
Карић”, Универзитет „Браћа Карић”, Београд; области: шекспирологија; 
филозофија вредности. 
 
проф. др Снежана Миленковић, Филозофски факултет, Нови Сад; области: 
клиничка психологија; психотерапија. 
 
проф. др Војислав Миловановић, Министар вера Владе Србије; Протомајстор 
Храма Св. Саве у Београду; Грађевински факултет, Београд; област: геодезија. 
 
проф. др Никола Милошевић, Филолошки факултет, Београд (у пензији); редовни 
члан Српске академија наука и уметности (САНУ), Београд; области: филозофија; 
теорија књижевности. 
 
проф. др Предраг Огњеновић, Удружене лабораторије за истраживање мозга, 
Београд; Филозофски факултет, Београд (у пензији); области: когнитивна 
психологија; психологија уметности. 
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проф. др Душан Пајин, Факултет ликовних уметности, Београд; области: историја 
културе; филозофија уметности. 
 
проф. др Сретен Петровић, Филолошки факултет, Београд; области: социологија 
културе; митологија и естетика. 
 
проф. др Предраг Раденовић, Технолошки факултет, Београд; Интернационални 
анти-стрес центар (ИАСЦ), Београд; области: општа социологија; социологија 
рада. 
 
асист. Дарко Радосављевић, Технолошки факултет, Београд; области: општа 
социологија; социологија религије. 
 
проф. др Дејан Раковић, Електротехнички факултет, Београд; Интернационални 
анти-стрес центар (ИАСЦ), Београд; области: физика макромолекуларних 
материјала; биофизика психосоматике. 
 
проф. др Милоје Ракочевић, Природноматематички факултет, Ниш; области: 
општа хемија; генетска биохемија. 
 
др Алексеј Тарасјев, Институт за биолошка истраживања Универзитета у Београду; 
области: еволуциона екологија; еколошка генетика. 
 
прим. др Часлав Хаџи-Николић, Железнички здравствени завод, Београд; области: 
неуропсихијатрија; транскултурална психијатрија. 
 
проф. др Богољуб Шијаковић, Секретар за вере СР Југославије; Филозофски 
факултет, Никшић; област: античка филозофија. 
 
проф. др Антоније Шкокљев, Интернационални анти-стрес центар (ИАСЦ), 
Београд; Војно-медицинска академија (ВМА), Београд (у пензији); редовни члан 
Македонске академије наука и уметности (МАНУ), Скопље, Македонија; области: 
максилофацијална хирургија; акупунктурологија. 
 
проф. др Иван Шкокљев, Електротехнички факултет, Беогрaд; области: планирање; 
електроенергетски системи. 
 
проф. др Ђуро Шушњић, Филозофски факултет, Београд (у пензији); област: 
социологија религије. 



УВОДНА РЕЧ 

проф. др Војислава Миловановића, министра вера у Влади Републике Србије, 
на отварању скупа Наука – Религија – Друштво 

 
 
Поштоване даме и господо, 
 
Изузетна ми је част да отворим овај научни скуп са изузетно значајном 

темом Наука – Религија – Друштво, и дужан сам да Вам пренесем да су 
Министарство вера и Влада Републике Србије почаствовани тиме што им је 
пружена могућност да буду његови покровитељи. 

Овако еминентан скуп, са религијом као темом, није скоро виђен код нас, и 
тим су већи моја част и задовољство што могу да будем у вашем друштву. 
Последњих месеци имали смо разне скупове, али они углавном ни приближно нису 
били на овом нивоу. Најчешће су садржали теме које се могу свести на питање 
„веронаука да или не?”, затим излагања усмерена на то да нас убеде да су ратови на 
овим просторима били верски и да их нису започињали и водили управо атеисти. 
Сви ти скупови више су личили на политички маркетинг, на надвикивање, него на 
окупљања са жељом да се нешто озбиљно уради. 

Тим пре сам био изузетно почастован и обрадован када је на иницијативу 
професора Јеротића, Коруге и Раковића покренута организација овог скупа и 
створена могућност да будете позвани сви ви који сте данас овде. Тако данас имамо 
амбијент за аргументовану научну расправу, што сматрамо неопходним у данашње 
време, првенствено зато што су због вишегодишњег развоја природних наука 
некдашње границе, како оне између природних и друштвених наука, тако и између 
природних наука и религије, престале да постоје. Наука је била супротстављена 
религији, а сада смо у фази да су оне комплементарне. Из ранијих излагања неких 
учесника овог скупа на ову тему имали смо прилике да се у то и уверимо. 

Разлика, дакле, у односу на скупове са сличном темом управо је у томе што 
овде имамо један нови квалитет – учешће научника који се баве природним 
наукама – поред теолога и научника из домена друштевних наука. 

Не могу да још једном не истакнем своје задовољство што ми је припала 
част да овај скуп отворим, као и привилегија да му присуствујем. 

 
Хвала вам. 
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О НАУЦИ И РЕЛИГИЈИ  
У САВРЕМЕНОМ СВИЈЕТУ ЖИВОТА 

Богољуб Шијаковић* 

Филозофски факултет, Никшић 

Резиме: Истакнут је аспект зла у историјском и савременом контексту, са кулминацијом у XX веку 
организованог и институционализованог унижавања људског достојанства и научно–технолошки 
усавршеног масовног уништавања људи. Посебно је апострофирана одговорност научника и 
интелектуалаца, у супротстављању овом процесу, јер је природа зла персонална а не социјална. Зато 
нам је потребна религија, са човековом улогом да спаси и оплемени свијет у коме живимо. 

Кључне речи: наука, религија, друштво, историјски и савремени контекст. 

ON SCIENCE AND RELIGION IN 
CONTEMPORARY WORLD OF LIFE 

Abstract: An aspect of evil in historical and contemporary contexts is pointed out, with a climax in XX 
century of the origanized and institutionalized humiliation of human dignity and scientific–technological 
improvement of the massive destruction of humans. Responsibility of scientists and intellectuals is especially 
stressed in confrontation to this process, as the nature of evil is personal not social. Therefore we need 
religion, with human role in salvation and harmonization of the world we live in. 

Keywords: science, religion, society, historical and contemporary contexts. 

Општи историјски и духовни контекст у ком данас живимо, наш свијет 
живота, одликује се посебним статусом зла. Зло је до краја банализовано, нарочито 
је насиље постало банално, а то за последицу има једну узнемиравајућу моралну 
индиферентност према злу и насиљу, једну недопустиву равнодушност која 
потискује осјећање одговорности и поништава прирођену способност разликовања 
добра и зла. Зло и насиље се свакодневно догађају у нашем присуству а да се ми 
због тога више уопште не узбуђујемо. Посебно важан дио активности медија 
посвећен је презентовању, производњи и понуди зла и насиља. Истовремено се 
производи и одговарајућа публика која постаје патолошки равнодушна на зло и 
насиље. Отуда потреба да се зло и насиље представе спектакуларно да би скренули 
пажњу. Али што је већа спектакуларност то је већа и равнодушност. И смрт, да би 
је било ко уопште примијетио, мора да буде спектакуларна. Улажу се и новац и 
таленат да се приреди што спектакуларније зло, насиље и смрт. Агресија, злочин, 
патологија - то су постале обичне ствари, а за бригу о томе да не буду досадне 
задужени су медији и холивуди. А они који су задужени за отклањање последица 
зла и насиља урачунати су од стране оних који владају узроцима зла и насиља. 
Данашње друштво наводно настоји да смањи и контролише ризик живљења, а 
свако, баш свако, постао је ризичан случај. Све више је оних абнормалности 
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(њихова производња је иначе масовна) које се прихватају као нормалност. На 
другој страни, наспрам ове масовне абнормалности, нормалан човјек би требало да 
осјећа стид што је уопште људско биће. Чак и у последњој европској провинцији 
може да се види како је свака природна и нормална људска заједница данас 
изложена упорним покушајима разарања. Што се тиче душевног и тјелесног добра 
појединца, срећа и добробит као идеали индивидуалног и социјалног живота већ су 
у приличној мјери постале ствар изузетно профитабилне и погубне индустрије 
забаве и заборава: за милионе људи разонода се састоји у самоуништавању. По 
количини штетних материја људски род је постао највећа депонија: за његову 
солидну снабдјевеност отпадом брину прехрамбена и фармацеутска индустрија. А 
наше душевно здравље не испуштају из своје даноноћне пажње медији, чији је 
основни садржај насиље и порнографија. Разлика између добра и зла данас све 
више ишчезава. Онда губимо добро и зло као мјерила за вредновање наших 
поступака и њихових последица. Границе нормалности не само да су помјерене 
него су на многим мјестима избрисане. Људима се приређује контекст који их 
ослобађа одговорности и који подстиче спремност да се чини зло. Морамо схватити 
да је просто несхватљиво на шта све човјек може да буде спреман кад му социјални 
контекст понуди бјекство од одговорности (или га на то принуди?). Али није 
проблем само у околностима. Већ одавно је доведен у питање хуманизам као један 
метафизички оптимизам који утопистички гледа на човјека окрећући главу од зла а 
с повјерењем у тзв. „људску природу” (коју наводно недужну наводе на зло лоше 
социјалне околности). Може се говорити о социјалном злу у смислу друштвених 
околности које погодују формирању и испољавању рђавих људи и лоших 
карактера, али природа зла није социјална већ персонална. Диспозиција за зло је 
дубоко у личности и у крајњој линији само личност може бити одговорна за зло. 
Отуда зло увијек треба да буде персонализовано. 

Ако овај опис ситуације изгледа као нека апокалиптика, онда је то зато што 
тако и треба да буде, уз напомену да апокалипсис није овдје један закључујући 
догађај него свеприсутно стање „откривења”, наиме стална присутност догађаја 
који нам откриварају стварност у којој живимо. Дакле, није ријеч о апокалиптици 
тренутка већ о апокалиптичком стању. То што је човјечанство изгледа немоћно да 
се одупре својој моћи самоуништења намеће потребу за једним егзистенцијалним 
стањем покајања. Нашу духовну ситуацију карактерише непостојање солидне и 
стабилне истине. Велико огледало свијета је разбијено и онда се истина тражи у 
комадима, парчадима. Постоји само још истина фрагмента и тренутка. Ово је доба 
новог масовног идолопоклонства. То што нам се намеће да доживимо као истину и 
смисао свог непоновљивог живота је ствар индустријске производње. 

Да ли је савремена наука уопште заинтересована за овакво стање свијета 
живота? Или је савремена наука постала услужни сервис за самоуништење 
човјечанства? Умјесто да доприноси спасењу свијета, човјек настоји да загосподари 
свијетом. Наука је постала најпрефињенији а рат најгрубљи израз тог настојања. 
Гледано у теоријској равни, наука има монопол на стварност: постоји наводно једна 
стварност, а њу описују и објашњавају науке. Овај став производи вјеру у свемоћ и 
апсолутни ауторитет науке. Гледано у практичној равни, наука се вреднује сходно 
њеној примјењивости, наиме сходно мјери у којој нас научна сазнања могу учинити 
господарима и посједницима природе. Такав став заједнички је науци и магији: циљ 
знања је подвргавање природе нашој моћи а не њено разумијевање, циљ је 



 

искоришћавање природе а не њено спасење. У темеље оваквог статуса науке била је 
положена модерна рационалност, која је постала нова митологија. 
Идолопоклонство и тоталитаризам, аутизам и солипсизам, самодовољност и 
самооправдавање – то су постале главне карактеристике нововјековне 
рационалности. Рационалност је прогласила себе инстанцијом која легитимише све 
друго а истовремено одбија да докаже свој легитимитет. Ова етички неутрална 
рационалност у својој суштини није ништа друго до усавршена способност 
прилагођавања ради опстанка и доминације, један инстинкт који је у самој основи 
биолошке сфере постојања. Ратна техника и војна индустрија су један крајњи израз 
рационалности. Модерна научна рационалност нескривено показује своје лице у 
ратном разарању и насиљу. 

Проблем се састоји у рационалној форми унутар које рат постаје крајње 
функционализован и високо софистициран. Техничка рационалност (рационалност 
„сврха-средство”) има свој највиши израз у ратној техници и војној индустрији. И 
уопште материјално-научна рационалност (брига за пораст научног знања) све 
више је под утицајем војних истраживања, која су подстицај за научна открића: 
первертовање је дакле у томе што војна апликативна наука сада одређује 
фундаменталну науку а не обрнуто. Научно-технолошки напредак је дефинитивно 
везан за војну индустрију и милитаризам: то се крије у изразу „војно-индустријски 
комплекс”. Ни тзв. хуманистичке науке данас нису без тог комплекса. Уз то, 
економска рационалност већ одавно има своју адаптацију у ратној економији. А 
инструментална (циљна) рационалност је очигледна у чињеници да је рат 
рационално одабрани инструмент за постизање политичких циљева: сваки рат има 
врло прецизан циљ. То је на најбољи начин изразио онај пруски официр, Карл фон 
Клаузевиц, у гласовитој реченици: „Рат је прост наставак политике другим 
средствима”. Истичући да рат треба посматрати у контексту цјелокупног 
друштвеног живота Клаузевиц је друштвену теорију засновао sub specie belli. Ни 
Хегел није далеко од Клаузевица, не само зато што им је обојици смрт била прост 
наставак исте епидемије колере 1831. За њега је рат покретач саморегулације 
друштва. То заправо значи да је рат смјештен у оквир тзв. системске 
рационалности. А када је у питању аргументативна и комуникативна рационалност 
онда смо на несрећу свједоци колико је промишљено и функционализовано 
медијско паковање пропагандног рата и ратне пропаганде. Медији су постали 
инфраструктура рата, а истовремено рат је постао врста комуникације. 

Насиље је свака, директна или индиректна, примјена силе, моћи и положаја 
над тијелом, свијешћу, вољом и добрима да би се доминирало и владало тако што 
ће се утицати на промјену слободне воље, било страхом било манипулацијом, било 
бомбама било ријечима. Општа функција насиља је да се унизи достојанство 
другог, да му се одузме слобода, да се овлада његовим виталним интересима. 
Двадесети вијек је вијек организованог и институционализованог свеопштег 
унижавања људског достојанства и научно-технолошки усавршеног масовног 
уништавања људи. Историјски напредак у општечовјечанској традицији пљачке и 
злочина је огроман: од поривне бестијалне свирепости (која је толико натурална да 
се не може схватити моралним категоријама) до бездушне, такорећи 
незаинтересоване, индустрије смрти, до рециклаже смрти (која моралистичке 
аргументе користи као своје рекламне спотове). 



Научници више не износе научно мишљење већ мишљење које им јемчи 
запослење и дотације, ангажмане и пројекте. Ове научне предузетнике и најамнике 
треба ставити пред тест: Кажи ми извор прихода и рећи ћу ти шта мислиш. 
Научници су купљени, а по дефиницији би требало да се непоткупљиво залажу за 
истину. Добробит људи, вајкадашњи циљ научне дјелатности, није више руководно 
начело науке: наука се руководи потребама и налозима својих финансијера - 
корпорација и влада. А управо томе научници и интелектуалци треба да се 
супротставе. Термин „интелигенција”, како нас учи традиција у којој је ова ријеч 
настала, требало би да означава оне који се супротстављају свакој врсти 
апсолутизма. Отуда интелектуалци имају једну важну јавну улогу, наиме да чувају 
одговорност. А одговорност почива на једној једноставној способности коју има 
само људско биће, а то је да се да предност другоме, да се нешто чини због другог а 
не само због себе. Међутим, интелектуалци су већ одавно издали ум, издали логос 
какав је описан још у античкој Хелади. Логос за Аристотела означава управо 
способност разликовања добра и зла. Човјек се разликује од других бића по томе 
што има логос као разум, али не у смислу модерне рационалности, већ имати разум, 
имати логос, за Аристотела значи бити у стању да се разликује добро и зло. Када је 
од логоса настао ratio ово изворно значење практичког логоса као способности 
разликовања добра и зла је потиснуто и хеленски логос је редукован на 
калкулантски разум, а онда интелектуалац није више био пред обавезом да 
разликује добро и зло и да о томе свједочи, већ да рационално мисли и да буде 
употребљен у сврхе о којима одлучује други. 

Због тога је данас изузетно важно да дође до стваралачког сусрета науке и 
религије, до битне повезаности и прожимања науке и религије. Наш свијет живота 
је лишен смисла и јури у суноврат. Религија нам је неопходна да бисмо свијету 
повратили изгубљени смисао постојања, да бисмо уопште помишљали како је 
човјекова улога у томе да спасе и оплемени свијет у ком живимо. Религија нам је 
потребна да бисмо сачували и изградили нашу способност за добро, ту исходишну 
тачку нама прирођеног разликовања добра и зла, разликовања које је основа 
моралне свијести, благодарећи којој свака етичка теорија тек задобија смисао. Без 
вјере тешко да можемо одбранити нашу способност да добро поставимо као сврху 
слободе, да слободу и вољу остварујемо бирајући добро, а управо то је аутентични 
начин људског постојања и управо то је пут спасења, пут на ком је и наука дужна 
да даје своје незамјенљиве приносе. 
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Резиме: Размотрени су односи Цркве, политике и демократије код источнохришћанских народа, у 
историјском и савременом контексту. Црква и државна политика, као две различите политике, до XIX 
века се не могу апсолутно раздвојити, да би потом наступио „коперникански обрт” у политичкој 
философији код традиционалних православних народа, после кога су се Црква и држава нашле на 
супротним колосецима. Отуда се може рећи да практично не постоји православна политичка 
философија на истоку Европе (насупрот западноевропској политичкој теорији и пракси). У том 
контексту размотрене су различите политичке идеје и мишљења о демократији, које постоје унутар 
Српске Православне Цркве, као и о моделу држава - нација и вера - нација, у контексту „српске 
државе”, „српског народа” и „српске цркве”. 

Кључне речи: Српска Православна Црква, политика, демократија, држава - нација, вера - нација, 
историјски и савремени контекст. 

CHURCH, POLITICS, DEMOCRACY 

Abstract: Relationship between Church, politics, and democracy in Eastern Christian nations is considered, 
in historical and contemporary contexts. The church and state politics, although distinct ones, until XIX 
century cannot be separated absolutely, followed then by „Copernican turnover” in political philosophy of 
traditional Orthodox Christian political philosophy does not practically exist in the Eastern Europe (in 
contrast to Western European political theory and practice). In this context different political ideas and 
thought about democracy were considered within Serbian Orthodox Church, as well as about models state – 
nation and religion – nation in the context of „Serbian state”, „Serbian people”, and „Serbian Church”. 

Keywords: Serbian Orthodox Church, politics, democracy, state – nation, religion – nation, historical and 
contemporary contexts. 

Православна теологиjа никада ниjе показивала веће интересовање за 
политичку теориjу, упркос томе што jе Православна Црква имала, све до новиjег 
времена, доминантан утицаj на jавни и друштвени живот источнохришћанских 
народа. Зато данас не постоjи утемељена и систематски разрађена теологиjа 
политике или православна политичка философиjа [1]. 

Политика jе постала нека врста метафизике савременог човека. На овим 
просторима живимо у времену свеопште политизациjе живота, па и изражених 
тенденциjа за „политизациjом Цркве”. Православне теологе, а и Цркву у целини, таj 
проблем ставља пред велике дилеме и недоумице. Да ли феномен политичког 
игнорисати или му посветити озбиљну пажњу? Овде треба поменути и чињеницу 
да ни политиколози, правници, социолози, економисти до сада нису посветили 

                                                      
* Рад преузет из књиге: Р. Биговић, Црква и друштво (Хиландарски фонд при Богословском 
факултету СПЦ, Београд, 2000), стр. 259-271; e-mail: tfsoc@eunet.yu 



нарочиту пажњу православноj друштвеноj, социополитичкоj и економскоj мисли и 
пракси. Као да ту нема ничег важног и битног за савременог човека. 

Православна Црква, посматрана у социолошкоj равни, изразит друштвени, 
jесте културни и политички феномен. Црква jе заjедница („ново друштво”), она 
делуjе у времену и простору, и њена мисиjа не може а да нема политичке 
импликациjе. Питање jе само какве. И немешање Цркве у политику jесте своjеврсна 
политика. Зато се чини оправданим да православни теолози, и не само они, тумаче 
политичке процесе кроз призму православне философиjе живота. 

Црква jе током историjе егзистирала у државама са различитим уређењем и 
политичким системима. Исто jе и сада, а вероватно ће тако бити и убудуће. У 
државама са различитим системима она тражи своj modus vivendi. Не постоjи модел 
државе или тип политичког система са коjим би Православна Црква могла да се 
поистовети или да их озакони. На хришћанском Истоку претраjава самосазнање да 
су Црква и држава две различите и диjаметрално супротне реалности између коjих 
постоjи фундаментална напетост и перманентна противречност, и поред нужних 
условљености и међузависности. Црква и држава, свеjедно коjа и каква држава, два 
су различита „града” са два различита поретка и начина постоjања. Црква jе „град 
коjи на гори стоjи”. Она треба да буде образац и модел сваком земаљском граду 
(држави, друштву). Хришћани су становници одређене државе, али истовремено и 
грађани „небеског Jерусалима”. 

Христос jе основао Цркву као живи богочовечански организам и заjедницу, 
а не као државу. Његова jе воља да цео свет постане „космичка Литургиjа”, а не 
планетарна држава. Истина, Христос ниjе укинуо државу, али jу jе 
„демистификовао”. Одузео jоj jе сваку суштинску и апсолутну вредност давши jоj, 
имаjући у виду слабост људске природе, условну и релативну вредност, 
функционално значење и важење. За хришћанина jе битна Црква, а у каквоj jе 
држави - то jе за њега суштински ирелевантно. Ово не значи да jе за хришћане 
неважно у каквом типу државе живе, већ само да то не одређуjе суштину њиховог 
живота и смисао постоjања. 

„Програм” Цркве за свет jе, у свим епохама, Jеванђеље Христово. На том 
„програму” jе могуће изграђивати само Цркву, али не и државу. Уколико 
претпоставимо да би нека држава могла оживотворити и у пракси реализовати 
Jеванђеље, она би у том тренутку престала да постоjи. Трансформисала би се у 
Цркву. Сама би себе укинула. Тада би то био наjбољи, идеалан поредак у свету. 

Између Цркве и државе постоjи квалитативна разлика равна разлици између 
Старог и Новог Завета (савеза), „старог” и „новог” Адама или „старог” и „новог” 
човека. И поред тог самосазнања, православни хришћани, упркос свим 
искушењима, нису подлегли моралном идеализму и социоисториjском утопизму. 
Имаjући у виду, пре свега, људску природу, остали су на позициjама хришћанског 
реализма и поменуте антиномиjе: Црква и држава као два различиша поретка и 
уређења света и друштва. У jедном периоду поjедини монашки кругови на Истоку 
разумевали су Цркву као краj државе, упорно инсистираjући да манастири буду 
„екстериториjални”, али идеjа Цркве без државе никада ниjе преовладала. Стицаjем 
многих околности хришћански Запад jе током много векова тежио да створи 
„хришћанску државу”, тj. Цркву без државе, чиjи jе идеjни творац Блажени 
Августин. Таj покушаj трансформациjе државе у Цркву завршио се трагично - 
трансформациjом Цркве у државу, што представља наjвећу хришћанску саблазан за 



 

свет. Символ те средњовековне хришћанске државе данас jе држава Ватикан. 
Православни Исток се никада ниjе залагао за теократски и клерикални тип државе, 
премда jе повремено било поjединаца склоних таквоj идеjи. 

Самосвест да су Црква и држава две различите реалности логички jе код 
православних хришћана имала за последицу свест о коегзистенциjи две политике - 
„небеске” (Фил. 3, 20) и световне (овоземаљске), свест о сапостоjању две власти - 
духовне и световне. Свака има своjу сферу деловања, и jедна другоj се не могу 
мешати у „унутрашње ствари”. Начело аутономности две политике, тj. одвоjеност 
Цркве и државе, на снази jе jош од апостолског доба. Ово начело jе установљено и 
озакоњено и црквеним канонима и државним законима. „У сваком случаjу, 
одвоjеност Царства од Цркве jесте чињеница установљена византиjским законом, 
поштована са обе стране, иако jе било обостраних покушаjа мешања jедних у 
делокруг других... Али, сви су ти покушаjи дело поjединаца, а не установа” [2], 
каже Е. Арвелер реконструишући политичку идеологиjу Византиjе коjа jе била узор 
државама на Балкану. 

Код православних jе током много векова политички, и не само политички, 
идеал био да се успостави „хармониjа”, „сагласjе” или „симфониjа” између две 
различите политике и две власти: власти свештенства (sacredotium) и власти 
Царства (imperium). Као што постоjи међузависност душе и тела, тако постоjи 
међузависност Цркве и државе. Оно што jе душа телу, то jе Црква држави. Идеалан 
поредак (taksis) подразумева равнотежу између Цркве и државе, аналогну односу и 
равнотежи душе и тела. Иако су различитих вредности, између њих треба да 
постоjи „сагласjе”, сарадња и међузависност. Носиоци државних функциjа су зато 
морали да поштуjу црквене каноне, а чланови Цркве државне законе. Они су стално 
упућени jедни на друге, чак и зависни jедни од других. Номоканонима су jасно и 
прецизно дефинисане границе аутономности и сарадње. У сваком случаjу, 
друштвени поредак се код православних народа изграђивао на више начела од 
коjих су два наjважниjа: начело државног поретка (коjе се темељило на римско-
византиjском праву и, у извесноj мери, на правноj теориjи беjрутске школе) и 
начело црквене економиjе. Ова два начела су увек тумачена као комплементарна и 
међузависна. Од идеала „симфониjе” ниjе се одустаjало ни онда када он у пракси 
ниjе функционисао, а наjчешће ниjе. 

„Мистични темељ ауторитета” (Ж. Дерида) црквене и световне власти, 
црквене и државне политике, све до XIX века на хришћанском Истоку jесте Бог. Он 
jе темељ и извор сваке власти, Он jе jедини власник и владар (Сведржитељ, 
Пантократор) свега што постоjи. Човек jе само управитељ (економ) Божиjе имовине 
и „дужан jе да њоме управља bona fide, а то значи по Власниковом налогу” [3]. 
Земаљска власт jе условљена и ограничена божанском влашћу. Она jе легитимна 
ако се врши у складу са вољом Божиjом. Морални и обичаjни закони, црквени 
канони и државне правне норме темељили су се и оправдавали божанским правом и 
законом. Када jе реч о овим метафизичким темељима политике, ту се хришћански 
Исток и Запад нису битниjе разликовали. Разлика се огледала у самом поjму Цркве 
и државе и њиховим међусобним односима. Остаjе отворено питање колико ови 
темељи политике и права кореспондираjу са православном теологиjом, а колико са 
jевреjском теократиjом, римском правном и политичком философиjом и 
ориjенталним монархиjама и теократиjама. Бог - као темељ сваке политике и извор 
власти - ниjе спорно начело. Спорно jе - коjи Бог и какав Бог. Стиче се утисак да су 



се државна и црквена политика (она „званична”), државне и црквене институциjе 
током много векова темељиле на класичном религиjском монизму и монотеизму, на 
представи старозаветног Jахвеа, из чега се пак изводило и теориjски образлагало 
круто монархиjско-хиjерархиjско устроjство државе и друштва, а и саме Цркве. 
Власт извире „одозго”, и простире се надоле. Њен максимум jе на врху (у рукама 
jедног), а минимум на дну пирамиде. Постоjи онаj (или они) коjи влада и управља, 
и они над коjима се управља. Све ово jе водило подели друштва на сталеже, што jе 
одговарало феудалном систему. Ова хиjерархиjска и монархистичка структура, као 
и представа саме власти и поретка, огледала се на свим плановима, на државном, 
црквеном, породичном плану, а и на свим другим друштвеним институциjама. 

У Византиjи и свим средњовековним државама на Балкану, под утицаjем 
православне теологиjе и монаштва, стварала се посебна представа о самом поjму 
власти. Доктринарно, власт се разумевала као служба и служење jедних другима, а 
не као надмоћ или премоћ jедних над другима. Нажалост, када jе реч о држави и 
„званичноj” Цркви, у пракси jе важило ово друго, чему су се наjвише опирали 
народ и монаштво коjе jе било своjеврсна „опозициjа” званичноj државноj и 
црквеноj власти. Ако се пажљиво анализираjу монашки устави, типици и 
манастирске институциjе, неминовно се намеће закључак да су они много више 
саображени самоj природи Православне Цркве него официjелне црквене 
институциjе и законодавство. Њима jе темељ била православна триjадологиjа, а 
официjелним црквеним институциjама и законодавству класични религиjски 
монизам и монотеизам. У овом монистичком политичком начелу, коjе ни до данас 
ниjе превладано, налазе се идеjни и метафизички темељи европског тоталитаризма 
и ауторитаризма. 

На хришћанском Истоку, као и на Западу, било jе деспотизма и 
тоталитаризма, али се ипак чини да би обjективна компаративна анализа показала 
да су народи и друштва на православном Истоку у средњем веку били далеко 
слободниjи, изниjансираниjи, „либералниjи”, динамичниjи и разноврсниjи. На то 
указуjе и чињеница да ниjе било ни социjалних револуциjа ни крвавих ратова 
између Цркве и државе. Код православних jе, у већоj или мањоj мери, током целе 
историjе, и теориjски и практично, егзистирао политички плурализам, постоjале су 
две власти коjе су ипак jедна другу ограничавале у самовољи. 

Поред начела одвоjености Цркве и државе и тежње за њиховом 
„симфониjом”, на Истоку се уобличавало jош неколико животних и друштвених 
идеала коjи су имали далекосежне политичке последице: љубав, покаjање, 
самоограничење, праштање, мир, слога, светост, мучеништво, послушност, 
провиденциjална улога сваког народа у историjи („идеjа народа Божиjег”) и 
саборност. 

За источне хришћанске народе светост jе наjзначаjниjи и суштински циљ 
живота. Категориjи светости треба да тежи свака политика, духовна и световна. Од 
оних коjи су владали захтевао се беспрекорно моралан живот и стално покаjање за 
непочинства и кршење божанске воље. Будући да jе светост суштински циљ 
живота, на Истоку Европе се стално уобличавала представа о „светом владару”, 
„светом воjнику”, „светом народу”, чак и о „светоj земљи”. Од цара, патриjарха и 
обичног хришћанина се тражило и очекивало да своjим начином живота показуjу 
Бога и сведоче своjу веру. Мучеништво jе значило делатно сведочење вере, без 
обзира на животне околности. Истински сведок (мученик) jе био онаj коjи се пред 



 

дилемом да ли трпети насиље или чинити насиље - опредељивао да трпи. Jедино 
насиље коjе се толерисало, не и оправдавало, било jе насиље почињено у 
самоодбрани. Православни идеал мучеништва, дакле, нема никакве везе са 
мазохизмом и некрофилиjом, како му то многи импутираjу. 

Послушност ниjе била само етичка категориjа већ jе имала и политичке 
импликациjе. Власт мора да се слуша и поштуjе, jедноставно зато jер она служи, и 
треба да служи, Богу, и да на земљи подражава божански поредак. Послушност 
властима jе имала границе. Власт се слуша и поштуjе само док она поштуjе 
божански закон. Интересантно jе напоменути да православни никад нису 
заговарали насилно рушење власти. Ипак, у пракси има безброj таквих примера, 
као што jе и категориjа послушности често подлегала сопственоj патологиjи и 
претварала се у покорност и потчињеност, а власт љубави и добровољног служења 
(теодулиjа) у власт принуде, премоћи и поробљавања. 

Православна антропологиjа стално истиче да сваки народ, као и сваки 
поjединац, има своjе посебне, Богом дане, дарове и способности (различите 
таленте), самим тим и посебну улогу (службу) у историjи коjу треба да реализуjе и 
артикулише. Из овог jе проистекла важна политичка идеjа о „провиденциjалном 
народу” или идеjа о „народу Божиjем”. Православна идеjа о „провиденциjалном 
народу” суштински се разликуjе од идеjе о „изабраном народу”. Идеjа 
„провиденциjалног народа” подразумева равноправност свих народа и посебну 
улогу сваког народа у историjи. Сваки народ има право и дужност, с jедне стране, 
да артикулише и до максимума развиjе своjе дарове и, с друге, да воли, поштуjе, 
помаже други народ и сарађуjе са њим. Зато су се православни народи грчевито 
одупирали свим покушаjима унификациjе света и живота и гушења националне 
самосвести било ког народа. За разлику од тога, идеjа „изабраног народа” jе водила 
супремациjи и доминациjи (хегемониjи) jедног народа над другим народима. 

Саборна природа Православне Цркве и институциjе црквених сабора су 
имали велики утицаj на друштвени и политички живот источнохришћанских 
народа. Институциjе црквених сабора су биле узор црквено-народних сабора и 
државних сабора у средњовековноj Србиjи, на неки начин можда и формални 
прототип савремених скупштина и парламената. Идеjа саборности се састоjала у 
томе да и сваки поjединац и цео народ треба да изграде сопствени саборни 
(васељенски, универзални) ум, љубав, бригу, осећање и одговорност. И поjединац и 
народ су дужни да „изађу из себе”, да се саживе са другим и да сарађуjу са другим. 
Православна антропологиjа и политичка философиjа су отворене и комуникативне. 

На темељима православне саборности у другоj половини XIX и првоj 
половини XX века у Русиjи и на Балкану jе настала идеjа свечовека и свечовештва 
(пан-хуманизма), коjу су заступали Достоjевски и jедан броj руских религиjских 
философа. Код нас су наjизразитиjи поборници ове идеjе били Владика Николаj, 
Димитриjе Митриновић, Павле Jевтић и Милош Ђурић. Православни мислиоци су 
Ничеовоj идеjи натчовека и европском нихилизму супротстављали библиjски и 
православни хуманизам и универзализам. 

Инсистирање православних теолога на начелу саборности дало jе повод 
многим научницима да их оптуже за колективизам и егалитаризам. Међутим, чак и 
површно познавање православне философиjе живота, коjа jе хетерогена, 
недвосмислено открива да су се православни грчевито борили против 



колективизма, индивидуализма и егалитаризма. Индивидуализам, колективизам и 
егалитаризам су настали на хришћанском Западу, а не на Истоку. 

Црквена и државна политика су на хришћанском Истоку две различите 
политике коjе се, истина, све до XIX века условљаваjу и прожимаjу. До тог времена 
их jе немогуће апсолутно раздваjати, али их ипак треба разликовати. Почетком XIX 
века долази до „коперниканског обрта” у политичкоj философиjи код 
традиционално православних народа. Тада започиње свеопшти процес 
„европеизациjе” хришћанског Истока. Црква и држава су се нашле на супротним 
колосецима. Стварао се идеал секуларне и „лаичке” државе. Под утицаjем 
политичких идеjа са Запада уобличавале су се идеjе о националном и државном 
суверенитету, чиме jе негирана свака божанска улога у политици и историjи. 
Држава и нациjа постаjу нова божанства. Црквена самосвест jе слабила 
несхватљивом брзином. Процес секуларизациjе jе захватио породицу, школу, 
културу и све друштвене и државне институциjе. Све се то проjектовало и на саму 
Православну Цркву. Аутохтона православна култура и политика су из дана у дан 
слабиле, у наjбољем случаjу задржаваjући музеjску и археолошку вредност. 
Православни су постали „мањина” и тамо где су вековима били стопроцентна 
„већина”. Као куле од карата рушили су се и нестаjали православне државе, 
друштва и културе. У свему, па и у политици, европски Запад jе триjумфовао над 
европским Истоком. Триjумфовали су западни стил живота и начин мишљења. 
Губиле су се суштинске разлике, а углавном су претраjавале формалне и идеолошке 
разлике коjе нису битниjе утицале на реални живот. Исток верно следи европске 
процесе „модернизациjе” и „демократизациjе”, нажалост са закашњењем од jедног 
века, али опет не само своjом кривицом. У овом периоду не постоjи православна 
политичка философиjа на истоку Европе. Постоjи само западноевропска политичка 
теориjа и пракса. 

ИДЕАЛ: ДРЖАВА - НАЦИJА 

Од пада Цариграда 1453. године и балканских држава краjем XV века под 
Турке, па све до сада, на Балкану опстаjе идеал поистовећења вере (Цркве) и 
нациjе. Многи фактори су утицали на обликовање ове идеjе. Прво, сама чињеница 
да jе православна вера током неколико векова била суштински садржаj 
националног идентитета. Некако се подразумевало да jе Грк, Рус, Бугарин, Румун 
православан. Могуће jе да су се вера и нациjа поистовећивале и под утицаjем 
исламске теориjе милета. С обзиром на то да у овом периоду долази до озбиљне 
„кризе” црквеног идентитета, стапању вере и нациjе jе допринела и „аутокефалиjа” 
помесних Православних Цркава. Чињеница да државе нису постоjале и да jе Црква 
преузела њихову улогу - патриjарси су постали „етнарси”, а епископи примили 
жезло и митру, символе царске власти - свакако jе утицала на ову симбиозу и 
стапање. То jе био мучан период и за Цркву и за народ. И вера и нациjа су, са 
различитих страна, биле животно угрожене, те jе њихово савезништво психолошки 
разумљиво, па чак и поистовећење, jер jе до тога дошло у циљу голог опстанка, 
ослобођења од ропства и васпостављања државе. 

У том периоду се у целоj Европи рађа и ствара модел држава - нациjа, тj. 
идеjа националне државе. Од француске револуциjе сама нациjа постаjе извор и 



 

темељ сваке власти [4]. Модел држава - нациjа и вера - нациjа на Балкану се 
уобличио у политички идеал jедна држава - нациjа. 

Овом идеалу су тежили сви: народ, Црква, држава. Свако jе имао своjе 
разлоге и циљеве. Многи народи на Балкану су великом муком остварили оваj 
идеал. Србима то до сада ниjе пошло за руком, а пролили су много крви за ту идеjу. 
Ма колико оваj идеал и модел био рационалан и оправдан, када су Срби у питању, 
он ће се, по последицама, показати трагичним по српску државу, српски народ и 
Српску Цркву. Био jе неостварљив и због унутрашњих и због спољашњих фактора. 
У периодима ропства велики броj Срба jе примио ислам и католичанство. Касниjе 
су многи постали атеисти, агностици и чланови других хришћанских конфесиjа. 
Променивши веру, Срби су променили и национални идентитет. Стицаjем многих 
околности од jедног народа - Срба - на овим просторима су настаjале нове нациjе. 

Пошто се интереси великих сила и циљеви српског народа скоро никад 
нису поклапали, а имаjући у виду и већ поменуте разлоге, неслогу и 
дезинтеграционе процесе унутар народа, политички идеал држава - нациjа - Црква 
jе постао утопиjа. Ако се суди по последицама, ниjе тешко закључити да се српска 
нациjа непрестано смањивала, а данас то можемо да кажемо и за државу, тако да jе 
будућност и нациjе и државе краjње неизвесна. Српска Црква jе изгубила „своjе” 
териториjе, велики броj верника, посебно оних потенциjалних, jер jе неписано 
правило да члан Српске Цркве може бити само онаj ко се изjашњава као Србин 
готово озакоњено. А, нажалост, унутар саме Цркве jе распрострањено мишљење да 
онаj ко ниjе православан и ниjе Србин. То се правда „националним интересом”, а, у 
суштини, фактички разара и смањуjе саму нациjу. 

Стиче се утисак да jе у последња два века недостаjало, и то много, 
политичког реализма и прагматизма, како српскоj државноj политици, тако и 
Српскоj Православноj Цркви, а и самом народу. Незахвално jе сада нагађати шта би 
било да jе било. Али jе свакако оправдано поставити питање да ли би данас 
ситуациjа са нашом државом, Црквом и народом била сасвим другачиjа да се, 
рецимо, током два последња века изграђивала српска национална држава са „три 
вере”, држава с jедном вером а више нациjа или пак држава са више вера и нациjа. 
У сваком случаjу, сада постоjе више него озбиљни разлози да се модел држава - 
нациjа и вера - нациjа стави под знак питања, а и српски политичари, народ и 
Црква, jер су сви, у мањоj или већоj мери, из ових или оних разлога, били 
заговорници тог идеала. 

Православна Црква jе осудила етнофилетизам jош далеке 1872. године, али 
се у стварности ни до данас ниjе ослободила секуларизованог и безбожног 
националромантизма, што представља своjеврсну „еклисиолошку болест”. 

Православна Црква ниjе, како многи мисле, ни „национална”, ни 
„анационална” ни „наднационална”. Она jе, jедноставно, по националном саставу 
своjих чланова била, и треба да буде, мултинационална. Разуме се да ће чланови 
бити припадници jедног етноса ако на териториjама над коjима помесна Црква има 
jурисдикциjу живи национално хомогено становништво. Данас jе свака 
Православна помесна Црква Црква одређене етничке групе. Вековни териториjални 
принцип организациjе Православне Цркве практично не игра више никакву улогу. 
Сада се не знаjу тачно утврђене границе сваке помесне Цркве. Због сталних 
миграциjа становништва jурисдикциjе се мешаjу и преклапаjу, што доводи до 
великих неспоразума између њих. У сваком случаjу, данас jе све мање „етнички 



чистих” простора и териториjа. Ако jе некада нациjа дала „крила” Цркви (jер су 
постоjали национално хомогени простори и државе), данас она представља „оков” 
за Цркву jер су се историjске околности промениле. Национално губи битку са 
„грађанским”, „анационалним” и „интернационалним”. Условно речено, 
традиционално православни народи се селе и расељаваjу по целом свету. Њихове 
просторе све више насељаваjу народи, нациjе и националне мањине других 
религиjа и хришћанских конфесиjа. Зато се свака помесна Православна Црква данас 
налази пред дилемом да ли да дефинитивно и „званично” напусти териториjални 
принцип своjе организациjе и прихвати и озваничи национални принцип (да свака 
Црква буде национална, тj. Црква само jедног народа). Можда jе наjреалниjе, и у 
духу црквене икономиjе, да равноправно сапостоjе оба ова начела и да се, тамо где 
jе то могуће, комбинуjу. Наjгора би била ситуациjа или - или. Уосталом, у суштину 
Цркве не улази ни национално ни териториjално. Црква jе „шира” од космоса. Под 
кров Цркве могу стати све нациjе, али Црква не може под кров ниjедне (Владика 
Николаj). 

ЦРКВА И ДЕМОКРАТИJА 

Црквена и државна политика, а и уопште световна политика, данас се ни у 
ком случаjу не могу поистовећивати у земљама (државама) реалсоциjализма или, 
како се то данас jедним неологизмом каже, у друштвима „транзициjе”. Обjективно 
посматрано, на тим просторима Црква нема друштвену и политичку моћ. Она не 
нормира jавни и друштвени живот. Црква jе, jедноставно речено, у изгнанству и у 
„диjаспори”. Њена друштвена и политичка улога (свеjедно да ли позитивна или 
негативна) у историjским процесима на европском Истоку jе занемарљива, што на 
Западу ниjе случаj. Свакако, ситуациjа ниjе свуда иста, али то битно не мења 
ствари. 

Након дуготраjног комунистичког тоталитаризма, после много патњи и 
мука, све источноевропске државе и друштва су се определили за демократиjу и 
демократске процесе, за ту колективну авантуру модерног света. Помесне 
Православне Цркве су „званично” подржале „перестроjку” и „демократске 
процесе”. Уосталом, уз известан броj „дисидената”, Црква jе била jедини противник 
и „опозициjа” комунистичкоj диктатури и страховлади у Источноj Европи, због 
чега jе преживела страховит мартириjум. Ко више од робова, обесправљених и 
угњетених жели слободу, правду, право и демократиjу? Нико. Ипак, и поред 
несумњиве воље и жеље за демократиjом, демократски процеси су успорени и 
„демократизациjа” не даjе жељене резултате. Штавише, многи патетично и 
носталгично прижељкуjу повратак комунизма jер се тада, кажу, „боље живело”. 

Шта jе то што успорава „демократске процесе” у државама Источне 
Европе? Узроци се разликуjу од државе до државе. Нас овде интересуjе СР 
Jугославиjа, тj. Србиjа и Црна Гора. На овим просторима демократске процесе 
„кочи” насилни распад државе, грађански и национално-верски рат, коjи jош увек 
ниjе завршен. Те процесе успораваjу „маскиране” комунистичке номенклатуре и 
олигархиjе, погрешно схватање демократиjе, људских права и слобода 
(демократиjу многи схватаjу као неограничено богатство и хедонизам, или као 
неограничена и необуздана права и слободе), затим недемократска, па и нељудска, 



 

политика евроамеричког континента према овом региону. Томе треба додати 
економску, технолошку, научнотехничку, образовну и информатичку заосталост, 
моралну и духовну отупелост, урођени страх од промена и различитости, 
идеолошке предрасуде, поjаве мита и корупциjе, застрашуjућу милитаризациjу и 
криминализациjу целог друштва, ксенофобиjу и ксенофилиjу, нерешено 
национално питање итд. 

Какав jе став Српске Православне Цркве према демократиjи? Унутар 
Српске Православне Цркве постоjе различите политичке идеjе и мишљења о 
демократиjи. Неки jе a priori одбацуjу, неки некритички прихватаjу, а неки су за 
демократизациjу, али под одређеним условима. 

Свети архиjереjски Сабор на свом редовном маjском заседању 1990. године 
„поздравља демократизациjу и наговештаj слобода у нашем друштву” [5]. У истом 
саопштењу се истиче и следеће: „А Црква светосавска jе одувек патриотска, а не 
партиjска, тj. отаџбинска, а не страначка. Зато она благосиља повратак слободе у 
нашоj земљи и поздравља могућност истинског избора у политичким и друштвеним 
опредељењима. Но, при томе, она ту могућност и неотуђиво право сваког 
поjединца схвата као могућност умножавања разноликих дарова коjим jе Бог 
обдарио људе” [6]. 

У поруци Светог архиjереjског Сабора упућеноj српском народу уочи првих 
вишестраначких избора у Србиjи и Црноj Гори стоjи: „Свети архиjереjски Сабор 
Српске Православне Цркве поздравља зору политичке слободе у нашоj земљи и 
прве послератне слободне изборе” [7]. Црква „после избора, у новом демократском 
друштву очекуjе да поново задобиjе место коjе jоj историjски и природно припада у 
српском народу... она се нада свом повратку у школе, болнице, средства jавног 
извештавања и, уопште, у jавни живот, ради духовног обнављања и моралног 
препорода наших младих поколења” [8]. Свети архиjереjски Сабор се и на свом 
ванредном заседању (30. новембар - 6. децембар 1990. године) бавио питањем 
демократизациjе. У званичном саопштењу се истиче да jе „Црква изнад приземне 
политике и свих странака, да она не дели, него сабира и уjедињуjе, па стога позива 
све верне да не заборављаjу да су сви jедно тело Христово у Светом причешћу, 
независно од политичких опредељења и страначке припадности. Сабор посебно 
наглашава да jе недопустиво свако професионално бављење свештених лица 
политиком, а поготово њихово активно ангажовање у странкама” [9]. 

Из ових званичних саопштења Светог архиjереjског Сабора недвосмислено 
се може закључити да Српска Црква подржава демократизациjу друштва, 
политички и партиjски плурализам, да остаjе неутрална у односу на странке и да се 
свештеници не могу „професионално” бавити политиком. Ови ставови би требало 
да имаjу обавезуjући карактер за све чланове Српске Православне Цркве, што у 
пракси ниjе тако. Ако се пажљиво анализираjу црквена штампа и периодика, 
публиковани радови поjединих чланова Сабора и теолога у другим часописима, 
jавни наступи и мишљења извесног броjа српских интелектуалаца коjи су 
православни, jасно се види да између њих постоjе опречни политички ставови. 
Неки не само да се противе демократиjи већ jе поистовећуjу са апсолутним злом. 
Нећемо се овде освртати на све те антидемократске памфлете и претежно 
идеолошке критике. Навешћемо нека мишљења угледних епископа и теолога 
Српске Цркве коjа заслужуjу пажњу. 



Др Атанасиjе Jевтић, епископ захумско-херцеговачки, jедан од данас 
наjбољих православних теолога, каже: „Црква, као жива реалност, као душа наше 
духовне и историjске стварности, не може да буде против било коjе странке нити 
може бити против слободног надметања људских дарова и талената” [10], „Црква 
не може никада бити за господарење и поробљавање икоjе људске личности” [11], 
Црква као „икона Царства Божиjег на земљи делуjе као „коректор” за све 
политичке странке у овом свету” [12]. Оваj став jе идентичан ставу Светог 
архиjереjског Сабора. 

Др Амфилохиjе Радовић, митрополит црногорско-приморски, угледни 
православни теолог, ниjе склон либералноj демократиjи Запада. Он се залаже за 
„теодемократиjу” и „хришћанску демократиjу” [13]. Идеjу теодемократиjе jе 
неколико пута помињао у jавним предавањима и на трибинама, али jе никад ниjе 
подробниjе, богословски и теориjски, образложио, што би свакако било значаjно. 
Овако jе неjасно шта таj неологизам подразумева и немогуће jе просуђивати његове 
теориjске и практичне вредности и последице. 

Др Данило Крстић, епископ будимски, наjизразитиjи jе поборник 
православне монархиjе и васпостављања „симфониjе” (сагласjа) између Цркве и 
државе [14]. И код њега остаjе неjасно шта се тачно подразумева под православном 
монархиjом и да ли jе то парламентарна монархиjа или ниjе. Из контекста би се 
могло закључити да он у виду има православну монархиjу у Византиjи и 
средњовековноj Србиjи. 

Др Иринеj Буловић, епископ бачки, ниjе се експлицитно бавио питањем 
демократиjе. Бавио се питањем односа Цркве и државе, што jе свакако повезано и 
са питањем демократиjе. Он се залаже за принцип „слободне Цркве у слободном 
друштву (држави)” и за њихов органски однос: „Jедини природан и здрав однос 
била би међусобна подршка и сарадња, уз пуно уважавање различитости и уз пуну 
свест о границама те сарадње. Хришћанска држава, државна Црква, држава без 
Цркве или држава уместо Цркве - све су то, рекло би се, различита издања исте 
утопиjе” [15]. Епископ Иринеj сматра да се „политика налази у самом бићу Цркве” 
[16], и зато Црква не може да игнорише политику, да буде равнодушна према 
политичким процесима и питањима. 

Отац Jустин Поповић, наjутицаjниjи и наjзначаjниjи српски теолог XX века, 
имаjући у виду тоталитарни карактер модерних држава, ниjе био за сарадњу Цркве 
и државе, већ за њихову „коегзистенциjу - сапостоjање у различитим установама” 
[17]. 

Поглавари (патриjарси) помесних Православних Цркава коjи су се сусрели 
на Патмосу у своjоj поруци, између осталог, истичу: „На подручjу политичких 
промена Православна Црква ће се и даље држати устаљеног начела о немешању у 
политику” [18]. Оваj став треба разумети и тумачити у том смислу да се свештена 
лица не могу професионално бавити политиком, а не да jе Црква индиферентна 
према jавном и друштвеном животу и да jоj jе свеjедно у каквим ће државама 
живети њени верници (она сама) и грађани уопште. 

Проблем односа православља и демократиjе не исцрпљуjе се навођењем и 
анализом „званичних” и незваничних ставова поjединаца. За то су потребне 
исцрпне интердисциплинарне студиjе. Овде ћемо, поред већ поменутих начела, 
изнети jош неке битне принципе и категориjе коjи одређуjу структуру, 



 

организациjу и саму природу Православне Цркве, и онда видети колико су они 
компатибилни начелима модерне демократиjе. 

Православна онтологиjа и антропологиjа су изразито персоналистичке, а 
самим тим и аксиологиjа. Суштина православних вредности може се изразити 
jедном реченицом: све за личност, личност ни за шта. Наjвећа вредност за 
православне хришћане jесу личност Бога и личност човека, коjе се не могу 
подредити нити жртвовати било коjим другим циљевима и вредностима, макар се 
они проглашавали и светим. Све остало, политика, држава, наука, техника, култура, 
треба да служи остварењу пуноће људске личности. Човек jе слободно и 
непоновљиво биће, али истовремено и друштвено биће, упућено на комуникациjу и 
у вертикали и у хоризонтали. Ако се човек равномерно развиjа као лично 
(индивидуално) и као друштвено биће, он остваруjе пуноћу персоналне 
егзистенциjе. Из овог онтолошко-антрополошког става следи начело од коjег 
Православна Црква не одустаjе већ два милениjума. То jе начело равнотеже и 
међузависности на релациjи Бог - човек, душа - тело, поjединац - заjедница, jедан - 
многи, локално - универзално. Ово начело се налази у суштини и структури 
Православне Цркве, њеног устроjства и организациjе. 

Поjедностављено речено, Православна Црква се држи начела jединства у 
различитости или различитости у jединству, чиjа jе подлога и темељ 
христологиjа. Различитост подразумева слободу, и обратно. Љубав омогућава да 
многи (различити) буду у jединству, а да при томе не губе лични и непоновљиви 
идентитет. Различитост jе датост, природна категориjа, а jединство задатост, нешто 
што треба остварити. Како помирити различитост (плурализам, слободу) и 
jединство? Свет као да нема право решење овог проблема. У историjи се стално 
понавља неписано правило: или jединство гута слободу (различитост, плурализам) 
или слобода разара jединство. Трагично jе и jедно и друго. Прво се нужно завршава 
монизмом, jедноумљем и тоталитаризмом (свеjедно коjим), а друго поделама, 
сукобима, деобама и анархиjом. Православна Црква jе успела да, колико-толико, 
очува ову равнотежу своjом методологиjом живота. Модерна друштва и државе таj 
проблем решаваjу балансирањем „односа снага”, прерасподелом моћи, 
комбиновањем начела либерализма (коjа бране слободу и различитост, поштовање 
људских права и слобода), демократиjе и правне државе (коjа обезбеђуjе 
jединство). Без либерализма демократиjа би нужно завршила у диктатури и терору 
„већине” над „мањином”. Зато се у Парискоj повељи за нову Европу и каже: 
„Демократиjа се заснива на поштовању људске личности и правне државе” [19]. 

Тамо где функционише равнотежа између jединства и различитости, jедног 
и многих, тамо су немогуће пирамидалне концепциjе државе и друштва, сви облици 
унитаризма, унификациjе и централизма. Православна Црква, уколико не жели да 
изневери саму себе, не може а да не буде против сваке диктатуре, и већинске и 
мањинске, против свих облика унитаризма и централизма, хегемонизма и 
империjализма, цезаризма и ауторитаризма. Ако jе за Цркву личност наjвећа 
вредност, онда jе сасвим природно да у поштовању елементарних људских права и 
слобода и у њиховоj заштити баш Црква предњачи. 

За питање демократиjе веома jе важно питање своjине. Демократска 
друштва углавном знаjу за приватну и државну своjину. Током целе историjе 
Православна Црква зна и равноправно негуjе ова два облика своjине [20], jер то има 



првенствено антрополошко оправдање. То jе jедан од битних предуслова за 
успостављање равнотеже између личности и заjеднице. 

Црквено законодавство зна за начело поделе власти на законодавну, 
извршну и судску. Ако се сама Црква придржава тог начела, било би неразумно да 
га не прихвати када jе реч о држави, а управо jе начело поделе власти битна 
карактеристика правне и демократске државе. Православна Црква зна за начело 
изборности. Начело номенклатуре jоj jе страно. Током историjе Православна Црква 
jе настоjала да одлуке доноси jедногласно (консензусом), а када то ниjе било 
могуће, одлучивало се „већином гласова”. Оба ова начела - принцип изборности и 
принцип већине гласова - начела су демократских држава. 

Данас се у политичкоj теориjи и пракси много говори о полицентризму и 
регионализму, што значи максимум власти на локалном и регионалном нивоу, а 
минимум на универзалном или субрегионалном. Кроз „аутокефални” карактер 
помесних Цркава (што, у суштини, ниjе ништа друго до полицентризам и 
регионализам) и Православна Црква то прихвата. 

На челу Цркве jе увек jедан (монархиjско начело), а не колективно тело. Из 
овога се изводило монархиjско-хиjерархиjско устроjство. Православни су због тога 
склони монархиjи. Међутим, у Цркви оваj jедан, први ништа не може да ради без 
осталих, као ни они без њега. Увек постоjи, или треба да постоjи, равнотежа између 
jедног и многих. Овде не може бити говора о премоћи, превласти jедног над 
многима, што jе био случаj са свим класичним монархиjама - изузев 
парламентарних. Пирамидално устроjство државе и друштва не може се оправдати 
православном теологиjом. Уосталом, сама Православна Црква нема пирамидалну 
концепциjу Цркве. Условно речено, Православна Црква има три начела: 
монархиjско (на челу jе увек jедан), демократско (jедан мора бити изабран и 
потврђен од стране свих) и аристократско (носиоци наjодговорниjих служби су 
наjбољи и наjчеститиjи - морално, духовно и интелектуално, они коjи имаjу 
предиспозициjе за те службе). 

У Православноj Цркви постоjе три начела коjима се регулишу односи међу 
члановима. То су морал, обичаj и право (канони). По начелу икономиjе се одлучуjе 
коjи ће се принципи и када примењивати, да ли први, други или трећи. Ако Црква 
користи правна начела у регулисању спољашњих односа међу своjим члановима 
када „закон љубави” не даjе резултате, када се њиме не може решити одређени 
проблем, онда она нема разлога да не подржи правну државу (не номократиjу и 
плутократиjу). Задатак права jесте да штити поjединца од зле воље другог и због 
тога му се не може оспорити значаjна вредност у регулисању међуљудских односа. 
Право подразумева силу коjа ће га спровести, тj. санкционисати кршење норми. У 
краjњем случаjу, право подразумева и примену физичке силе. Држава располаже 
физичком силом, и то jе оно што Црква не може да прихвати и оправда. Ту се и 
разилази са сваком државом. Иако Црква не може да оправда употребу силе, ипак jе 
толерише као нужно зло ако се користи у складу са начелима правде и права и у 
случаjу самоодбране. Када би људи били свети и савршени, употреба силе би била 
искључена [21]. Пошто они то нису, сила jе, у већоj или мањоj мери, нужно зло 
коjим се спречава веће зло. 

Православље ниjе ни монархистичко ни републиканско, ни демократско ни 
републиканско. Православље jе Црква. Црква се не може поистоветити ни са 
jедним типом државе. Међутим, ако jе реч о начелима и формама, онда jе сасвим 



 

извесно да су начела и форме демократске државе, без обзира на то да ли jе она 
монархиjа или република, далеко ближи Православноj Цркви од начела било коjе 
друге државе. Уколико jе држава уистину правна, слободна и демократска, и Црква 
у њоj има слободу мисиjе и деловања. 

Црква не може да прихвати метафизичку парадигму демократиjе, 
утилитаристичку етику и аксиологиjу коjе доминираjу у либерално-демократским 
друштвима, jер оне поспешуjу егоизам, вољу за моћ и броjне друге деформациjе и 
аномалиjе, како на личном, тако и на друштвеном плану. То jе све немогуће 
раздваjати од либерализма и демократиjе као политичког система, али либерално-
демократску идеологиjу и политику треба битно разликовати. Права либерално-
демократска држава jе идеолошки неутрална. Власт се врши у складу са правним 
нормама и „правилима игре”. Грађани су слободни да буду веруjући, неверуjући 
или агностици. Држава се у то не меша. 

Грчки теолог и философ Христо Jанарас, jедан од наjбољих православних 
познавалаца западноевропске политичке мисли, каже: „Декларациjе о људским 
правима и борба да се оне примењуjу, напредни политички покрети и њихови 
напори да се моћ извуче из потчињености интересима економске олигархиjе, 
синдикализам и организована борба за права незаштићених радника - можда сви 
ови облици моралне мобилизациjе и нису претворили свет у раj, али су, 
првенствено у западним друштвима, постигли значаjно побољшање обjективних 
услова под коjима живе људска бића, донекле умирили ароганциjу аутономних 
структура и постигли праведниjу расподелу животних добара” [22]. Држава ниjе 
божанство, циљ по себи, апсолутна вредност, већ средство коjе обjективне услове 
живота подиже на виши ниво. Ако се упореде сви досадашњи типови државе, jасно 
jе да су у томе наjвише успеха имале либерално-демократске државе, иако нису 
идеалне. Парафразираћемо Черчилову мисао: да ниjе осталих, то би биле наjгоре 
државе. 

Либерална и демократска начела и идеологиjа људских права могу подлећи 
своjоj сопственоj патологиjи, могу бити, као и све на овом свету, злоупотребљени, 
па се борба против тоталитаризма може завршити jош горим тоталитаризмом. Има 
много знакова коjи указуjу да сама демократиjа постаjе огроман потенциjал за 
свеопшту катастрофу човечанства jер се, из дана у дан, све више претвара у 
смртоносан амалгам ароганциjе и моћи. „Корпоративна моћ” подрива саме темеље 
политичког и економског либерализма. Корпорациjа jе блиска тоталитарном 
идеалу. Апсолутна моћ jе централизована на врху. Одлуке се преносе наниже, 
разним слоjевима менаџера. На дну jе радна снага коjа се безусловно покорава [23]. 
„Дипломатиjа ракета” и обим физичке силе прете опстанку целе планете. Речи 
Емила Сиорана звуче упозораваjуће: „Воља за моћи и владањем одвећ jе 
наткрилила душу; кад буде загосподарила свиме што jе окружуjе, власт над своjим 
краjем неће имати” [24]. Ипак, све ово не треба да обесхрабри православне - „оваj 
свет у злу лежи” - и они не треба да одустану од залагања за заштиту и 
достоjанство човекове личности, за недискриминациjу међу људима и народима, за 
праведниjу прерасподелу животних добара, за љубав, мир и слогу међу људима. Од 
тога се не може одустати чак ни када ангажовање не даjе жељене резултате. 

Свет се данас на свим плановима интегрише невероватном брзином. Ствара 
се „планетарна цивилизациjа” коjа се радикално разликуjе од свих претходних. 
Културе и религиjе се прожимаjу. Са становишта досадашњег начина мишљења, 



менталитета, навика и вредности више не знамо колико значе и вреде наше локалне 
историjе и културе jер „маскултура” све потискуjе. „Човечанство се не креће само 
ка jедноj светскоj заjедници међузависних народа, већ и ка jедном космолошком 
jединству у коjем се, како то драматично доказуjе оштрина еколошког проблема, 
обистињуjе светоотачка идеjа о „jедноj космичкоj Литургиjи”, где се све сjедињуjе 
у међузависност и симфониjу” [25], каже митрополит Jован Зизjулас, велики 
православни теолог нашег времена. Данас сви, па и православни, живе у 
„виртуалноj реалности” (Virtual Reality), у „кибернетичком универзуму” 
(Cyberspace), у свеопштоj „екстази комуникациjе” [26]. Расеjани су по целом свету. 
Jедноставно, живе у новоj реалности и у новим околностима. Назад не можемо. 
Модели и форме живота из прошлости не могу се више применити. Прошлост 
треба поштовати, али не и обожавати. Савремени православни хришћани не треба 
панично да негираjу нити некритички да прихватаjу постоjећи свет, културу и 
цивилизациjу, већ треба да уложе стваралачки напор како би модерне процесе 
тумачили, обjашњавали, и у том и таквом свету сведочили Jеванђеље Христово. 
Они треба да буду божанска љубав и доброта према савременицима, прецима и 
потомцима. Данас се и доктринарно и реално, можда први пут у историjи, тако 
изражено уобличава „холистичка” слика света. На православним теолозима jе да 
одговоре на питање да ли се свет тако приближава „космичкоj Литургиjи” или се од 
ње удаљава. 

Народи и друштва се више не разликуjу много од државе jер су „тотално 
прожети политичком влашћу” [27]. Црква jе увучена у мрежу политичких, 
економских, социjалних и комуникациjских односа. Чланови Цркве (верници) 
активно учествуjу у различитим политичким странкама, покретима и удружењима. 
Многи се налазе на високим политичким и државним функциjама. Изласком на 
изборе посредно утичу на политичке одлуке. Пошто су верници конститутивни 
фактор Цркве, значи да се и Црква бави политиком - питање jе само каквом. Да ли 
се верници залажу за остварење хришћанских и jеванђељских начела у друштву 
или и сами хришћани прихватаjу и остваруjу програме коjи су супротни духу 
Цркве, што се, изгледа, догађа чешће? Да ли хришћани засниваjу своjе политичке, 
економске и социjалне про-граме на православноj метафизици или на другим 
метафизикама и политичким философиjама? 

Jеванђеље треба да надахњуjе и испуњава све области људског живота, па и 
политику. У супротном, Црква сама себе маргинализуjе, а православље се своди на 
неко унутрашње „приватно” осећање, на ритуал, део националне традициjе, за 
човека неважну и небитну ствар. 

Православно духовно и егзистенциjално искуство може бити драгоцено за 
савремену политику. Поред већ наведених егзистенциjалних и друштвених 
категориjа, самоограничење (аскеза) [28] има, или може да има, далекосежне 
позитивне последице по решавање социjалних, економских, еколошких, културних 
и политичких проблема. Личним самоограничењем прекомерне употребе 
материjалних добара (хране) на наjбољи начин би се смањио jаз између богатих и 
сиромашних. Поспешила би се социjална правда и сигурно знатно смањило 
умирање због недостатка хране. Без самоограничења нема решења еколошког 
проблема света. Оно jе наjбољи лек за заустављање похлепе и себичности, лек за 
обуздавање стихиjе зле воље коjе има у сваком човеку и коjа се не може 
контролисати и до краjа зауставити ни наjсавршениjим законима и правним 



 

нормама. Самоограничење чува и спасава културу од сваког утилитаризма. Оно 
чува културна блага и добра да се не претворе у робу. Да и не говоримо о томе 
какав jе значаj аскезе за човеково психичко, духовно и физичко здравље. Аскеза 
(самоограничење) као превенциjа и „терапиjа” ниjе више спорна ни за медицину и 
психиjатриjу. 

Срби су као стари европски народ у прошлости партиципирали у разним 
културама: античкоj, римскоj, византиjскоj и броjним другим словенским и 
западноевропским културама. Били су отворени према Истоку, Западу, Северу и 
Jугу. Изграђивали су своjу аутохтону културу, али су исто тако учествовали, у мери 
своjих могућности, у стварању европске културе. Нема разлога да тако не буде и у 
будућности, уколико Срби желе да наставе континуитет православног предања и 
традициjе. По даровима и способностима, по природним предиспозициjама не 
заостаjу за другим народима Европе, па зато нема разлога да се данас осећаjу 
инфериорно. Стицаjем многих околности сада њихове државне и друштвене 
институциjе заостаjу за европским. У заостатку су у научном, техничком и 
технолошком развоjу, али се све то може релативно брзо подићи на виши ниво - 
уколико се ускладе жеље и могућности и воља народа усмери ка добру. 

Српски народ jе данас плуралистички на свим плановима, захватила га jе 
стихиjа дезинтеграциjе и дезориjентациjе. Богомдане различитости се претвараjу у 
поделе и сукобе. Суштинско jе питање како сада помирити различитост и 
jединство. Партиjско, идеолошко, па и државно, jединство jе немогуће jер су Срби 
расеjани по многим државама света. Градити jединство на националноj идеологиjи, 
на jединству „крви и тела”, било би трагично и опасно, и личило би на партиjско и 
идеолошко jединство коjе смо имали у ближоj прошлости. 

Православни за садржаj jединства увек нуде Христа и веру, jер их 
многовековно искуство учи да jе то jедино плодотворно и спасоносно jединство. 
Свако друго jединство jе опасно и ризично jер прети људскоj слободи. Ако Христос 
данас ниjе стожер српског jединства, ако вера ниjе та коjа спаjа jедан народ, jер 
Срби су и на том плану подељени, онда садржаj jединства треба да буде диjалог, 
самосвест свих субjеката народа да су jедни другима неопходни, да су дужни да 
сарађуjу, воле и поштуjу jедни друге, при том уважаваjући разлике и различитост. 
Таj унутрашњи диjалог jе претпоставка спољашњег диjалога са светом. 
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МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА У 
БИВШИМ РЕПУБЛИКАМА ЈУГОСЛАВИЈЕ 
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Резиме: Теоријска разматрања односа верских заједница упућују нас на потребу типологизације 
могућих односа унутар којих можемо препознати и специфичности нашег времена и простора. У овом 
раду своја размишљања усмерићемо на верске заједнице које се могу сврстати у два типа 
религиозности на принципу затечености у вери и принципу избора вере. На нашим просторима 
парадигма сукоба између различитих националних и религијских традиција ближи се свом крају, и 
ступа на сцену процес зближавања. Међусобни односи вековима дистанцираних верских заједница 
прате процес интеграције на глобалном нивоу и померају границе између „нас” и „њих”. Заједнички 
непријатељ имао је улогу да помири и приближи неке верске заједнице које су у динамици односа 
улазиле у коалицију са различитим „другим”. Паралелно просесу светске борбе против тероризма у 
политичком свету одвија се процес борбе против секти које су симбол зла, непредвидљивости, 
слободе избора у борби за идеју која је супротна општим трендовима. Међутим, због нејасно 
дефинисаних термина и намера, непријатељ често се може видети у било коме ко није „ми” те се стога 
атмосфера сукоба претвара у параноидни страх који једне води у све већу изолацију а друге у 
агресију. Раст и развој верских заједница омогућен је флексибилним односима који одржавају 
равнотежу како у својој средини тако и у комуникацији са другим верским заједницама исто као и са 
друштвом чији су саставни део. Данас напредују оне верске заједнице које имају динамику односа 
између два типа религиозности на принципу затечености у вери и принципу избора вере. Они који 
бирају веру уносе у верску заједницу индивидуално верско искуство и потврду исправности 
колективитета који се затекао у вери и специфичан однос према свету који се не заборавља и не 
оставља, већ спасава. 

Кључне речи: верске заједнице, односи, вера, слобода, дијалог 

THE RELATIONSHIPS BETWEEN DIFFERENT DENOMINATIONS  
IN THE FORMER YUGOSLAV REPUBLICS 

Abstract: Theoretical considerations of the relationships between different denominations stress out the need 
for giving a typology of all possible relations that we can recognize to portrait specific circumstances of our 
time and our geographic area. This study will concentrate on denominations divided into two types according 
to the principle of inherited religion and chosen religion. Nowadays, in our geographic area, the conflict 
between different denominations and religious traditions is ending up, while the process of working together 
is beginning. The relationships between different denominations divided over centuries are becoming closer 
following the process of the global integration and crossing the bridges between „us” and „them”. The role of 
the „common enemy” in temporaly made coalition was overcoming differences between denominations and 
helping them to unite in working together, not for his own benefits, but to make harm to the other sides 
involved in the conflict. At the same time with the process of fighting against terrorism in the international 
politic scene, the process of criticizing and prosecuting of religious sects is carried out; because the sects are 
viewed as something evil, independent, different, unpredictable, opposite to the general ideas and trends. 
However, having terms and aims unclearly defined, it is easy to make an enemy from anyone who is not „us”, 
to create the atmosphere of conflict and paranoiac fear which some of them leads to the isolation, while others 
to the aggression. The development and growth of the denominations are possible only if there are flexible 
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relations within themselves as well as in communication with others and with the society whose integral part 
they are. It is proved that the most rapid grouth have dominations with dynamic proportion of the believers 
whose faith was inherited and those whose faith was chosen. Those believers who choose their religion bring 
in the denomination their individual religious experience, giving the proof that the chosen religious 
community has credibility and the specific mission not to ignore and forget others, but to work on their 
salvation. 

Keywords: religious groups (denominations), relationships, faith, freedom, dialogue 

Теоријска промишљања о религији, а и сама религија, дају безброј 
могућности да се избегне овај свет и занемари реалност свакодневног живота. 
Наука и религија поново се упоређују у моћи и истинитости. Религију можемо 
доводити у везу са свим областима људског сазнања, али оно што је њен прави тест 
истинитости јесте реални живот и то на нивоу заједништва. Суштина религијског 
феномена и јесте у повезивању, јер појам „религија” изводи се из речи religareе: 
везати, привезати, повезати се, и из reeligere: поново узети, поново изабрати. 

Повезивање с бесконачним, бесмртним и апсолутним, могуће је на 
когнитивном и емоционалном нивоу а последице се огледају у свакодневном 
понашању како према себи тако и према другим људима. Религија повезује 
појединца и заједницу како с Богом тако и међусобно, а то повезивање има за циљ 
приближавање истини и доброти и дистанцирање од овоземаљског зла, макар на 
симболичан и декларативан начин. Словенска реч вера која донекле коинцидира у 
значењу с појмом религија изводи се из корена уер (лат. verus: истинит) и има 
значење приањање уз истину. Дакле, када говоримо о религији и вери на путу смо 
признавања истинитости нечега или стицања поверења у некога. Тако имамо веру 
која одговара на питање Шта је истина у нашим трагањима за апстракцијом и 
идејама, и на веру која одговара на питање Ко је истина када упознајемо конкретно 
живо биће, личност. Када реч постаде тело, тада се оживотвори истина. 

Заједничко учење исто као и заједнички обреди и симболи, имају моћ да 
једну верску заједницу интегришу и учине је препознатљивом. По чему се могу 
препознати верске заједнице у републикама бивше Југославије? Да ли њихови 
међусобни односи зависе од верског учења, од верских обреда, од верских 
искустава, симбола? Чиме су условљени међусобни односи верских заједница и по 
чему су специфични односи верских заједница на овим просторима? Да ли је овде 
све локално условљено или можда можемо говорити о законитостима? 

Различита учења верских заједница као и различити начини и интензитети 
ритуализације веровања један су од разлога који може да дезинтегрише једно 
друштво, али да ли је довољно тражити разлоге распада југословенског друштва у 
верским разликама? Да ли се односи верских заједница мењају и од чега то зависи? 
Да ли су верске заједнице пратилац друштвених промена или њен иницијатор? И 
коначно, како доћи до одговора на ова тешка питања? 

Социологија религије има критички однос према предмету свог 
проучавања, па ми се чини као да врши пророчку функцију. Наравно, никада није 
било захвално бити пророк, посебно не у својој постојбини. Ја се у овом раду нећу 
бавити садржајима вере и трагати за сличностима и разликама које омогућавају 
неки облик међусобних односа међу њима. Као социолога религије мене посебно 
интересује форма вере, начини како се вера испољава, зато што она одређује 
границе, омогућава контакт, осигурава додирне тачке, уобличава садржај. Форма 



 

може да окошта садржај, да заустави развој или пак, да омогући флексибиност и 
развој. Своја размишљања усмерићу на верске заједнице које се могу сврстати у два 
типа религиозности на принципу затечености у вери и принципу избора вере. 

Однос између колективитета и индивидуализама можемо посматрати у 
избору Божијег народа. Ко је Божији изабрани народ? Да ли је Бог бирао народ или 
је народ изабрао Бога? Да ли је реч о целокупном народу и колективном спасењу? 
Неизбежност припадања! Човек се рађа и затиче у односу вере тиме што је члан 
заједнице која је у савезу с Богом. Појединац је одређен својим припадањем. Ту је 
религија обично повезана с нацијом. С друге стране, у секуларизованом свету 
изабрани појединци бирају заједницу и постају Божији народ. Обраћење појединца 
који тестира слободу, који улази у савез са преобраћенима и они стварају 
заједницу, волунтаристички савез из слободе вере инсистирајући на наднациналном 
јединству. Ова два типа заједништва затеченог и изабраног омогућавају друштвени 
развој кроз односе међусобних одмеравања у ривалству, сукобима, победама и 
поразима, доминацији и сарадњи на истом путу спасења. 

На нашим просторима парадигма сукоба између различитих националних и 
религијских традиција ближи се свом крају, и ступа на сцену процес зближавања. 
Међусобни односи вековима дистанцираних верских заједница прате процес 
интеграције на глобалном нивоу и померају границе између „нас” и „њих”. 
Заједнички непријатељ имао је улогу да помири и приближи неке верске заједнице 
које су се у динамици односа повремено сарађивале са различитим „другим”. 
Пареалелно просесу светске борбе против тероризма у политичком свету одвија се 
процес борбе против секти које су симбол зла, непредвидљивости, слободе избора 
да се бори за идеју која је супротна општим трендовима. 

Религија као колективни сан долази спонтано, обузима човека целог, и онда 
он живи у једном другом, нереалном свету. У њему може бити лепо, као у сну, али 
може бити и кошмарни сан из кога човек не зна како да изађе. Мартин Бубер у 
књизи „Ја Ти” указује на моћ сусрета који мења: „Ти ме сусреће. Али, ја ступам у 
непосредан однос према њему. Тако је однос изабраност и изабирање, у исти мах 
пасиван и активан. Као што акција целог бића, јер значи укидање свих делимичних 
делања и тиме свих делатних осећања заснованих само на ограничености, мора да 
буде слична пасивности. Основна реч Ја-Ти може да буде речена само целим бићем. 
Прикупљање и стапање у цело биће не може се извести преко мене али то не може 
да се догоди без мене. Ја настајем у додиру са Ти; постајући Ја, ја говорим Ти. Сав 
стварни живот је сусрет.”(стр.34) 

Језиком социологије изречено, религија има моћ интеграције. Да ли је 
примарно повезивање с идејама или људима? Где отпочети тестирање истинитости 
религије, да ли у филозофском или теолошком или психолошком аспекту? 

Сматрам да религију треба посматрати на њеном терену пре свега у 
унутрашњој сагласности. Порука у хришћанству је јасна: „По томе ће сви познати 
да сте моји ученици ако узимате љубав међу собом” (Јован 13,35). Интегративну 
моћ има љубав, љубав коју тражимо у себи и другима, више у делима него у 
речима. Љубав интегрише појединца, породицу и цркву, ако ње нема онда нема ни 
Бога, „јер је Бог љубав” (1. Посланица Јованова 4,7). 

Ако нема интегративних елемената у друштву, распада се заједница. Распад 
било ког система доводи до кризе, а личне, породичне, црквене, друштвене кризе у 
међусобној су зависности јер једна утиче на другу или провоцира (индукује), јер ни 



један систем није изолован да би апсолутно функционисао независно од других. 
Мисао апостола Павла то потврђује: Јер као што је тело једно и уде има многе, а 
сви уди једнога тела, премда су многи, једно су тело... били Јевреји или Грци или 
робови или сами своји, сви се једним Духом напојисмо (1.Кор.12,12). Разноликост 
чини богатство и могућност функционисања. Али није довољно бити различит, 
потребно је јединство система у функцији. Павле каже „Да не буде распре у телу, 
него да се уди једнако брину један за другога. И ако страда један уд, с њим страдају 
сви уди; а ако ли се један уд слави, с њим се радују сви уди.” Како је леп овај идеал 
функционисања у љубави и прихватању појединачних разлика и емпатијском 
подржавању и разумевању других „Радујте се с радоснима и плачите с плачнима” 
(Римљанима 12,15). 

На нивоу појединачног, у истраживањима религиозности младих, 
емпатичност је оно што их одваја од других који нису религиозни, праћена 
алтруистичним понашањем (Kuburić, 1997). Да ли је исти случај и са институцијом, 
Црквом или верском заједницом? 

Припадност одређеној верској заједници не подразумева исти степен 
лојалности. Ипак, дубоко у свакој личности постоји свест о верском идентитету, 
као пореклу и/или личном опредељењу. Исто веровање интегрише људе у верску 
заједницу и чини да су мање или више емотивно повезани и организовани 
правилима и нормама које постоје у тој заједници. Ако верску заједницу 
посматрамо као систем, можемо видети да су неке од њих веома чврсто повезане 
правилима, док друге функционишу на потпуној слободи, скоро хаотично. Неке 
заједнице емотивно су врло блиске и подсећају на породицу, док у другима нема 
никаквих емотивних веза. Ако анализирамо степен блискости и отуђености, или 
зависност и самосталности појединих верника, можемо направити класификацију 
појединих верских заједница и о њима говoрити као мање или више друштвено 
корисних и функционалних система, који су у стању да испуне функције ради којих 
постоје или су пак дисфункционалне (Kuburić 1996; 1997; 1998). 

Свако време има своје специфичности. У периоду комунистичке идеологије 
у Југославији национални и верски идентитет били су потиснути због потребе 
интеграције хетерогеног друштва. Тада нисмо знали ко је које нације и вере, а свим 
уставима било је загарантовано право вероисповести и слободе неизјашњавања. 
Тада нисмо знали да ће се потиснути идентитет као авет прошлости појавити да нас 
насилно раздваја. У овом времену транзиције, људи се прозивају, преиспитују, 
враћају, више из страха него из убеђености у већинску заједницу. Да ли је време 
страха исто што и време зла? Страх од другог и другачијег по различитим 
основама, већина се плаши од мањине, мањина се плаши од већине. Кога ће ко 
прогласити за секту и ко ће имати моћ да етикетира друге? Људи су почели да се 
плаше сами себе, свог идентитета, и да екстремно наглашавају већински идентитет 
не би ли стекли „право” припадања ономе који има друштвену моћ, јер ништа више 
није сигурно. Они који су мислили да су већина, постали су мањина. И тако се 
смењује моћ и немоћ. Идентитет је постао највећа вредност, заправо дно, минимум 
егзистенцијлног разумевања себе. 

Самозвани пророци или организоване заједнице, преко својих оданих 
верника, нуде пророчанства или само нова тумачења старих, и на тржишту идеја 
стварају атмосферу неизвесне будућности која се посебно у земљама у транзицији 
доживљава као лична несигурност. У недостатку стабилног система вредности, 



 

економске сигурности и перспективе будућности, кад колективни страх стално 
расте, један број људи има потребу да своју сигурност, стабилан систем вредности 
и смислено живљење потражи у некој од алтернативних верских група. Кад 
разочарају они који имају моћ и власт, беспомоћни траже што утеху што заштиту и 
смисао у понуђеним алтернативама. Да ли су алтернативе добре? Кога оне 
угрожавају? Како су верске заједнице прихваћене у друштвеној заједници? Ко је за 
кога секта а ко права црква? Шта се догодило са атеизмом? То су нека питања на 
која тражимо одговоре. 

ОДНОСИ ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА ОДРЕЂЕНИ ДЕФИНИЦИЈАМА: 
ЦРКВА, СЕКТА, ДЕНОМИНАЦИЈА, КУЛТ 

Проблем дефинисања верског организованја постао је значајнији у периоду 
када појмови имају више вредносни него сазнајно значење. Тако је дихотомија 
црква - секта конструисана у европском контексту имала значење које указује на 
поларизацију моћне институције која је повезана с државом и критичке свести 
супротстављених који се организују у покушају реформе. Хришћанство се у току 
два миленијума свог постојања ширило и трансформисало и данас постоји у свим 
социолошким облицима организовања и има изграђен став према другим 
религијама. 

Искуство сукоба и међусобних анатема на Старом континенту допринело је 
да се у северно-америчком контексту формирају такве верске организације које 
нису имале ту прилику да буду и етаблиране цркве, па самим тим ни исти степен 
поларизације између цркве и секте. Зато се појам деноминација више употребљава 
да означи различите верске заједнице, нпр. баптисте и друге протестантске 
деноминације, док се под култом у Америци (Martin, 1997) сматра група људи 
окупљених око неке особе или особа, које погрешно или једнострано 
интерпретирају Библију, и чији верници не могу да разумеју Библију без 
организационог тела које им објашњава истину. Дакле, вредност протестантског 
света јесте индивидуализам и приступање Богу без посредника, зато је потреба за 
харизматским вођом „бекство од слободе” и тиме карактеристика зависних 
личности. 

Према Ђорђевићу (1998) култ је затворена група ауторитарног и 
хијерархијског устројства, на челу са харизматским вођом коме се чланови предају 
без остатка. Одвајање младих од породице и друштва и увлачење у рад и 
мисионарења за лидера, који користећи манипулативна средства, економски, 
психички и сексуално искоришћава своје чланове, издваја култ од разуђених 
видова религијског организовања. Тако изгледа да поларизацију између цркве и 
секте и деноминације и култа треба посматрати контекстуално. 

Контекст „југословенског друштва” подразумевао је верски плурализам и 
гранична подручја на којима су се додиривали и властите идентитете градили у 
односу на „значајног другог” православље, католицизам и ислам. Иначе однос 
појединих религија према свету није исти. Будизам негира овај свет, хришћанске 
заједнице настоје да надвладају свет, а ислам нити га одбацује нити надвладава, већ 
жели светом да управља (Cvitković, 1996). Уз тај глобални однос религија према 
свету, треба имати у виду, каже Цвитковић, да у друштвима у којима социјалне везе 



нису довољно развијене, религијска комуникација утиче на интеграцију појединца 
и заједнице. 

Међусобни односи верских зајдница могу бити односи сарадње на истом 
послу спасења, али могу бити и паралелни, када се понашају као да други не 
постоје или, пак, ривалски. Трвења на религијском плану, јавна или прикривена, 
присутна су и данас и могли бисмо их груписати на међусобне односе 
традиционалних цркава чији неспоразуми нису превазиђени, до њихове заједничке 
угрожености од мањих верских заједница и претњом фундаменталног ислама. 
(Dragojlović, 1996) сматра да је претходна Југославија у великој мери разорена 
мржњом која је тињала у верским разликама и да је управо верски фактор био један 
од основних погонских горива овог рата као што је често било и у прошлости. 

Претпостављам да је у условима повезаности цркве и државе лакше 
религију употребити у политичке сврхе. Међутим, рушењем монопола расте 
конкурентност на подручју религијског и чини да се дају подједнаке шансе свима. 
Велике, историјске цркве, често су троме, конзервативне и тешко се прилагођавају 
за разлику од малих верских заједница које су најчешће добро организоване, 
флексибилне и упорне, којима идеја о људским правима и финансијска помоћ 
спонзора омогућава мисионарски рад тамо где традиционалне вере нису довољно 
присутне (Dragojlović, 1996). 

Истраживање односа између верских заједница, радила сам користећи 
метод објективног посматрања на терену, личним посетама богослужењима и 
разговорима с верским вођама. Према одговорима верских вођа на питање о 
другима, атеистичком окружењу, доминантној цркви и сектама, можемо запазити 
да не постоји нарочито интересовање за друге. Имам утисак да се неким верницима 
чини да су они сами на овом свету позвани да објаве своју (или Божју) истину, док 
су други потпуно равнодушни према вери. Верска учења монотеистичких религија 
окосница су окупљања верника у заједницу и модел организовања богослужења и 
обреда као и хијерархије службеника. Верска учења су и садржај који се преноси у 
процесу социјализације или мисионарским активностима. Они који највише 
пропагирју своју религију они највише и сметају, не толико због погрешних 
ставова у веровању, јер је присутна свест о непобитним и недоказивим верским 
истинама, колико због начина на који то раде. Неким другим заједницама највише 
се замера због одвајања, погрешног начина рада и претеривања или пак због 
нерада, што је критика упућена доминантној цркви. 

Став према другима разматрали смо преко става према већинској, 
доминантној цркви и ставу према сектама или алтернативним групама. Такође смо 
питали о ставу према себи, како себе процењују и о проблемима у друштвеној 
заједници због властите религије. Можемо, гледајући са стране, приметити да је 
присутна уздржаност у ставовима, уважавање других и давање истих права свима, 
али и затвореност, искључивост, недостатак међусобне комуникације, ривалство и 
страх да не буду оптужени за отимање верника и страх да не буду проглашени 
сектом. Мањинске заједнице на овим просторима зближава невоља као и 
хуманитарни рад. 

Тенденција је да се алтеренативне верске заједнице, или мале верске 
заједнице, или, када се с призвуком негативне конотације говори, секте, шире у 
условима друштвене кризе. Што су више ангажоване у придобијању нових верника, 
то су више прогоњене, а сама чињеница да су прогањани због вере и проповедања 



 

јеванђеља даје им већу снагу и лојалност према својој заједници и јача групни 
идентитет. Посвећеност и рад праћен је новим верницима који се прикључују 
верској заједници, што свакој од њих представља највеће охрабрење да је Бог с 
њима. Постала је свакодневна појава да се на улици, или сопственим вратима, 
угледају две особе, обично жене, како носе трактате и с осмехом нуде сазнање о 
Богу, спасењу, крају света. Крај миленијума погодовао је да се разбуктају и 
пророчанства о „последњем времену” и појачаној активности верника у спасавању 
ближњих и придобијању за Бога. 

У заједницама верника, без обзира на име верске заједнице, могу се 
запазити две групе. Једни су они који кроз верско искуство сусрета са Богом или 
мистичног искуства путем обраћења траже заштиту у вери од света који све више 
плаши и разочарава. Они долазе у верску заједницу и у њој проналазе своје место, 
али не сасвим, јер су ту већ присутни они „стари”, верници, „домороци”, које 
новообраћеници у почетку виде као свеце којима желе да се придруже, а касније их 
често сматрају лицемерима који се крију испод црквених одора, белих кошуља и 
кравата. Тај слој верника који је традиционално присутан путем верског искуства 
стеченог у породици и пренесеног од родитеља, има такође, амбивалентан став 
према дошљацима који су с једне стране добродошли као потврда исправности 
властите вере, али и неприхваћени као потпуно равноправни, јер се још нису 
доказали у заједници верника. 

Међусобно ривалство и полагање права на дужину верског стажа, које је 
присутно на индивидуалном нивоу верника, видљиво је и у друштвеној заједници у 
којој се на право чувара истине позивају традиционалне цркве, док се нове вере 
ослањају на своје религијско искуство. Две вредности религијског идентитиета, 
једна која се позива на порекло и друга која се позива на позваност од Бога, једна 
на богатство и дуго памћење, друга на интензитет и чистоту личног односа са 
божанским бићем, заправо су две могућности развијања верског идентитета који се 
међусобно допуњавају, а не искључују. То што је неко имао срећу да се роди као 
припадник верске заједнице у којој жели да остане као трајање колективног 
памћења не би требало да онемогући почетак формирања нечијег верског 
идентитета ко нема од кога да наследи или жели да нешто мења у свом животу. 
Постојање алтернативе, заправо, само је могућност која доказује да слобода ипак 
постоји као универзална вредност људског живота. Могућност заједничког живота 
различитих верских традиција у Југославији можемо илустровати изјавом 
представника православне цркве да „Бога треба назвати свакоме, а Богу се молити у 
својој цркви” (Љ. С). 

Процес повезивања различитих „народа, језика и племена” у једну 
заједницу која има универзалне претензије јединства цркве у љубави. И све док је 
апостолска црква ширила своје заједништво вером слободног избора и била 
прогањана, имала је моћ духовног искуства. Променом статуса у друштву, 
доласком у однос доминације и богатства, црква је променила и своје односе. Тако 
можемо приметити да у сфери религијског постоје две врсте насиља, једно над 
оним што човек јесте, без властите заслуге и кривице, и друго над оним што човек 
бира и за што је спреман да брани и да буде одговоран за последице свог избора. 
Парадигма односа остаје иста, само се мењају они који су прогањани и они који 
прогањају. 



Деобе су поцепале цркву. Нивои раздвајања одвијали су се опет на два 
нивоа. Први разлози налазили су се у области учења у којима су одступања од 
изворног учења и увођење другачијих истина унеле семе раздора међу верницима. 
Други разлог раздвајања налазио се у односима припадања. Расне и националне 
разлике такође су цркву изделиле. Екстремни ставови присутни у свим верским 
традицијама такође омогућавају да се догоде деобе и расуло заједнице. И коначно, 
квалитету религиозности и лојалност заједници доприноси стабилан идентитет 
верника. Слаб идентитет последица је избегавања невоља због вере, јер 
непријатељи заједнице јачају заједништво. 

Сметње у комуникацији међу црквама можемо препознати у вековној 
удаљености. Традиционале цркве окренуте су прошлости, негују говор дистанце. 
Осећање отуђености од Бога и међусобно чини да бројни верници траже сигурност 
спасења у малим верским групама које су јасне у порукама, директне у 
комуникацији и мобилне у акцији. Циљ верске групе их интегрише. Модерни 
верски покрети решавају актуелене проблеме на нов и необичан начин, више 
креативан начин симболичког говора с јасним порукама. 

Међусобно неразумевање може бити и због карактера религије. Сама по 
себи удаљена од људи и у властитом окружењу дистанцирана од својих верника, 
удаљени Бог чији се ауторитет чува дистанцом и непознавањем. Некоме је Бог 
више потребан у приватној сфери док је другима више у јавној. Тако се и односи 
између Бога и човечанства могу посматрати на континууму блискости и дистанце и 
односи који произилазе из страха или из љубави, потребе за заштитом или потребе 
да се побегне од казне. Чини ми се да се атмосфера верског живота ипак у зачетку 
налази у верским учењима те се пре свега теологији Бога мора посветити посебна 
пажња да би се разумеле поруке које формирају верски живот сваке заједнице 
посебно. 

ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У РЕПУБЛИКАМА БИВШЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Тек имена ради и заједништва које још увек памтимо, наводим само неке 
податке о верским заједницама у републикама бивше Југославије до којих сам 
могла доћи путем литературе (Brierley, 1996; Cvitković, 1996). 

У Босни и Херцеговини укупан број хришћанског становништва које верује 
у Тројство је око 42% становништва. Од тога највише има православних хришћана 
(67,63%) затим католика (32,26%) и протестаната (0,11%). Од хришћанских цркава 
највише има православних (50%) и католичких (46%) а најмање протестантских 
(4%). Према попису из 1991. године у БиХ је живело око 43% припадника ислама (у 
Сарајеву 48%). Према запажањима Цвитковића (1996) није било ни једне општине а 
да у њој нису живели припадници ислама. Према истом попису православних је 
било скоро 30% (у Сарајеву 27,50%). Такође, није било ни једне општине у којој 
нису живели православни. Римокатолика је било 13,57% према попису 1991. 

У Хрватској живи 87% хришћанског становништва у односу на целокупну 
популацију. Од тога највише има католика (83,09%), затим православаца (16,23%) и 
0,68 протестаната. У Хрватској има око 200 цркава и то 75% католичких, 15% 
православних и 10% протестантских. 



 

У Словенији укупно има 84% хришћанског становништва, а од тога 1,53% 
су протестанти, а 98,47% католици. 

Од укупног броја становника у Македонији, 56% је хришћана, од тога има 
95,89% православаца, 3,79% католика и 0,32% протестаната. У Македонији има 
95% православних цркава, 3% католичких и 2% протестантских. 

Југославија у истом периоду (1995) имала је 70% хришћанског 
становништва од чега је 90% православног, 9% католичког и 1% протестантског. 
Када је реч о броју цркава, 77% су православне, 12% католичке и 11% 
протестантске. Међутим, 1991. године по попису становништва било је 67% 
православних, 5% католика, 4,5% верника ислама. На Косову и Метохији пописано 
је само 18% становништва, што значи да немамо реалну слику броја верника 
исламске вероиповести. Међутим, ако претпоставимо да је непописано 
становништво било исламскe вероисповести, то би значило да је у Југославији 
1991. године било око 20% становништва које је припадало Исламској заједници. 

Но, када бисмо кренули у даља пребројавања верника могли бисмо да 
откријемо односе моћи међу верским заједницама и да се питамо да ли је моћ једне 
верске заједнице у бројности верника или у њиховој лојалности. 

Верске заједнице присутне су на овим просторима вековима и њихов број и 
распрострањеност као и међусобни односи временом су се мењали и постајали 
сложенији како се развијало друштво и смењивала политичка моћ. У овом раду 
истраживали смо присуство организованих верских заједница у Југославији преко 
докумената државних организација о попису становништва, истраживачких 
центара и интерне документације коју воде верске заједнице. Да бисмо проверили 
бројке, посетили смо 15 градова у Југославији у току 1997. и 1998. године и 
разговарали са 45 верских представника и свештених лица у 20 различитих верских 
заједница. Довољно да стекнемо живу слику верске присутности у верским 
организацијама, које се могу називати црквама, сектама, деноминацијама, 
култовима или малим и великим верским заједницама. Све оне на свој начин 
испуњавају бројне функције религије, о којима не размишљају верници, до ми 
истраживачи религије и друштва. 

Закључак који произилази из овог истраживања јесте да је у Југославији у 
периоду њеног распада и трагања за новим вредносним системом, религија постала 
значајан фактор стабилизације и ослонца индивидуалног и групног идентитета. 
Доминантна религија на овим просторима јесте хришћанство а најприсутнија 
вероисповест јесте православна. У Војводини се у истом односу сусрећу 
православље и католицизам као што се у Црној Гори сусрећу православље и ислам. 
Прошли су векови међусобног трајања и опстајања, с мање или више активним 
односом сарадње или сукоба. 

Присутност верника на богослужењима разликује се по верским 
заједницама. У традиционалним црквама и црквама које крштавају мале бебе, број 
верника који седмично долази на богослужења је по процени од 1% до 6%. У 
верским заједницама које крштавају одрасле на признање своје вере, у просеку од 
укупног броја верника долази око 90% на богослужења. Значајан фактор по коме се 
разликују верске заједнице јесте и степен партиципације верника у богослужењима. 
Тамо где су верници више ангажовани више су и присутни. Оптималан број 
верника једне заједнице је око 100 верника, што омогућава личну афирмацију и 
расподелу дужности. Заједничка карактеристика хришћанских заједница огледа се 



у чињеници да се скоро у свим црквама на богослуженјима може видети око 70% 
жена и 30% мушкараца, што указује да је улога жена у очувању религиозности 
велика како у породичном тако и црквеном амбијенту. За разлику од исламске и 
јудаистичке традиције, у којима је улога жене значајнија у приватном и 
породичном, у хришћанству је жена укључена и у јавни живот цркве. 

Посматрајући богатство култура и разноликости које на малом простору 
чини стална комешања, можемо закључити да је верски идентитет веома значајан 
за развој ових простора. Најтеже се мењају најдубљи слојеви, зато религије опстају. 
Због вековних превирања која су се догађала на Балкану, као да у људима постоји 
стална одбрамбена позиција и страх да ће му неко одузети нешто, од имовине до 
веровања, или наметнути нешто страно, а било је и једног и другог у 
индивидуалном искуству и колективном памћењу. Зато је најтеже на овим 
просторима успоставити избалансиране верске односе и флексибилност и 
континутитет у променама. Због несигурности присутан је страх од промена. 
Утицај Истока и Запада чинио је богатијим ове просторе, али у исто време претио 
је опасношћу од дезинтеграције. 

ЗАКЉУЧАК 

Када говоримо о међусобним односима верских заједница неопходно је да 
се сетимо да је у међусобним односима између појединаца и група одлучујућу 
улогу увек играла разлика између њихових ставова а не разлике између било којих 
других психичких особина. Ставови имају свој емоционални потенцијал који под 
утицајем неког схватања даје енергију за акцију, јер је он стечена тенденција да се 
реагује било позитивно било негативно према особама, објектима или ситуацијама 
изван или унутар нас. 

Ако се питамо за истинитост схватања која представљају когнитивни слој 
става који даје оправдање за емоционални однос и понашање, онда можемо 
говорити о истинитим схватањима али и о неистинитим који се називају 
стереотипи, празноверја и предрасуде. 

Предрасуде су такви ставови и веровања који одређене особе или групе 
стављају у неповољан положај. Карактеристике предрасуда су да су увек негативне 
и непријатељске и да су веома отпорне на промене. Предрасуде се јављају као 
средство политичког деловања у различитим међугрупним и међуверским 
сукобима и детерминанте су стварне активности и понашања. 

Функције предрасуда су пре свега у одржавању групне кохезије и јачање 
позиције моћи у групи, зато се посебно у периодима криза људска потреба за 
опстанком и интегрисаношћу исказује у потрази смисла свега неповољног што се 
догађа, и наравно препозна унапред кривац. Унутрашњи идентитет групе: „Ми” 
доживљај формира се „причом” о другима. Друге верске заједнице могу бити наши 
пријатељи али и непријатељи а односи према другим верским заједницама могу 
бити односи сарадње или сукоба. 

Последице коришћења предрасуда у односима између верских заједница 
јесте формирање зависних и нетолерантних личности које су спремне на акцију 
непријатељких сукоба. Оно што би требало да буде у комплементарном односу 
доводи се у компетитивни однос и тиме се заједница уводи у дисфункционалност. 



 

Пример односа између мушкарца и жене и формиране предрасуде према женама и 
предрасуде о улози жене у верским заједницама може бити разлог диференцијације 
верника и верских зајеница. 

Исто можемо говорити и о односу према властитој критичкој свести, уместо 
да верска зајеница буде захвална „пророцима” и критичкој интелигенцији у својој 
средини, она их искључује, проглашава јеретицима и тако ствара непријатеље који 
враћају истом мером када ојачају. Тако се добронамерно употребљавање критичког 
мишљења претвара у став искључивости и мржње. 

Тренутна сцена међусобних односа верских заједница проузрокована је пре 
свега формирањем религијских предрасуда према религијама које својом 
структуром и организацијом индиректно подржавају процес глобализације. Носећи 
појам којим се исказују предрасуде према мањинским верским групама јесте 
„секта”. Предрасуде према сектама исказују се тако што се унапред створио калуп 
негативних особина у који без критичности могу да уђу сви који сметају. 
Супротстављеност глобализацији данас довео је да су тренутно опасне секте у 
нашем контексту оне које потичу из западног културног круга, које пропагирају 
идеју „избора вере” а не „затечености у вери”. Међутим, овакви ставови могу 
довести у питање уопште појам људских слобода и појам слободе у филозофском 
смислу. 

Свако од нас припада неком „народу, племену и језику” и у исто време 
живи у свету универзалних вредности. Сви припадамо свом локалном окружењу 
али и светској заједници и то су две неминовности, не можемо се одрећи, чак иако 
бисмо понекад хтели да заборавимо на једну од њих, обавезује нас „крв и тло” исто 
колико и заједничка судбина на планети Земљи. Двојност људске природе, 
духовног и материјалног, захтева интеграцију и меру. 

Свака од црквених институција током свог постојања, које се мери 
вековима па и миленијумима, у покушају да очува светост заједнице, искључивала 
је оне који су јавно грешили или се суптротстављали догми, те је тиме направила и 
много грешака. Захваљујући писаној речи и мас-медијима, грешке су постале јавне. 
Исто тако, неки појединци напуштали су заједницу оних који већ отворено 
злоупотребљавају веру других и покушавали да, у сваком веку изнова, формирају 
друштво и заједницу светих. После много разочарења, а најтежа су разочарења у 
себе и своје, све више се пристаје на одустајање од било какве организације и 
заједнице, али и од светости. Тако индивидуализам постаје пут спасења и 
диференцијација јаких харизматских личности и оних који имају потребу да буду 
следбеници и траже свог вођу. Харизмате свесне своје моћи понекад изневере и 
злоупотребе идеју за лично богаћење или сексуално уживање. Зато су такве секте 
мета јавне осуде. Идеал за вернике је човек који може да влада собом. Њему се 
верује да ће мудро и уравнотежено владати и другима. Зато монашке заједнице 
нуде поверење да неће изневерити али буде и сумњу када се мери по себи и јачини 
људских нагона. 

Све богатство верског организовања присутно је и на просторима наше 
земље. Ако погледамо верску припадност светског становништва, можемо с правом 
рећи да нисмо далеко од света, јер се овде сусрећу Исток и Запад и религије света 
нам нису далеке. Претежно хришћанско становништво даје општи тон 
јудеохришћанске културе која се у односу на присутност ислама стално одређује и 
преиспитује. Различити вредносни системи и стил живота припадника различитих 



верских заједница дају утисак да живе паралелно једни поред других, све више се 
затварају у своје кругове. Процеси секуларизације и десекуларизације повезани су с 
друштвеном кризом и покушајима да се из ње изађе. Како је слабила моћ система 
који је идејом атеизма интегрисао друштво, тако је јачао и процес враћања 
традиционалним вредностима али и све више је било оних који су на 
индивидуалној основи тражи пут спасења. 

Међусобни односи унутар верских заједница између домородаца, дошљака, 
јеретика и отпадника указују на атмосферу која влада у тој заједници а и друштву 
коме она припада. Оно што смо доживели на нашим просторима јесте да су се 
највећи сукоби испољавали између „правоверних” и „издајника”. Однос презира 
који гаји већина према онима који су били припадници исте вере и напустили је 
зарад добити или из страха. Блискост која се претворила у симболичко напуштање! 

Најмоћније су оне заједнице које су у стању да издрже унутрашње 
напетости, да их балансирају и омогућавају властити развој не доводећи у питање 
ни колективне ни индивидуале потребе. Исто тако стабилан верски систем у стању 
је да верницима омогући комуникацију на два нивоа религиозности, како 
легалистичком тако и мистичном, омогућавајући духовни развој од норме до 
вредности. У разматрању односа између верских заједница не можемо занемарити 
унитрашњу климу која одређује и однос према другоме, а она свакако зависи од 
разумевања појма Бога јер човек је онакав какав је његов Бог. 
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СОЦИОЛОШКА ТИПОЛОГИЈА ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА 
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„Степен до кога је једна група у суштини 

верска јесте емпиријско питање 
њеног тренутног положаја 

на непрекидној мерној скали.” 
Р. Старк и В. С. Бејнбриџ 

 
„Сваки би култ да буде секта,  

а ова, преко деноминације, црква.” 

Резиме: У тексту се излаже социолошка типологија верских заједница на култ, секту, деноминацију и 
цркву. Посебно се дискутује феномен усложњавања верских организација, јер аутор сматра да је тај 
принцип, као чисто социолошки, у темељу типологије. Аутор, трагајући за оригиналним решењем 
операционализације усложњавања верских организација, уводи у расправу дванаест поткритеријума. 
На основу њих би сваки социолог религије могао одредити шта је конкретно верско тело: култ, секта, 
деноминација или црква. У наставку се анализирају идеално-типске разлике цркве и секте, 
карактеристике нових религиозних покрета (нових секти и култова), као и појаве антикултних и 
прокултних покрета. На крају, аутор нуди друштву и држави неколико конкретних препорука за 
побољшање стања у верском пољу. 

Кључне речи: критеријуми усложњавања верских заједница, култ, секта, деноминација, црква, нови 
религиозни покрети, антикултни покрет, прокултни покрет 

SOCIOLOGICAL TYPOLOGY OF RELIGIOUS COMMUNITIES 

Abstract: The article offers sociological typology of religious communities: cult, sect, denomination, and 
church. The author specially discusses the phenomenon of complexity of religious organizations, since he 
argues that the above mentioned principal, as pure sociological, is to be found in the basis of typology. While 
searching for the original solution for ‘operationalization’ of complexity of religious organizations, the author 
introduces in discussion 12 other criteria. On the bases of these criteria every sociologists of religion would 
be able to determine what particular religious body is: cult, sect, denomination, or church. In addition, the 
author analyses ideal types of differences between church and sect, the characteristics of New Religious 
Movements (new sects and cults), as well as the phenomena of anti-cult and pro-cult movements. Finally, the 
author suggests to society and state a couple of concrete recommendations for making the situation in 
religious realm better. 

Keywords: Criteria for complexity of religious communities, cult, sect, denomination, church, New 
Religious Movements, anti-cult movement, pro-cult movement 
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ЧЕМУ НАС УЧИ СОЦИОЛОШКА ТИПОЛОГИЈА ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА? 

У данашњој се светској социологији религије класичном држи типологија 
религијских организација (заједница или група) на: култ, секту, деноминацију и 
цркву. Сплет је богословских и социолошких разлога у њеном темељу, али смо 
мишљења да, поред већ познатих и често дискутованих критеријума од стране 
ауторитета попут М. Вебера, Е. Трелча, Р. Нибура, Р. Старка, В. С. Бејнбриџа, Б. 
Вилсона и А. Баркер, треба афирмисати и критеријум сложености организације, 
који је у бити социолошки. 

Гледано развојно – вертикално и хоризонтално, у времену и простору, 
усложњавање конкретне верске организације стварно може имати (и има) ток од 
култа и секте, па преко деноминације, до цркве у социолошком смислу ових 
појмова. (Сетимо се, хришћанство је у почетку било само једна жигосана јеврејска 
секта.) Испада некако, јер је ширење и раст легитимна и инхерентна жеља сваке 
верске групације, да природу религиозног организовања можемо исказати 
тврдњом: „Сваки би култ да постане секта, а ова – преко деноминације – црква.” 

Социолошки узев, дакако да ће нека верска група, опстане ли, увек застати 
на ниво култа, док ће друга, усложни ли се, прерасти у секту, па, „ако Бог да”, 
једног дана постати и црква. Процес је и реверзибилан: некада голема и моћна 
црква, услед злехуде судбе, „деградира” се у секту, даље копни и ишчезава. 
(Угледни теолози пишу како велике хришћанске цркве на измаку секуларизованог 
века и преласку у трећи миленијум нису у ниуком другом положају но у статусу 
секти.) 

За нас је социологе у овој причи од пресудне важности то што се сложеност 
организације (тј. усложњавање) може довољно прецизно мерити на бази, како 
предлажем, дванаест поткритеријума. Хоће се рећи да социолог помоћу ових 
параметара може утврдити је ли конкретна религијска група (организација, 
заједница) заправо култ, секта, деноминација или црква; без обзира шта она о себи 
мислила, како се представљала и самоназивала. (Примера ради, Сајентолошка 
црква у Србији и Црној Гори, која је то само по имену, може се код неупућених 
издавати за цркву, али је уистину илегални, нерегистровани култ.) На основу тога, 
социолог упоређује различите религијске групе и свакој спочитава у складу са оном 
народном изреком: „Бобу боб, а попу поп.” (Социолози поштују Е. Диркема и 
покушај свођења читаве социологије на компарацију.) 

КОЈИ ЈЕ ИЗГЛЕД ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ КРИТЕРИЈУМА УСЛОЖЊАВАЊА? 

За дискусију предлажемо дванаест поткритеријума сложености верских 
организација. Питање је колико се успело да се они чисто (идеално-типски) издвоје; 
неки се можда преклапају, друге је мало теже операционализовати, а богослови би 
нешто одузели, додали или прецизније формулисали: 

1. Број верника (рубних верника, приврженика и симпатизера); 
2. Број сакралних објеката (храмова, цркава, џамија, синагога, пагода, 

молитвених домова…); 
3. Број јерарха (свештеника, проповедника, оџа…); 



 

4. Број службеника лаика (упошљених мирјана у администрацији и других 
саслужитеља); 

5. Број образовних институција (средњих и високих богословских школа; 
основних, средњих и високих школа под ингеренцијом, тј. у власништву 
религијских организација); 

6. Број наставника и професора (и осталог школског особља); 
7. Број територијалних јединица (епархија, парохија, унија, џемата…), боље – 

распрострањеност верске групе; 
8. Обим издавачке делатности (листови, новине, недељници, месечници, 

часописи, зборници, књиге…); 
9. Обим пропагандне активности (реч и слика – плакат, календар…; звук - 

радио-дифузија, носачи звука; покретна слика – телевизија, видео, филм; 
електронска средства уопште, и интернет посебно); 

10. Обим мисионарске активности (у домицилном простору и, одсудније, ван 
њега); 

11. Величина економске структуре (укупна материјална база, не искључиво у 
новцу); и 

12. Квалитет и квантитет еха (одјека или угледа у непосредном окружењу и 
широј јавности). 

Има ли нека религијска организација: на милоне верника и по стотину 
сакралних објеката, на хиљаду јерарха и службеника, бројне богословије, школе и 
наставно особље, на стотину територијалних јединица, обимну (не)домицилну 
мисионарску активност, издавачку и пропагандну делатност, велику и разуђену 
економску структуру, те позитиван ехо и висок углед у окружењу и широј јавности 
– онда она јесте, према социолошком критеријуму усложњавања, црква или, у 
крајњем случају, деноминација. Опадају ли квантитативни износи већине 
набројаних параметара – секта је у игри; а ако још и изостају неки од њих, пред 
собом имамо култ. 

Наравно да се ради о идеално-типској конструкцији која не мари много за 
суптилне финесе прелазних облика: на пример, не брине за развијени култ, 
раширен свугде у свету, који има масовно верништво и богату материјалну 
позадину и само часак га дели да буде прихваћен за секту у социолошком погледу; 
или занемарује добрано учвршћену и институционализовану секту која, будући 
већ деноминација у домицилној земљи, крупним корацима корача према статусу 
цркве. Ето који је изглед операционализације критеријума сложености верских 
организација, који се неће претерано допасти православним и римокатоличким 
богословима, јер они користе параметре из окриља својих специфичних 
религијских система! 

КАКО СЕ МОГУ УПОРЕДИТИ ИДЕАЛНО–ТИПСКЕ 
КАРАКТЕРИСТИКЕ СЕКТЕ И ЦРКВЕ? 

За социолога религије секта није ништа друго до група следбеника неког 
издвојеног верског мишљења или правца. Овакво одређење ослања се на 
етимологију и полази од латинске речи sequi = следити, ићи за неким; што 
подразумева политичко (партија) или верско следбеништво (секта). У том 



контексту, за изражавање суштине сектарног вида религијског организовања добар 
је хрватски израз следба. Православни или римокатолички богослови имали би 
овоме пуно тога да додају из угла своје доктрине. Они се првенствено држе 
латинске речи secare (сећи, одсећи; тј. растављање, цепање, одвајање), када се секта 
схвата као „група следбеника која се одвојила од цркве и коју је црква одбацила 
или осудила”. Њихово поимање више важи за такозвани тип старих секти 
хришћанског исходишта, па и тада делује ограничавајуће, док за врсту нових секти 
може бити и ирелевантно. 

Социолог још може казати да секта јесте један од четири типа религијског 
организовања, онај који по степену сложености долази након култа, а испред њега 
су деноминационални и црквени облик религијског устројства. То значи, ради 
примера, да једна секта у конкретном тренутку, и у зависности од ширења, раста и 
усложњавања, може постати велика деноминација, каткад и црква. Нико неће у 
Америци Хришћанску адвентистичку цркву (адвентисти, „суботари”) назвати 
сектом, јер задобија обрисе деноминације и на путу је да постане црква у 
социолошкој визури, а поготово не Баптистичку цркву (баптисти) која тамо већ има 
све карактеристике праве цркве. (Онако узгред, и Бил Клинтон, бивши председник 
Сједињених Држава, јесте баптиста; и сви његови претходници, сем католика Џона 
Кенедија, пристизали су из неке од протестантских заједница). Ипак је чињеница да 
обе споменуте „цркве” у нас још јесу секте по већини социолошких параметара. 

Од како је света и века, значи и религије, секте постоје. Било их је и има у 
будизму, хиндуизму, исламу, јеврејској религији. Зар није, речено је већ, 
хришћанство првобитно потекло од једне јеврејске секте? Зар га „расколи” и 
„одвајања”, „секташења” не прате кроз читаву историју до данашњег дана? Многи 
не знају и да православље, посебно у руској варијанти, није имуно од рађања секти. 
У широким пространствима Русије столећима већ и тврдокорно опстају бројне 
енклаве православаца који су се из разноразних побуда одвојили од историјске , 
„званичне” Руске православне цркве. 

Но, уобичајено је када се говори о сектама, да се имају у виду оне мале 
верске заједнице које су настале на таласу реформације, издвајања протестаната од 
римокатолицизма и формирања „трећег крила” хришћанства – протестантизма. 
Дакле, када зборимо о сектама, тј. малим верским заједницама, онда морамо држати 
на памети да се такође ради о хришћанима, претежно протестантског порекла. О 
таквим се верницима ради и у Србији – они јесу друкчији од преовладавајућег 
православног становништва, али су и хришћани на свој начин. Сад је згода да 
коначно изнесемо упоредне идеално – типске карактеристике секте и цркве: 

1. а) Секта се у изворном виду негативно одређује према постојећем друштву 
и политичком уређењу – они су безбожни, она се повлачи и одбија их; 
б) Црква се позитивно везује за политички поредак, подржава га и 
представља, поштује и друге установе друштва; 

2. а) Секта не прихвата постојећи друштвени морал и супроставља му строжи 
морални кодекс; 
б) Црква прихвата постојећи друштвени морал и представља га; 

3. а) Секта не тежи овладавању целином света, не треба сви људи ове 
екумене да постану њени чланови, мада наглашава потребу ширења; 



 

б) Црква је у начелу универзална, тежи да у потпуности регулише понашање 
свих својих верника, а тиме и света у целини; 

4. а) У секти харизма, у начелу, као институција не постоји, мада су оснивачи 
и вође често харизматичне личности; 
б) Харизма јесте у цркви, у институцији, а свете тајне се преносе само у њој; 

5. а) Секти се приступа слободним пристанком, добровољно, што је обично 
случај само у првој генерацији; 
б) Цркви се приступа рођењем; 

6. а) Сектина стварна друштвена основица јесу сиромашне групе града; 
б) Црквина друштвена основица је у повлашћеним друштвеним групама; 

7. а) За секту је значајна припадност појединца локалној заједници; 
б) У цркви се тражи припадност појединца целој заједници; 

8. а) Секта учи да је спас могућ непосредно, делатношћу верника; 
б) Црква учи да је спас, контакт са светим, могућ једино преко ње; 

9. а) Секта по правилу обухвата само мали део једног народа (глобалног 
друштва) – национална припадност није значајна; 
б) Црква по правилу обухвата велики део једног народа (глобалног 
друштва), и та припадност је у начелу обавезна; 

10. а) Унутрашњи односи у секти начелно су демократски, а стварно често 
манипулативни – свештенство у правом смислу не постоји; 
б) У цркви су унутрашњи односи засновани на хијерархији и власти јерарха 
над лаицима – свештенство је професионализовано. 

Ето како изгледа могући попис идеално – типских карактеристика секте и 
цркве, од којег наравно поједине секте и цркве одступају у конкретном спровођењу 
свог ововременог и овоземаљског послања! 

ПО ЧЕМУ СЕ КУЛТ ИЗДВАЈА? 

Код нас и образовани људи, а камоли лаици, мешају секте са култовима и 
тиме наносе штету малим верским заједницама. Култови, као најнижи степен 
верског организовања у социолошкој оптици, однедавно се рађају и нестају, с 
мером пале и гасе, тако да их у Северној Америци има на десетине хиљада. Ретки 
су они који се трајније одрже, окупе поред „харизматског” вође бројније 
следбенике, устроје некакву организацију и започну распростирање изван места 
постанка. (Прича се и пише о томе како одчас бројним Американцима надође 
„визија”, „просветле се” и намах крену у врбовање присталица, најпре у породици и 
на послу, и таман док сиђу доле на угао – down on the corner - кварта у којем живе, а 
оно ишчезла „божанска милост” и ништа од култа. Ништа чудно, а због раритета, 
бележимо да су у тој „земљи из снова” активне и атеистичке и сатанистичке цркве.) 

У игри су истински затворене мале групе ауторитарног и хијерархијског 
устројства, на челу са харизматским вођом – коме се чланови предају без остатка. 
Најчешће се врбују млади људи, који напуштају породице, одричу се своје 
индивидуалности и приватне имовине, подређују драконским узусима живота, рада 
и мисионарења. Грубо казано, припадници култа живе и понашају се у складу с 
правилом: „Сви и све за вођу, вођа ни за кога и само за себе.” Лидери култова, и 
иначе, јесу богаташи, неки и магнати, у светским размерама. 



Па које су идеално–типске карактеристике култова, попут: Ордо темпли 
оријентиса, Ауи-Шинрикијо, Розенкројцера, Божје деце, Бахајске и Компјутерске 
секте, Храма народа, Вејко групе…, међу којима има и оних са сатанистичким 
учењем и обредима, тоталитаристички утемељених и са деструктивним 
последицама. Култ има и захтева: 

1) Харизматског вођу; 
2) Строгу хијерархију односа; 
3) Тотално одвајање од друштва; 
4) Тотално одвајање од породице; 
5) Мали број чланова; 
6) Најчешће млађи свет за вернике; 
7) Имовину и рад за лидера; 
8) Манипулативна средства и технике програмирања; 
9) Економско, психичко (и сексуално) искоришћавање чланова; 
10) Егзистенцију на граници легалности (на ивици криминала). 

Ето по чему се делом култ издваја од разуђенијих видова религијског 
организовања, премда и овде треба напоменути да поједини култови, усложне ли 
се, одступају од идеално – типске схеме и прелазе у секту! 

КАДА СЕ ЈАВЉАЈУ АНТИКУЛТНИ И ПРОКУЛТНИ ПОКРЕТИ? 

Нови религиозни покрети (нове секте и култови), у поређењу са сектама, 
старим и до неколико векова, јесу и „нови” јер се и јављају од почетка педесетих 
година овога столећа, изразитије од краја шездесетих у Северној Америци. Делом 
су резултат и демократских процеса у западној хемисфери: они у сваком друштву 
погодују обнови, развоју и цветању религије и верских заједница. Нарочито је то 
тако, а што може бити мали парадокс, ако се демократизација изводи на секуларним 
основама. У цивилном и демократском, секуларном и тржишном друштву постоје 
установљена правила понашања и свак је дужан да их поштује. Само од његове 
способности, прилагодљивости, труда и сналажљивости зависи успех. То је случај 
и са религијама и верским институцијама, тако да не делује изненађујуће 
констатација, која је опште место у наукама о религији и можда противна нашем 
емоционалном ставу – све религијске заједнице редом јесу бачене на тржиште, 
ствар су избора, могу бити изабране, али и не морају. Иде се од „религије судбине” 
према „религији избора”. (Подаци потврђују да се Американац три пута у току 
живота превери или промени верску групу.) 

У том је плуралистичком гротлу све више младих окренуто новим 
религијским облицима окупљања, тражећи одговоре на савремене социјално – 
психолошке упитности. Млађане душе, осетљиве на икоју врсту проблема, 
поједини нови религијски покрети, техником манипулације – а посебно тзв. 
испирањем мозга – увлаче у себе, програмирају и претварају у послушне „војнике” 
култова и нових секти. Већина, веле социолози, постаје дисфункционална за ужу и 
ширу заједницу и тешко се „депрограмира” и реинтегрише. Множина је и 
инцидентних, трагичних догађања. Редовно се подсећа од пре две деценије и по на 
масовно самоубиство припадника култа „Храм народа” Џима Џонса у Француској 
Гвајани, од пре десет година на смрт следбеника једног другог култа у тексашком 



 

месташцету Вејко, онога што се десило у Швајцарској или Канади, те најновијег 
помора „компјутерске” секте у Калифорнији и чувеног тровања у подземној 
железници Токија. Деструктивност таквих верских група, а на захтев ширег 
грађанства и посебно родитеља, довела је до формирања снажног антикултног 
покрета у Америци, затим и у осталим западним државама. У њему добровољно 
делају и пружају експертске услуге бројни представници одговарајућих професија: 
психијатри и психолози, социолози и социјални радници, правници и адвокати, 
универзитетски професори и научници, политичари и свештеници… Они не само 
да теоријски, односно јаком јавном кампањом, демаскирају нехумано и криминално 
поступање одређених култова и нових секти, већ и практично раде на 
депрограмирању људи који су их напустили и желе да се изнова укључе у 
„нормалан” друштвени и породични живот. Е, за такве нове религиозне покрете се 
може одговорно тврдити да јесу опасност и за појединце и за заједницу у целости. 
Али, како то увек бива, уз антикултни покрет, по дефиницији и одмах се изроди 
прокултни покрет, који по запажености на јавној сцени, снази и утицају често 
превазилази такмаца. Његово постојање у демократским системима сасма је 
легитимно, тако да у њему, налик првом примеру, учествује силина стручњака и 
моћника свакојаког кова. (Уверавају да није анегдота: госпођа М. Олбрајт, бивши 
државни секретар америчке администрације, прво што је прозборила на аеородрому 
приликом упознавања са господином К. Кинкелом, немачким министром 
иностраних послова, гласи некако овако - „Шта Ви то у Немачкој радите са 
Сајентолошком црквом?”) 

Неки од нових религијских покрета су ухватили корење и код нас, мада не у 
тој мери како нас запљускују средства за масовно комуницирање. Она, особито 
новине, јесу склона инцидентним догађајима и ексклузивним вестима, уместо да 
громогласније подржавају оснивање антикултног покрета (дајући простора и 
прокултном). Мало је познато да извесно време уназад групица ентузијаста – 
психијатара, психолога, политиколога, војних и полицијских стручњака, 
свештеника и православних публициста… - уживајући благослов и помоћ Српске 
православне цркве, свесрдно, организовано и циљано троши енергију зарад 
заживљавања антикултног покрета и припадајућих институција. И барем јој се 
посрећило на манифестном плану ангажовања, очекујући, сва је прилика, да се 
закономерно испили прокултни вал. 

Елем, пошто у нас мисионаре тзв. деструктивне секте – многи држе да су 
то, на пример, Јеховини сведоци – и сатанистички култови, као Ордо темпли 
оријентис, друштво је позвано да делује на оправдан начин: 1) Доношењем 
модерног закона о верским заједницама и засебног подзаконског акта, којим би се 
регулисало подручје квазирелигијског испољавања, тј. егзистенција окултних, 
сатанистичких, тоталитарних, деструктивних и полутајних група и удружења, оних 
који су без икакве религијске ароме у цивилизованом поимању речи „религија'', 
коначно одвојило „жито од кукоља'', верско организовање од квази- и 
проторелигијског; 2) Пружањем повољног амбијенталног оквира за процват 
квалитетног антикултног покрета, не спречавајући ни прокултни; и 3) 
Контролисаним установљавањем хуманих институција за реинтеграцију 
повратника и одбеглих из горе жигосаних нових (квази)религиозних покрета, 
поштујући слободу савести и личну одлуку сваког пунолетног грађанина у пољу 
вере. 
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„Огромно освешћивање 
после ужасног земљотреса, 

помоћу нових питања” 
 

Ф. Ниче 

Резиме: У раду је разматрана могућност и потреба дијалога науке и религије, омогућена постојањем 
рационалне димензије у оба система идеја, веровања и праксе. Наука и религија јесу два различита а 
никако два непријатељска пута: два подједнако вредна напора људског духа! Између науке и религије 
било би мање интелектуалних спорова и друштвених сукоба да су једна и друга, пре свега, изнеле 
своја начела, а затим, у равноправном дијалогу, уочиле и оцениле могућност и границе својих начела 
и врсту питања и одговора које она омогућавају. Религија може бити занимљива за науку утолико што 
отвара нова и непозната поља људског искуства, што стално упућује на границе науке и њене методе. 
У том смислу се може рећи да је граница између науке и религије повесно променљива, што не значи 
да она може нестати. Религија није облик недовољно развијене науке, већ је то независан начин 
мишљења, веровања и делања, којима верник решава неке своје проблеме, оне које не може да реши 
на друге начине, укључујући и помоћ науке и њене методе. 

Кључне речи: религија, наука, методолошка питања, два различита/подједнако вредна пута. 

RELIGION AND SCIENCE:  
COLECTION OF SUPERFLUOUS OUTRAGES 

Abstract: A possibility and necessity of the dialogue between science and religion is considered, enabled by 
the existance of rational dimensions in the both systems of ideas, beliefs and practices. Science and religion 
are two distinct but not two hostile paths: two ever valuable efforts of human spirit! Science and religion 
would have less intellectual disputes and social conflicts if only both of them would explicite their principles, 
and then in even dialogue, espy and evaluate possibilities and frontiers of their principles and sorts of enabled 
questions and answers. Religion might be interesting for science as it opens new and unknown fields of 
human expirience, and continually points to frontiers of science and its methods. In this context it might be 
said that frontier between science and religion is historically changeable, which does not mean that it can 
escape. Religion is not a sort of less developed science, but an independent way of thinking, beliefs and 
actions, offering to believer a solution of some problems otherwise unbearable, even by assistance of science 
and its methods. 

Keywords: religion, science, methodological questions and frontiers, two distinct/equally valuable paths. 

Наука је необична појава у људском искуству: рационална је, али почива на 
вери; није догматична, али има претпоставке; цени ауторитете, али није 

                                                      
* Рад преузет из књиге: Ђ. Шушњић, Религија II (Чигоја, Београд, 1998), стр 259-271. 



ауторитарна; јесте организација, али сваки њен члан је слободан; јесте установа, 
али сумња у све; није идеологија, али брани своје интересе; није политика, а доноси 
судбоносне одлуке; није право, а има строге норме; није етика, а захтева морално 
владање; није религија, а верује у своју методу; није филозофија, а не може без ње 
и са њом се стално спори; није уметност, а открива склад света; није мит, а ипак то 
постаје; није магија, а ствара чуда; открива законе, али их не прописује; испитује 
појединачну појаву, али јој сазнање појединачног није циљ; упознаје делове 
стварности, али јој целина увек измиче; проучава човека, али га не разуме; открива 
истине о њему, али се оне често покажу као заблуде. С. Фројд каже: последња 
заблуда у науци назива се истином! 

У Ecce homo (Ево човека) филозоф воље за моћ се пита: „Зашто сам тако 
паметан? Зато што не постављам себи питања која то нису”. Важност питања за 
науку је непроцењива, јер онај ко постави право питање, може да се нада и 
исправном одговору. Сада следе неке мисли пуне 

ПИТАЊА ЗА ЧУЂЕЊЕ 

1. Ако је религија израз незнања, како то да напредак у научном сазнању не 
потисне религију као незнање? Ако су религијски искази научно 
неистинити, зашто огромна већина људи у њих ипак верује? 

2. Ако су религијски искази научно неистинити, да ли су они онда и 
бесмислени? 

3. Ако је религија стварно илузија, да ли је могућа стварност којој илузије 
нису потребне? 

4. Ако је вера противна разуму, како то да већина умних глава из науке није 
налазила опреке између разума и вере? 

Ево сада одговора на ова питања, истим редом којим су питања следила 
једно друго. Одговори ће да укажу на моћ и немоћ науке у критици религије и да 
пруже основу на којој се може градити сношљивији однос једне према другој. 
Истина није само на једној страни, и, како добро рече А. Вајтхед, нити је религија 
увек грешила, нити је наука увек била у праву. 

ОДГОВОРИ 

1. Ако би критика религије са становишта науке била пресудан чинилац у 
одумирању религије, онда би, по тој логици, требало очекивати да упоредо са 
невиђеним развитком научних сазнања престаје потреба за религијским односом 
према свету. А то, како показују подаци и свакодневно искуство, просто није 
истина. Јер у друштвима где је наука највише развијена, наилазимо и на највећи 
број верника. 

Неоснован закључак о одумирању религије под утицајем развоја науке 
једино се могао наслутити из искуствених података о све мањем броју верника који 
јавно врше верске обреде. Али из података да, рецимо, од 98% верника у САД свега 
43% врше обред једном недељно, у Шведској од 60% свега 9%, а у Финској од 83% 
верника само 5% одлази у цркву, било би погрешно закључити да религија одумире 
[1]. Може се само рећи да слаби црквени облик вере, али да тиме није погођена вера 



 

верника. Ако број верника који врше верске обреде опада, то још не значи да су они 
престали да верују. Вршење верских обреда није довољан доказ вере, јер неко може 
да редовно обавља верски обред, а да не верује, а неко може да верује а да. никад не 
врши верски обред. Ово је знао већ св. Августин када је говорио: „Бог има многе 
које црква нема и црква има многе које бог нема” [2]. 

Критичари религије знали су да мисле о религији само у два правца: или да 
она јача или да одумире, али да мења облик, то углавном нису претпоставили. 
Сваки отклон од црквене религије био је протумачен као одумирање религије, иако 
је сам Маркс упозорио да повлачење религије из јавног живота не значи њено 
нестајање, него само премештање у приватни живот. Не може се верски однос 
свести на припадање цркви. Појава особне вере доказ је да верников избор није 
окончан припадањем цркви. Верник може да. напусти цркву остајући веран своме 
богу. Иста вера може да се живи на различите начине. Од сада ћемо морати да сe 
навикавамо да верска осећања, идеје и вредности не тражимо само у досадашњим 
облицима вере, већ и поред њих, изван њих, па и против њих. Усамљени верник све 
је чешћи: сваки је себи црква, сваки је себи папа! Сваки за себе шапуће жеље свом 
невидљивом богу. 

Тзв. историјски сукоб између науке и религије јесте криво разумевање 
обеју. Извори религије нису само у незнању, па само научно знање не може да је 
угрози. Зато и они који много знају, могу да верују. У нашој духовној традицији 
научно знање је сувише увеличано, али његова вредност није тако велика како се 
обично мисли. Наше знање не укида нашу тајну: знање о животу не исцрпљује 
живот. Остаје неки вишак живота који не може стати у научне појмове. Знање је 
наша опасна навика: ми не можемо поднети оно што не знамо! Ми смо образовани, 
али не и васпитани; ми смо озбиљни, али не и радосни; ми смо учени, али не и 
мудри; ми знамо много, али немамо чула за тајну. 

Човек није само разумно него и неразурнно биће: зато он сваку идеју и 
веровање вреднује бар на два начина, гносеолошки и психолошки. Појединци и 
групе вреднују идеје (и веровања) не само с обзиром на то да ли су оне научно 
истините или не, већ и с обзиром на то да ли те идеје (и веровања) одговарају 
њиховим потребама, интересима и жељама. Психолози то изражавају на следећи 
начин: 1) „Оно што тај човек каже изгледа истинито, али налазим да је то 
непријатно и зато нећу више да га слушам”; 2) „Оно што тај човек говори, сигурно 
није истинито, али налазим да је пријатно и зато ћу да га слушам”. 

Истинитост идеје (или веровања) није довољан услов да би се идеја 
(веровање) прихватила, као што неистинитост идеје (веровања) није никаква 
препрека да је људи прихвате, следе и живе. Ко идеје (веровања) искључиво 
вреднује са становишта научне истине, тај себи ускраћује могућност да их разуме у 
функцији других, бројних људских потреба. Ако идеје (и веровања) не би 
задовољавале и друге личне и друштвене потребе и жеље, осим потребе за 
сазнањем истине, онда би у историји значајну улогу имале само истините идеје (и 
веровања). Историјско искуство говори да су неистините идеје (и веровања) 
одиграле бар исто толико значајну улогу као и истините, ако не и већу. Чињеница 
да се једна идеја (или веровање) шири, прихвата и остварује у масовним размерама, 
ништа не говори о томе да је она истинита или неистинита (она је само привлачна), 
па се њено остваривање не може узети као доказ њене истинитости. Ваља 
разликовати истину вере од вере у истину. У првом случају битно је доказати, у 



другом убедити. Јака вера не мора бити истинита вера. Једно веровање не мора да 
буде рационално и истинито, али може да буде функционално и смислено: када 
једно племе верује да брбљива жена неће имати порода, онда се жене устежу да 
пуно говоре, па их је лакше поднети! Ово веровање сигурно није истинито, али има 
смисла, функционално је. 

 
2. Ако би религијске идеје (и веровања) биле само ствар погрешног мишљења, 
како то да су људи свих времена и на свим местима на сличан начин грешили, иако 
су живели у веома различитим природним и друштвеним околностима? Било би 
превише и за једну заблуду да траје толико дуго као и сам човек: ако би заблуда 
трајала тако дуго, онда би и сам човек био нека обмана. Није ли религија ипак 
нешто више од пуке погрешке у мишљењу? Ако није истинита, са научног 
становишта, има ли она неког другог смисла? 

Узмимо прво пар примера који упућују на битну разлику између истине и 
смисла. Бајка не мора бити истинита, али бајка има смисла, јер да га нема, не би је 
причали нашој деци и једни другима. Фашистичка идеологија сигурно није научно 
истинита, али она има неког смисла, јер да га нема, људи је не би масовно следили. 
Лаж сигурно није истина, али лаж има смисла, јер да га нема, људи не би толико 
лагали. Оснивачи великих религија и идеологија нису били посве сигурни да ли 
њихове идеје и веровања одговарају стварности, то јест да ли су оне научно 
истините или нису, али су. били сигурни да њихове идеје и веровања имају смисла. 
Стварност не мора да има смисла, али прича о њој мора, макар не била истинита. 

Неистинито се не сме бркати са бесмисленим и истинито са смисленим. 
Услови које мора да задовољи један исказ да бисмо га сматрали научно истинитим 
разликују се од услова које мора да задовољи један исказ да бисмо га сматрали 
смисленим. Разлика између научних и теолошких исказа не може се свести на 
разлику између смисла и бесмисла, зато што теолошки искази јесу смислени 
премда не морају бити научно истинити или се уопште не могу научно проверити. 
Искуствена наука не може да говори о надискуственим појавама, ако не жели да 
напусти своју методу: на пример, идеја о загробном животу не може да се провери 
научном методом. Закључак је јасан: један истинит исказ мора имати смисла, један 
смислен исказ не мора бити истинит. Порицати истинитост теолошких исказа не 
значи порицати смисленост религије. 

Искази о богу, ђаволу, анђелима, духовима итд. нису чињенички искази, већ 
вредносни искази, и зато на њих не треба примењивати мерила за оцењивање 
исказа о чињеницама. Чињенички искази могу бити истинити или неистинити, а 
вредносни смислени или бесмислени. То су два реда исказа који се не смеју бркати. 
Свете књиге нису науке о човеку, већ упуте о његовом спасењу. А никакве упуте не 
следе ни из које искуствене науке. Из научне анализе слободног пада тела ништа не 
може да закључи се о моралном паду човека. Када Христ учини да слепац прогледа, 
то није чињенички исказ већ вредносни, то јест једна метафора која може да значи: 
ако усвојиш моју веру, прогледаћеш! Неки симболички системи пружају знање, 
други нуде спасење. Радосне вести о спасењу не морају бити истините, као што ни 
истините вести не морају бити радосне. Изван спознајних система, човеку није 
стало до истине колико до спаса од истине. Понекад није битно да ли су одговори 
на људске патње тачни, битно је да су утешни. Душа не може да се испуни 
одговорима науке на нека питања. 



 

 
3. Неки људи су сигурни да је оно што запажају својим чулима и закључују 
својим разумом једина стварност. За људе који дубље мисле, то би била увреда. Јер 
они су свесни да нас чула често варају, а добро се сећају и погрешних закључака 
које дугујемо разуму. Како онда неко може рећи да је нешто у религији неистина, 
кад није сигуран ни у оно што у систему свога мишљења назива истином? То да 
није видео или чуо бога, пре би требало да припише немоћи својих чула, него да 
посумња у његово постојање: површан створ, као било која страна новина! 

Можда је оно што научни говор именује као илузију само један слој тајне 
живота, тајне која је стварна као и сам живот, али остаје недохватљива и 
несхватљива за научни језик. Има толико стварности којих нисмо свесни или које 
не можемо описати и изразити научним појмовима, а које делују у нама и изван 
нас. „Нека је благословено то мало џунгле у нама” - вели Е. М. Ремарк. Људско 
биће може да осети и доживи оно што не може да разуме и објасни: и сан је 
стварност, и шала је збиља [3]! Зато људи верују а апсолутну и мистичну стварност, 
иако она није чулима дохватљива и разумом схватљива. 

Наука говори о религији својим језиком, то јест рационалним појмовима. У 
мери у којој садржај религије није рационалан, у тој је мери наука не разуме. А све 
што она не разуме својим појмовима, који описују неке чињенице – она прогласи 
илузијом. Отац психоанализе, који је дубоко веровао у моћ научног разума, морао 
је да призна самоме себи да илузија није исто што и заблуда, да не мора бити нужно 
лажна и неостварива, или у сукобу са стварношћу. Можда је највећа илузија 
уверење да се може живети без илузија. „У свету без илузија човек је странац” - 
упозориo је Албер Ками. „Понекад се илузије оплакују с истом тугом с каквом се 
оплакују и покојници” - истакао је Мопасан. С друге стране, ако једна верска 
традиција сматра да су мистично искуство, интуиција и исихазам надмоћни разуму, 
логици и науци, онда никакав више разговор између ње и науке није могућ од самог 
почетка: ако је начин живота мистичан, онда он није логичан! 

 
4. Већ су стари грчки филозофи правили разлику између онога што се може 
знати и онога што остаје ствар вере и слутње. Ако смо било шта са сигурношћу 
искусили у стварима разума и вере, онда је то искуство границе до које нас доводи 
разум, и искуство прекорачивања границе разума, куда нас одводи вера. Другим 
речима, има питања на која се може дати разуман одговор, а има питања на која се 
не може дати разуман одговор. Ако верске истине (то јест одговори на питања) 
нису разумне, не значи да су оне против разума. Ако искуство верника не може 
увек разумом да се схвати, то још не значи да га треба одбацити, јер има толико 
вредних искустава у животу која нису разумна, али чине со нашега живота и 
састојак без кога би живот био празна љуска (на пример, искуство љубави, наде, 
вере итд.). Ј. Гордер додаје: „Јер кад човек схвати да има нешто што не схвата, онда 
је, у ствари, на најбољем путу да схвати разноразне ствари”. 

Поред система знања постоје системи веровања. Верујемо кад више не 
знамо. Кад би све могли знати, не би имали у шта веровати. Вера говори о ономе о 
чему разум не говори, или не може да говори. Није тачно да вера престаје где разум 
почиње, тачно је да вера почиње где разум престаје. О ономе што је апсолутно и 
мистично не може се имати позитивно знање него само веровање: баш зато постоје 
различита веровања! Неке проблеме човек решава разумом (техничке), а неке вером 



(смисао живота). Он је логичан и теологичан у исто време. Где разум посустане, 
вера охрабри. Вера и разум су две моћи једне те исте душе. Вера није против 
разума, већ изван разума. Ванразумско није исто што и непознато, јер за оно разуму 
непознато знамо преко других душевних и духовних моћи. Оно што не можемо 
разумом сазнати, нећемо прогласити непостојећим, безвредним, пуком илузијом. 
Најразумнији народи у нашој повести веровали су у најчудесније ствари, што само 
доказује да разум не може бити и није природни противник вере. Вера је први 
додир са драгим светом: оним бољим делом нас самих, кога нисмо свесни! 
Несвесно скрива: оно зна много тога што свесно не можемо знати. Када неко 
уместо знам каже верујем, онда то значи да он напушта законе мишљења обичне, 
формалне логике, и да следи правила друкчије логике, где супротности могу без 
тешкоћа да се измире у вишем јединству. 

Човеков однос према свету није само разуман, него и неразуман: осећајни, 
вољни, вредносни, искуствени, итд. То значи да човек стиче не само когнитивно, 
већ и емоционално и вредносно искуство, па и мистично. Она искуства, или они 
слојеви његова искуства, који се не могу описати, објаснити и разумети разумским 
путем, јесу за њега области неисцрпних тајни. Има искустава која не можемо 
изрећи речима и појмовима, а ипак су то искуства о нечему и са нечим, јер да се не 
односе на нешто - не би их било. То су тзв. мистична искуства. Мистично овде 
значи само то да нешто не може рационално да се изрази, објасни и разуме. Не 
може се тврдити да је искуство мистика нешто празно, јер свако искуство мора да 
буде искуство о нечему. И кад се о нечему ћути, то нешто није ништа, само нема 
речи да се нешто каже, па испада да ћутимо ни о чему. И ћутање упућује на нешто 
о чему се ћути. 

Мистик ћути, не зато што нема шта да каже, него зато што не може ништа 
да каже: мудро ћутање које надилази свако разумевање! Шта је ћутање него говор 
који ми не чујемо ухом, али осећамо духом. Мистик зна да бог јесте (у њему), али 
не зна шта јесте. Он може да говори о свом односу према њему, а не шта бог по 
себи јесте, јер се то и не може сазнати. То је нешто што није изрециво, али јесте 
присутно, и захтева да се призна. Хегел није био у праву када је тврдио да људи 
играју мит и религију зато што не знају да их испричају рационалним појмовима. 
Они то не могу. Обред је тајна која се игра. У истину спада оно што је речено и оно 
што није речено, то јест оно неизрециво, о чему се мора сведочити ћутањем. Човек 
говори и кад ћути: израз је шири од језичког израза. О. Паз вели: мало речи 
довољно је за оног ко добро разуме! 

Религијским симболима наслућује се једна стварност која је по својој нарави 
посве различита од нама познатих стварности. Помоћу религијских симбола човек 
покушава да се приближи тој стварности, да је осети кроз обред, сан, интуицију, 
машту... Према томе, религијски симбол у суштини не објашњава већ наговештава 
сасвим друкчију стварност од оне која може да се појмовно изрази. Религијски 
језик није језик за описивање спољашњих чињеница, већ језик за изражавање 
значења која тајновита стварност има за човека. Догађаји о којима се говори у 
светим списима нису битни сами по себи, али значења тих догађаја (стварних, 
могућих или измишљених) за вернике и њихов живот од највећег су значаја. 
Догађаји су се могли десити у било које време и на било ком месту, па и у машти, 
што је посве неважно, јер ту нису битне историјске чињенице него надисторијска 
значења. 



 

ВЕРА ЗАСНОВАНА НА СУМЊИ 

Чиме су то били очарани или разочарани велики умови да су се приклонили 
вери након свих пустоловина кроз које их је провео разум? Као духови који у све 
сумњају, они не могу а да не посумњају и у верску догму, а као људи са личним и 
друштвеним жељама и потребама они имају порив за несумњивим истинама и 
бесконачним трајањем. Тако они живе један живот препун сумњи и тражења [4], да 
би се при крају живота често приклонили некој вери која обећава више од 
(релативне, научне) истине. „Амен” на свим језицима углавном значи „тако је”, 
„извесно”, „сигурно”. 

Тек када је наука о човеку јавно признала своје ограничености у разумевању 
човека, могла је она да ступи у дијалог са другим покушајима разумевања човека и 
његове судбине у свету. Они који чине разум једног друштва окрећу се вери кад се 
увере да разум омогућава веома ограничене увиде у бит живота и смрти: вера се 
рађа и из сазнања о границама разумске спознаје. Религија говори о ономе о чему 
наука не говори и не може да говори. Образовање не искључује веровање. Ако је 
некада вера била вера сиромашних духом, има знакова да она постаје вера богатих 
духом. То да нам они који верују чине мањину више је знак духовног сиромаштва 
него знак отварања за нове и боље духовне могућности живота. Будућност религије 
ваља везати за будућу судбину духовног у друштву, јер је религија само део те 
целине која је данас угрожена са свих страна. 

Све што кажемо о односу научника и вере више је опрезно размишљање 
него проверено и доказано знање. Одговори на оваква питања, као што је већ 
речено, само смањују степен објективне неодређености и субјективне 
несигурности, али их не отклањају. Чињеница да је огромна већина научника у 
прошлости и око половине њих у садашњости религиозна, упућује на то да су они, 
поред моћних метода социјализације у световном духу, дубоко искусили 
ограниченост науке и приклонили се вери као смисленом оквиру оријентације. 
Својим животом и радом они су доказ да је религија могућа и у рационалном 
друштву, у чијем темељу лежи идеја рационалности. Ово је у складу са мишљењем 
чувеног физичара Хајзенберга да „људска друштва могу живети и поред оштре 
разлике између знања и вере”. А Ф. Капра у Тао физике додаје: „Науци није 
потребан мистицизам и мистицизму није потребна наука; али човеку је потребно 
једно и друго”. Ако човек из науке открива ред у свету или логос, онда је наука 
логичан начин обожавања, појмовно исповедање на једном другом олтару. 

Без обзира на то што око 60% врсних научника - међу њима су и такви као 
Ајнштајн, Бор, Хајзенберг, Планк - верује у бога, ипак се са довољно разлога може 
рећи да су научници, у односу на целокупно становништво, мање склони вери и 
вршењу верских обреда. Питање је у овоме: релативна равнодушност научника 
према традиционалној или црквеној вери још ништа поуздано не говори о њиховој 
вери. 

Један истраживач је нашао да међу научницима природних наука има већи 
број верника него међу онима који се баве друштвеним наукама, а међу овим 
последњим психолози су најмање склони да верују у бога. Он то објашњава тако 
што каже да су ови људи изабрали да се баве проучавањем људског понашања, а 
свуда наилазе на разлике и релативизам веровања, што, их онда нагони да тако 
гледају и на властиту веру. 



Иако научници, као и остали верници, верују у истог бога, врше исте обреде 
итд., ваља знати да су они дошли до своје вере кроз сумње, интелектуалне борбе и 
размишљања која воде рачуна о разлозима сваке врсте. Тек кад се има у виду ова 
сложеност, богатство и организација њихових разлога, може се запазити да њихово 
религијско понашање, иако се битно не разликује по спољашњим знацима од 
понашања других верских група, има сасвим другу унутрашњу структуру, 
мотивацију и логику развоја. 

У својој искуственој спознаји, човек се бави овостраним и коначним, тј, 
просторно - временским појавама; у својој надискуственој спознаји, човек је 
заокупљен оностраним и бесконачним, тј. појавама изнад простора и времена. Ова 
друга спознаја омогућава ону прву, јер без свести о надискуственом не бисмо 
имали свест о искуственом. Људски дух као да има два ока: око вере и око разума, 
и тиме је задовољан! „Човек је биће које схвата оно што не може видети и верује 
оно што не може схватити”. Религија почиње тамо где наука оставља човека на 
цедилу: немоћ науке отвара непрегледну област вере. Нема разлога да некоме 
замеримо што верује где не може знати. Вера прелеће где разум не долеће. Разум 
доводи у сумњу веру кроз неуспех да је разуме. Вера је најсмелија хипотеза која се 
не може проверити другачије него веровањем. То је истина која се схвата и дохвата 
без учења и мучења: вечни доказ саме себе! Јер, „те су ствари скривене ученима, а 
јасне малој деци”. Тако се човек из науке, који истражује веру, сусреће са 
слојевитошћу саме стварности, стичући свест не само о границама научне спознаје 
него и о бесконачности света. Аналитичка метода раскида са другим приступима 
ствамости, али и себе затвара за њено потпуније разумевање. За научну методу 
постојање тајне само је доказ о незнању. 

Има увида у структуру стварности који се не могу проверити методама 
позитивне науке, али ваљда нешто значи то да ти увиди не противрече науци. Ако 
не противрече науци, нема разлога да их она одбацује, иако има разлога да их узме 
озбиљно, јер упозоравају на њене границе у спознаји стварности. Ако једно 
искуство не може да се оспори научном методом, нема разлога да се у њега не 
верује. Чим се пође од једног чисто рационалног система, онда свако искуство, које 
се не уклапа у тај систем, нужно пада испод „духа времена”: то је онда пад у 
„предповест”, „митологију” и сл. У мери у којој се религија појављује у чулним 
облицима, у мери у којој је она друштвена чињеница, у мери у којој је доступна 
посматрању итд., могуће је о њој говорити у научним појмовима; али у мери у којој 
она садржи надчулне слојеве, у мери у којој је она унутрашње (мистично) искуство, 
у мери у којој није доступна посматрању итд., о њој не може да се говори у 
научним појмовима, већ је потребан један други језик, намењен откривању онога 
што појмовном језику остаје скривено. 

ЗАКЉУЧАК 

Дијалог између науке и религије омогућен је постојањем рационалне 
димензије у оба система идеја, веровања и праксе. Критика религије са становишта 
науке захвата само, рационални (интелектуални, когнитивни) слој религије, то јест 
догматску или рационалну теологију, док други слојеви остају изван домашаја те 



 

критике. У мери у којој се религија ослања на нерационалне слојеве у верниковом 
искуству, у тој истој мери рационална критика религије не може бити успешна [5]. 

Наука и религија јесу два различита пута. којима човек корача према. 
истини о себи и свету у коме живи. Два различита, а никако два непријатељска 
пута: два подједнако вредна напора људског духа! Ова умна и човечна 
претпоставка о равноправности у дијалогу искључује сва она гледишта која 
подразумевају да религиозне идеје, веровања и обреди представљају нижи степен у 
развоју човековог односа према свету и према себи самом, и да ће тај степен у 
развоју бити превладан када човек овлада научним методама разумевања и владања 
светом и собом. Религија је својство људског духа, а не нижи степен у његовом 
развоју. 

Између науке и религије било би мање интелектуалних спорова и 
друштвених сукоба да су једна и друга, пре свега, изнеле своја начела, а затим, у 
равноправном дијалогу, уочиле и оцениле могућности и границе својих начела и 
врсту питања и одговора које она омогућавају. Онда би обе стране увиделе да 
спорови и сукоби настају када се једна или друга усуди да изађе изван оквира 
зацртаних њиховим начелима, унутар којих искључиво вреде њихови појмови и 
симболи. Тако би, уместо непријатељског обрачуна науке са религијом, имали 
разговор о питањима мерила или критеријума разграничења између научних и 
религијских исказа. 

Сваки покушај да се мерилима једног система идеја, веровања и праксе 
вреднује други систем може да доведе до збрке, неразумевања и сукоба. Сваки 
покушај да се мерила једног система наметну као важећа за други систем или 
ситеме идеја, веровања и праксе, води у ауторитарно схватање истине. Ваља поћи 
од тога да су сви облици изражавања човекових искустава подједнако вредни и да 
мерилима једног облика не би требало оцењивати све друге, ако хоће да се објасни 
и разуме њихова права природа. Ако религија није у стању да јасно истакне 
критеријуме за доказивање и проверавање својих идеја и веровања, то још не даје 
право науци да ове идеје и веровања мери властитим мерилима. 

Била би то неопростива грешка ако бисмо сваку идеју, веровање или став, 
који се покажу као научно неистинити, прогласили неистинитим, илузорним или 
уопште бескорисним, јер има идеја и веровања која не задовољавају мерила научне 
истине, али су смислена и вредна на други начин. Људи не изражавају своја 
искуства само научним појмовима, што значи да сва људска сазнања нису 
појмовног типа. Помоћу религијских идеја, веровања и праксе човек доказује да на 
питања, на која не може пружити научни одговор, може да понуди одговор друге 
врсте. 

Религија може бити занимљива за науку утолико што отвара нова и 
непозната поља људског искуства, открива појаве које значе изазов за научна 
истраживања и поставља питања на која наука често не може да. одговори. 

Религија доводи научника пред теоријске проблеме на које он није спреман 
и због којих мора потражити помоћ са друге стране (филозофије и других наука). 
Религија је привлачна за науку бар утолико уколико стално упућује на границе 
науке и њене методе. Једна живи од недостатка друге [6]. У том смислу може се 
рећи да је граница између науке и религије повесно промењива, што не значи да 
она може нестати. То чини гипком и делатном не само научну него и религијску 
мисао. Критика религије са становишта науке одвија се тако као да је у науци све у 



реду, а у религији није: и у науци има доста неодређених појмова, непроверених 
теорија, брзоплетих уопштавања, погрешних предвиђања, заблуда, илузија итд. 

Разлика између научних и религијских исказа не може се наћи на подручју 
логике, јер теолошки искази могу да буду изванредно логични, баш као и научни 
[7]. Нелогичност се може узети као први знак да није реч о научним исказима. Е. 
Фром је упозорио да и параноично мишљење може да буде логично - логика не 
искључује лудило. Логика обезбеђује правилно мишљење и закључивање, 
методологија осигурава истинито мишљење и закључивање. Ако неистинити 
искази могу бити исто тако логични као и истинити искази, онда се разлика између 
њих не може наћи на подручју логике. Другим речима, истинито мишљење мора 
бити правилно, правилно мишљење не мора бити неистинито. Све може бити 
логично и правилно, ништа не мора бити истинито. 

Разлика између научних и религијских исказа не може се свести на разлику 
између смисла и бесмисла, јер су теолошки искази изванредно смислени, баш као и 
научни. 

Разлика између научних и религијских исказа не може се утврдити ни с 
обзиром на истинитост, јер су обе врсте исказа истинити унутар својих области и 
мерила истине који у њој важе: само кад се теолошки искази односе на искуствене 
чињенице, наука може да их провери, оповргне и одбаци или прихвати, док у 
сваком другом случају наука не може било шта рећи о вредности тих исказа, ни да 
су истинити, ни да нису. 

Разлика између научних и религијских исказа може се једино наћи у 
области људских потреба: научни искази задовољавају потребу за рационалним 
сазнањем, теолошки искази задовољавају вансазнајне потребе (за крајњим смислом 
живота и смрти, утехом [8], спасењем [9] итд.). У неким условима човеково 
понашање је руковођено идејама за које зна да су научно проверене, у неким 
условима његово понашање је вођено потребама за које он осећа да морају бити 
задовољене. Свако веровање, које не задовољава неке људске потребе и жеље, 
осуђено је на изумирање. Религија није изумрла. Она задовољава неке потребе и 
жеље. Религија није наука у повоју, која ће да оде у музеј када наука одрасте, већ је 
то независан начин мишљења, веровања и делања, којим верник решава неке своје 
проблеме, оне које не може да реши на друге начине, укључујући и помоћ науке и 
њене методе. Религија није облик недовољно развијене науке. Кад би наука 
одводила у неверу, онда би научници били одреда неверници, а то просто није 
истина. 

Ако се каже да је религија заблуда, још се није рекло да је она лаж; ако се 
каже да она није истина, још се није рекло да она нема смисла; ако се каже да је она 
илузија, још се ништа не говори о њеној вредности за живот; ако се вели да је стара, 
не вели се да је застарела. 

Ako је ово излагање почело питањима у која сам положио своје наде и своје 
сумње, онда је разумљиво што одговоре нисам тражио искључиво у једном смеру и 
уочљиво заокружене. Филозоф воље за моћ истиче: „Сувише сам знатижељан, 
сувише питалица, сувише необуздан, да би ми се допао неки одговор груб као 
песница”. 
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од 60% свега 3%, у Португалу од 80% једва 30% итд. 

[3]  Једном приликом су неки руски астронаут и неки руски неурохирург расправљали 
о религији. Неурохирург је био хришћанин, а астронаут није. „Ја сам много пута 
био у свемиру, правио се важан астронаут, али никада нисам срео ни Бога ни 
анђеле”; „А ја сам оперисао многе паметне мозгове”, одговори неурохирург, - „али 
никада нисам видео ни једну мисао” (Ј. Гордер, Софијин свет, Роман о историји 
филозофије, Центар за геопоетику, Београд, 1996, стр. 227). 

[4]  Понекад је човек присиљен да мисли против разума и да смишља неочекиване 
излазе. О томе говори Достојевски у Младићу. Једном генералу у мировини умрле 
су две кћери, једна за другом, од шарлаха. Он је био толико потресен да је 
непрестано жалио, толико жалио да га је било тешко гледати - и свршио тиме што 
је и сам умро, већ после пола године. „А, међутим, какве му све дивне разлоге нису 
износили: како је живот пролазан, да су сви људи смртни, износили му статистичке 
податке колико деце умире од шарлаха...” Сличну причу написао је Л. Н. Толстој о 
Ивану Иличу. За њега је силогизам: сви су људи смртни, Сократ је човек, Сократ је 
смртан, био веома лочитан и разумијив, све док се он сам није нашао на самртној 
постељи. – Наука је човеку открила свет неосетљив на људско срце. Наука није 
вреднија од религије, јер у разуму нема. више мудрости но у срцу: свака наука 
остаје равнодушна на наше сузе! Наука о човеку је једно, а живот човека друго: 
зато неко може да све зна из науке, а скоро ништа из живота! „Не млати ријечи, 
стара слуго, јер су празна слама!... Не говори ми споља, него ми говори из дуге, 
друго ништа не могу да поднесем” (Т. Ман, Легенда о Јосипу, I, Отокар Кершовани, 
Ријека, 1960, стр. 712). „Не може се презирати наука а да се не презре разум; не 
презире се разум а да се не презре човек; не презире се човек а да се не вређа бог” 
(А. Франс, Савремена историја, I, Просвета, Београд, 1948, стр. 51). 

[5]  „Због тога сам осјећао колико има много дијелова свемира које моје немоћно 
запажање не би било уопће опазило да ми их он није приближио, те сам живо 
желио да имам  његово мишљење, његову метафору о свакој ствари” (М. Проуст, У 
трагању за изгубљеним временом, I, Зора, Загреб, 1965, стр. 142). „Геометрија не 
замењује митове” (О. Паз, Лавиринт самоће, Центар за геопоетику, Београд 1995, 
стр. 107). „Јер сазнање неће овладати митом тако што ће га просто изгнати изван 
својих граница” (Е. Касирер, Филозофија симболичких облика, II, Књижевна 
заједница - Дневник, Нови Сад, 1995, стр. 10). „Само анализом његове духовне 
структуре може се одредити, с једне  стране, својствени му смисао и, с друге 
стране његова граница” (оп. цит. стр. 11). 

[6]  „где логика на крају мора да се обеси о пертле за ципеле” (Х. Кортасар, Школице, 
Бата - Орбис, Београд 1993, стр. 546). 

[7]  Против смрти могу да се борим само утехом или обманом која се не може да 
провери: нужно је да сваки човек има мало наде и утехе! „Само она превара. има 
изгледа да успе и да животно међу људима делује која назив преваре никако не 
заслужује, него је само начин да се једна истина, жива али која још није ступила у 



област стварнога, снабде оним материјалним обележјима која су јој потребна да би 
је свет препознао и уважио” (Т. Ман, Исповести варалице Феликса Крула, Рад, 
Београд 1964, стр. 31). „Трајна илузија има. сва својства истине, и да човек није 
никада. преварен, ако није изагао из заблуде” (А. Франс, Савремена историја, II, 
Просвета, Београд 1948, стр. 96). „На посљетку, шта мари је ли истина или није 
када успијева да. ме увјери?” (М. Проуст, У потрази за изгубљеним временом, XII, 
стр. 127). „У сваком случају, истинита или лажна, та је ријеч извела свој учинак” 
(оп. цит. стр. 235). „Све књиге на свету требале би да буду књиге утехе, толико има 
несрећних на земији” (Ј. Дучић, Благо цара Радована, Свјетлост, Сарајево, 1969, 
стр. 19). 

[8]  Вера у спасење има смисла само ако се живот схвати као патња и бол. Цела та 
прича о спасењу, коју није потребно разумети, већ у њу слепо веровати, добро ће 
доћи када нам наиђе крај, кад све препустимо богу, јер ми више ништа не можемо 
да учинимо за себе. Надам се чак и онда кад нема било какве наде, јер ми је остала 
могућност да мислим о нади. 
 



МИТ, РЕЛИГИЈА И УМЕТНОСТ 

Сретен Петровић 

Филолошки факултет, Београд 

Резиме: У раду се проблематизује једно од најзначајнијих питања теорије уметности: однос мита, 
религије и естетске структуре. Будући да уметност и мит, повесно гледано, иду заједно, на снази је 
дуго била теза да је митска и религијска подлога основ свеколике уметности. У раду се излажу три 
могућна становишта о поменутом односу. 1. Мит и религија, онтолошки (ontologisch) узев, 
представљају темељ, док би уметност била само историјска, манифестна форма религијског, митског. 
2. Мит и уметност су истоврсне форме које израстају из заједничког онтолошког тла, чија је 
последица та да у знатном делу историјске егзистенције уметности мит прати уметност, али са њом 
нема и безусловну историјску коегзистенцију. 3. Мит и религија се у уметности посматрају као 
спољашњи и небитан, онтички (ontisch) план естетске структуре. Аутор заступа гледиште модерне 
феноменолошке естетике, и у том смислу аутономни статус уметности, али и мита. То, даље, значи да 
присуство митског и религијског не тангира естетску форму, према томе ни онај супстанцијални, 
вечни елемент уметности. Митско и религијско, дакле, не представљају онтолошки, већ у најбољем 
случају онтички хоризонт уметности, њен могућан садржај, мотив и инспирацију. 

Кључне речи: мит, религија, уметност, аутономија уметности, религијска инструментализација 
уметности. 

MYTH, RELIGION AND ART 

Abstract. In this communication the author discusses one of the most significant questions of the theory of 
art – the relationship between myth, religion and the aesthetic structure. Because art and myth went 
throughout history hand in hand, it was considered for the long time that mythic and religious background 
had been the foundation of all forms of artistic expression. In this paper, the author analizes three possible 
views of the above mentioned relationship: 1. Myth and religion, considered in their ontological substance, 
represent the foundation, while the art itself is only historical form of manifestation of religion and myth. 2. 
Myth and art are identical forms which grow up from a common ontological ground. The consequence of it is 
that in the substantial part of the historical existence of art, myth follows art, although it has not an 
unconditional historical coexistence with it. 3. In the art, myth and religion are considered as external and not 
substantial, „ontisch” plan of the aesthetic structure. Author's view is that of the modern phenomenological 
aesthetics, and in that respect, he considers art and myth as autonomous structures. Further on, it means that 
the presence of the mythic and religious concerns neither the aesthetic form, nor that essential, eternal 
element of art. Therefore, mythic and religous do not represent ontological, but at the best „ontish” horizon of 
art, its possible contents, motive and inspiration. 

Keywords: myth, religion, art, autonomy of art, religious instrumentalization of art. 

Када је Ернст Блох са најдубљим филозофским уверењем рекао да „нема 
уметности без митолошког тла, и никада је неће бити без неког веровања”, 
додавши да је мит трајни извор и искон уметности? [1], он је тиме потцртао 
приврженост Шелинговој метафизици и романтичкој идеји његове Филозофије 
уметности и Филозофије митологије, да је мит основ и инспирација уметности.  

Прва половина XIX века у знаку је обновљеног интереса за митологију и 
уметност, што је последица нових духовних околности, у којима се уз успон и 
обоготворавање науке а са њом и нове вере у историјски напредак који се ослања 



на технику, схватило да се никакав помак у будућности не може учинити на штету 
традиције и вредности духа које су положене у прошлим вековима. Захваљујући 
романтичком полету, схваћена је на прави начин идеја о неопходности очувања 
равнотеже између садашњости и прошлости, на којој је као на епохалном пројекту, 
само коју деценију раније, истрајавао Ж. Ж. Русо, устајући против оптимистички 
настројених енциклопедиста, да се са успоном науке и вере у Разум треба надати 
исто таквом успону Духа и у свим осталим његовим деривацијама, пре свега на 
пољу уметности и морала.  

Хегел је идеју у нову рационалност и веру у просветитељски пројекат науке 
сасвим тачно и исправно схватио, проследивши их до свог монументалног и 
консеквентно сазданог система, у коме, додуше, има места и за уметност и за 
религију, под условом да пристану на своје саможртвовање вишим интересима 
нове рационалности. Насупрот томе, и пре Хегела, Русо је добро прозрео ову 
тенденцију духа као и већ пробуђени нови рационалистички след ствари, па 
немогавши да било шта друго понуди као алтернативу томе „разуму-у-успону”, 
закључио је како је време за аутентично уметничко постигнуће и истински морал 
давно изгубљено, и да га се са жаљењем још можемо присећати као херојско доба 
оних форми које су изнедрене на имагинацији и чувству. 

XIX и посебно XX век били су у знаку рехабилитације и истраживања 
древних форми духа, осим уметности, још и магије, митологије и раних религија. 
Све је то чињено из двеју перспектива. Прва је обележена хегелијанским напором, 
позитивистичко-контовским и Викоовим историзмом, да је рана епоха човечанства 
обележена успоном уметности и мита, које су услед „напредовања” духа ка науци, 
почеле слабити у каснијим временима све до потпуног ишчезавања. Друга 
перспектива била је подстакнута романтичко-хуманистичким идеалом и критиком 
технификацијске рационалности, чијим су узором и императивом Духа 
савремености, изнова постале митологија и уметност. Веровало се да се њиховом 
помоћи може уравнотежити раскладно доба наше савремености и трансцендирати 
духовно сиромаштво света. И један и други напор имали су нешто заједничко: 
окретање истраживању уметности и митологије у древној култури народа. 

Дамаклов мач над овим двема формама духа: митом и уметности - 
сатканим на имагинацији и емоцији, због њихове истоветне а безизгледне 
перспективе која их у рационалистичком и на науци утемељеном „духу времену” 
додатно још чини упитним, нагнао филозофе да управо ове две форме сагледају као 
онтолошки јединствене, сматрајући митологију и религију онтичким приусом, а 
уметност изведеном и накнадном. 

Најпре ваља да одредим властиту позицију, која се заснива на искуству 
модерне феноменолошке филозофије, која, углавном, баштини једну од значајних 
идеја Имануела Канта и његових следбеника, Рикерта и Касирера, о аутономном 
статусу свих духовних форми. Реч је о становишту да се за језик, мит и уметност, 
може с правом казати, како „свако од њих производи свој властити свет творевина 
које се не могу схватити никако другачије него као изрази самоделатности, 
„спонтаности” духа” [2]. Једном речи, „на мит, религију, уметност, језик, па чак и 
на науку, сада се гледа као на варијације једне јединствене теме - а задатак је 
филозофије да ту тему учини јасном и схватљивом” [3]. 

Дакле, коликогод били наклоњени становишту да су уметност и мит 
историјски ишли заједно, и да, првобитно, уметност и поезија извиру из митске 



 

инспирације, ипак, филозофско-критички приступ предмету мора претпоставити, уз 
свеколику повезаност форми јединственог духа, и њихову самосвојност и 
аутономију. Утолико и аутономије „мита” и „уметности”. Касирер је своје 
теоријско становиште о природи односа између мита и уметности одредио у духу 
Кантових идеја да је естетска контемплација „посве равнодушна да ли њен објект 
постоји или не”, додајући како је управо таква индиферентност сасвим туђа 
„митској имагинацији. У митску је имагинацију увек укључен одређени акт 
веровања. Без веровања у постојање свога објекта, мит би изгубио основу” [4]. 
Дакле, „естетско биће” и сама „уметничка вредност” јесу сасвим аутономни, и 
диференцирани од домена „вере” и „објекта”, према којима је уметничка 
имагинација сасвим равнодушна. 

Говорећи у идеално-типским категоријама постоје бар три могућна односа 
мита и уметности: 

I. Мит је онтолошки примарна инстанца спрам Уметности. Без мита 
уметност губи снагу постојања, тако да је мит основ и извор уметности, 
метафизички и заснивајући њен хоризонт. Посматрано из ове перспективе, 
уметност би била само историјска и манифестна, оспољена форма Мита. Естетички 
став који из овога следи гласи: „мит” и „митско” као супстанцијално „уметности”, 
конституишу „естетску форму” - Биће уметничког. 

II. Мит и уметност се сагледавају као истоврсне форме које израстају из 
истога онтолошког тла. У знатном делу историјске егзистенције уметности мит 
прати уметност. Ипак, уметност нема и безусловну историјску коегзистенцију са 
митом.  

III. Најзад, Мит је у уметности спољашњи, „егзогени” елемент, сасвим 
небитан, чак се може казати и случајни слој уметничке структуре. Мит се може, али 
и не мора појавити на онтичком или феноменалном слоју структуре уметничког 
дела, односно у слоју стваралачке мотивације и инспирације. Према уобичајеном 
естетичком говору, Мит задире у домен „ванестетског”, тангирајући слојеве 
„садржинског”, међутим, из тога не следи да мит улази и у саму структуру 
вредносног и естетског аспекта уметности. Када је реч о „миту” и „митском” као 
инспирацији, строго узев, осим мита на овоме плану се може појавити и много тога 
другог а изазовног што, свакако, не представља утемељујући хоризонт естетског. 

Аутор, дакле, даје предност трећем модалитету односа, сматрајући да 
митско није онтолошки, већ у најбољем случају онтички хоризонт уметности, 
оквир, садржај, мотив и инспирација. Мит не тангира естетску форму, према томе 
ни онај супстанцијални, вечни елемент уметности. „Мит” припада слоју 
инспирације, тема и мотива, он је за „уметност” једнаковредан као и било који 
други сегмент духа и реалности. Поборници ове демитологизујуће естетичке идеје 
често су тврдили да би сам Мит изгубио од своје снаге да нема продужење у 
естетској, поетској структури. Једном речи, Уметност може без мита и без 
ослонца на њега, али не може Мит без уметности, јер би се већ давно „угасио”. 
Захваљујући „естетској форми” и одржавању у ритуално драматуршкој процедури 
народне обичајности, сам мит актуализује свој свенули историјски живот. 

Због тога се морају у помоћ призвати социологија и историја уметности, 
које би требало да се позабаве питањем: до којег су времена, историјски узев, мит 



и уметност кореспондирали, преплитали се и тиме стварали однос најинтимније 
сарадње и блискости, а у којим је социјалним приликама, у стилским модалитетима 
и оспољењима „митског” потенцијала у уметности, сама уметност губила свој 
идентитет, карактер слободне продуктивности и свој елан? Чак и да је „мит” 
привидно зрачио утопијским потенцијалом, да ли је због тога сама уметност 
поништавала своју властитост, естетску снагу? 

I. ДОМИНАЦИЈА МИТА И ВЕРЕ НАД УМЕТНОШЋУ 

Има ли у Вагнеровим речима из његовог списа Саопштење мојим 
пријатељима истине, када композитор примећује како је „мит истинит у сваком 
времену, неисцрпан за сва времена” те да самоме песнику даје могућност за „увек 
нова тумачења на основу увек нових искустава”, на крају, да нам се „будућност 
оцртава у сликама прошлости” [5]? Романтичко поистовећивање Бога и Песника 
налазимо још код Платона који је био уверен да песници говоре „божјом снагом”. 
Највише биће се „служи песницима као и пророцима и божанским врачевима као 
својим слугама, да бисмо ми, слушаоци, видели да та драгоцена откривења [...] 
говори сам бог, и да их преко њих говори нама”. „Лепе песме нису људске ни 
људско дело, него божанске и божанско дело”, према томе, „песници нису ништа 
друго него тумачи богова, и то сваки у власти онога бога који га је изабрао за своје 
оруђе” [6]. На овој идеји Платон ће за дуго бити актуалан и имати следбенике, а 
међу савременицима Мартина Хајдегера, који ће и сам са своје стране поништити 
идеју о субјективности песника и уметника. Док код Платона уметник служи Богу 
само као „оруђе”, Хајдегер сматра уметника као „проход” за Биће - Бога, тако да 
„управо у великој уметности, а о њој је овде само реч, уметник остаје према делу 
као нешто равнодушно, готово као неки проход, који у стварању поништава себе да 
би се родило дело” [7]. Овде се недвосмислено потцртава антисубјективистички 
став, мисао о уметнику који је у служби Бога и Бића. 

Осим филозофско-онтолошки оријентисаних мислилаца, попут Платона, 
Хајдегера и Блоха, који су у миту видели супстанцијалну одредницу уметности, 
сличне идеје наилазимо код теолога, као и код црквених људи и у пројектима 
њихових институција, који су у средњем веку полагали право на свеопшти 
ауторитет у стварима духа, настојећи да и саму „уметност” приволе служби божјој, 
видевши у њој згодно средство за едукацију широких, а неуких слојева верника. 

Основна идеја хришћанства била је „морално и духовно васпитање сваког 
човека” у циљу његовог „преображаја” и припремања још у овом земаљском 
животу за „спасење” и живот вечни. Црквени теоретичари су били дубоко уверени 
да се то може постићи пре свега ангажовањем уметности. Лазаров сматра да је сама 
„уметничка слика требало да узноси мисли верника к небу, усредсређујући његову 
пажњу на умно сагледавање чистих идеја” [8]. И за Успенског је „уметност” у 
литургичком чину представљала једно од „средстава богопознања”. Икона је била 
само „једно од средстава познања Бога, један од путева обједињења с њим”. То је и 
био разлог што су „византијски теоретичари и практичари тежили да прогнају из 
дела уметности све лично, ауторско и да остане само саборно, литургијско” [9]. И 
опет долазимо на Платонову и Хајдегерову мисао, да је за уметност, уколико она 



 

треба на прави начин да открије мисао Божанску, сам Уметник као творац, нешто 
споредно, само „проход”, медијатор без властите аутентичности. 

Није без разлога изречена критичка мисао, да је осуда уметности била 
највећа у време владавине пуританског морала, религијско-црквене искључивости, 
у доба политичког тоталитаризма као и у епохама у којима је предузимана 
радикална контрола уметности. У таквим системима, због свог природног 
глорификовања духа слободе и узношења индивидуалности и чулне 
партикуларности, уметност је редовно сматрана за субверзивну делатност, која 
смерне народне душе, верне и покорне поретку, одводи од „идеје праведности” 
коју, наводно, у име тог истог народа брани владајући политички, идеолошки или 
религијски систем. Гете и Шилер су инсистирали на потреби потпуне независности 
уметности и морала. Гете је чак сматрао „да ни музика, као ни било која друга 
уметност, не може утицати на моралност, и увек је погрешно кад се од уметности 
захтева такав утицај. То могу само филозофија и религија; осећање пијетета и 
дужности мора се изазивати, а уметности могу само случајно бити повод да се 
таква осећања пробуде” [10]. 

Религијска функција уметности у средњем веку. Још у раном VI веку 
Ипатије Ефески је добро схватио могућност инструменталне употребе уметности, 
као својеврсног писма за неписмене. Наиме, за „различите групе верника постоје 
различити путеви сазнања божанствених предмета, међу којима видно место 
заузима и пут узлажења према истини посредовањем црквене уметности”. На овом 
програму истрајавали су управо „борци за иконопоштовање”. 

Да у читавој ствари није све тако једноставно утилитарно, показује 
специфичан положај који је имала Византија, односно источна црква, која је, 
баштинећи голему хеленску традицију, коликогод да је хтела, није могла до краја 
елиминисати хуманистички потенцијал древне јелинске културе, а са њим и две 
значајне, а велике идеје, које се, нарочито данас, показују као продуктивне. Са 
рецепцијом хеленског хуманизма и филозофије, преузета је и својеврсна онтолошка 
идеја о хармоничном односу Духа и Материје, чија је теолошка консеквенција 
веома препознатљива у „Символу вере”, у остваривању хуманистичког програма 
цркве што следи из идеје о Христу као „Богочовеку”. На филозофском језику, то је 
требало да значчи и својеврсну концесију „природи”, „чулности”, односно 
Материји као супстанцијалној саставници Бића. Друга идеја, која из тога логички 
следи: сагледавање вредности „уметности” као чулне форме, била је далекосежна, 
не само за потоњи развој уметности, већ и за приближавање источног хришћанства 
европском хуманизму знатно пре него што је тај исти хуманизам својим 
непромишљеним потезима радикално довела у питање католичка црква, и њена 
инквизиција, забранама у домену духовног стварања и сл. Не треба заборавити да је 
уметност, због чињенице да је уметничка структура per definitionem чулне нарави, 
уосталом као и свеколики материјални свет, у западно-европском средњем веку под 
доминацијом католичке цркве, прошла изузетно лоше. 

На ову идеју скренуо је пажњу и Бичков, приметивши како се „Византијска 
култура испољила у средњем вијеку као јединствени директни наследник и 
настављач традиције, пре свега грчке антике, прихваћене кроз призму нове 
социјално-историјске и идеолошке ситуације”. Последица је, дакле, била 
очигледна: супротно пракси на Западу, где је прихваћено тзв. „ружно” приказивање 



Христа на сликама, на Истоку се Христ слика „лепотно”, будући да такав постав 
следи из схватања да „из добре душе иде рефлекс лепоте на лицу” [11]. 

Одјек црквених одлука на стилске и тематске оријентације у 
уметности. Било је, дакле, великих епоха у историји књижевности и уметности, 
чији је процват зависио управо од стања религијске свести. Црква и друге владајуће 
институције које су овој биле блиске, појавиле су се и као значајан наручилац 
уметности, покровитељ и мецена. У средњем веку размах црквеног сликарства и 
архитектуре био је под доминантним утицајем хришћанства, будизма и ислама. 
Уосталом, антички храмови и скулптура, рељефи на гробницама у Египту, Персији 
и Грчкој, нису били ништа друго до форме настале у религијској инспирацији, 
служећи паганској обредној пракси. Шелинг је чак сматрао да је „митологија општа 
грађа свеколике уметности”. И у ренесанси је религијска инспирација изнедрила 
врхунска ликовна и поетска дела. 

Читав средњи век протиче у знаку тематизације библијских и новозаветних 
тема, Христових страдања, историје и живота апостолског. И много доцније у 
време важења праксе „социјалистичког реализма”, пре свега у тоталитарном 
режиму стаљинизма, само је поновљен исти општи образац. Једном речи, под 
одређеним друштвеним околностима, када су на историјској и политичкој сцени 
доминантне снаге које тотализују целокупан друштвени и духовни живот, и сама 
уметност бива упрегнута у коло остваривања непосредне телеологије моћи оних 
који владају светом. И у средњем веку, одговарајући стилски обрасци происходили 
су не само из глобалног теолошког концепта, већ и из посебних доктринарних 
разрада појединих његових сегмената. Покажимо то на примеру. 

Климент Александријски који је веома допринео да се у теологији устали 
један занимљив модел мишљења поводом изгледа Христовог, који је омогућио 
уметнику нови начин приказивања Христове „спољашности” у западном, односно 
источном сликарству. Климент је писао да Христ „није блистао лепотом тела него 
истинитом лепотом душе и тела: прва се пројавила у добрим делима, а друга у 
бесмртности тела”. Приликом оваплоћења Христ је примио телесни облик, 
„неугледан и презрен”, због тога да се његови слушаоци не би повели спољашњим 
бљеском тзв. видљиве лепоте превидевши духовну истину коју Исус излаже. 
Климент каже: „Јер увек треба имати посла не са лепотом, него са оним што она 
означава”.  

Какву је практично-уметничку последицу произвео овај став? Идеја о 
„презреном” и „неугледном” спољашњем изгледу Христовом, била је с 
„натуралистичком доследношћу реализована у западној средњевековној 
уметности, и тамо је постала главни критериј сликања људскога тела уопште”. Да 
је утицај одлука црквених сабора био изузетно велики, не говори само то што су 
уметници били приморани да следе тематско-садржајни план својих слика као и 
прецизно установљени стилски образац, већ су поменуте одлуке биле каткада 
судбоносне за читаве врсте уметности. Поједине уметности биле су уздизане на 
највиши ранг, друге су из перспективе одређене теолошке аксиологије сматране 
недостатним. 

На Сабору у Никеји 787. године, осим што је донесена одлука о потреби 
прихватања икона, „подвучено је да књижевни описи (на пример „Аврамовога 
жртвоприношења”) не дају тако јак емоционални ефекат као живописно сликање”. 
Није било тешко закључити какву је последицу могао произвести овај став на 



 

убрзани развој и успон сликарства на рачун књижевне уметности. Исто тако, ово је 
гледиште произвело и одређене консеквенције у погледу даљњега формално-
стилског развоја сликараства. „Дајући приоритет живопису у односу на речи, у 
питању емоционално психолошкога деловања, оци Сабора су имали у виду 
илузорно натуралистичке слике, израђене у маниру јелинистичкога живописа”. Из 
излагања Астерија Амасијског које је било прочитано на Сабору, а у коме се 
говорило о сликама које представљају муке девице Јефимије, нарочити су утисак 
оставиле следеће речи: „Живописац је тако добро насликао капље крви да је могуће 
помислити као да оне у самој ствари капљу из врата девојке и немогуће је гледати 
их без суза”. Пошто је његов извештај на Сабору прихваћен није било тешко 
претпоставити да су се црквени оци определили за натуралистички стил у 
сликарству, и да ће управо „натуралистички карактер слике потпомоћи буђење 
јаче емоционалне реакције византијског посматрача”. 

За срећу, иако се илузорно-натуралистички начин сликарског приказивања 
божанске стварности учинио оцима Сабора најприступачнијим за култни живопис, 
ипак, византијска уметничка пракса иконоборачког периода није пошла тим путем. 
У „византијском и староруском живопису” никад нису „заборављали мисао 
Климентову, управо да унутрашња доброта и душевна лепота човека (пре свега 
гностика) налазе одраза и у његовом спољашњем виду, особито у лицу. Лице 
истинскога гностика излучује „сјај” Логоса који (сјај) задивљује све својом 
лепотом” [12]. Тако су, закључује Бичков, „византијски мајстори израдили посебан 
ликовни језик”, који је био далеко и од илузионизма и натурализма. Насупрот томе, 
„безбројне експресивно натуралистичке слике мучења хришћанских мученика и 
страдања Христових” испуњавале су храмове средњовековне Европе” [13]. 

Дакле, једна те иста теолошка интерпетација, каква је Климента 
Александријског, у западно-европској црквеној уметности имала је за последицу 
прихватање манира натуралистичког приказивања Христа, док је у византијској 
школи сликања дошло до неког вида идеализације спољњега изгледа тела и лица. 
То је Бичков још експлицитније изнео у одговору на питање, шта је то што је 
византијско осећање за уметност разликовало од западно-европског, које је било 
под директним утицајем католичке естетике. Он каже: „Организовање духовне 
неутилитарне насладе у својству основнога идеала и главнога циља људскога бића, 
довело је Византинце до естетизације целе културе, до преношења многих 
спољњих проблема културе у естетску сферу” [14]. 

У овом смислу, може се говорити и о сасвим позитивним ефектима једне те 
исте теолошке стратегије на развој неких аспеката уметности, као што је то био 
случај са изврнутом перспективом у средњовековној православној уметности, 
укључујући ту и српско сликарство, а затим, питање „светла” и „злата” као 
сликарских, али и композиционих могућности. Нема никакве сумње да је присуство 
„златне основе” суштинско обележје византијске уметности, на којим је темељима 
учињен изванредан успон средњовековне уметности у Европи тога доба у целини. 

Пре свега, злато на сликама византијске уметности, даје ликовну, визуeлну 
могућност метафизичког поништавања супротности. Златна основа „поседује 
особиту функцију укидања противречности између духовнога и материјалног, неба 
и земље”. Исто тако, материјализовани облици ликовне уметности, својим 
сложеним психолошким механизмом деловања на субјект перципирања, 
„побуђивали су свештени трепет у души средњевековног посматрача, и он их је 



примао као својеврсне посреднике између равни емпиријскога бића и надбића”, при 
чему су посебно јак емоционални ефекат производили „златни фонови на 
искривљеним површинама”. У том смислу су и златне површине на фрескама, 
мозаицима под дејством промене положаја сунца, затим, ветар и лелујање свећа, у 
илузионистичком смислу стварали „изванредну атмосферу у цркви”. Напросто, у 
таквој атмосфери „злато је губило своју тежину, металну оштрину и монотонију” 
[15], и омогућавало да поглед склизне у метафизичко. 

Свакако, теоретичари и естетичари, укључујући ту и средњовековне 
мислиоце, имају слободу да тумаче феномен „уметности”, појам „лепоте” према 
претпоставкама властитог система. И ту нема ничега спорног. Спорно је само то, 
када „приватне идеје” и естетички концепти појединих мислилаца постану 
„владајуће идеје”, када се трансформишу у канон и доктрину, иза које стоји 
државни, политички, односно црквени ауторитет, који не само да контролише 
стваралаштво, већ га и усмерава, а у најгорем случају онемогућава слободан развој 
талената, а каткада доводи у питање и физички опстанак прононсијера нових идеја 
или бар оних који су несагласни са већ промовисаним уметничким концептима. 
Програм „социјалистичког реализма” на Истоку, „неокласицизам” и естетички 
пројекат „антисемитизма” остварен у културној политици режима „трећег рајха”, 
попут филма „Јеврејин Зис”, више су него поучни примери. 

Религијска инструментализација естетике мимезис. Теорија „мимесис”, 
рођена у антици, доживела је бројне трансформације, од пуког „подражавања” или 
„опонашања” изгледа спољашњих ствари, преко интуирања у самим стварима 
њихове „могућности”, као „могућног Бића” - Опште, Идеју, Сврхе, до субјективне 
интерпретације, пројектовања у ствар „властите позиције”. Форма „мимесиса” је, 
дакле, зависила од полазног филозофског становишта. За човека средњега века 
„лепота је била објективно својство бића по себи. То својство човек је могао 
открити, али не и произвести”. Све у свету, у природи, резултат је Бога, дакле, и 
сама тзв. „објективна лепота” јесте она која долази „из бога и зрачи у свет”. 
Уметност у средњем веку није настала из инспирације тзв. „безинтересног 
допадања”. Асунто је с правом установио, како је „оно што ми данас називамо 
уметничким делом, било за средњи век ствар израђена за неку практичну сврху”, а 
основна разлика модерног и средњовековног става према природи, сводила се на 
следећу једначину: „Док је за нас природа лепа уколико се приближава уметности, 
у средњем веку је уметност важила за лепу уколико је била слична природи” [16]. 
Ствар је у томе, како се прецизно изразио Кроче, што је „хришћански Бог заузео 
место највишег Добра или Идеје: час приказиван као Бог, час као мудрост, доброта, 
највећа лепота, извор свих лепота у природи, преко којих се прелази и успиње до 
контемплације Створитеља” [17]. 

Будући да је уметност имала задатак да помогне човеку у његовом сазнању 
највишег Бића, али и да га подучи и припреми на одговарајуће понашања, њој је од 
почетка стављен читав низ задатака које је имала да изврши. Према византијској 
естетици уметност је имала да оствари неколико циљева: „дидактички, симболички, 
сакрално-мистички, литургијски” и на крају, када су сви остали испуњени „и 
уметнички”. Овај низ операционалних ставова, происходи из главне одлуке коју је 
донео синод из Араса 1025. године, санкционишући основне циљеве уметности, по 
којем је „обичним људима преко слике требало саопштити све оно што нису могли 
да схвате путем писма”. Тако је, међу првима, Хонорије из Отена показао како је 



 

циљ сликарства: 1) да улепша Божју кућу, 2) да призове у сећање живот светаца и 
3) да развесели необразоване. Тако је сликарство постало књижевност лаика 
„pictura est laicorum litteratura” [18]. 

Да би се схватио смисао теорије „мимесис” примењене у сликарству, начин 
како су се у свести простонародног света преламали Објект и Субјект, „сама ствар”, 
тј. божанско биће, с једне, и „слика” - као одраз тога бића, с друге стране, довољно 
је подсетити на неколико примера рудиментарне магијске идентификације „слике” 
и „ствари”. Наиме, „верници су често стругали боју”, „раствор креча са икона или 
фресака да би их, помешавши их са вином или водом, користили као лек”. Прости 
свет је сматрао да „Христос, или било које лице, сам присуствује у слици, и 
„реално” се у њој јавља свету. Отуда се према слици, икони, развио молитвени 
однос. У народу се сматрало да икона сама све види и чује. Гоњени су често 
тражили уточиште [азил] код иконе Христа и Мајке божје; пред ликовима икона 
[људи] су се бојали да чине „грешна” дела, и у време вршења таквих [дела], иконе 
су често прекривали густим завесама. И тако, по мишљењу Византинаца, уз помоћ 
слике (нарочито у време молитве), остваривао се контакт са божанством” [19]. 

II. ПОИСТОВЕЋИВАЊЕ МИТА И УМЕТНОСТИ У ДОБА РОМАНТИЗМА И ДАНАС 

Сличност Мита и Уметности је у тој мери пренаглашена у романтизму да се 
сасвим заборавило на њихову разлику. Говорило се да се „поезија и истина, мит и 
стварност међусобно прожимају и налазе у јединству” [20], а Гете је чак био уверен 
да је „грчка митологија лепа уметност коју су створили велики песници”. У раном 
Шелинговом спису из последње деценије XVIII века излаже се чак програм једне 
особене „чулне религије”, „нове митологије”, која је и данас као и у будућности 
преко потребна, која инсистира на томе да се „идеје морају учинити естетским, тј. 
митолошким”, а „филозофија постати митолошком”. Синтеза која се овде жели да 
оствари претпоставља интеграцију маште и ума, слике и појмова, а њени 
парадигматични облици на страни маште су уметност и митологија, док би на 
страни ума била једна нова, „интуицијска”, никако не „панлогичка” филозофија. 
Укратко, филозофија, митологија и уметност теже таквом индиферентном 
јединству, у коме неће постојати међу њима никакав хијерархијски однос, никаква 
предоминација једне форме над другом.  

Чувена Шелингова одредба, више него индикативна за филозофа тога доба, 
гласи: „уметност је једини прави и истовремено вечни органон и документ 
филозофије” [21] и, што је такође важно, у најужој вези с уметношћу стајала је сама 
митологија која је, „митологија, нужан услов и прва грађа сваке уметности” [22]. 
Дакле, она је темељ, основ естетског стварања, будући да митологија „јесте свет и, 
у неку руку, тло на којем једино могу да постоје и да цветају биљке уметности”, 
речју, „митологија је апсолутна поезија” [23]. И више од тога: „За поезију је 
митологија праматерија, из које све настаје, океан [...] из којег истичу све реке, као 
што се све у њега поновно враћају”. „Свеукупност божијих творевина, тиме што 
достижу до потпуног објективитета или до независне поетске егзистенције, јесте 
митологија” [24]? 

Став да је митологија у основи општа поезија, имплицира став да је мит у 
уметности нешто супстанционално, без чега она као уметност не постоји. Као што 



је „Дух” код Хегела метафора за Разум и Логос, spiritus movens Науке и Филозофије 
- мотор рационалних форми културе, тако је „Општа поезија” за Шелинга метафора 
за производе Имагинације. Постоји јединствена имагинација, као Органон и 
стваралачка снага неколиких облика: митологије и уметности, форми фикције и 
снова. Уобразиља је способност да се нека Идеја као апстрактна Општост може 
очулотворити, оживети пред нама и постати људима доступна. Уз помоћ 
уобразиље Апсолутно биће, Бог или богови ступају у Овостраност, они се 
очулотворавају. Нечулни и Безвремени Бог појављује се у историји, овремењује се, 
а појмови и идеје се уз помоћ уобразиље оживљавају. Поетско или „појетско” 
означава стваралачку моћ генија - уметника, али и народног генија. На томе 
субјективитету реално почивају и происходе уметност и митологија. 

Велики је број следбеника Шелинговог и Гетеовог програма митологије. За 
Морица је митологија „лепо песништво”, а за Фахрнера је „мит врста песништва”; 
према Мелетинском мит се „може налазити у најразличитијим културама, нарочито 
у књижевности и уметности” [25]. Ниче, тај врли критичар рационалистичке 
филозофије бранио је, поред осталог, и тезу да „без мита свака култура губи своју 
здраву, стваралачку природну снагу” [26]. И психоаналитичари, међу њима Шарл 
Бодуен, имају респективан став према миту и уметности. У свакој великој култури, 
тврди Бодуен, ми се сусрећемо са настојањем уметника који у „миту трагају за 
својом инспирацијом и својим темама” [27]. 

Митско и религијско у политичкој функционализацији уметности. Мит 
је успео да се усели у оне покрете и стилове уметности XX века који су лансирали 
нову митологију, почев од митологије комунистичких вођа и идеолога 
пролетаријата до хероја рада (Човек од мрамора, А. Вајде), које величају 
пројектоване јунаке, ликове идеолошко-имагинарне реалности, до митологије 
народа и раса, познатије као митологије крви и тла (Blut und Boden). Реч је о 
еухемеристичкој митизацији и обоготворењу личности из реалног живота 
политике, војске, рада, проглашавајући их за „свеце”, пројектујући у њих дух и 
елан твораца цивилизације. Пишући критички о нацизму Жан Мишел Палмије је 
показао како је „функција уметности била да оствари митску, органску, политичку 
и верску кохезију”. За нацистичке идеологе „Лепо је оно што велича германске 
традиције и претвара их у мит, оно у чему су садржани крв, тло, народна душа, 
немачко заједништво, аријевска раса” [28]. 

Овој политичкој митологији насели су многи, чак и изврсни интелектуалци, 
попут једнога Хајдегера или песника Готфрида Бена, вајара Арна Брекера, Јозефа 
Торака и Колбеа, најзад, нацистима је пришао и славни авангардни сликар Емил 
Нолде. У тој групи нашао се и, тада још млади, талентовани режисер Роселини - 
који је у доба бујања немачког и италијанског фашизма снимио свој познати филм 
Бела лађа са нескривеном митолошком поруком. Готфрид Бен је при покушају да 
дефинише своје песме инспирисане атмосфером и духом нацизма, у 
аутобиографији записао: „У песми се окупља раса, у њој се на тренутак одмара и 
налази предаха смирена људска природа. Она се не рађа сваких десет година, већ 
захтева један зрео народ”. 



 

III. АУТОНОМИЈА МИТСКИХ И УМЕТНИЧКИХ ФОРМИ  

Сличност мита и уметности не значи и истоветност њихових форми. Зато је 
Вилхелм Вунт сматрао да се „мит не поклапа са уметничким стварањем, како то 
мисли естетички идеализам, иако се вазда додирује са њим” [29]. Оно што је 
заједничко естетском и митском то је да обе настају као последица рада једне 
опште фантазије. У том смислу митолошка фантазија није никаква специфична 
душевна снага; она је истоветна са општом фантазијом. Тако су „естетско” и 
„митолошко” различити само према степену, али не и квалитативно, будући да су 
обе фантазије само „модификације једне опште функције фантазије”.  

Оно што чини специфичним сваку од ових двеју форми јесте њихов однос 
према „предмету”, „садржају”. Ернст Касирер је у покушају дистингвирања „мита” 
и „уметности”, приметио да нас не сме заварити чињеница да постоји „уска веза 
мита са песништвом” [30]. Оно по чему се естетска контемплација разликује од 
митског обликовања света јесте то што је за „естетски” однос према садржају 
сасвим небитно да ли песнички „објект постоји или не”, док је таква равнодушност 
„сасвим туђа митској имагинацији”, у коју је увек укључен „одређени акт 
веровања”. Ствар је у томе да би „мит изгубио основу без веровања у постојање 
свога објекта”. Дакле, док је за митску форму особен хоризонт Вере који је с оне 
стране његове чулне датости - која се као чулна у верском нужно мора 
трансцендирати, дотле се оно суштинско Уметности налази у самој тој чулности 
чија форма гуши сваки страни идеалитет који би да стекне право грађанства поврх 
„чулности”. Ако се у естетском бићу и налазе стране Идеје, оне се морају, рекао је 
једном Шилер, „угасити и поништити естетском формом”. 

Упркос узношења вредности и аутономног хоризонта мита и уметности, као 
форме које стоје супериорно над Разумом, Шелинг није превидео оно што чини 
супстанцију уметности, строго одвојивши „естетски смисао” дела од „митолошке 
његове садржајности”. Само у тој индиференцији спрам богова уметност осваја 
хоризонт слободе и обезбеђује властиту аутономију. На питање зашто су Грци 
изнедрили величанствене уметничке производе, додуше настале у митској 
инспирацији, Шелинг одговара, да се то десило само зато што су Хелени имали „у 
исти мах слободу према својим боговима”, што није случај са другим културама. 
На пример, „Индијац је остао још далеко дубље и унутрашње завистан од својих 
богова. Бесформне епске као и драмске песме Индијаца” на себи носе „један далеко 
догматичнији карактер него било које грчко дело исте врсте. Поетска озареност 
грчких богова у поређењу с индијским није нешто напросто изворно, већ плод 
дубљег, чак потпуног овладавањеа једне моћи која још увек господари индијском 
поезијом”. Слично је и са египатском митологијом и уметношћу. Наиме, египатска 
религија је била, додуше, веома развијена и „окамењена је у дивовским 
грађевинама, колосалним киповима”, но, и то је веома важно, „нека мобилна 
поезија, која би располагала са боговима као по своме пореклу слободним бићима, 
њима је изгледа потпуно туђа”. Једном речи, свуда тамо где је митологија 
транспарентно и у свом огољеном виду присустна у уметности, као код Феничана и 
Вавилоњана, њима би се могла „највише приписати нека [...] доктринарна 
поезија” [31]. 

Само онда поезија достиже своје звездане тренутке када је њен творац, како 
рече Шилер, успео да уз помоћ естетске форме потчини делу њему страни садржај, 



у нашем случају богове митологије, идеје из прошлости и традицију. Зато је 
Шелинг с правом закључио да се „поезија показује као нешто прво, изворно” 
уколико је била у стању да „савлада неко раније стање и појави се утолико 
мобилнијом, утолико више као поезија што је успела више да себи потчинила ту 
прошлост” [32]. Уметничко дело постаје узорно у својој врсти само утолико 
уколико је више успело да побуди утисак извесне нужности своје егзистенције, што 
је могућно онда када је њен садржај подигнут на ниво универзалне парадигме: 
„само вечан и нужан садржај у неку руку докида и случајност уметничког 
дела” [33]. 

Нема никакве сумње, Шелингу није страна идеја о присуству у уметности и 
митолошких идеја као и идеја строго монистичке религије, каква је хришћанство. 
Проблем је само у првенству форме. У уметничком делу мора бити примаран рад 
естетске имагинације као и доминација уметничког облика, коме је све остало 
потчињено. Религијска инспирација и садржај имају места у делу само онда када 
нису сметња остварењу у уметности естетске форме, када не гуше таленат и 
присуство универзалне, хуманистичке идеје. Продуктивно је само то „ако уметност 
из предмета које јој нуди откровење бира такве који надилазе оно ограничено 
хришћанско” [34]. 

КАКВО СЕ ГЛЕДИШТЕ ОВДЕ БРАНИ? 

Увелико се слажући са идејом да је мит синкретичан феномен, специфична 
синтеза естетског, етичког и истинитог; да је он особени говор о Исконском и Роду 
човека, ипак, овим одређењем садржаја „мита”, није сагледано до краја оно у њему 
специфично, по чему је мит у односу на друге облике истога реда особена 
симболичка форма. То битно налазим у ставу: да је мит трансценденција, укидање 
презентне реалности; превладавање динамичког и процесуалног, надвладавање 
хаоса уз помоћ Реда који се успоставља. 

Овде се брани став да митско и религијско нису онтолошки, већ у најбољем 
случају, ако их у уметности има, могу бити онтички хоризонт уметности, дакле, 
оквир, садржај, мотив и инспирација - што, по дефиницији, не тангира естетску 
форму, према томе ни онај супстанцијални елемент уметности. Осим неких 
националних митологија, грчке и римске, као и једног броја индоевропских, у 
којима се осећа знатан дах „естетичности” у уметничком облику, па се још и данас 
чине провокативним, можемо казати, да се оно трансцендентно у уметничком об-
лику налази управо у форми, а не у њеном садржају. Када би митско и религијско у 
уметности доиста чинили основу без које уметности нема, тада би се морало 
устврдити да свака митологија свој „вечни” супстрат, ако га и колико поседује у 
своме језгру, добија управо од божанског уметничког генија, од кога и уметност 
црпи своју снагу. Међутим, чињеница је да је свака митологија пре свега 
историјска творевина, ствар једног народа, као историјског ентитета, и да као 
таква застарева, док би њено перзистирање у историјском и национално 
диференцираном облику, какав је случај са грчком митологијом, имало захвалити 
присуству управо естетског чиниоца у њој. 

Чини ми се да је потребно темељно одвајати две ствари: а) вечну потребу 
човека да и у митској фантазији трансцендира свој пролазни фактицитет, од тога б) 



 

да објективација те „вечности” у конкретном модалитету митологије никако није по 
себи и једном заувек, за сва времена, дата као „вечна”. Држим да се једино у 
уметности остварује својеврсно „чудо”: потреба да се домаши до „вечног” и да се 
тај говор о „вечном” из једне конкретне и историјске перспективе на такав начин 
угаси „естетском формом”, да нам се привиђа како је та генерална проба једном 
успелог гашења, постала „прототипом” свих надолазећих извођења. 

Када не би било те differentia specifica мита и религије, с једне, и 
уметности, са друге стране, ма колико да су ове две форме особене, тешко би 
опстале у духовној култури човека. Оне су, додуше, сродне, можда и најсродније од 
свих других по томе што носе исти филозофски потенцијал: метафизичку тежњу 
ка трансценденцији, односно по наглашеном примату естетске потенције. Додуше, 
у уметности ова потенција представља conditio sine qua non њенога бића. Сродне 
су, затим, по „истиносној функцији” која се у обема формама домаша на равни 
имагинације, вере и предавања илузији. Свакако, у миту је ова илузија 
трансцендентне истине доминантнија но у уметности, што чини сада, на другој 
страни, њихову разлику, али и утврђује особеност мита. 

Докле год су „чисти рачуни” међу овим двема формама, без штете по 
особености једне и друге творевине, сарадња и пријатељство су могућни, чак 
међусобно подстицајни. Све док митска фантазија решава метафизички проблем 
опстанка, она је на своме властитом тлу. Исто тако, док уметност остаје у 
хоризонту имагинативне игре, преводећи свет чула у трансцендентни привид 
анестезијом интелектуалних моћи, уметност не губи свој идентитет. Када уметност 
не би пристала да се слободно и безпредрасудно игра и са самим митским и 
религијским садржајем, она би постала „заинтересовани привид” па утолико ништа 
друго до ancila митологије или религије, као што је у некој другој елаборацији, 
била у непотребној служби идеологије и политике, сазнања и подражавања 
истине, опонашања моралних принципа. 

Ето због тога је наш век, у коме владају моћи Политичког или Идеолошког 
ума, које су до краја злоупотребиле Науку и Разум, потчинивши их интересима 
сила Владања над људима, искористио митскe обрасцe, инструментализујући их, и 
уклопивши их у систем тоталитарне моћи. Тако су митска и уметничка 
супстанција, као две специфичне тежње за заокружењем и тотализацијом, за 
укинућем процесуалности и динамизма, које своде критицизам и сумњу на 
минимум, у рукама моћника тоталитарних режима који заустављају дијалектику 
реалнога збивања, постале своја супротност. Јер, и мит и уметност бивају 
„средства” у служби остваривања политички нехуманих циљева. Нацизам и 
етноцентризам митизирају реално збивање, проглашавајући презентну слику своје 
безумне имагинације за остварење колективног митског сна једног „узвишеног” 
народа. Свака трансценденција, поред и поврх тога реалитета, постаје сувишна. Из 
мита је искључена свака критичка функција, будући да он није више рефлекс на 
динамизам историјског, већ, средство фикције владајућег поретка, чиме ради на 
свом сопственом укидању. 

Подсетићу још једном да је сваки мит, свако дело уметности у бити 
трансценденција, критички рефлекс фантазије на овосветовни пораз егзистенције. 
Док је мит зачуђеном древном човеку над замршеном и хаотичном збиљом пружао 
утеху у једној заокруженој, и од сваке противречности и сумње ослобођеној слици, 
дотле су модерни мит и уметност, такође форме једне особене трансценденције, 



који пружају наду човеку наше цивилизације, скрећући пажњу како је овај 
историјски застој - етаблирање људске моћи и креативности, као и стављање 
целокупне духовности и слободе човека под контролу Ума и његових извршних 
органа: технике, политике и идеологије, само пролазни застој, те да се пробијање 
копрене тоталитарног ума може остварити у домену Утопијског, у модусу Наде. 

У времену у којем владају моћне политичке воље и индивидуалности 
обележене тоталитарним синдромом, у којем не постоји демократска контрола 
власти, било да је реч о већ одиграним тоталитарним режимима, или пак о свету 
Владавине технике која ретко подноси контролу демократске јавности, савремени 
мит жели да запретеним моћима слободне Индивидуе просветли и отвори пут Наде 
ка Будућем, да му поврати истински стваралачки Немир над привидом Процеснога, 
над онтички заустављеним кретањем. Нашем савременику индустрија свести 
заједно са индустријском свешћу и културом, нуди мит о „бољем” животу, али 
искључиво подастрт идејама технолошког успеха, идеологијом трошења. 
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Резиме: Постмодерна деконструкција религије тиче се четири основне теме, или идеје. 1) Најпре се 
односи на религијски мит као велику причу. У случају хришћанства, та велика прича је цела 
хришћанска концепција откровења, којим Бог открива човеку своју велику причу – од стварања света, 
до судњег дана и спасења. 2) Друго, постмодеран став да је сваки дискурс (па тиме и религијски) 
социјални (и лингвистички) конструкт, значи релативизовање религијског учења, што је супротно 
учењу сваке религије, укључујући ту и хришћанство. Ово постмодерно релативизовање се – заправо – 
надовезује на модерно (историјско) релативизовање које је истицало историчност религије (да митови 
и религије настају и смењују се у током историје). 3) Треће, постмодерно одбацивање логоцентризма, 
односи се у овом контексту на Бога као логос света (логосно устројство света) и на трансфер Бог–
човек (тј. од логоса, логосу – путем откровења). 4) Четврто, постмодерно одбацивање тзв. јаког 
субјекта односи се на хришћанску концепцију човека као бића надређеног живој природи по вољи 
Божјој и привилегованог у односу на природу, као изабраника спасења. То се – посебно – односи на 
хришћане као супер–јаке субјекте, који су у односу на остале људе посебно одабрани да понесу 
мучеништво и светло вере и спасења светом (а посебно на Христоса, као мега–супер јаког субјекта). 
Поједини богослови, различитих оријентација, реагују на изазове постмодерне на веома различите 
начине. Једни настоје (опет на различите начине) да посредују изазове постмодерне и да понуде 
алтернативне теологије и филозофије религије (а и редефефинисање саме постмодерне, укључујући ту 
и стварање тзв. конструктивне постмодерне која је угоднији партнер религији него деконструктивна 
постмодерна). Други у целини одбацују постмодерну и њене изазове. С друге стране, поједини 
постмодерни аутори се враћају религији на различите начине: било тако што наглашавају темељну 
важност вере, или љубави, као важних конституената религијског искуства, или преко језичких игара, 
као што је денегација. 

Кључне речи: велика прича, деконструкција, субјект, свети језик, религијски дискурс, изабрани 
народ, постмодерни плурализам, денгација, љубав, вера. 

POSTMODERNISM AND RELIGION – 
FROM DECONSTRUCTION TO DENEGATION 

Abstract: Postmodern deconstruction of religion is related to four aspects. 1) First, it means the 
deconstruction of religion as a grand narrative, deconstruction of the religious authentic subject, 
deconstruction of revelation as the monopoly on truth, and deconstruction of religious concept of history, as 
God’s plan to save mankind. 2) Second, the postmodern attitude toward any discourse as a social and 
linguistic construct, means deconstruction of religious teachings as a truth transferred in holy language, to 
subjects who qualified by faith, and proposal of their relative value, for a particular social group, in particular 
historical, and linguistic settings. This means that religion is relative, related to its chosen people, and chosen 
times. 3) Third, postmodern deconstruction of logocentrism, means that God – as logos, that communicates 
and transfers the one and only truth to his favorite subject (Moses, Jesus, or Mohammed) – is a construct of 
religious imagination, a social, and gender monopoly. 4) Fourth, postmodern negation of the subject is 
contrary to the Christian concept of man, as a being specialy favored by God, and asigned as a ruler upon 
other beings. It is also contrary to the concept of Christian as a specially favored subject, and Christ, as a 
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paticular, great Subject: man–God. To these postmodern challenges theologians of various denominations 
react in various ways – some of them try to integrate the postmodern challenges (including feminist), into 
their revised theological discourses. Some consider postmodern pluralism as incompatible with authentic 
religion. Also, some postmodern authors reconstruct a sort of come–back to religion, either by positing the 
basic value of faith, and love, as parts of religious attitude, or by linguistic games, like denegation.  

Keywords: grand narrative, deconstruction, subject, holy language, religious discourse, chosen people, 
postmodern pluralism, denegation, love, faith 

ДЕКОНСТРУКЦИЈА – РЕЛИГИЈА КАО „ВЕЛИКА ПРИЧА” 

Постмодерна деконструкција религије тиче се четири основне теме, или 
идеје. 

1) Најпре се односи на религијски мит као велику причу. У случају 
хришћанства, та велика прича је цела хришћанска концепција откровења, 
којим Бог открива човеку своју велику причу – од стварања света, до 
судњег дана и спасења. 

2) Друго, постмодеран став да је сваки дискурс (па тиме и религијски) 
социјални (и лингвистички) конструкт, значи релативизовање религијског 
учења, што је супротно учењу сваке религије, укључујући ту и 
хришћанство. Ово постмодерно релативизовање се – заправо – надовезује 
на модерно (историјско) релативизовање које је истицало историчност 
религије (да митови и религије настају и смењују се у током историје).  

3) Треће, постмодерно одбацивање логоцентризма, односи се у овом контексту 
на Бога као логос света (логосно устројство света) и на трансфер Бог–човек 
(тј. од логоса, логосу – путем откровења). 

4) Четврто, постмодерно одбацивање тзв. јаког субјекта односи се на 
хришћанску концепцију човека као бића надређеног живој природи по вољи 
Божјој и привилегованог у односу на природу, као изабраника спасења. То 
се – посебно – односи на хришћане као супер–јаке субјекте, који су у 
односу на остале људе посебно одабрани да понесу мучеништво и светло 
вере и спасења светом (а посебно на Христоса, као мега–супер јаког 
субјекта). 

У свом делу Постмодерно стање Лиотар (Lyotard, 1984) одређује 
постмодерну као неверицу, или неповерење према метанарацијама – или, „великим 
причама” – које имају тотализујућу амбицију свеобухватних, систематских 
објашњења, са амбицијом да дају одређену перспективу човеку и историји (у 
хришћанству та перспектива је одређена божјим планом спасења, а у секуларној 
историји, доминантним смером историје). 

У велике приче спадају како садржаји модерне, тако и премодерне нарације, 
тј. водеће религије. Дакле, то су и велики системи филозофије, науке, историје, 
велике теорије уметности, али и велике религије. 



 

Лиотар доводи у контраст модерну и постмодерну, па каже да су за модерну 
карактеристични: 

1) амбиција да се постигне синтеза и обухватност,  
2) уверење да је остварива аутентична, интегрисана и одговорна личност,  
3) тежња ка дубоком и фундаменталном,  
4) уверење да је могуће открити објективне, обавезујуће истине света, 

историје и човека.  

У Лиотаровом фокусу је модерна, јер се један део постмодерне критике 
мало освртао на религију, пошто полази од тога да је хришћанство сишло са 
историјске позорнице (Бог је мртав), тако да се окреће модерни као историјски 
релевантном партнеру и противнику. 

Међутим, по одређењима која су узета у обзир, видимо да – имплицитно, 
или експлицитно – у кош са модерном, улази и пре–модерна, тј. религије које са 
модерном деле нека важна обележја, као што су: 

1) претензија на обухватност, целовитост, 
2) захватање у фундаментално, у дубину, 
3) интегрисани и одговорни субјект – аутентично сопство, 
4) уверење да постоји једна истина и  
5) историја света, коју хришћанство сматра откривеном (од стране Бога 

човеку), а модерна сматра да је човеку могуће да открије ту историју 
властитим сазнањем и да је изложи на универзално прихватљив начин. 

Насупрот томе, постмодерна сматра: 

1) да је све подложно деконструкцији и фрагментацији, 
2) да је аутентично сопство (личност) илузија – тј. (само) покушај да се 

постваре или супстанцијализују обични склопови, или ансамбли 
друштвених улога које чине неког појединца,  

3) да су тзв. „истине” (историјске, умске) социјални конструкти друштвених 
група и њихових језика,  

4) да је историја (само) мрежа језичких игара,  
5) да је језик самореферентни систем који није у стању да укључи истине 

изван себе самог, јер ствара значења и истине на основу самог себе,  
6) да отуда и нема трансцендентног, обухватног, објективног логоса (тј. нити 

таквог језика, истине, или обухватног објективног ума – схваћеног било на 
антрополошки, метафизички, или теолошки начин),1 

7) да је једина реалност „виртуелна реалност” (овде је технички термин из 
света компјутера метафора за велике, обухватне приче које претендују да 
буду истина и само истина, тј. умно објашњење света и историје). 

                                                      
1 Антрополошко схватање ума (умска спознаја) се развија код Канта, или Фојербаха, метафизичко 
схватање код Платона, или Хегела (светски ум), а теолошко у хришћанској филозофији (Логос = Бог). 
Са становишта постмодерне и Бог (религије) и светски дух, или ум (метафизике) су као диносауруси у 
историји културе – изумрли; од њих су остали само скелети, или „испражњени означитељи.” 



ПОСТМОДЕРНА РЕВИЗИЈА 

Постмодерна ревизија богословије значи – између осталог – и окретање од 
традиције и историје, јер по постмодерном тумачењу традиција и историја су 
велика прича, или конструкт победника. Постмодерна се окреће ревизији у 
садашњости и будућности. 

Идеје које су некад биле сматране објективним и рационалним, у 
постмодерни се сматрају логоцентричким (разум белог мушкарца који претендује 
да буде мериторан и универзалан), сексистичким, хомофобичним, или 
патријархалним (патерналистичким). Отуда се тражи ревизија свих категорија у 
религији – од представа о божанству, до верске службе, ставова према полности и 
друштвеној правди.  

Дебате укључују питања и дилеме да ли треба концепт бога заменити, или 
допунити богињом, да ли дати предност интелектуалном, или духовном; да ли 
постмодерна религиозност треба да ревидира опозицију паганизма и 
религиозности, место хомосексуалности и лезбијских склоности, и сл. 

Једна од упадљивих разлика традиционалне богословије и постмодерне 
ревизије је и укидање идеје хијерархије у сваком погледу и домену, због тога што 
се сматра да хијерархија значи репресију. Постмодерна ревизија афирмише 
хетерархију, флексибилне границе и плурализам.  

Надовезујући се на неке идеје и ставове New Age–а, постмодерна одбацује 
доминацију разума и логоцентризам, а афирмише интуицију, логику тела и типове 
сазнања који долазе из мита, обреда, драме и уметности.  

ФЕМИНИСТИЧКИ РЕВИЗИОНИЗАМ 

„Постмодерна религиозност” се позива и на старе матријархалне, или 
паганске (индијанске) обреде и религијске идеје, повезујући то са феминистичким 
захтевима. 

Феминистички ревизионизам богословије спада у постмодерну, јер 
деконструише западну (хришћанску) традицију, указујући на њену патријархалну 
једностраност и пристрасност. Према феминистичком тумачењу, патријархалност 
аутоматски искључује женско искуство из религијског дискурса и онемогућује 
женама да остваре потенцијале властите психе у религији. На тој основи 
феминистичка ревизија иде до става да је женама потребна богиња и да је потребно 
легализовати и вратити ритуале матријархалних култура. 

Овај став је (делом, или у већој мери) у противречности са историјским 
искуством, с обзиром да су многи истраживачи историје хришћанства установили 
да су у појединим периодима, а нарочито на његовом почетку, кад се хришћанство 
ширило у римској империји, жене биле ватрени поборници и носиоци хришћанских 
идеја и вере.2 

                                                      
2 Тако Рјенкур указује – „Мушкарци су се преобраћали у хришћанство поглавито под утицајем жена. 
жене на високом друштвеном положају и припаднице владарских кућа, често су биле хришћанске 
преобраћенице, које су без разлике покушавале да своје супруге, очеве, браћу и синове приволе да им 
се придруже у новој вери...” (Rjenkur, 1998: I, 238). То се понавља и више векова касније (X–XII век), 
у процесу покрштавања средње–европских словенских и руских кнезова. „Покрштавање је 
преобраћеним кнежевима отварало тако значајан пут за средњевековну политику, женидбене везе у 



 

Феминистички ревизионизам јавља се данас у различитим конгрегацијама 
на Западу (католичким, протестантским, унитаристичким, православним) и некад 
се повезује са враћањем паганизму, или неопаганизмом, истицањем да је западна, 
хришћанска традиција не само потиснула ове традиције, него и спровела геноцид 
над људима (племенима) који су носили ту традицију. У том контексту се 
истовремено артикулише захтев за враћањем свих права (укључујући и духовна) 
домороцима, женама и земљи – јер су они делили заједничку судбину, као жртве 
репресије, експлоатације и пустошења.  

Феминистичка ревизија религиозности је некад умерена (кад захтева само 
ревизију идеје Бога и допуну идејом Богиње, или женског начела у идеји Бога), а 
некад радикална. У радикалном виду је то или успостављање неопаганства, или 
ревизија и враћање вештичарењу, као позитивној активности. У том контексту се 
вештице из Средњег века не само ревалоризују као аутентичан израз феминизма 
који је проглашен за зло и прогањан у шовинистичкој мушкој култури, него се и 
обнавља њихов култ и пракса (која сада није ни окренута бацању злих чини – што 
по феминистичком тумачењу вештице и нису радиле), али у новим околностима и 
новим садржајима. Вештичарење је сад редефинисано као нова терапијска пракса, 
или као ширење свести у духу једне нове, неспутане женствености, како то описује 
једна од заступница овог покрета, Маргот Адлер (Adler, 1986: 37). 

ПОЛИТЕИЗАМ И ПЛУРАЛИЗАМ 

Други аутори, блиски неопаганизму, стављају нагласак на политеизам (види 
Miller, 1974), сматрајући да је за плуралистичко друштво политеизам (или 
паганизам) адекватнији тип религиозности од монотеизма. За то постоје три 
разлога. 

Прво, монотеизам је представљао покушај да се сви системи мишљења – 
било да је реч о политици, историји, филозофији, схватању природе, или 
психологији – подреде једном принципу, или логосу. То је непримерено и застарело 
у друштву које је радикално плуралистичко и релативистичко. 

Друго, у савременом друштву еколошки проблеми постају све тежи и 
важнији, а политеизам је сматрао да су божанства повезана са природом, да 
повезују човека са природом и упућују га на њу, док монотеизам обећава 
избављење из природе и материје, као стања палости.  

Треће, политеизам више одговара људској природи и свести. Отуда потиче 
и стална борба са јересима у монотеизму, док политеизам то прихвата као део 
плурализма човека и друштва. 

Милер сматра да нови политеизам почива на открићу политеизма психе, тј. 
на увиду у различите потенције, значења и постојања, који су нам дати у реалности 
свакодневног живота (Miller, 1974: 65).  

                                                                                                                                                 
кругу хришћанства: византијска кнегиња Ана удала се Владимира I, тек када је овај, захваљујући њој 
примио хришћанство, вероватно се и Добрава удала за Мјешка I, када је овај одлучио да се покрсти. И 
Готшалк, хришћански кнез паганских Ободрита из истих разлога се оженио данском књегињицом 
Сигридом итд.” (Ловмјањски, 1996: 202). 



ПОСТМОДЕРНА БОГОСЛОВИЈА – ПРИХВАТАЊЕ И ОДБАЦИВАЊЕ ИЗАЗОВА 

Поједини богослови различитих оријентација, реаговали су и реагују на 
изазове постмодерне на веома различите начине. Могућа подела је на:  

a) оне који настоје (опет на различите начине) да посредују изазове 
постмодерне и да понуде алтернативне теологије и филозофије религије (а и 
редефефинисање саме постмодерне, укључујући ту и стварање тзв. 
конструктивне постмодерне која је угоднији партнер религији него 
деконструктивна постмодерна) и  

b) оне који у целини одбацују постмодерну и њене изазове. 

Поједини аутори предлажу и поделу на либералне и конзервативне теологе, 
при чему се ова подела може, али не мора поклапати са горњом поделом на „а” и 
„б” (тј. конзервативни теолози могу бити како они који одбацују постмодерну, или 
они који прихватају њене изазове на начин који се може сматрати конзервативним).  

а) Они из прве групе се често разликују. Међу њима су и они који 
примењују увиде и анализе аналитичке и постмодерне филозофије на читање 
основних хришћанских текстова и покушавају да граде богословске варијације и 
теологије на маргинама, или кроз постмодерну мисао. 

Други реагују на изазове постмодерне градећи неку врсту либералне, 
постмодерне богословије. 

Трећи у том либерализму иду и даље, па укључују и идеје полних студија 
(gender studies), или феминизма, у својеврстан ревизионизам класичне богословије. 

Четврти – који сматрају да постмодерна (са модификацијама у правцу 
„конструктивне” постмодерне) може бити и савезник либералне богословије, или 
једне филозофије религије – покушавају да постмодерну негацију идеја и ставова 
модерне (посебно просветитељско–декартовског наслеђа) преокрену у корист 
богословских идеја (тј. да одбацивање модерне тумаче, или схвате, као прилику за 
повратак религији, или враћање премодерној мисли – по начелу „негација 
негације”). Међутим, досег тога је ограничен, јер – као што смо већ видели – 
одбацивање модерне као велике приче и свега што је с тим повезано, истовремено 
је и одбацивање религије као велике приче (хришћанског плана спасења, између 
осталог). 

б) Међу онима који у целини одбацују постмодерну и њене изазове по 
филозофију религије има представника из различитих деноминација: 
протестантска, католичка, православна, унитаристичка итд. Сада ћемо приказати 
дилеме у унитаризму у односу на постмодерну, а потом један вид одбацивања 
постмодерне из угла православља. 

УНИТАРИЗАМ И ОДБАЦИВАЊЕ ИЗАЗОВА 

Многи унитаристи (Unitarian Universalists) се опиру утицају 
постмодернизма у својим храмовима, истичући да је – између осталог – њихов 
захтев за враћањем спиритуалном, враћање у мрак мистицизма, сујеверја, 
прерационалних и митских веровања, каже Сузан Мејер (1996). Разум треба да 
остане основа унитаризма, као и одговорно трагање за истином и значењем. 



 

Неки међу њима, који се залажу за постмодерне трендове, сматрају да нова 
унитаристичка духовност треба да буде једнако отворена према разуму, као и према 
мистицизму, јер је и то део људског искуства, а да би то отварање привукло 
унитаризму нове генерације верника. 

Све то изазвало је поделе у унитаризму, о којима говори Сузан Мејер 
(1996): 

– Многи верују да уместо да буде корак напред у будућност, са разумом, 
слободом и толеранцијом као руководећим вредностима, нове тенденције 
представљају корак назад у таму мита, мистерија и магије. Тако, сада се говори о 
диверзитету и отворености, али нема више толеранције, или широкогрудости, 
према онима који говоре са становишта рационализма, религијског хуманизма, или 
политичког конзервативизма. Ако неко доведе у питање обожавање богиње у 
унитаризму, одмах ризикује да га оптуже за мизогинију. Ако неко постави питање 
у вези са улогом неопаганизма у унитаризму, ризикује да га етикетирају као неког 
ко сузбија етничке мањине или као експлоататора земље. (...) Стога неки тврде да 
је плурализам постао „новоговор” апсолутног, некритичког, моралног, 
интелектуалног и духовног релативизма.  

ПРАВОСЛАВЉЕ И ПОСТМОДЕРНА 

Међу онима који одбацују не само постмодерну деконструкцију, или 
ревизију (примењену на религију), него и критикују постмодерно плуралистичко 
друштво, јесте и један број православних богослова на Западу. Један од њих – Тома 
Хопко (пореклом Рус), декан Факултета семинара Св. Владимира у држави Њујорк 
– излаже своје идеје, за које сматра да су релевантне за православне и у другим 
срединама јер – како каже – православни у Северној Америци и Европи живе у 
постмодерном плуралистичком друштву (чији су корени у модерној америчкој 
либералној демократији), док ће они који живе у источној Европи убрзо такође 
живети у таквом друштву. У том смислу, он сматра да његове дијагнозе нису 
релевантне само за северноамерички континент, јер – како каже – радикално нова 
ситуација у којој су се нашли (или ће се убрзо наћи) православци и остали 
хришћани у различитим деловима света, јесте глобално село, пошто сви крећу ка 
сличној организацији друштвеног живота. 

То постмодерно друштво он овако описује: 
У постмодерном плуралистичком свету нема истине, правде, доброте и 

лепоте за које су сва људска бића створена да их открију, сазнају и да у њих верују, 
ка којима су позвани да се уподобе мишљу, речју и делом, а њихова привилегија би 
била да уживају и да се радују тим вредностима, којима су благосиљани и због 
којих хвале Бога. Нема смисла и сврхе који би били заједнички свима. Уместо тога 
постоји креатура реалности, или – тачније – многе творевине псеудо–реалности, 
створене субјективном вољом појединца, партија или „интересних група” у 
домену политике, моћи, само–промоције или пермисивности. Носиоци модерне 
либералне демократије сада постају објекти обожавања и сврха самима себи, у 
једном политизованом и хедонизованом свету. Слобода постаје распусност 
(Freedom becomes licence). Присвајање постаје право, а разлике се деификују. 



Срећа, сада схваћена као материјално и псеудоспиритуално задовољство, постаје 
обавезујућа за све.  

Ако је пре више од пола века Х. Ричард Нијбур (Richard Neibuhr – у свом 
делу The Kingdom of God in America, 1937, стр. 193) могао рећи да у модерном 
америчком либералном протестантизму „Бог без гнева, доводи људе без греха, у 
краљевство без суда, кроз службу Христу без крста” – сада се може рећи да у 
новом добу, постмодерног плурализма, божанство без суверенитета, доводи људе 
без достојанства, у раздобље без одговорности, користећи се богом или богињом 
по вашем избору, без икакве трагедије.  

На основу тога он саветује најпре шта не треба чинити, а затим шта треба 
чинити (овде само наводимо шта не треба чинити): 

1) Православни хришћани не би требало да поричу постојање 
„постмодерног плурализма” нити то да његова моћ расте у свим деловима света. 
Потценити његов утицај било би фатално за православље, јер он доноси 
револуцију непојмљивих размера. 

2) Била би фатална грешка мислити да су православни и њихове цркве 
имуни на постмодернизам и незахваћени његовим утицајем и снагом. Ми, 
православни, потребно је само да сагледамо себе (а сагледати себе је веће чудо 
него дићи се из мртвих, кажу наши свеци) и да увидимо да је тако. Један 
психијатар који описује хомосексуални покрет у Америци и његово место у 
савременом америчком етосу, рекао је „да се велика количина памети може 
ставити у службу незнања кад је потреба за обманом дубока” (C. W. Socarides: 
Homosexuality: A Freedom Too Far, стр. 234). Његове речи звуче као речи свеца 
подвижника који описује духовну обману (прелест). Није ли то упозорење 
применљиво и на нас православне, будући да су нам данас дубоко потребне илузије 
и обмане о нама самима, нашим црквама, нашим историјама, нашим суседима и 
нашем свету? 

3) Треће, ми православни не треба да реагујемо на постмодерни плурализам 
мислећи да можемо одбацити савремен свет тражећи уточиште у неком 
властитом свету. То би била предаја самоискривљењу и искушењу које смо 
позвани да откријемо и да му се одупремо. Јер, то је управо оно што 
постмодернизам жели да учинимо, као и да брани наше право и разлог да тако 
чинимо. Ми не можемо градити наше реалности субјективним измицањем 
(subjective fiat). Морамо се укључити у реалност таква каква је и преузети 
одговорност за њу пред Богом. Морамо живети у свету који је по Божјем 
провиђењу наш.  

4) Коначно, не смемо постати жртве постмодерног плуралистичког 
погледа на свет као да је он нека нова прилика за човечанство, коју православни 
треба да прихвате са добродошлицом, као нешто што је инхерентно у складу са 
традиционалним православним погледима на слободу, лично достојанство, 
културни диверзитет, богословију отеловљења и апофантичку мистичку 
богословију, или са нашом подједнако традиционалном (понекад, површном) 
критиком „западног” рационализма, пиетизма, легализма и морализма. 

Видимо да Хопко одбацује, како покушаје да се из угла богословије 
богословија и постмодерна приближе, тако и настојања из угла постмодерне, да се 
јаз између постмодернизма и богословије ублажи, или да се православље повуче из 
те конфронтације.  



 

ПОСТМОДЕРНИ ПОВРАТАК РЕЛИГИЈИ 

Тенденција да се јаз између постмодернизма и религиозности ублажи, или 
замагли, може се запазити како код неких постмодерних богослова, тако и код 
неких постмодерниста, као што су Жак Дерида и Ђани Ватимо. 

ВЕРА И ЉУБАВ 

У свом зборнику под насловом Религија, Дерида и Ватимо (1996) су 
окупили низ живих филозофа који се баве питањем религије и њене обнове у 
различитим деловима света и код различитих друштвених слојева, посебно 
филозофа. 

Ватимо (о коме говори и Рорти, 2002) се последњих година у луку враћа 
религиозности своје младости, тј. католичанству, истина са извесним 
„ревизионизмом” – прво, тако што Христа не поистовећује ни са истином, ни са 
моћи, него једино са љубављу и вером и друго, тако што „заобилази” давнашње 
сукобе религије са филозофијом и науком и закључује: „зато што су се разводниле 
метафизичке мета–приче, филозофија је поново открила плаузибилност религије, те 
услед тога религиозну потребу опште свести може да посматра изван схеме 
просветитељске критике” (Rorti, 2002, стр. 9). 

Ако један постмодерниста може да раскрсти са метафизиком, а онда да се 
врати миту, онда је могућа свака мета–прича, а не само метафизичка. 

У својој књизи Вера, Ватимо (Vattimo, 2000) је критичан према 
институционализованој религији и цркви, али се враћа вери. По њему, ослобођена 
постмодерном од субординације знању, вера се открива као кључни чинилац 
културног и личног живота. 

Када је Ватима његов негдашњи учитељ питао – да ли још верујеш у Бога, 
овај је одговорио: „Па, верујем да верујем”. То му је била полазна тачка да у књизи 
„Након хришћанства” (After Christianity, 2002) објасни како је своју веру обновио 
након периода бављења Ничеом и Хајдегером. У првом делу књиге он доказује да 
је секуларизација била испуњење средишње хришћанске поруке и да је припремила 
људе за нову фазу хришћанства (отуда наслов „након хришћанства” – што би 
требало да сугерише и неки остатак постмодернизма у свему, тј. пост–
хришћанство). У другом делу он показује да је постмодерна фрагментација и 
постколонијализам припрема за „духовно раздобље” према давнашњој подели 
историје, код Ђоакина ди Фјореа.3 

На крају, Ватимо долази до закључка да је „мека мисао” – до које је 
филозофија дошла кроз постмодерну критику метафизике и увид да је све само 
интерпретација, да је „стварно” релативна категорија, те да нема чврсте и тврде 
истине, како је веровало просветитељство, у својој критици религије и сујеверја – 
омогућила да религија поново постане озбиљно питање за филозофију. 

                                                      
3 Ђоакино ди Фјоре (Gioacchino da Fiore, 1130–1201), италијански мистик, који је развио хришћанску 
филозофију историје, са три „прогресивна” периода–раздобља: Оца, Сина и Светога духа. За Ватима 
он је значајан и као један од оних који су се трудили да иза „писма” проникну у „дух” Светог писма. 
Ако умни дух ниче из писма Старог завета (Оца) и Новог завета (Сина), онда значи да ће се и историја 
саобразити томе, те ће ново духовно доба настати надовезивањем на претходна два. 



Дакле, видимо да размекшана мисао омогућује Ватиму да се врати вери и 
љубави. Спиноза би вероватно узвратио: Amor Dei intelectualis. 

На скупу посвећеном теми Религија и постмодерна одржаном на 
католичком Универзитету Виланова (у САД), септембра 1997, Жак Дерида је 
говорио о повратку вери у нешто немогуће, а радови са скупа су објављени у 
зборнику под насловом Бог, дар и постмодерна (Cupitt, 1998). 

А/ТЕОЛОГИЈА – ДЕНЕГАЦИЈА И СВЕТО 

Нешто другачије томе приступа Марк Тејлор (Taylor, 1984, 1990), који 
пихвата постмодерну тезу о језичким играма и цео однос постмодерне и религије 
решава у равни језичке игре. 

У свом делу посвећеном постмодерној а/теологији (Taylor, 1984), он полази 
од двојства теизам – атеизам и из тога гради своју деконструктивну кованицу 
а/теологија, која би требало да наидиђе двојство теологија–атеологија. Она треба 
да означи и крај теолошког двојства Бог-човек и просветитељског двојства човек–
Бог. 

А/теологија је нова нарација спасења у времену након смрт Бога, која 
надилази како причу о слабом и грешном човеку коме је потребан опроштај да би 
задобио живот вечни, тако и просветитељску причу о моћном човеку који својим 
снагама себе спасава кроз историју прогреса. Кроз апофатичко „нити ово/нити оно” 
а/теологија треба да ослободи човека двојства успостављеног паром „веровање у 
Бога–неверовање у Бога”. 

Дакле, то становиште претендује да надиђе супротност између онтолошког 
теизма и хуманистичког атеизма кроз реторику постмодерне – да врати интерес и 
однос према светом након „смрти Бога”. Наиме, „смрт Бога” је одсуство које води 
поновном рађању интереса за свето. „Свето није Бог, него оно што преостаје и што 
прилази након што су богови заказали” (Taylor, 1990: стр. 231). Тејлор нуди своју 
а/теологију за постмодерну епоху, пост–атеистичког друштва. 

У својој новијој књизи Денегација Бога (1994) он истиче да његово 
становиште није резултат негације негације, него денегације. По њему, парадокс 
денегације не сме се побркати са негацијом негације. Ту разлику он тумачи овако. 
У негацији негације супротности су реципрочно успостављене кроз процес у коме 
је разлика успостављена, док је идентитет сачуван. Стога је негација негирана тако 
да виша афирмација представља измирење, или синтезу супротности. Насупрот 
томе, денегација је негација која негира саму себе и тиме понаваља негацију коју 
привидно негира. Стога у денегацији супротности нису измирене у вишој синтези, 
него се држе заједно у својој одвојености. 

Тејлор своје становиште овако излаже: 
Више не верујем у Бога, али више не могу да не верујем у свето. Вера у Бога 

је постала немогућа а вера у немогуће неизбежна, када одређена побожност 
(piety) мишљења човека доводи до ивице немишљивог, где свето прилази повлачећи 
се и повлачи се прилазећи. Свето је денегација Бога, а Бог је денегација светог. 
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„Истински непријатељ човечанства је сам човек” 

Александар Кинг и Бернар Шнајдер 

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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Резиме У раду се најпре расправља појам „индивидуације” у аналитичкој психологији К. Г. Јунга, а 
затим појам „обожења” у хришћанству. Поредећи садржај оба психичка и духовна процеса – циљ је и 
једном и другом процесу развој човека од индивидуе до личности – могуће је открити њихову 
сличност. У другом делу рада истражује се веза између науке и религије и њихова помоћ, заједно или 
одвојено, у природном процесу човекове индивидуације и/или обожења. Аутор се на крају залаже за 
чвршћу повезаност науке, психологије и религије, сматрајући да човек, као мисаоно и духовно биће, 
не може избећи свој егзистенцијални сусрет са религијом. 

Кључне речи: индивидуација, обожење, морал, наука, религиозно искушење 

SCIENCE, RELIGION AND PSYCHOLOGY 

Abstract: In this paper three ideas are considered. First, similarity between two processes: individuation in 
analitic psychology of K. G. Jung and deification in Christianity. Second, relationship between science and 
religion, in sense to help us, separatly or together, in two previous processes. Finally, bearing in mind that 
human being posesses both sense and spirit, the author argues that stronger link between science, religion and 
psychology is nesessery, and that human existential facing with religion is unavoidable. 

Keywords: individuation, deification, morality, science, religious temptation. 

ИНДИВИДУАЦИЈА И ОБОЖЕЊЕ 

Појам „индивидуација” први пут се појављује у Јунговој књизи Психолошки 
типови из 1920. године. У једној другој Јунговој књизи (Однос између Ја и 
несвесног) Јунг дефинише индивидуацију као „долажење самом себи” или као 
„самореализацију”. Могли бисмо још индивидуацију назвати процесом 
уцеловљивања личности, процесом сазревања на путу од индивидуе до личности, а 
овај процес сматрати спонтаном, природном тежњом човека ка препознавању себе 
као Сопства, надређен принцип који у себи садржи Ја. Principium individuationis као 
„основа постојања јединке, или посебности”, налази се већ код Аристотела, 
Алберта Великог, Лајбница, Спинозе и других великих мислилаца на Западу. 

Без обзира што је индивидуација природан процес који је својствен сваком 
живом бићу, не остварује га свако. Морамо разликовати тзв. природни процес 
индивидуације, који протиче углавном аутономно, без довољног учествовања 
свести, и свесно доживљен, вођен и прорађиван процес индивидуације, типичан за 
мањи број људи.1 

                                                      
* e-mail: tfsoc@eunet.yu 
1 Мој старији пријатељ, покојни академик Милош Радојчић, врстан математичар, говорио је, поводом 
оваквих расправа о сложености човековог бића да је човек „душа осећања”, „душа свести” и „дух 
надсвести” (о духу говоримо ако прихватимо трочлану поделу људског бића на тело, душу и дух, 



Јунг је индивидуациони процес делио на два дела, временски распоређена у 
прву и другу половину живота. У првој половини живота, у случају када 
индивидуација протиче релативно нормално, човек образује своју Персону (модел 
понашања), упознаје своју Сенку (инфериорни део свога бића), на дубљем нивоу 
суочава се са архетипским фигурама Анимуса и Аниме (мушком и женском психом 
у оба пола), и тако, релативно успешно решава своју породичну и професионалну 
ситуацију. У другој половини живота (негде око 45 година живота), уколико је 
човак повољно прошао и прешао разноврсне кризе и препреке (које су неминовне и 
иза којих криза човек излази – ако излази – зрелији) у првој половини живота, 
указује му се пут дубљег осмишљавања живота, откривајући спонтано у себи 
архетипског homo religiosus (присутног у сваком човеку), који га упућује на 
постваривање Сопства у чијем је језгру скривен стваралачки принцип човеков – 
homo creator, а за хришћанске народе и Богочовек, Исус Христос. 

Када је реч о хришћанству и човеку хришћанину, обожење (theosis) је 
процес обоготворења човека, његов доживотни пут духовног напредовања. У 
центру овог развоја налази се Бог као личност (што је било непојмљиво за било 
коју религију пре јудеохришћанства), и човек као личност. Бог је, према 
хришћанском учењу, ставио у човека велики динамички потенцијал који се 
испољава као могућност бескрајног раста човековог, али без Божје благодати, 
човек не може сам да „расте”, јер прети опасност да без помоћи Богочовека, човек 
постаје човекобог. 

Треба подвући сличност између Јунговог учења о доживотном процесу 
човекове индивидуације (могли бисмо рећи и сазревања) и хришћанског појма 
доживотног процеса обожења (који се процес, према неким светим хришћанским 
Оцима наставља и после смрти). 

ОДНОС НАУКЕ И РЕЛИГИЈЕ: РЕПУЛЗИЈА ИЛИ АТРАКЦИЈА? 

Какве везе може имати моје досадашње излагање појма индивидуације у 
савременој дубинској психологији (не само код Јунга) и појма обожења у 
хришћанству са нашом главном темом: наука, религија и психологија (а ова у 
односу на друштво)? Да ли су претерана моја очекивања, као хришћанског 
антрополога да сазнам у којој се мери фасцинантан развој науке у XX веку и на 
почетку XXI века, приближава или све више удаљава од човековог религиозног 
погледа на свет, и како се онда наука и религија, приближавањем или удаљавањем 
једна од друге односе према друштву? У којој мери наука и религија, заједно или 
одвојено, помажу или одмажу природни процес индивидуације и/или обожења, на 
доживотном путу индивидуе која треба постепено да постане личност? 

Опоменимо се да је идеја развоја, па и еволуције, присутна већ код 
философа пресократичара (Анаксимандар и Емпедокле), а онда нарочито код 
Аристотела, за кога душа, прва ентелехија тела, као активни принцип који ствара и 
усавршава тежи савршенству, као и свет. Каснија идеја развоја у природним 
наукама (Дарвин, Спенсер), присутна у материјалистичком схватању еволуције, 
налази своје корене, можда парадоксално, и у јудеохришћанској религији и њеном 
релативно рано постављеном циљу човеку – хришћанину, како, наиме, да се од 

                                                                                                                                                 
позивајући се на посланицу Солуњанима Апостола Павла-5, 23). Исправан ток индивидуације био би 
онда, према Радојчићу, постепен развој „душе осећања” у „душу свести” и „дух надсвести”, уз 
непрестано оплемењивање својих осећања и изоштравање умне свести. 



 

индивидуе вине до личности и тако постане оно што је Бог човеку од почетка 
наменио: да постане Божији пријатељ (Јованово јеванђеље, 15, 15), а не да буде или 
остане роб или најамник. 

Да се подсетимо нечег до сада реченог и да поновимо, или и проширимо 
питање упућено науци. Појам индивидуације у савременој дубинској психологији, 
као што смо рекли, не противречи појму обожења у хришћанству. За науку се с 
правом одавно говори да непрестано напредује. Да ли је појам напретка, развоја, 
еволуције (материјалне и/или духовне) мислена замка у коју је човек давно упао и 
више из те мреже не може да се извуче, или тај појам има свог дубљег смисла, али 
онда кога, ако не религиозног. Да ли ово онда значи да нема успеле индивидуације 
(реч је сада само о развоју појединца) без религиозности? Не мора тако да буде. Бог 
је и откривен и скривен, Он говори и ћути. Бог, међутим, увек очекује од човека да 
га из слободе тражи – и воли. Па, индивидуација, а онда и/или обожење и није 
друго него мучан и болан пут од неслободе ка слободи, од детерминизма до 
индетерминизма и натраг, ка осмишљеном детерминизму, од роба, преко најамника 
до Божијег пријатеља. Изгледа да је неопходно да на овоме трновитом путу 
индивидуације и/или обожења прођемо (ако прођемо) кризу атеизма, пантеизма, 
деизма, манихејског дуализма, да будемо речју, једно време сами, страховито сами. 

Наш велики песник и хришћански мислилац Момчило Настасијевић, у есеју 
У одбрану човека из 1934. године, написао је нешто што је стално актуелно, а било 
је актуелно у Европи, бар од XVII века и остало, све до нашег доба: „Помоћ или 
одмоћ више нам неће пружити ни небо ни земља: сам самцит човек остављен је да 
скује своју судбину... Утирање пута, лагани преображај себе, и биолошког и 
духовног, процес човека ка нечему што се тек има остварити у чисто људско.” 
Сматрам да је у овој сажетој мисли Момчила Настасијевића обухваћена и човекова 
индивидуација и његово обожење. Да, али само ако се човек преображава. 

НЕМИНОВНОСТ ЧОВЕКОВОГ ЕГЗИСТЕНЦИЈАЛНОГ СУСРЕТА СА РЕЛИГИЈОМ 

Није ли овако описан пут човеков и пут целог човечанства? К. Г. Јунг је био 
врло опрезан када је, само повремено и ретко, говорио о индивидуацији 
човечанства. У Христовом учењу готово да нема ни трага о неком духовном 
напретку свих народа света или о рају, односно Божијем царству на Земљи. Једина 
револуција коју је Исус Христос од човека очекивао, била је и остала револуција 
коју човек треба да оствари у самом себи; преображај је то, метаноја! Чини се да на 
овакав хришћански изазов имамо само рђаве и добре одговоре човека, мада су у 
човеку, то нам је добро познато као психотерапеутима, зло и добро измешани 
некад, до непрепознатљивости. У рђаве одговоре, нарочито данашњег човека, на, 
рекао бих, неопходне изазове зла, навео бих следеће: ubi bene, ibi patria (где је 
добро, тамо је отаџбина); и добро и зло су релативни појмови (велика је опасност 
данас, по моме мишљењу, од апсолутизације релативизма); хлеб ми је важнији од 
слободе (стална присутност Великог Инквизитора Достојевског!); зар сам ја чувар 
брата свога (Каинов одговор на Божије питање где му је брат Авељ); што бих ја 
бринуо, други о томе брину итд. Ваља споменути, и добре одговоре на стална 
искушења на животне реалности, нарочито присутне када индивуирамо, а и више, 
када се обожујемо: не суди никоме, да не би био осуђен (Христове јеванђељске 
речи); уочавај у себи и око себе и оно што је лепо, добро, свето, а не само што је 
зло, ружно и профано; разликуј грех од грешника; чини добро људима да би и 
постао добар; ако и ниси религиозан, буди моралан итд. 



А наука? Да ли је свеједно за научни рад и резултате тог рада ако је научник 
атеиста, агностик или теиста? Да ли је то уопште важно када неко значајно откриће 
уђе у праксу, у друштво, у један одређен народ или нацију? Можда оваква 
идеолошка или религиозна одређеност и није битна. Али, не бих као хришћански 
мислилац могао да прихватим неког аморалног или неморалног научника, с 
образложењем да његова открића значајна за свет, немају никакве везе са његовим 
моралом. 

И за крај, радо наводим (и у неким другим приликама) речи руског 
религиозног философа Максима Тарејева који је већ на почетку XX века (да ли пре 
или после Владимира Соловјева?) изрекао, бар по моме уверењу, једну велику 
истину: „Егзистенција је под знаком религиозног искушења”, мислећи управо на 
век који долази, XX, а ми можемо додати, и XXI. Ни швајцарски протестантски 
хришћанин Карл Густав Јунг није био далеко од оваквог поимања религиозног у 
историји човечанства, па и више, у животу сваког човека посебно, када је написао 
(мада много касније од Максима Тарејева): „Што смо мање свесни религиозног 
проблема у будућности, то је већа опасност да злоупотребимо божанску клицу у 
нама за неко смешно или демонско самонадувавање, уместо да схватимо да нисмо 
ништа више од јасала на којима се Господ родио”. 
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Резиме: У раду се критички приказују нека новија истраживања о ефикасности примене молитве у 
лечењу, посебно пацијената оболелих од терминалних болести. Такође, преиспитују се и позиције тзв. 
класичне медицине и психотерапије и пледира се за њихове трансперсоналне почетке и сарадњу, на 
које нас упућује и савремена модерна наука. 

Кључне речи: молитва, истраживање, наука, религија, психологија, психотерапија, лечење 

PRAYER BETWEEN SCIENCE AND RELIGION 

Abstract: The article critically presents new researches about the efficiency of prayer in healing, especially 
with patients suffering from the terminal diseases. Also, it analyses the positions of so called classical 
medicine and psychotherapy, pleading for their transpersonal beginnings and their cooperation towards the 
course of modern science. 
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КРИТИЧКИ ОСВРТ НА ПОСТОЈЕЋУ СИТУАЦИЈУ 

XXI век ће бити религиозан или га уопште неће ни бити, упозорава нас 
Андре Малроа, познати новелиста и философ, у једном свом интервјуу [1]. Како 
можемо разумети ове његове речи? 

Дијагноза болести нашег доба јесте недостатак вредности. Ми живимо у 
раздобљу у коме стари вредносни системи нису више делатни, а нови још нису 
створени. „Како пребродити ову кризу?”, питали су се хумaнисти на челу са 
Масловом још пре скоро пола века [2]. 

Морална трансформација човека у правцу алтруизма или „креативне 
несебичне љубави” (Сорокин) је наш највећи и главни задатак, јер без такве једне 
моралне трансформације у алтруистичком правцу, неће моћи да се спрече нови 
светски ратови, као ни друге катастрофе које прете човечанству, а нити ће боље ни 
хуманије друштво моћи да се изгради у људском универзуму. Што се ратова тиче и 
сами смо сведоци и жртве, али и учесници такве једне катастрофе која се одиграла, 
па и још увек одиграва, на нашим просторима. 

Шта нам, дакле, ваља чинити? 
Излазак из једног оваквог ћорсокака у који смо доспели, могао би бити 

стварање или откриће духовних вредности које значе превазилажење сфере личног 
и интересног и искорак у сферу надличног и безинтересног. У најширем смислу, 
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духовност је аспект нашег покушаја да трансцендирамо личне, конкретне и 
ограничавајуће појединости нашег живота и света. 

Духовни развитак, по мом мишљењу, јесте логични, али не и нужни, 
наставак нашег душевног или психичког развитка. Психологија се бави више 
психом здравог човека, психотерапија лечи или мења психу болесног, а остаје 
отворено питање: ко брине о духовном здрављу појединца? Да ли је то остављено 
или препуштено религији? Одговор би требало да гласи: то, свакако, не може, а и 
не треба да буде искључива дужност, а нити привилегија религије. 

Вратимо се Сорокиновој несебичној љубави, јер она може бити кључ нових 
вредности које би могле да оздраве човечанство. Ако погледамо како се 
психологија, а посебно психологија личности, развијала у последњој декади 
двадесетог века уочићемо појаву коју један од главних аутора из те области [3] 
назива „пост-модерни шкрипац” који се, по њему, састоји из недостатка вере и 
наде, јер „индивидуалистички идеал” и са њим повезани „идеал самоактуализације” 
личности су доспели у „невољу”. Недостатак вере и наде усмерава, према аутору, 
нашу преокупацију собом и чини да се фокусирамо на чисто преживљавање. 

У својој књизи [4] у којој се бавим анализом вредности и вредносних 
оријентација у савременој психотерапији, ја сам то новонастало стање – 
преокупацију собом и својим потребама, повезано са конзумеризмом и 
конформизмом, као јединим изразом човекове слободе, која је у другим аспектима 
испољавања запречена, назвала „хедонизмом без уживања”, уз пратеће осећање 
празнине и ништавила. 

Као потврду изречене констатације, у психолошкој литератури срећемо се 
са другим сличним изразима као што су „минимални селф” [5], „празан селф” [6], 
„засићен селф” [7], а описи доба у коме живимо као „доба празнине” [8], 
„нарцистичка култура” [9] и сл. 

Савремена клима је терапеутска, а не религиозна и духовна, сматра Леш.  
Култура такмичарског индивидуализма довела је до крајности логику 

индивидуализма: до рата свих против свију, а потрага за срећом до ћорсокака 
нарцистичке обузетости собом. Међутим, према Лешу, то представља „начин 
живота који изумире” [10]. 

Управо ту видим могућност стварања и настанка једног новог доба које није 
више „терапеутско”, већ религиозно и (или) духовно. 

Докончањем „терапеутског”, ствара се нова могућност настанка новог 
„духовног” доба у коме ће доћи до „духовне трансценденције” и искорачења у 
правцу Другог који постаје Ми. Психологија Ја је, дакле, на своме крају! 

На такву могућност указује све већи пораст литературе са сличним 
садржајем, и са насловима који садрже реч „духовност”. Да поменем само неке од 
познатијих: Контемплативна психологија [11]; Отеловљени дух [12]; Формативна 
духовност [13]; Секс, екологија и дух [14]; Психотерапија и духовна сфера [15]; 
Духовно око [16], и др. 

Закључак који би могао да следи јесте да када су самоактуализација и 
индивидуализација достигле своју кулминацију, јавља се као могућност да особа 
трансцендира себе и да достигне нови ниво искуства које води превазилажењу ега, 
јавља се могућност за људску несебичну љубав која је семе из које духовност може 
да никне, али је она истовремено и цвет духовности. 



 

Како је Ниче то лепо изрекао да „царство небеско је стање срца” и да 
„ништа што би било надземаљско Царство божје не „долази” хронолошки и 
историјски, не долази према календару”, већ, напротив, то је „промена унутрашњег 
бића појединца”, нешто што у свако доба може доћи и у свако доба га још 
нема” [17]. 

МОЛИТВА И НОВА ЕКОЛОШКА СВЕСТ - ЕКОЛОГИЈА ДУШЕ 

Као што се из свега до сада реченог да наслутити, молитва је у жижи нашег 
интересовања као могући облик нове научне комуникације између психологије и 
медицине, али и религије која, бар до сада, није налазила своје место у оваквом 
друштву. 

Да се подсетимо, молитва представља „духовно делање”, човеков разговор 
са Богом, у срцу, кроз молитву се човек у љубави сједињује са Богом [18] „Вера 
даје крила молитви” и без ње молитва „не може узлетети на небо” [19]. А царство 
небеско је, како то кажу јеванђеља, у човеку-у његовом срцу! 

Молитва је, стога, неопходна у нашем спасењу, а што је више него до сада 
важно успоставити као нови облик еколошке свести (екологија душе) и одношења 
човековог према свету, живом и неживом, као и према самоме себи. 

Поред осталог, реч је и о сагледавању човековог места у свету и целом 
универзуму. Онако како је то дато у Библији - човек није Бог, он је нешто што није 
врховно у свету, јер је и он сам створен (од Бога) и не сме да наруши тај принцип 
по коме је створен, не сме да уништи свет, природу и жива бића која ту припадају. 

Ово сазнање му налаже да буде скроман и да поштује цео створени свет, 
укључујући ту и самог себе. Ако усмрти врховни принцип под којим је био (ако је 
Бог мртав, како то Ниче објављује!), човек се неизбежно поставља на упражњено 
место Бога. На тај начин нарушава се један суштински религиозан став човеков 
према свету тј. скромност човека као рода, поштовање према свему што постоји и 
што је створено [20]. 

Еколошки оријентисане критике указују да модерна етичка теорија, 
пренаглашавајући важност људских бића, пропушта да укаже на одређене границе 
људског понашања према не-људским бићима. 

Постаје очигледно, каже Цимерман [21], да увид у наше место у природном 
реду јесте неопходан услов за ограничење нашег понашања у одређеним правцима. 
Оно што, по њему, постаје све више јасно јесу наши покушаји којима хоћемо да 
загосподаримо природом, а при том постајемо објекти и жртве баш таквих 
покушаја. Очигледно је, по њему, да натуралистичко-научни етос, који је до сада 
употпунио доктрине природних права, не чини и не води здравом односу између 
људских и не-људских бића. 

Практична последица једног нерелигиозног става према свету јесте 
технички однос према њему (однос средстава према циљу) који постаје однос воље 
за моћи - господарење, моћ човека над природом и људима. 

Насупрот томе, ваља успоставити један нови однос - воље за смислом која 
уместо господарења и моћи заговара разумевајући и поштујући однос према свом 
живом и неживом свету, као и преиспитивање задатих циљева са становиштва не 
само ефикасности, већ и хуманости. 



МОЛИТВА И НОВА ПАРАДИГМА НАУКЕ 

Шта је молитва? 
Молитва потиче од латинске речи „precarius” што значи „добити 

прошењем” и „precari” - „молити” [22] То сугерира две најчешће форме молитве: 
молбу, тражење нечега за себе, и тражење нечега за друге. Такође, постоје разне 
врсте молитви: молитве признања и исповести, кајања за оно што смо погрешно 
(грешно) учинили и тражење опроштаја; жаљење (ламентација), оплакивање у 
несрећи и тражење освете; обожавање - одавање поштовања и уздизање врлина; 
призивање - призивање присуства Свемогућег; и изражавање захвалности. Тако 
поменути аутор [23] истиче да класификација видова молитве може изгледати 
бескрајна. Један од теолога, Ричард Фостер [24] наводи чак двадесет једну врсту 
молитве. 

Затим, она може бити индивидуална или заједничка, приватна или јавна. 
Може се исказати речима, уздасима, гестовима или ћутњом. Молитва, даље, може 
бити свесна активност, али исто тако она може потицати из дубине несвесног. 
Молитва се може појавити и у сновима заобилазећи нашу будну свесност. 

Али, оно најважније јесте да је улога молитве у лечењу. Ово посебно може 
бити важно у научном доказивању њеног деловања. 

Такође, оно што, такође, истичемо јесте да молитва делује изван „овде-и-
сада”, тј. она не представља локални догађај: она делује на даљину и изван 
садашњег тренутка. Пошто је молитва иницирана менталном акцијом („духовно 
делање”), то значи да постоји неки аспект наше психе који је суштински нелокалан. 
Ако је то тако, онда нешто у нама је бесконачно у простору и времену - што значи 
свеприсутно, вечно и бесмртно. 

Емпиријски докази за снагу молитве су индиректни докази за постојање 
душе. Такође, то су докази и да ми делимо квалитете које приписујемо Божанском - 
које је у нама, а не изван нас! 

Видећемо шта нам експерименти о томе кажу, али пре тога да се упознамо 
са новом парадигмом науке која је још увек непозната класичним токовима 
психологије и медицине, а што се тек последњих година појављује као нешто што 
се препознаје и чија могућност постојања се прихвата. Реч је о новом концепту 
трансперсоналне науке која не почива на класичним поставкама Њутнове физике, а 
то значи дозвољава дислоцирање у простору и времену. Молитва је утолико пре 
врло погодна за научну проверу. 

Идеја да људски дух може утицати на физичко тело има дугу и поштовања 
достојну историју. Налазимо још две хиљаде година старе Хипократове списе у 
којима стоји да „постоји утицај свесне мисли на тело” [25]. 

Персијанци су отишли још корак даље устврдивши да човеков дух може 
утицати на тело, али такође и на другу особу која може бити сасвим далеко. Још 
пре хиљаду година персијски лекар Авицена тврдио је да „човекова имагинација 
може деловати не само на његово властито тело, већ и на друга врло удаљена тела”, 
она их може учинити болесним или поправити њихово здравље [26]. 

Наведени ставови Грка и Персијанаца према односу духа и тела илуструју два 
врло различита приступа лечењу. 

За Грке, активност духа на тело била је локалног карактера, а то значи да се 
дешавала овде-и-сада. Таква перспектива подразумева да мој дух утиче на моје тело. 



 

Персијски поглед на однос духа и тела изгледа сасвим другачије: он није 
локалног карактера, мој дух није локализован искључиво у моме телу, већ се он 
простире и изван њега. То сугерира да је он у стању да утиче не само на моје тело, 
већ и на сва друга тела која могу бити врло удаљена. 

Поред тога што дух може бити нелокалан у простору, он то може бити и у 
времену. 

Да бисмо демонстрирали како лечење које укључује молитву као легитимно 
средство можемо сврстати у оквире медицине као науке, а сигурно то још више 
може да важи за психологију (трансперсоналну), вратићемо се натраг у XIX век 
када је медицина први пут постала „научна” и од када се у њеном развоју могу 
уочити три фазе [27]. 

Прво раздобље: „физикалистичка” медицина (под утицајем Њутнове 
физике) доминира у медицини од 1860. до око 1950. и може се рећи да је још увек 
утицајна; 

Друго раздобље: дух-тело медицина јавља се негде од 1950. и још увек се 
развија; 

Треће раздобље: нелокалнa (трансперсоналнa) наукa и медицинa  нашег 
доба, која је тек недавно призната. 

У првом раздобљу, које се може назвати ером материјалистичке и 
физикалистичке медицине, а која и данас увелико доминира Западном медицином - 
лекови, оперативни захвати, зрачење, итд. јесу основни начини лечења. Оно је 
руковођено класичним законима материје и енергије које је Њутн описао још у 
седамнаестом веку. Према тим законима, цео универзум, укључујући тело, јесте 
огроман часовник који функционише према детерминистичким, каузалним 
принципима. Ако хоће да буду ефикасне, све форме терапије морају укључити ове 
физикалистичке претпоставке. То значи, да у овој првој фази ефекти духа и свести 
сматрају се од секундарне важности, ако им се уопште важност и приписује. 

Ова фаза је од огромне важности у историји лечења и медицини. 
У другом раздобљу, названом „медицина духа-тела”, постало је могуће 

показати да перцепције, емоције, ставови, мисли и значења дубоко утичу на тело, 
понекад врло драматично. 

Да се присетимо урођеничких племена и тотемске забране, која се често 
односила на забрану убијања одређене животиње и уздржавања од конзумирања 
њеног меса, а огрешење о забрану водило је казни - смрти. Тако, ако би неко из 
племена случајно појео месо тотемске животиње, у тренутку када би сазнао да се 
огрешио, моментално би пао мртав на земљу. Шта је то него најдиректнији доказ о 
утицају наше свести, психе на наше тело [28]! 

Оно што је важно истаћи јесте да овај приступ не треба да буде у конфликту 
са приступом физикалистичке медицине. Они могу и често и јесу комплементарни 
један другом, водећи у правцу настанка нових дисциплина као што је нпр. 
психонеуроимунологија. Оно што им је заједничко јесте да посматрају дух као 
локализован у простору (мозак и тело) и времену (садашњи тренутак). 

Конзистентно са локалним гледиштем, овај приступ (повезаности духа и 
тела) истиче дух појединачне особе који делује на њено појединачно тело, али 
унутар класичног, локалног, просторно-временског оквира. 

Коначно, дошло је доба нелокалне медицине (трансперсонална ера). Ера 
трансперсоналне медицине је прва форма која користи уистину нелокални приступ 



односу духа, тела и времена. То значи, она не сматра дух као локализован у 
појединачном људском мозгу или телу, или ограниченом садашњим тренутком. 
Уместо тога, дух се сагледава у његовом простирању кроз простор и време. 

И управо после ове приче о развоју и кретању науке у правцу превазилажења 
просторних и временских оквира, у складу са модерном физиком и другим наукама, 
враћамо се на тему нашег интересовања - молитву чије научно изучавање постаје 
могуће тек у овој последњој ери развоја медицине, али и психологије, као 
трансперсоналне науке. 

Молитва може деловати исто тако и на најудаљенијим тачкама земљине кугле, 
као што делује и у непосредној близини. Многе контролисане студије управо 
указују на њену нелокалну природу. Многи од тих доказа, штавише, сугерирају да 
особе које моле - или људи укључени у милосрдну имагинацију или ментални 
садржај, без обзира да ли се он звао молитва - могу циљано утицати на физиологију 
удаљених особа без свесности „примаоца” о спроведеном деловању. 

Молитва је само један од многих нелокалних феномена која има лековите 
импликације. Други слични феномени су: „дијагноза на даљину”, „терапеутски 
додир без физичког контакта” или „трансперсонална имагинација”, који се на 
сличан начин могу објаснити и са сличним терапијским учинком. 

Да споменем само нека од тих истраживања, као што су она спроведена од 
Фондације духовне науке у Сан Антонију, Тексас [29]. Истраживачи су хтели да 
тестирају трансперсоналну имагинацију на тај начин што су поставили као проблем 
да ли особа може употребити специфичну менталну имагинацију да промени 
физичке реакције удаљене особе са којом није имала физички или сензорни 
контакт. С тим циљем извели су тринаест експеримената користећи ову стратегију 
и нашли су значајан однос између активирања имагинације једне особе и 
електродермалне активности друге изоловане, удаљене особе (електродермална 
реакција била је индикатор физиолошког узбуђења). Али, то је управо онај кључни 
део нашег излагања који треба не само да укаже, већ и покаже, да знатан број 
истраживања управо долази до сличних открића, говорећи у прилог могућности да 
се лечење и утицај (најшире гледано) може остварити и на већој удаљености, 
односно, да постоји могућност дислокације у простору и времену, управо у складу 
са открићима модерне науке. 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ НАЛАЗИ О МОЛИТВИ 

Овде ћемо изложити истраживања која су учињена да би се проверила 
ефикасност молитве у лечењу посебно пацијената који болују од терминалних 
болести, али и шире - експеримената на живој материји који су неизводиви на 
људима из хуманих, етичких разлога. 

Какви су, дакле, добијени налази? 
Најпре да се подсетимо нашег старог знанца из психологије Френсиса 

Голтона, а који се прославио изучавањем интелигенције. Мало је познато, чак би се 
могло рећи да се уопште не зна, да се он бавио делотворношћу молитве. Он је још 
давне 1872. објавио своје налазе о утицају молитве на здравље и дуговечност 
живота [30]. Пошао је од једне претпоставке: aко молитва није делотворна, зашто 
би била универзална? С обзиром да се широко користи, од пагана до хришћана, да 



 

је универзална, мора да постоји и њен утицај на човеково здравље. И направио је 
статистичка поређења да би проверио да ли молитва делује. Упоредио је дужину 
живота свештенства и обичних људи. Ако молитва промовише дуговечност, 
резоновао је Голтон, у том случају свештенство ће бити дуговечније – имаће дужи 
живот. Али, такође, обратио је пажњу и на црквене великодостојнике који су 
стајали високо на лествици црквене хијерархије - како бисмо рекли обичним 
речима, који су били на положају. И шта је открио? 

Дошао је до следећих открића: нашао је да свештенство у целини живи 
нешто дуже од нпр. доктора и адвоката, генерално, док свештенство на положају 
живи краће од наведене три групе. Такође, молитва није успевала да заштити ни 
владаре, којима се Голтон такође бавио, и показало се да су они од свих живели 
најкраће. 

Ова студија пати од многих недостатака, а нарочито што је то једна 
ретроспективна анализа којом се он служио у свом проучавању. Он је још 
претпоставио да иако владари живе најкраће од свих, да би њихов век, можда, био 
још и краћи да не употребљавају молитву у свом животу, покушавајући на тај 
начин да остане при својој почетној претпоставци - да је молитва делотворна, 
будући да се тако широко користи. 

Такође, Голтон је још претпоставио да молитва чини да се особа боље 
осећа. Тако, на пример, када је у жалости, кроз молитву - ламентацију, могуће је 
вентилирати своја осећања што свакако доводи до растерећења и олакшања. Тако, 
на крају, Голтон је био уверен да је успео да потврди вредност молитве. 

Неке студије, као примери најранијих покушаја да се потврди научна 
вредност молитве, jeсу и експерименти о молитви спроведени на једном од 
универзитета (Редландс) у Калифорнији 1951. године. Ово је приказано и 
популаризовано у веома читаној књизи Молитва може променити ваш живот 
аутора Вилијама Паркера и Елеин Џонс [31]. 

Експеримент се састојао из три групе пацијената (по петнаест у свакој), који 
су били волонтери у овом експерименту, а који је трајао девет месеци. Проблеми су 
били најразноврснији: од мигренозних главобоља, улцера, муцања, епилепсије до 
страхова, депресије, итд. Били су подељени у три групе: прва у којој се радила нека 
форма групне психотерапије; друга у којој су пацијенти сами упражњавали 
молитву за побољшање њиховог здравственог стања, и трећа у којој су пацијенти 
имали организовано два сата недељно групне молитве - а специфичност је била да 
су на основу тестовних резултата о којима су били редовно обавештавани, молили 
за специфичне негативне показатеље њиховог здравственог стања примењујући при 
том специфичне молитве. 

Резултати показују следеће: прва-психотерапијска група је имала 65% 
побољшања; друга група која је упражњавала самостално молитву није имала 
никаквог побољшања, док је трећа група била најбоља, имала је побољшања у 72% 
случајева. 

Шта може да се закључи? Пре свега да резултати нису „чисти”. Наиме, 
преплићу се најмање три фактора на делу: молитва, групна терапија и 
индивидуални feedback у вези постигнутих резултата на психолошким тестовима (у 
трећој групи). Није, дакле, могуће раздвојити ефекте ове три варијабле. 

Осим тога, мала је разлика између прве и треће групе за толико 
одушевљење аутора ове студије који, наравно, закључују у прилог снаге молитве. 



Да споменем још једну студију која се обично цитира као доказ против 
ефикасности молитве. 

Реч је о експерименту изведеном на деци болесној од леукемије [32] која су 
случајним избором подељена у две групе (укупно их је било 18); за десеторо њих је 
примењивана молитва, а сва су добијала редовно медикаментозну терапију. 
Одређене су и породице које су редовно молиле у цркви за децу из 
експерименталне групе, а да то нису знали ни деца, ни њихови лекари, а нити они 
који су молили за њих. Резултати су неубедљиви, наиме, нема значајних разлика 
између две групе. 

Као замерке овом експерименту могу се упутити, између осталих, да групе 
нису биле уједначене по тежини болести; они нису имали чак ни исту болест - 
леукемија није хомогена болест, неке њене форме имају лошију прогнозу од 
других. Затим, критеријуми напредовања нису спецификовани, није вођено рачуна 
о другим варијаблама као што су пол и године, а није вођена евиденција да ли су 
породице које су молиле за децу из експерименталне групе чиниле то редовно. И 
ова студија има лош експериментални дизајн и њени налази су неубедљиви. 

Може се навести још једна студија кардиолога Рандолфа Бирда [33], који је 
у току десет месеци изводио експеримент са молитвом на 393 пацијента на 
коронарној јединици који су се опорављали након оперативног захвата и то у 
експериментлној групи је било 192 пацијента (за које су се молили), а у контролној 
201. Нико није знао од особља, сестaрa и докторa, као ни од пацијената у којој се 
групи ко налазио. Бирд је ангажовао различите религиозне групе људи да моле за 
пацијенте из експерименталне групе. Они су за њих молили сваког дана, али им 
није дата инструкција како да моле. Свака особа, која је била одређена да моли, 
молила је за више различитих пацијената, а сваки пацијент из експерименталне 
групе имао је између пет и седам особа које су молиле за њега. 

Резултати су били „сензација”: у експерименталној групи, пацијенти су пет 
пута мање морали да узимају антибиотике, три пута мање су имали појаву плућних 
едема, нико од њих није користио помоћ вештачких вентилатора, а само неколико 
њих је умрло, за разлику од контролне групе. 

Наравно, и овој студији се могу наћи замерке, сличне као и претходној, да 
ли су стварно они који су били одређени за то вршили своју обавезу тј. молили 
редовно, на који начин, да ли су имали у томе искуства или не, колико им је 
молитва уопште била блиска, а и имена пацијената која су добили могла су да буду 
иста и у експерименталној и контролној групи. На пример, ако исто име имају 
особе из обе групе (експерименталне и контролне), како ће моја молитва бити 
упућена правој особи, тј. особи из експерименталне групе? Ипак, резултати су били 
охрабрујући упркос свим мањкавостима експерименталне процедуре и неопходних 
контрола. 

Десетак година касније, крајем 1998. године саопштени су слични 
позитивни резултати експерименталних истраживања на угледном америчком Дјук 
универзитету о утицају молитве на брзину постинтервентног клиничког опоравка 
акутних срчаних болесника подвргнутих тзв. коронарној ангиопластији. Случајним 
избором одабрана су имена једне групе болесника на клиници (а да о томе нису 
знали ни они ни њихови лекари) а затим прослеђена свештеницима у неколико 
различитих религијских центара у Јерусалиму, Непалу, Француској и САД, који су 
молили за њихов опоравак. Потоње клиничке анализе су показале да су се 



 

болесници из ове експерименталне групе опорављали један до два пута брже од 
преосталих из контролне клиничке групе [34]. 

Као што се показало и у овој студији, евидентни су ефекти које молитва има 
на опоравак, чак и када, као у првом случају, постоје неке мањкавости у извођењу 
експеримента. 

Следе даље неки од значајнијих екперимената као што су експерименти 
психолога Брода [35] из Сан Антонија у Тексасу. 

Он је желео да испита да ли обични људи могу ментално да заштите црвена 
крвна зрнца од озбиљних, стресних утицаја, затим, да ли се то може учинити на 
даљину, као и да ли је тај утицај „себичан” или не. 

У Бродовом експерименту 32 субјекта ментално су покушавала да сачувају 
црвена крвна зрнца од уништења када су ова била смештена у разблажен раствор у 
удаљеној просторији. Овај процес, познат као хемолиза, може се успешно мерити 
са великом тачношћу направом познатом као спектрофотометар. Приближно 
половина субјеката добила је инструкцију да покуша ментално да заштити своја 
црвена крвна зрнца, док је друга половина добила инструкцију да заштити туђа, 
односно, друге особе. У суштини, сем различитих инструкција које су добили, 
субјекти нису знали чија су стварно крвна зрнца у другој просторији била, а на која 
су они требали да делују. За време сваке сеансе, субјекти су били смештени у тиху, 
удобну собу у једном делу зграде, док је посуда са крвљу била смештена у 
удаљеној просторији у истој згради. 

Сеанса се састојала од два покушаја деловања у трајању од по 15 мин. са 
паузама између од 15 мин. Као допуну визуализацији и намери да делују, субјекти 
су на слајду у колору могли да виде пројекцију здравог црвеног крвног зрнца. За 
време периода одмора, субјекти су затварали очи и мислили о стварима које нису 
биле у вези са експериментом. Техничар који је био задужен за хемолитичка 
мерења у удаљеној соби, такође, није знао чија је крв, као ни то да ли је у току 
сеанса деловања или пауза, одмор субјеката који су учествовали у експерименту. 

До каквих открића је дошао Брод? Прво, субјекти у експерименту су 
успевали да утичу на хемолитичке процесе на удаљености у степену који се не 
може објаснити случајношћу. Друго, порекло крви није било значајно у групи као 
целини. То што је Брод закључио на основу спроведеног истраживања било је да 
„лековите мисли” делују на даљину, као и то да су оне у целини гледано 
„несебичне”! 

Даље следе и други експерименти које је извео Брод са својом сарадницом 
Мерилин Шлиц [36], и то тринаест експеримената. На пример, у једном од 
изведених експеримената, 62 субјекта-волонтера (исти број мушких и женских) је 
требало да утичу на физиологију 271 испитаника, који су били изоловани и 
смештени у удаљене собе истог здања у коме се експеримент одвијао. Тринаест 
експеримената је изведено. Субјекти нису били изабрани на основу неких 
физичких, физиолошких или психичких карактеристика, само на основу 
интересовања за само истраживање. Само у једном од изведених експеримената 
„специјални” субјекти су издвојени - и то они којима је био потребан „умирујући” 
утицај на њихову физиологију, због жалби на повећан стрес, повишену 
емоционалност, ексцесивну активност, тензионе главобоље, висок крвни притисак, 
улцере, или менталну или физичку хиперактивност. Пре самог испитивања урађене 
су анализе које су потврдиле њихову повећану активност симпатичког нервног 



система. Испитаници, чију физиолошку активност је требало променити, били су 
прикопчани на инструменте који су мерили њихову електродермалну активност 
(способност коже да проводи електричне импулсе је индикатор активности 
симпатичког дела нервног система). На дати знак, субјект је требало да покуша да 
„смири” или „активира” удаљеног испитаника, који није знао, није био свестан, 
када ће овај покушај бити изведен. У свакој сеанси субјект је чинио двадесет 
покушаја у трајању од по 30 сеk. За време ових „периода утицаја”, субјект је 
користио менталну имагинацију (mental imagery) и технике ауто-регулације у 
намери да изазове одређено стање (било релаксацију или активацију, према захтеву 
експерименталног протокола) у испитаницима и замишљао је циљано одговарајућу 
промену у удаљеном испитанику, на кога је ментално деловао. Требало је да 
замисли померање казаљке на инструменту (полиграфу) у жељеном правцу - било 
да се ради о смиривању или активацији. 

Намере, судећи по резултатима експеримента, изгледа да су „доспеле” до 
њихових корисника-испитаника. Учинак се, по мишљењу истраживача, показао 
конзистентним, поновљивим и снажним. Истраживачи су закључили да ефекат 
„трансперсоналне имагинације” може наликовати ефекту имагинације којом се 
делује на властиту физиолошку активност у његовим позитивним исходима. 

Ових тринаест експеримената, укључујући укупно 333 субјеката (оних који 
су вршили утицај) и испитаника (на којима је спровођен утицај), садржи одређене 
поуке: 

• Eфекат „трансперсоналне имагинације” сличан је ономе који индивидуа 
може да оствари на властиту физиологију сопственим мислима и 
осећањима; 

• Oваква способност је очигледно широко распрострањена у популацији; 
• Oна се може дешавати на удаљености од двадесет метара (веће удаљености 

у овим експериментима нису тестиране); 
• Субјекти са већом потребом за утицајем, тј. они за које је овај утицај више 

благотворан, изгледа да су више осетљиви на њега; 
• Ефекат се може остварити без знања испитаника; 
• Они који су учествовали у овим студијама изгледа да нису марили да ли 

ефекат може бити штетан и нема доказа да се тако нешто и догодило; 
• Ефекат „трансперсоналне имагинације” није непроменљив. Испитаници су 

изгледа у стању да заштите себе од ефеката који могу бити нежељени; 
• Истраживачи сумњају да одређена физиолошка стања код испитаника, 

субјекти који утичу на њих, или експериметатор могу играти улогу у успеху 
„замишљања”. Фактори као што су поверење, веровање, позитивно 
очекивање, мотивација, ниво спонтаности, расположење и присност могу 
бити међу факторима који утичу на успех покушаја извођења 
„трансперсоналне имагинације”. 

Да споменем још једног истраживача из ове „трансперсоналне” обасти 
истраживања. То је Данијел Бено [37], амерички психијатар који је радио у 
Енглеској и објавио своја истраживања још пре 1990, да би све то сабрао и објавио 
у својој књизи Истраживање лековитог објављеној 1993. године. 



 

Он дефинише „духовно лечење” као „намерни утицај једног или више људи 
на други живи систем без коришћења познатих физичких средстава интервенције” 
[38]. 

Његово истраживање обухвата 131 студију, већина њих није урађена на 
људима. 

У 56 ових студија, постоји статистичка значајност на нивоу < 0,01 или чак и 
већа о лековитом учинку „духовног лечења”, док у 21 студији ниво статистичке 
значајности је на нивоу < 0,02-0,05. Ови експерименти се односе на лековите 
ефекте постигнуте на ћелије, бактерије, ензиме, биљке, животиње и људска бића. 

Као и Брод, и Бено је установио да негде око половине изведених 
експеримената су статистички значајни. Ови закључци доприносе у многоме 
почетној претпоставци да ментална настојања могу утицати на живе организме и на 
удаљености када је у питању лечење. 

Може се поставити питање: зашто се сви ови налази, скоро три стотине 
студија које датирају још од раних 1960-тих година, игноришу или одбацују од 
стране научника? 

Бено сугерира неке од разлога, због којих су се до сада одбацивали научни 
докази за могућност лечење на даљину (које Бено назива „духовним лечењем”): 

• Западна материјалистичка уверења искључују могућност лечења заснованог 
на молитви. 

• Људска природа се опире промени. 
• Когнитивна дисонанца је психолошки појам који описује нелагодност коју 

људи осећају када постоји конфликт између онога што опажају (њихових 
перцепција) и њиховог система уверења. 

• Духовно лечење се често изједначава са „мистицизмом”. У нашој култури 
скоро увек се придаје виши статус спољашњем него унутрашњем свету. 

• Лечење типа молитве може се одвијати изван свесне контроле, што може 
посебно бити застрашујуће некоме чији је психолошки императив да ствари 
држи под контролом. 

• „Моћ других” над нама може изгледати застрашујућа. То би могло да нас 
изложи невидљивом утицају бројних других, што је застрашујуће и 
помислити. 

• Наше властите снаге лечења које нам стоје на располагању могу нас 
плашити, јер лакше их је порицати него преузети одговорност за њих. 

• Лековита моћ - верује се да је својство посебних људи који су чудни или 
различити. Међутим, као што смо видели из ових експеримената и сасвим 
обични људи је поседују, можда не и у истој мери, али за то су потребна 
даља истраживања. 

• Коначно, постоји и недостатак поновљивости феномена лечења и њиховог 
нерегуларног дешавања у клиничким условима. Истраживачи још нису 
изоловали све критичне варијабле које би могле објаснити и предвидети 
када ће лечење бити успешно и у којој мери. 



ЗАКЉУЧАК 

Шта можемо на крају да закључимо о молитви? 
(1) Молитва може да делује као placebo. Особа која зна да се за њу моли, 

покренута је да мобилише сопствене снаге за излечење. У том случају 
делотворност молитве потиче изнутра, из пацијента, а не споља. Научници 
који истражују на новом пољу психонеуроимунологије демонстрирали су 
везе између делова мозга који су повезани са мислима и емоцијама и 
неуролошким и имуним системом. Засновано на овим истраживањима, 
знамо да „мисао може постати биологија”- укључујући мисао да неко моли 
за то.  

(2) Молитва може бити како корисна тако и штетна. Познати су примери 
негативне молитве (black prayer) међу урођеницима различитих племена, 
коју не треба мешати са вуду магијом. Негативна молитва није локалног 
карактера, она је упућена из даљине у односу на примаоца и она је изван 
његове свесности. Још 1917 године психолог Макс Фридом Лонг је 
проучавао негативну молитву међу Полинежанима и открио да све њене 
жртве умиру на сличан начин: наступа укоченост која се шири од стопала 
ка струку, праћена парализом доњих удова, да би све то кулминирало у 
општем колапсу и смрти. Интересантно је запажање да исту клиничку слику 
показује и једно неуролошко обољење познато као Guillain-Barre-ов 
синдром, чији узрок је бар до сада остао непознат. Може се поставити 
питање: да ли „болести непознатог порекла” понекад могу имати узрочнике 
који су злоћудни, удаљени утицаји који не могу да буду откривени? 
Молитва, дакле, може бити штетна на два начина: један је преко плацебо 
ефекта, а што је исто што и негативна сугестија, а други је када се користи 
нелокално, са удаљености, када је прималац потпуно несвестан њеног 
деловања, када се не може објаснити сугестијом или плацебом. 

(3) Молитва је у суштини позитивна и корисна. Понекад је у њу укључен и 
плацебо или сугестија, али њена основна моћ и снага лежи у њој самој и 
њеном утицају који може да оствари и на даљину, а такође и у времену, као 
што то експерименти показују. 

То што можемо да кажемо на крају јесте да научне студије и експерименти 
који се баве испитивањем делотворности молитве jeсу од круцијалне 
важности: они нам помажу да пронађемо одговоре на важна питања живота, 
као и да наставимо наше трагање, јер трагање - то смо ми сами! 
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ТЕРАПИЈСКИ ЗНАЧАЈ ИЗМЕЊЕНИХ СТАЊА СВЕСТИ 
У ХАЛУЦИНОГЕНОМ ШАМАНСКОМ РИТУАЛУ 

Часлав Хаџи-Николић* 

Одсек за ментално здравље,  
Железнички здравствени завод, Београд 

Резиме. Племена насељена на територијама горњег тока Амазона користе халуциногене у напитку 
званом ајауаска (Ayahuaska) за специјални психотерапијски ритуал. Ритуал контролише шаман, који 
овај позив одабира сам, из сопствене дубоке потребе да истражи могућности да помогне сопственом 
окружењу. Сам ритуал базиран је на искуствима која шаману преноси учитељ, као и искуствима које 
шаман стиче сам, а његова терапијска специфичност односи се како на технику, тако и на циљ. 
Улажење у свет друге реалности прати визуализација и ослобађање индивидуалног и колективног 
несвесног садржаја и, уз подршку шамана и учесника ритуала, болесник отпочиње трагање за 
сопственим идентитетом, сопственим местом унутар групе, Универзума, да би на крају дошао до 
најважнијег, стицања осећања заштићености, сигурности и охрабрења које му пружају свемоћне 
космичке силе са којима контактира током ритуала. Шаман шаље болесника у авантуру таквог 
путовања, прати га, прима и интерпретира догађаје из тог стања измењене свести као сврсисходне и 
значајне поруке, и на тај начин коригује дисбаланс између позитивних и негативних утицаја који је, 
по његовом схватању, прави узрок свих болести, несрећа и још горих стања. Враћање болесника у 
окриље заједнице у којој поново осећа подршку и уклањање опасности које прете физичком, 
духовном, социјалном и културалном интегритету индивидуе и групе, путем поновног успостављања 
изгубљеног склада између њих и космичких сила - сврха је третмана и предуслов за постојање и 
опстајање здравог појединца и друштва.  

Кључне речи: шаман, халуциногени, трансперсонално искуство. 

THERAPEUTIC SIGNIFICANCE OF ALTERED STATES OF 
CONSCIOUSNESS IN HALUCINOGENIC SHAMANISTIC RITUAL 

Abstract. In the societies settled on the upper course of the Amazon river, hallucinogenes in the potion 
named Ayahuasca are used in the special psychotherapeutic ritual. The main person, the leader of the ritual is 
shaman, devoted to that proffesion by his own choice, of his own deep need for researching the modes to help 
the society he is living in. Therapeutic ritual itself is based on the experiences of his teachers and his own, 
and has a form of a special kind of treatment, special not only because of the tecnique, but, also, because of 
the purpose. Entering into the another reality world, visualizing and liberating individual and collective 
unconscious material, with shaman’s and the group’s support, patient is looking for the answers about his 
own personality, his place in the group and in the universe, and, at last, but not the least, for the protection, 
security and encourangement that almighty cosmic forces deliver to him. The shaman sends the patient on 
that trip, follows him, grasps and interprets all the events in that shifted consciousness state as the messages 
the altered reality sends. This is the way to correct the disturbed balance between the positive and the 
negative influences, that caused the illness or misfortune or even something worse. Bringing the patient back 
again to the community he finds supportative and removing the danger for one’s or group’s physical, 
spiritual, social and cultural integrity by re-establishing the harmony between them and cosmic powers is the 
purpose of the treatment and the conditio sine qua non for a healthy individual and a healthy society.  

                                                      
* Рад преузет из књиге Љ. Ракић, Д. Раковић, Ђ. Коруга, А. Марјановић (Ед.), Свест: научни изазов 21. 
века, Зборник радова са ECPD семинара, 27-28 септембар 1996, Београд, стр. 111-116; e-mail: 
zavod@ztp.co.yu 
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Психијатријско интервентно поље у племенима горњег тока Амазона 
припада шаману. Психички интегритет не само појединца већ и групе којој припада 
чува искључиво он, користећи у терапијском поступку специфичну технику по 
којој се разликује од значајних личности сличних категорија (medicine man, 
jerbatero итд), технику коју је Мирча Елијаде назвао техником екстазе, а Мајкл 
Харнер, срећније, можда, стањима измењене свести. 

У ово стање измењене свести шаман улази на различите начине у циљу 
остварења контакта са „другом реалношћу”, која егзистира паралелно са свима 
видљивом, обичном реалношћу, али је скривена и недоступна, сем кроз драму 
екстатичног стања. Значај ове реалности је у томе што у њој пребива Пантеон, сила 
која поседује апсолутно знање и апсолутну моћ. Шаман мора, осим познавања 
начина на који се може ући у другу реалност и ступити у контакт са значајним 
силама које постоје у њој, разумети и необичне манифестације те друге реалности и 
да их правилно интерпретира. Ове активности имају одређени циљ, по коме се, 
такође, разликују шаман и сличне категорије племенски значајних људи. Тај циљ је 
сагледавање опасности које прете појединцу или групи и лечења, у најширем 
смислу, с обзиром да се болешћу сматра све оно што угрожава психички, физички, 
културални и социјални интегритет појединца или групе, а да је узрок болести, 
према шаманском схватању, увек деловање негативних сила (Зла). Наиме, свет 
шамана је равнотежа позитивних и негативних сила; несрећа, болест и смрт 
представљају надвладавање негативних сила и нарушавање складних односа са 
космичким силама. 

Још по нечему се шаман Амазоније разликује од шамана са других 
територија, пре свега азијских и аустралијских, који то постају наслеђем или 
„позивом” („одозго”), током болести, екстатичног стања или у сну. Шаманско 
опредељење у племенима горњег тока Амазона лични је избор и последица дубоке 
потребе за „великим трагањем”, истраживањем скривених космичких простора ван 
себе или у себи. Премда су неки истраживачи у оваквом понашању, које захтева 
извесну изолованост из групе, нашли елементе психопатске структуре, 
неуротичних аранжмана, па чак и психотичних стања, наше истраживање није 
открило ни једног међу њима који би показивао манифестно поремећено 
понашање. 

У току остваривања контакта са силама из друге реалности, шаман никада 
није поседнут, нити је појам поседнутости присутан и разумљив за било ког члана 
посматраних група. 

Традиција је психоделичне културе посматраних племена да за постизање 
екстатичног стања користе искључиво психотропне напитке, које им обезбеђује 
пребогат биљни свет којим су окружени, начин драматичан, опасан, али, вероватно 
најефикаснији. Мада је већина састојака напитка који се назива Ayahuaska 
неидентификован, основу чине екстракти биљака из породице Malpighia, и то 
Banisteriopis caapi и Banisteriopis inebrians, лијане из џунгле, Psychotria viridis, 
Banisteriopis rysbiana и низ других, које сваки шаман одабира посебно, према свом 
знању, искуству или циљевима. 

Цео ритуал се одвија искључиво ноћу, на за то посебно одређеним местима 
ван села или на његовој ивици, и у њему, осим шамана и, евентуално, његових 



 

помоћника, учествује још пет до седам људи, „пацијената”, које је шаман 
претходно брижљиво одабрао. Круцијални моменат у сложеној церемонији је 
испијање Ayahuaske, а које ће ефекте проистекле из целог контекста ритуала шаман 
користити, зависи, пре свега, од терапеутског циља који жели да постигне код 
одређеног пацијента. 

Сам или праћен другим члановима групе, шаман у току посебних ритуала 
зарања у халациногни доживљај, прелазећи из једног стања свести у друго - из 
стања тзв. обичне, у стање шаманске свести. Он, дакле, улази у „другу реалност” и 
на основу личних искустава и знања добијених од учитеља, настоји да у сценарију 
друге реалности нађе одјеке космогоније и теогоније групе којој припада и да у том 
контексту протумачи себи и својим пратиоцима поруке које одатле долазе. У стање 
друге реалности могу да улазе сви чланови групе, након иницијације, наравно, али 
шаман је једини који ту реалност разуме и који је компетентан да је интерпретира. 
И не само да је шаман задужен да, у складу са поимањем болести одабере и 
одговарајући третман, већ је одговоран и за интерпретације у натприродној сфери и 
космичким просторима, јер само експерт за интерпретације необичних догађања из 
друге реалности у стању је да протумачи одговоре које такви догађаји крију, 
одговоре на питање различите сложености, почев од тога који мелем одабрати код 
уједа змије, до одговора на егзистенцијална питања типа: шта сам ја?, које је моје 
место у универзуму? 

Значи да су нивои шаманског деловања (емпиријско-рационални, магијски, 
социјални, психолошки, трансперсонални или интегративни) међусобно 
испреплетани и представљају терапијске целине. 

Они психотерапијски аспекти групног ритуала који се одвијају по типу 
отвореног, специјализоване, директивно вођене групе при чему дизлептици 
смањују одбране, олакшавају избацивање потиснутих садржаја, олакшавају 
комуникацију унутар групе, повећавају сугестибилност у односу на лидера групе и 
повећавају инсајт, не могу се у оквиру овог текста разматрати, као ни емпиријско-
рационални, магијски и социјални контекст терапијског поступка, без обзира на 
значај који имају за разумевање шаманске акције у целине. Акценат ћемо ставити 
на оне аспекте шаманске акције која дотиче домене трансперсоналне психологије. 

Визуелни садржај који халуциногени напици изазивају наимпресивнији је 
део сеансе. Пацијент је преплављен сликама чије значаје не разуме, већ у помоћ 
призива шамана, традицију и мит. Њихово значење различито виде теолози, а 
различито антрополози, психолози и психијатри, док шаман збивања, симболе и 
поруке тумачи према знањима које су му предали учитељи у току дугих година 
интензивне обуке у условима оштре аскезе, а сам га је обогатио личним искуством 
стеченим на самосталним путовањима. Необична бића која на путовању среће, 
њихови покрети, језик којим се служе, начин појављивања и нестајања, збивања у 
том свету и читава његова морфологија, све то има одређени смисао и без кључа 
који му је дао учитељ, све изгледа хаотично, неразумљиво, застрашујуће. Шаман се 
мора у том свету сналазити као и у свету обичне реалности групе, јер само тако 
може да унесе ред у приказани хаос, да га структуира и осмисли, да у сценарију те 
друге реалности протумачи себи пратиоцима пристигле поруке. 

Већина терапеута која је радила са халуциногенима у психотерапијском 
контексту сматра да халуциногени доживљај представља аутентични подсвесни 
материјал који у сликама избија након рушења одбрамбених зидова. Шаман својом 



интерпретацијом подсвесне садржаје пројектује у натприродну сферу, правећи, 
рекли бисмо, једну културалну арабеску, чиме пацијента ослобађа, пре свега, 
мучног сусрета са сопственом подсвешћу, јер, ма колико свет друге реалности био 
застрашујући и узнемиравајући, још увек је много лакши од сусрета са самим 
собом, поготову када се кроз тај свет пролази уз помоћ водича и уз подршку групе. 
Пацијент тако добија неку врсту инсајта, али, културално одређеног, 
модификованог тако да буде мање болан и културално прихватљив. Унутрашња 
опасност пројектована је у спољашњу. Из ризнице чудесних садржаја подсвести 
коју представља натприродни свет, шаман препознаје жеље, страхове и потребе 
својих пацијената, а у оним сликама које имају изразито индивидуални карактер 
стиче основу за тумачење проблема својих саплеменика. 

Ипак, најзначајнија димензија халуциногеног искуства и суштина 
терапијског поступка је она која дотиче универзалне теме, од питања личног 
идентитета појединца до питања његовог места у космичкој схеми. Ово искуство, 
које се описује као доживљај трансцендирања граница емпиријске реалности, 
излажење из оквира профаног живљења и залажење у сфере космичке егзистенције 
и сусрет са највишим принципом, често се у литератури назива трансперсоналним 
искуством, а у религијској терминологији - мистичним доживљајем. Мистични 
доживљај, који често прати пут у другу реалност, нема религијску позадину (мада 
шаман може да учествује и у ритуалима религиозног карактера), већ искључиво 
практични значај. Наиме, мистично или трансперсонално искуство у директној је 
функцији лечења, уколико лечење схватимо у контексту шаманског приступа 
болести. Мистични доживљај се увек своди на искуство непосредног контакта са 
највишим силама, на „општење са светом који није ничим условљен”, или, 
концизније, „остварење везе нечије свести са апсолутним”. Премда на свом путу у 
другу реалност, крећући се космичким просторима и контактирајући са бићима која 
поседују апсолутно знање и апсолутну моћ, шаман тражи одговоре на питања типа: 
ко сам ја?, одакле долазим и куда идем?, коме припадам?, какво је моје место у 
универзуму?, дакле, на питања која се налазе у основи сваког мистичног трагања, 
чињеница је да је мистични или трансперсонални доживљај у том шаманском 
трагању за апсолутним комплементаран са практичним циљевима овог пута, 
прецизније, мистични доживљај је у непосредној функцији циљева шаманске 
акције, лечења, пре свега. Трансперсонално искуство у контексту буђења 
одређених слојева несвесног материјала под дејством одређених доза 
халуциногена, одговарало би буђењу архетипских садржаја чије је порекло тако 
давно закопано у мистерији прошлости да изгледа као да нема људско порекло; 
враћање мистичном, транссубјективном корену и почетку, пут из „овде и сада” у 
„тамо и онда”, у митску прошлост, драматичан сусрет са митским сценама и 
симболима под дејством халуциногена је начин на који се остварује веза између 
човека и космоса, уз ослобађање материјала који припадају категорији колективног 
несвесног. 

Али, целу ситуацију можемо да посматрамо и на други начин, логичан и 
прихватљив и за оне који изнета тумачења халуциногених искустава сматрају 
претпоставкама и спекулативним аранжманима. Наиме, психотропне супстанце, 
укључујући и халициногене, модификујући синаптичку трансмисију, између 
осталог, мењају, лабаве и ремете везе између психолошке делатности и текуће 
реалности; представе, мисли, имагинације и др. ослобађају се контроле непосредне 



 

и често мучне реалности, стимулуси и информације које пристижу не пролазе 
уобичајеним каналима и не дотичу „нормалну” свест. Свест се, тако ослобађа, 
одмиче од свакодневнице и уобичајених проблема и усредсређује се на општа 
питања. Под општим питањима се са становишта индивидуе подразумевају: прво, 
однос према себи, дакле, свест о себи, потом однос према групи и, најзад, однос 
према универзуму. Ово суочавање са општим питањима које није могуће у 
свакодневној реалности, постаје могуће када се њени утицаји одстране, јер 
халуциногени, ометањем реалистичке свести, ослобађају дух и појединцу 
омогућавају да се суочи и да оперише садржајима индивидуалних, групних или 
космичких симбола и концепата. Тако „примитивни ловац” постаје мислиоц који 
тражи изгубљену равнотежу не у практичној делатности на коју је навикао, већ у 
духовном напору који треба да га интегрише са светом од кога зависи и универзума 
чији је део. Свет у који га халуциногени уводе може да буде производ, с једне 
стране, елемената искустава индивидуе, а с друге, процеса који су заједнички свим 
људима. Уколико уопште постоји нешто што превазилази индивидуално знање и 
представља колективну својину човечанства, онда је то делатност која се састоји од 
психолошких операција. Шаман свој терапијски став заснива на издвајању 
индивидуалног искуства из слика које настају захваљујући ефекту халуциногена да 
„окрећу” свест из поља актуелних збивања обичне-текуће ка „другој реалности, 
духовном свету, препуштајући пацијента том доживљају и пратећи га на том путу. 
У трагању за одговорима са основног нивоа: ко сам ја? одакле долазим? куда идем? 
коме припадам? како могу да опстанем? са нивоа личног идентитета, брзо се стиже 
и до нивоа најважније димензије идентитета јединке - питања њеног односа према 
групи. У Мачигенка групи за Ayahuasku каже се: „Ayahuaska је нешто што се пије... 
она ти показује одакле долазиш, одакле долазе све Мичигенке, које су биле и које 
јесу... Ти онда знаш да ништа не може да ти се догоди”. На овом нивоу пресудно је 
достићи поимање реда ствари, тј. начина на који племе функционише, како би се 
задовољила потреба индивидуе да себе смести у структуру племена, друштва. 

Тек када себе види интегрисаног у групу, појединац се усуђује да се сретне 
са апсолутним силама, а циљ шамана и јесте да га усмери на директан сусрет са 
њима. Питање космичких сила, апсолута, божанства, није настало из академске 
потребе да се појми бескрајност времена и простора и порекло универзума, већ је 
израз људске немоћи и несавладиве потребе за заштитом, сигурношћу и 
охрабрењем. И потребе самог шамана у основи су исте, иако је он радозналији и 
сигурнији у трагањима од својих саплеменика; напори да се пронађе место у 
великој космичкој схеми и тиме још једном потврди интегрисаност у свет 
апсолутних сила има за сврху да у тој интегрисаности још једном потврди да 
судбина њега и целе групе није препуштена беспомоћним људским снагама. 
Терапија има за циљ да се ступањем у непосредни контакт са апсолутним силама 
јединка увери у њихову благонаклоност и свемоћ. На овом нивоу третмана, дакле, 
идентитету појединаца и групе даје се дефинитивна валидност која враћа 
самопоуздање и веру у себе, а то је и централно место и суштина шаманског 
лечења. 

За разлику од психијатра, који полази од проблема и одговорности 
појединаца, како би га оспособио и прилагодио заједничким и општим захтевима, 
шаман се у терапијском поступку користи општим и глобалним снагама, као што су 
заједница и “више силе”, за решавање проблема индивидуе. Припадник нативне 



културе види у општем пријатеља и савезника, док припадник западне културе 
види опште и заједничко као противничку силу којој није дорастао. 

Интерпретације суштине терапијског поступка шамана, као што смо 
видели, зависе умногоме од нашег професионалног, филозофког, па и религиозног 
става, али, шаман је равнодушан према таквим елаборацијама. Он свој 
психотерапијски задатак обавља ефикасно у оквиру сопственог доживљаја човека, 
света и космоса, на основама које су давно утврдили његови претходници, али, са 
могућношћу да га обогати и модификује и сопственим искуствима и знањима. 
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Резиме: Велике теме традиционалне психологије, свест и духовност, могу се разматрати данас и са 
позиције актуелне неуро-науке. Тиме, ваља одмах нагласити, не желимо рећи да су ти проблеми 
разрешени на овом плану, већ то да у комплементраним прилазима проблемима човековог духа, не 
само да сада има места за овакав приступ, но да се и у будућности мора све више и више рачунати на 
доприносе студија овог типа. Треба имати у виду и то да оно што се данас подразумева под неуро-
науком представља, такође, сложај традиционалних наука: психологије, физиологије, неурологије, 
али и простор за уплитање неких дисциплина са стране или чак за развој неких сасвим нових. Управо 
на основу једног таквог „уплитања” и развоја нове дисциплине на овом пољу јавиле су се и идеје о 
којима говори овај рад. 

Kључне речи: свест, духовност, неуро-наука, емпиријске студије, објекти у простору свести. 

NEUROPSYCHOLOGICAL PLAN OF DISCUSSION ON 
CONSCIOUSNESS AND SPIRITUALITY 

Abstract: Great themes of traditional psychology, consciousness and spirituality, can be treated presently 
from the position of actual neuro-science as well. This does not mean that these problems were solved on this 
level, but that in complementary approaches toward human mind it is necessary to account for contributions 
of the studies of this type. It should be pointed out that neuro-science represents complex of traditional sci-
ences: psychology, physiology, neurology, but leaves also space for insertion of some other disciplines and 
even for development of some novel ones. This paper considers example of such complex, and development 
of a new discipline in this field. 

Keywords: consciousness, spirituality, neuro-science, empirical studies, object in the space of 
consciousness. 

Општа теорија система (GST), једна првенствено математичка дисциплина, 
примењена на биолошке системе (Bertalanffy, 1968, Mesarović et 
al. 1970), или још уже на рад нервног система (Brodal, 1981, LeGare, 
1987), понудила је могућност једног новог погледа на прилично хаотичне налазе 
науке о раду мозга. Постојеће глобалне теорије о раду мозга, теорија о 
локалитету функција и холистичка теорија не задовољавају, пошто ни једна не 
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обухвата у потпуности експерименталне и клиничке налазе. Савремена наука 
налази много већу динамику збивања у мозгу но што те, релативно 
симплификоване теорије могу да објасне. Поједини делови мозга нису строго 
специјализовани за обављање само једне акције, затим, често је више њих 
алтернативно усмерено ка једном истом задатку, на свој специфичан начин, али 
постоји и преузимање руковођења акцијом међу деловима мозга и, коначно, 
један исти задатак са идентичном стимулацијом и идентичним одговором у 
једном тренутку преузима један део мозга, а у другом тренутку - други 
(Бехтјерева, 1980). Не заборавимо, уз све то, да нам је мозак издељен и на 
крупне формације у све три димензије: смер горе-доле на више „мозгова” из 
прошлости наше врсте, смер лево-десно на две хемисфере неједнаких 
оперативних принципа и смер напред-назад на велике блокове когниције, 
конације и емоција. У сваком Ја има нас, дакле, више. Зато истраживачи мозга с 
разлогом говоре о „социологији духа” (Gazzaniga & Le Doux, 1978). 

Општа теорија система иде супротним правцем - одозго надоле. Наиме, 
чињеница је да неки систем опстаје не само зато што је сачињен од тих и тих 
делова, већ и захваљујући својој специфичној организацији, па је разложно да се 
наука и њоме бави. Берталанфи развија основне појмове GST: хијерархију, 
отворени систем и еквифиналност, а сва три се директно тичу и неуролошке 
основе за схватање духовности. 

Хијерархија подразумева слојевиту организацију система, на пример 
мозга, у којој једном нивоу са више алтернативних акција командује само један 
пункт из вишег нивоа. Међутим, уколико у неком систему има више тих нивоа 
утолико се све више и више „власти” концентрише у све мањем и мањем делу 
система. Али докле то може ићи? Очигледно - не до краја, иначе би то био re-
ductio ad infinitum. Уз то, главни недостатак оваквог модела је 
недовољна флексибилност - то је крут систем. 

Стога је хијерархијски модел добро објашњење за ниже неуралне функције 
са малим степеном слободе, малим бројем алтернативних решења. Функције 
човековог мозга, бар оне више, а пре свега због учења и мишљења, мора да су 
организоване на неки други начин који дозвољава усвајање нових операција - то 
је тзв. отворени систем. 

Алтернативни модел супротан хијерархији је хетерархијски модел. У њему 
не постоји командни пункт, већ су делови система „задужени” или компетентни за 
одређену зону деловања или одређени тип акције и релативно аутономни. Уколико 
је то отворен систем, који се суочава и са непредвиђеним ситуацијама - у том 
случају нужан је консензус између подсистема да би се једном делу, неком 
подсистему дала привремена компетенца. Међутим, ако треба претходно добити 
дозволу од свих осталих делова система да би се нека акција обавила - јасно да је 
такав систем спор и неекономичан. 

Зато ни хетерархијски модел није довољно добар за објашњење 
организације виших неуралних функција. 



 

С друге стране, главни проблем којег отворени био-систем мора да реши 
јесте како учити, а не постати роб наученог. Познато је у неуро-науци, да 
успостављање једном једног неуралног пута значи његову предност у будућим 
акцијама. Једном решен неки банални задатак на одређен начин, водио би ка 
фиксацији, трајној компетенци неуралних елемената тог пута, све јачем и јачем 
потврђивању само тог начина решавања, а слабљењу алтернативних решења и 
коначно, њиховом укидању. То би водило, дакле, ка затварању система и 
роботизацији. Ово се, међутим, не дешава увек (срећом), јер постоје, очигледно, 
неки механизми за отклањање ригидитета. 

Сматрамо да је сан један од таквих механизама, и то најважнији. Наиме, 
сувише дуго смо били оптерећени мистификацијама и предрасудама о њему. 
Једна од њих је и то да му је једини задатак - телесни опоравак. Међутим, наука 
налази да се телесно опоравимо већ за сат или два спавања. Зашто онда не 
можемо без оних 6-8, или више сати спавања? Коначно, зашто бисмо губили 
свест, као што се то дешава у сну, ако је потребно само одморити тело? И чему 
онда снови? 

Анализа типова моторике, тј. укупног репертоара активитета који нам 
стоји на расположењу, показује да степен слободе у корекцији акције и избору 
алтернатива расте идући уз мождано стабло (Бернштеин, 1947). Али и 
најпростије нервне акције обављају се на основу сукоба компетенци, из једне 
динамичне спреге више потенцијалних актера, а не из мировања. Од периферног 
неурона који може да дође „до речи” тек сложеном игром међусобног 
инхибирања, преко међусобно супротстављених нервних нуклеуса, до 
ривалитета међу можданим хемисферама - свуд срећемо сукоб компетенци. 

Динамика компетенци нервних јединица на нижим нивоима је много мања, 
пошто је и степен слободе мали - ту постоји мали број алтернатива. Али на 
вишим нивоима степен „програмираног” понашања је много мањи, степен 
слободе огромно расте тако да у највишим функцијама мора бити отворен број 
алтернатива. Стога је сасвим извесно да се ниже функције организују 
хијерархијски, али не и оне врхунске, које морају бити много аутономније. Оне, 
вероватно, праве неку хетерархијску организацију посебног типа - са накнадним 
консензусом, а то је, по нашем уверењу, сан (Огњеновић, 1982; 1991). 

Накнадни консензус је механизам отклањања ригидности система, односно 
враћања флексибилности. У хетерархијском систему са динамичним 
компетенцама нема се времена за непосредни консензус. Акција мора да буде 
брза, а консензус би је знатно успорио, стога се консензус одлаже. Делови мозга, 
алтернативни управљачи понашања, оног са највећим степеном слободе 
преузимају привремене компетенце у непосредној акцији и то на основу склопа 
улазних информација. Тиме се ствара дебаланс у систему и да не би једном 
активирани део мозга потом био стално у предности потребно је тај дебаланс 
поништити. То ради спавање и сањање. У тренутку када се тело одмара, дакле 
кад нема непосредних акција, мозак има времена за накнадни консензус. Сада се 



 

„дискутују” компетенце појединих подсистема у непосредној прошлости или 
тестирају за будућност. Поништавају се привремено преузете компетенце и тиме 
враћа вероватноћа избора других алтернатива у будућности - враћа се слобода. 

Наравно, не поништавају се све компетенце, неке се потврђују и остају као 
сталан оперативни план. Али то има цену - оне зато морају да сиђу за степеник 
ниже ка „програмираном” понашању и напусте више поље, поље слободнијег 
одлучивања. 

Мозак нам тако стално балансира да би избегао две неповољне крајности, 
које бисмо карикирано могли да препознамо као Ученог-глупака и Интелигентног-
tabula rasa. 

Закључимо, смисао спавања и сневања је отклањање ригидности система, 
враћање флексибилности, враћање слободе да се у будућности доносе 
(адекватне, оригиналне) одлуке. 

Сан, међутим, није једини механизам за отклањање ригидности. Зависно 
од нивоа који треба ослободити, вишег или нижег, постоји низ таквих 
механизама. Некад је довољна само пауза, некад одмор, замена једне активности 
другом - све нам то уверљиво показују психолошке студије о процесу решавања 
проблема. Сан је само један, и то најсложенији од тих механизама. Дакле, према 
типу поремећаја слободе имамо и тип ослобођења. 

Тако срећемо у мозгу човека два принципа: (а) принцип усвајања 
алгоритма за брзу и адекватну акцију на (само) препознати сигнал-стимулус и 
(б) конструкцију система акције на неприпремљену ситуацију - на стимулусе 
које раније нисмо сретали. Нервни апарат се колико-толико припремио за ове две 
врсте акције формирањем: (1) чврстих (крутих) можданих функција и (2) меких 
(флексибилних) можданих функција (Бехтјерева, 1984). 

Овај принцип поделе се одлсикава и даље па се тако формирају и две врсте 
психо-акције: (a) репродуктивна и (b) продуктивна. Прва је повезана са „чврсто” 
организованим функцијама мозга, а друга „меком” организацијом. У прву бисмо 
могли разврстати све генетски пренете програме акција и меморијске операције 
у когнитивној обради информација, а у другу сасвим специфичан „рад кодера” 
којим се превазилази понуђени клишеи (ре)акције и гради нов алгоритам, раније 
неупотребљаван сложај акција. Рад ових других когнитивних операција зависи 
од повременог чишћења ригидитета, пошто нервни систем у принципу тежи ка 
поједностављењу и клишеирању једном усвојених акција. Сан је основни 
„чистач” ригидности нервног система, али при претераном дебалансу у употреби 
једне функције (или малог броја) формирају се „екстернализовани” отклониоци 
ригидитета система као што су уметност и комплетна духовна надградња човека. 

У том светлу можемо посматрати организацију понашања личности и у 
друштву. Важан део „потребе” за духовношћу (мислим да је он упораво базичан) 
можемо схватити као потребу неуро-психолошког система за слободом, за 
превазилажењем уиграних и профаних клишеа у размени са средином, и 



 

физичком и социјалном. Тако се и у стварању духовних вредности и у њиховом 
коришћењу срећемо са одвајањем од непосредне физичке и социјалне средине, 
са скоком у метареалност, реалност другог нивоа, или метакод са новим 
системом значења - конреалност, како би то назвали семиотичари (Бензе, 1977). 

У тако ново-отвореним просторима значења, по већ описаним механизмима, 
могу се формирати подсистеми са својим специфичним оперативним 
карактеристикама, који онда исказују и већи или мањи степен аутономије и/или 
формализације, као што су то, уосталом, и нумерички, естетски или језички 
системи (Goodman, 1976). Друштва у социјалним кризама, као што је то сад 
управо наше, траже по правилу спас у проширењу дејства ових формализованих 
метасистема и унификацијом духовног простора. 

Свест, коју смо раније описали као систем когнитивних операција са 
задатком избора адекватног плана понашања (Ognjenović, 1996) управо развија 
духовне подсистеме отварајући за њих нове (семантичке) просторе. Емпиријске 
студије трензиције објеката у свести то јасно поткрепљују. 

Положај објеката у свести је, наравно, веома динамичан, али на једном 
веома општем плану нађено је да се објекти расподељују само у пет категорија, 
или група у том неком (хипотетичком) простору свести (Ognjenović, 1984). 
Координате тог простора су: когнитивна, конативна и емотивна координата, а у 
њему је сваки објекат презентованом једном тачком добијеном проценама на 
скалама когнитивне близине, конативне фреквенце и емотивне вредности. 
Основни параметар промене, транзиције из једне категоријне у другу у том 
простору, је инструментализација објекта, па се ово правило среће и у 
категорисању духовних вредности у свести појединца (Огњеновић, 1987). 

Објаснимо ближе налазе ових емпиријских студија о положају и 
транзицији објеката у свести човека. 

Пре свега ваља нагласити да је област значења једна од најсложенијих 
области когнитивне психологије. Но, уочимо: само оно што је у тој сложеној 
области емпиријски засновано може да буде неки поуздан материјал за градњу 
теорија у епистемологији и гносеологији. Отуда су студије у тој области биле 
увек знатно ширег одјека - пре свега у философији, али и другде, чак и у неким 
техничким дисциплинама, као што је то, на пример, теорија комуникације. 

У експерименталним истраживањима значења објеката обављаним код нас 
од 1982. до 1991. учествовао велик број испитаника, углавном студената и 
ученика завршног разреда гиманазије. Нека од тих истраживања захтевала су 
ретестирање семантичког простора код истих испитаника после неколико година, 
како би се снимила динамика - промена позиције објекта. Истраживање је 
прошло кроз неколико фаза. (1) Испитаници су репродуковали велик списак 
објеката са којима се срећу током дана, са којима долазе у додир, или о којима 
размишљају (и мислене именице су, такође, биле укључене). (2) Из тако 
добијеног списка „објеката” (неколико хиљада) издвојено је случајним 



 

одабирањем њих сто. (3) Овај списак од сто објеката дат је потом другим 
испитаницима, са задатком да сваки објекат на њему, процене на три посебне 
скале. Те скале су биле: (а) скала физичке близине /когнитивна димензија/, (б) 
скала емотивне вредности /емотивна димензија/ и (ц) скала присуства објекта у 
фокусу свести /конативна димензија/. Свака скала је имала седам подеока (од 1 
до 7). Тако је сваки објекат у свести појединца био представљен једном тачком у 
неком хипотетичком тродимензионалном простору, чије су координате биле: 
когнитивна, емотивна и конативна (мотивациона) димензија. (4) Одговори 
испитаника су, потом, испитани одговарајућим статистичким тестовима 
хомогености - показало се да се ове тачке групишу у пет група, или категорија. 
(5) Категорије груписаних објеката су подвргнуте квалитативној анализи, која им 
је дала и имена. (6) Са више десетина испитаника обављен је детаљни накнадни 
интервју са циљем проверавања квалитативне анализе. 

Пет категорија објеката у простору свести имају следећа својства: 

A. Објекат за себе. Ова категорија објеката преставља групу објеката на 
периферији свести. И емотивна димензија и присуство у фокусу свести је веома 
слабо изражено, мада су то све објекти у физичкој близини. Објекте из ове 
категорије ретко издвајамо - они обично представљају позадину збивања. Ту 
спада маса ствари и људи којима се не бавимо: дрво покрај пута, куће у 
позадини, гомила људи на улици итд. Ова категорија је, иначе, и неки депо из 
које се издвајају објекти за оне друге, у транзицији, о којој ћемо накнадно 
говорити. 

B. Објекат за мене. То је позиција објекта у свести у којој је успостављена 
јака емотивна веза, али је објекат удаљен од субјекта (реално или субјективно) - 
он је недостижан. Свест је често заокупљена овим објектом, који је жељен или 
омрзнут, дакле, увек са јаком емотивном шаржом. Овде се среће и нека 
мистификација моћи објекта - придавање неуобичајено велике ефикасности. А 
уколико је емоција јача утолико је ово нерално очекивање веће, као што то већ 
бива код емоција. 

C. Ја у служби Објекта. То је категорија објеката у којој постоји, такође, 
јака емотивна веза, али за разлику од претходне категорије, овде је објект у 
реалној близини субјекта. Емотивно обојени објекат сада субјект „поседује”, 
„има га”, али је то само привид. Стварно, уместо да господари објектом - субјект 
постаје његовим слугом и поставља се у неку врсту његовог сервиса. Узмимо за 
пример жељене објекте из претходне категорије. Такав жељени обjекат је у овој 
позицији достигнут, али уместо да донесе очекивану добит (задовољство), 
његова употреба или експлоатација долази у други план, па човек „дрхти над 
њим”, он се претерано чува, брани и одржава, те се контакт са тим објектом 
претежно своди на робовање тој ствари. 

D. Објекат у служби Ја. Ово је позиција објекта у којој је он, мада се 
стварно налази у близини субјекта - ретко у фокусу његове свести. Он је некако 
потиснут на периферију свести, али човек није равнодушан према њему као што 



 

је то случај са оним објектима из категорије A. У овој категорији су обично 
објекти којима се човек служи као инструментима. Физичка близина је 
наглашена, али објекат као инструмент не захтева пажњу јер се преко њега 
делује у неком другом пољу акције, па је фокус свести померен тамо. Објекат се 
третира као део проширеног Ја и инкорпорира се („сонда феномен”). Понекад 
постаје део веома сложеног ланца операција које се аутоматизују, те се онда 
користе са малим утрошком когнитивне енергије - на периферији перцепције, без 
присуства пажње и без улажења у сложенију мисаону обраду. Само повремено, 
обично ако постоји неки застој у аутоматизованој акцији, субјект доводи ову 
врсту објекта у фокус пажње. Као што сонда у руци хирурга, или штап у слепог 
човека остварују посредован контакт са реалношћу - тај контакт је на другом 
крају штапа или сонде, а не на оном у руци, тако и код сложенијих 
инструмената, као што је то на пример језик, клавир или компјутер - „делање” се 
преноси на други крај, на излазни канал инструмента, а сам инструмент 
когнитивно инкорпорира. 

E. Објекат и Ја за себе. У овој категорији објеката имамо сасвим изузетно 
стање „издвајања” објекта и субјекта из непосредне реалности у неки други, 
несвакидашњи простор свести. То издвајање је праћено веома израженом 
емоцијом, неким усхићењем, али максимални ефекат је исказан не на емотивном 
плану, већ на конативном плану, на скали фокуса свести. Ова категорија је иначе 
знатно ређа од претходних и нема „сталну поставу” - објекти који се појаве у њој 
су само привремено ту сврстани. То је неко изузетно стање у којем се издвајају 
објекат и субјект - нешто што испитаници описују као „стање претеране, 
пренаглашене свести о егзистенцији објекта, о његовој особености и 
непоновљивости”. Услов за постизање таквог стања је когнитивна операција 
опажања објекта на сасвим нов начин и тиме његово измештање из примарног 
контекста, па онда придавање другог, додатног значења или више њих. Овде 
спадају „доживљаји објекта” под дејством хипнозе и неких дрога, у религиозном 
заносу, неки које срећемо у сну, затим они у „jamais-vu” ефекту, и коначно - у 
рецепцији уметности. 

Поменуто је да су накнадна испитивања истих испитаника после неколико 
година показала сасвим специфичну транзицију објеката из категорије у 
категорију. У принципу та транзиција тече абецедним редом у нашем приказу 
категорија, од категорије коју смо приказали под A. Објекат за себе, у категорију 
B. Објекат за мене, из ове даље у категорију C. Ја у служби објекта и коначно 
из те треће у следећу категорију, ону под D. Објекат у служби ја. Неко 
одступање од тог реда видимо само код категорије E. Објекат и ја за себе - у њу 
(на привремену употребу) може да пређе било који објекат из било које 
категорије, ипак то је најчешће онај из категорије A. Треба уз то поменути да 
транзиција сваког објекта не мора нужно да прође кроз сваку категорију - неке се 
могу и прескочити. На пример, категорија C. Ја у служби објекта не мора да 
претходи доброј инструменталној позицији објекта каква се постиже у 



 

категорији D. Објекат у служби Ја - сви објекти нас, срећом, не поробљавају. То 
успева само некима од њих, али зато на многима од нас. 

Транзиција објекта кроз средње три категорије има посебну психолошку 
тежину и можемо је схватити као једну димензију чије екстреме чине са једне 
стране постварење човека, а са друге - очовечење ствари. Треба имати у виду и 
то да ова индивидуално-психолошка мерења дају основу и за неко уопштавање 
на друштвеном и историјском плану. Нешто слично или баш то исто дешава се и 
у променама тзв. колективне свести. Узмимо на пример нешто из давнина: наш 
однос према ватри. Сасвим је вероватно да су је се људи првобитно плашили и 
обожавали на дистанци, дајући јој митску, божанску вредност (категорија B. 
Објекат за мене). Доцније тек, када су је „стекли” и могли да користе морали су 
да дрхте над њеним очувањем - још увек обожавајући је да је хране, чувају и 
будно одржавају, дижући јој храмове, подносећи жртве и правећи ритуале како 
би је умилостивили (категорија C. Ја у служби објекта). Тек много касније 
научили смо да је стварамо и користимо по потреби, палећи је и гасећи без 
присуства емиоција и на периферији свести. 

И идеје пролазе слично. Утописти-социјалисти, на пример, маштали су 
вековима о друштвеном поретку социјалне правде (B), па кад је уз велике жртве 
направљена „Прва земља социјализма” - сва друштвена енергија се усмерила на 
њено одржање, на будност према спољашњем и унутрашњем непријатељу 
(реалном или не), војска, полиција, систем контроле и међусобног шпијунирања 
људи је набујао до болних екстрема - сасвим страних основној идеји социјане 
правде. Личност, којој је та идеја требало да служи, нашла се потиснута потпуно 
у други план, обесправљена, поклопљена важношћу идеје (C). На жалост, 
оваквих трензиција има веома много и вероватно се на њих мисли када се каже 
да су многе светле револуције завршиле као мрачне догме. 

Мислим да се на основу ових експерименталних студија у неуро-
психологији може направити и нека предикција - поглед у перспективу. Развој 
нових хуманих односа видим у доминацији категорије E у друштвеној свести. 
Наиме, рекли смо да транзиције и распоред категорија објеката показују 
димензију постварење - очовечење у свести човека. Категорија D садржи 
проширење човековог Ја масом инсртрумен-тализованих објеката (сетимо се да 
ту спадају не само материјални објекти, већ и идеје, па и наше сопствене акције). 
Следећи корак даљег очовечења видим у све богатијем садржају категорије E. 
Објекат и Ја за себе. За разлику од категорије D овде се напушта 
инструментализација у примарном смислу и прелази у стварање новог простора 
у којем се и појам употребе и користи јавља у сасвим новом виду, као што је то, 
на пример, у доброј уметности. Развој индивидуалне и друштвене свести водио 
би тако ка стварању све нових и нових духовних простора, пре свега унутар 
сваке личности, да би се у њих смештали све нови и нови објекти категорије E. 
Објекат и ја за себе. È òàêî ñòâàðàëè íîâè ìèêðîêîñìîñè. 
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РАЦИОНАЛНОСТ ИЗВОРНЕ РЕЛИГИЈСКЕ СВЕСТИ  
НА ПРИМЕРИМА ИЗ БИБЛИЈЕ 

Милоје М. Ракочевић* 

Природно-математички факултет, Ниш 

Резиме У овом раду се доказује да структура и композиција Библије представљају строгу рационалну 
датост, детерминисану вољом сâмих стваралаца, посебно оног који је имао потоњу редакторску реч. У 
циљу доказивања те рационалности упоређена је структура Библије и структура генетског кôда, а 
резултат поређења је веома велика сагласност у кључним детерминантама тих двеју структура. 

Кључне речи: закони уређености структура, Библија, генетски кôд, свест. 

THE RATIONALITY OF THE ORIGINAL RELIGIOUS 
CONSCIOUSNESS BY THE EXAMPLES FROM THE BIBLE 

Abstract: In this paper the proofs that the source religious consciousness possesses an evident rationality are 
given. In order to give the proofs for such a rationality, two structures – the structure of Bible and the 
structure of the genetic code – are compared. The result of this comparison is the fact that both structures 
exist in a strict correspondence. 

Keywords: the laws of structure order, Bible, genetic code, consciousness. 

УВОД 

Основна идеја овог рада садржана је у наслову једног претходног (У 
Библији речени природни кôд [1]). И тамо и овде, полази се од претпоставке да сви 
(прави)1 природни системи представљају различите аспекте и/или начине 
остваривања најбољег могућег склада (кохеренције), што подразумева њихову 
детермининацију најбољом могућом – симетријом, хармонијом и пропорцијом2. По 
другој линији, такође се претпоставља да су Свете Књиге (пре свих – Библија и 
Кур’ан), као и ремек дела класика књижевности (Хомер, Данте, Шекспир, Гете, 
Пушкин, Његош, Толстој ...) [6], својом структуром и композицијом саздани по 
истим принципима по којима и структура и композиција правих природних 

                                                      
* e-mail: mmr@eunet.yu 
1 Под системом се, у теорији система, подразумева уређен скуп елемената. Али, оно што до сада у 
теорији система није било речено јесте то да ти елементи морају имати строг редослед, 
кореспондентан са низом природних бројева. Тек у најновије време укључена је и та карактеристика 
[2-4], што је предуслов да би један систем не само био „прави природни систем”, већ и да би се могао 
разумети као кôд. 
2 У случају два једнака дела неке целине, имамо најбољу могућу симетрију (и пропорцију, као 1:1), 
симетрију у најједноставнијем случају [5]. Најбоља могућа хармонија јесте случај прве могуће 
целобројне хармонијске средине целине и њене половине: број 4 као хармонијска средина броја 6 
(првог савршеног броја) и броја 3. 



система. Да би то тако било, мора се подразумевати свест о томе – да то заиста тако 
јесте; да се баш тако хтело, при чему, наравно, остаје отворено питање колико је у 
том чину свесног (рационалног) поступања Аутор био самосталан у одлучивању, а 
колико је његово стварање и стваралаштво било резултат могућег богонадахнућа. 

Како је од свих природних кôдова (и система) најбоље изучен генетски кôд, 
то ћемо, у оквиру овога рада, а у циљу доказивања рационалности изворне 
религијске свести, показати подударност структуре генетског кôда и канонско-
кодовне структуре Библије.  

РАЦИОНАЛНО У ОСНОВИ РЕЛИГИЈСКОГ И НАУЧНОГ 

Поставља се питање о којој структури и композицији је, заправо, реч? Не 
само у широј јавности, већ и међу истраживачима Библије, постоји уверење да она 
има више верзија. Ако би тако било, онда би, наравно, било бесмислено узети неку 
од верзија и упоређивати њену структуру са структуром генетског кôда. Упркос 
томе, знано је и то да је Библија, најмање неколико векова уназад, кодификована3 и 
да се састоји од 39 књига Старог и 27 књига Новог завета. То је укупно 66 књига, са 
1189 поглавља. Према томе, са аспекта овог истраживања, ради се само о једној 
Библији – кодификованој и канонизованој, из чега следи да је увек, у оквиру Цркве, 
постојао „Неко” ко је био последњи „Редактор“. 

Изворно (у оквиру Цркве) претпостављена светост и богонадахнутост 
Библије, не обавезује, међутим, истраживача да се, у оквиру науке (какав је случај и 
са овим текстом), мора опредељивати по питању неминовног присуства, или 
могућег одсуства Бога. То питање има смисла расправљати само у оквиру 
теологије, јер, у оквиру науке, аналогно са Бенџамин Ли Ворфовом4 хипотезом о 
релативности језика [8], овде неминовно ступа на сцену и хипотеза о 
релативности људског мишљења. Ако је Бог то што по дефиницији јесте 
(Свемогући!), тада и докази најокорелијег атеисте неминовно падају у воду, јер се 
мора подразумевати да, у случају постојања Бога, управо Он, Бог, то тако хоће: да 
тај и тај атеиста тврди то што тврди, и, опет, да тај и тај верник верује тако како 
верује. Хипотеза о релативности људског мишљења, овде је, онда, неминовност5, 
те, отуда, бављење питањем постојања Бога у оквиру науке, постаје бесмислено.  

                                                      
3 Подразумева се и (од стране Цркве) призната канонизација помесних Сабора, при чему су за 
канонизацију Библије најзначајнији Апостолски канони (IV век), посебно 85. Канон у коме је речено 
„Које књиге Старог и Новог завета треба примити (VI, 2; Апост., 60; Лаод., 59; Картаг., 24, 46)” [7]. 
Према томе, овде се неће узимати у обзир 14 Девтероканонских књига, а узимаће се у обзир 
Септуагинта, у којој се 9. Давидов псалм не раздваја на два. 
4 Бенџамин Ли Ворф, по основном образовању хемичар, у ствари је знаменити амерички (из САД) 
лингвист. Како је живео у време Ајнштајна, вероватно је Ајнштајнова теорија релативитета утицала 
на њега кад је своју хипотезу назвао тако како ју је назвао: хипотеза о релативности језика. Према тој 
хипотези, поглед на свет сваког човека неминовно је одређен језиком који говори. Хипотеза је постала 
знаменита по томе, што је непосредно очигледно да је недоказива. Ниједан човек, наиме, не може ући 
у Дух и Свест другог човека да би се уверио или разуверио по питању њене истинитости или 
лажности. 
5 Овде је битно уочити да хипотеза о релативности људског мишљења није подударна са хипотезом 
Нилса Бора о релативности људског расуђивања, а која се тиче наводне немогућности раздвајања 
субјекта од објекта у чину истраживачке, или било које друге, опсервације микроквантних феномена. 

 



Упркос томе, сви велики физичари исказивали су свој однос према 
религији, доводећи при том у везу рационално-каузално са рационалним-
религијским, које се појављује на једном дубљем (а заправо вишем!) нивоу 
разумевања Природе и Стварности. Тако, Ајнштајн за себе каже да је религиозан у 
том смислу што види велику несразмеру између људских моћи спознаје и 
савршенства Природе које Човек тек само слути и при томе „осећа погруженост 
пред узвишеношћу ума који се отелотворује у стварности и који је, кад је реч о 
његовим највећим дубинама, недоступан човеку”. Макс Планк, родоначелник 
квантне физике (и квантне теорије уопште) увек је истицао истоветност кључног и 
нужног захтева, који, по њему, мора бити важећи и у науци и у религији (мора се 
тицати рационалног поимања у оквиру и једне и друге): „Напред ка Богу!” 
Волфганг Паули се радије приклањао Ајнштајновом, посредном, неголи 
Планковом, непосредном, приступу Богу. О томе сведочи Вернер Хајзенберг [10, 
стр. 138-139], наводећи речи сâмог Паулија: „С Планковом филозофијом не бих 
далеко дотерао, чак и ако је логички исправна, и мада уважавам људски став који 
проистиче из ње. Ајнштајново схватање ми је ближе. Драги Бог, на кога се он тако 
радо позива, има некакве везе са неизменљивим природним законима.... За њега 
(Ајнштајна) нема одвајања науке и религије.” А то значи да ако нема одвајања за 
Ајнштајна, нема ни за Паулија, који управо у том неодвајању види и ону заједничку 
црту поимања, која извире из рационалности, али и перманентно води ка њој6. 

АЛФАНУМЕРИЧНОСТ ПРИРОДНИХ КОДОВА 

Ставови Витгенштајна и Бора, према којима се у оквиру науке не може 
говорити о Богу, као и наша хипотеза о релативности људског мишљења, 
кореспондирају, на један посредан начин, и са чувеним Геделовим теоремом, 
према коме је сваки доследан аксиоматски систем непотпун. При томе се мора 
подразумевати да је „наука” per se аксиоматски систем, упркос томе што до сада 
није аксиоматски ни заснивана (не рачунајући безуспешне покушаје), нити 
заснована (мисли се на природну науку – „science,” а не и на математику која спада 
у „arts” и аксиоматски јесте заснивана, али никада до краја и – адекватно 
заснована). Кад бисмо, дакле, имали могућности да заснујемо науку на максимално 
могуће строгом аксиоматском систему, она би и тада, неминовно, сагласно 
Геделовом теорему7, морала бити непотпуна8, па тиме и недоречена (јер је, по 

                                                                                                                                                 
„Познато је колико је значајна лекција о релативности људског расудјивања коју смо у току нашег 
доба добили откривши да физички феномени зависе од тачке гледишта посматрача” [9, стр. 56]. 
6 Сâм Хајзенберг се вратио религији посредно, преко платонизма. Саглашавајући се са ставовима 
неких других физичара, о чему пише у својој познатој аутобиографској књизи Der Teil und Ganze, 
преведене код нас под називом Физика и метафизика, Хајзенберг [10, стр. 364] каже: „Представљачи 
једног или више својстава (материје) јесу математички облици који оцртавају елементарне честице; 
они су, тако рећи, идеје елементарних честица, којима најзад одговара објект – елементарна честица.” 
Шредингеров став је сличан Хајзенберговом, мада изричитији и директнији по питању неминовне 
егзистенције Духа [11, стр. 173]: „Мислим да слободно можемо рећи да физика данас у великој мери 
зависи од претпоставке да Време не може уништити Дух.”). Ипак, најуздржанији од свих великих 
физичара био је Нилс Бор, сматрајући да се у оквиру науке не може говорити о Богу. При томе, Бор се 
позива на Витгенштајна [10, стр. 143]: „О чему се не може говорити, мора се ћутати”. 
7 Чувени теорем Kurta Gödela, аустријског математичара, објављен 1931. године, изворно се тицао 
критике познате књиге Бертранда Расела (Berttrand Russel) и Алфреда Норта Вајтхеда (Alfred North 

 



Гöделу, доказивање појам слабији од истине, без обзира који је аксиоматски систем 
у питању). Уколико, пак, није аксиоматски заснована, та недореченост онда мора 
бити још и већа. Отуда оправдање и за критике науке као такве о чему је већ било 
речи у претходном раду о Библији [1, стр. 130-131)9. 

На путу ка уопштавању уочено је да је у Гeделовој замисли садржана и 
идеја о кôду10 (иако Гeдел појам кôда изричито не помиње): „Разним предметним 
променљивим x, y, z, ... одговарају ствари”, где свака ствар има свој редни број. При 
томе „елементарним стварима додељују се ... непарни бројеви”, док је „Гeделов 
број сваке неелементарне ствари увек паран” [13, стр. 208]. Као и у кôду Шенона, 
видимо да и у кôду Гeдела јесте реч о два низа симбола, али оно чега у кôду 
Шенона нема, то је редослед и парност-непарност, што је кључна карактеристика 
Гeделовог кôда. Према томе, Гeделов кôд је природни кôд, општеважећа суштина 
егзистенције природних система, док је Шенонов кôд вештачки, договорени кôд; 
Гeделов кôд се тиче природних датости и неминовности, док се Шенонов кôд тиче 
конвенције11. 

По својој суштини, Гeделов кôд је алфанумерички кôд у том смислу што се 
скуп својстава његове прве ствари у низу може означити првим словом из неког 
алфабета; скуп својстава друге ствари, другим словом итд. Другим речима, сâме те 
ствари редом јесу слова једног специфичног алфабета, а њима се придружују 
(природни) Гeделови бројеви. А све то тако важи и за природне кодове (хемијски и 
генетски, у првом реду). 

САГЛАСНОСТ БИБЛИЈСКОГ И ГЕНЕТСКОГ КОДА  

Након ове расправе о суштини кôда, можемо приступити поређењу 
библијског и генетског кôда. Ако је Библија заиста књига над књигама, не само 
садржајем, већ и са аспекта своје структуре и композиције и ако је, с друге стране, 
генетски кôд најсавршенији могући природни систем (а релативно се лако доказује 

                                                                                                                                                 
Whitehead) Principia mathematica (1910). Међутим, врло брзо се увидео његов опште-методолошки 
значај. Стигло се до схватања о томе да је Gödelov теорем више од теорема (и од аксиома!); да је у 
питању један општеважећи принцип који се мора односити на укупну Стварност. 
8 „Морамо прихватити чињеницу да је то начин на који се бавимо науком. ... Морамо схватити да је 
тотална повезаност природе нешто што се не може замислити у аксиоматским системима.” [12, стр. 
63-64]. 
9 Међу другим критикама, од посебног значаја су критике Паула Фајерабенда, па их зато треба и овде, 
макар у изводу, поновити. У својој књизи Против методе [14] Фајерабенд, поред осталог, истиче да је 
наука „шовинистичка” и да се може показати како је космогонија Библије и Илијаде ближа Реалитету 
Универзума од слике коју даје сâма наука. У књизи Наука као уметност [15], Фајерабенд не тврди да 
је наука уметност, већ тврди да се научне теорије смењују од епохе до епохе попут уметничких 
праваца, што је само други начин казивања на исту тему, какво налазимо у књизи Структура научних 
револуција Томаса Куна [16] према коме се, у историји науке, смењују периоди „нормалне науке” 
(увек карактерисани владајућом парадигмом) и периоди „револуција” у науци. 
10 У Gödelovom кôду, обично званом ‘Gödelovo бројање,’ бројеви су симболи и низови симбола. 
Формуле, као и њихове делове, Gödel узима као формалне објекте и означава их именом ствари. 
11 „Према некој унапред усвојеној конвенцији или договору, сваком од могућих низова симбола 
улазне (тј. изворне) листе ... додељује се један одређени низ симбола излазне (тј. кôдне) листе” [17, 
стр. 291]. 

 



да јесте!)12, тада има смисла упоредити ове две структуре, што заправо и јесте 
поента у овом раду. Али, овде се поново поставља питање да ли то уопште има 
смисла – упоређивати једну природну структуру (и природни систем) и структуру 
једног ствараног и створеног дела, макар оно било и Библија, за коју се (бар у 
теолошким круговима) верује да су је стварали и створили богонадахнути људи, 
посредством сâме Божије промисли. Међу могућим одговорима на ово питање, 
Његошев одговор се овде доима као најадекватнији13: Стварати у сагласју са 
Природом! Не може бити сумње у то да су ствараоци Библије били истог, или 
сличног, становишта. Штавише, били су убеђени (о чему и сâми сведоче) да им је 
од Бога било дато да изведу и остваре Његов, Божији, Пројекат.  

За структуру и композицију Библије већ је одавно утврђено да су на 
одређени, строг и прецизан, начин детерминисане бројем седам. Поред других, 
утврдио је то и руски математичар Иван Панин (у деветнаестом и двадесетом 
веку)14. Већ и из тога се види да се у Библији инсистира на јединственостима, то 
јест уникатима („Сви су изгледи да драги Бог није имао избора” – А. Ајнштајн), 
што је такође кључни принцип, важећи и за генетски кôд. 

Генетски кôд чине две „азбуке” – једна четворословна (од које се генеришу 
64 трословне речи) и једна 20-словна. Неко од ових 20 „слова” (аминокиселинских 
молекула) кодирано је једанпут, неко два или више пута, те укупно (у Таблици 
генетског кôда) има 61 кодирани аминокиселински молекул, са 594 атома у 
њиховим бочним низовима („телима”). С друге стране, у целокупној Библији 
(Стари и Нови завет) има 1189 поглавља, то јест 1188 + 1, при чему је оно 1 
средишње поглавље. Према томе, Библија се састоји од 594 поглавља испред 
средишњег и 594 поглавља иза средишњег поглавља (јер је 1188 = 2 x 594). Дакле, 
број поглавља у половини Библије једнак је броју атома у „половини” (само у 
„телима”) аминокиселинских молекула генетског кôда. 

Детерминација бројевима 6 и 7 
Сагласност постоји и у погледу детерминисаности бројем 6 и бројем 7, како 

је показано у Табели 1. Сваки природни систем састоји се од елемената, са датим 
редоследом, кореспондентним редоследу низа природних бројева. Полазећи од ове 

                                                      
12 У једном од претходних радова [18] дати су егзактни докази, засновани на експерименталним 
чињеницама, да је генетски кôд детерминисан Златним пресеком – најбољом могућом пропорцијом 
поделе целине (у форми једне дужи) на два неједнака дела. 
13 „Мрави, позвати на биће Творцем, састављају своја искуствена мравишта, и пчеле великољепне 
своје палате. И ја, како твар умна Створитеља, треба согласију општем да подражавам” [19]. 
14 Панин је предочио на десетине и десетине садржаја Библије, који (сваки за себе) представља 
целину, а број стихова, број речи, као и неких других карактеристика у њима (у свакој од целина 
понаособ) јесте толики да представља искључиво умношке броја седам. Да би се разумело зашто је то 
тако, нужно је појмити да основу целокупне Библије представља прва књига – Књига постања – и у 
њој Шестоднев (у смислу да је Бог створио Свет за шест дана, а седмог се одмарао), што значи да је 
детерминација бројем седам истовремено детерминација и бројем шест. Чисто рационално гледано, 
однос ова два броја је следећи. Број седам је једини број који није чинилац ниједног броја на скали 0-9 
бројевне основе декадног бројевног система (видети следећу фусноту), а и сâм нема чинилаца, па је 
тиме „најсиромашнији”. Његов први могући претходећи сусед, број 6, први је савршени број и једини 
број чији чиниоци и збиром и производом дају исти резултат: 1+2+3 = 1 x 2 x 3 = 6, па је тиме 
„најбогатији”. Специфичан и специјалан однос бројева 6 и 7 проистиче и из чињенице да је број 7 
заправо четвртина броја 28, другог по реду савршеног броја. 

 



идеје, могуће је извести строг редослед за 20 аминокиселина, од прве до двадесете 
(који редослед следи из њихових физичко-хемијских својстава). Број атома у првој 
декади тада је једнак броју атома у другој декади (пола и пола: 102+102 = 204 
атома, у 20 бочних низова). На 5 непарних позиција прве декаде је пола од пола 
минус један (51-1) атома; и исто толико на непарним позицијама друге декаде. На 5 
парних позиција прве декаде има, пак, пола од пола плус један (51+1) атома; и исто 
толико на парним позицијама друге декаде. Све заједно: савршенство симетрије, 
пропорционалности и хармоније! 

Табела 1. Број атома у конституентима генетског кода, 
кореспондентан позицијама карактеристичних поглавља у библији  

 
У двема спољашњим колонама има 117 атома, на парним позицијама 118, 

на непарним 119, и у двема унутрашњим колонама 120 атома. С друге стране, у 
доњој половини табеле такође има 117 атома, у доњих пет дијагонала 118, у 
четири горње дијагонале 119, и у горњој половини табеле 120 атома. Два пута иста 
четири резултата?! Треба запазити да у 4 горње дијагонале има 1 атом више (119) 
него у 5 доњих дијагонала, где је 1 атом мање. (Аминокиселине које се налазе на 
непарним позицијама у колонама, истовремено чине и непарне редове: први, трећи 
и пети). Укупан број атома у систему 474 кореспондира са бројем 4774 који следи 
из структуре Старог Завета, као и са бројем 747 који следи из структуре Новог 
Завета (објашњење у тексту). Запазити још и то да је коначна сума 474 једнака 
производу 6 x 79, где је 6 први савршени број, а 79 је златни прерсек 7-битног 
бинарног дрвета. (Овде се треба подсетити и чињенице да се у Периодном систему 
хемијских елемената, управо најплеменитији метал злато налази у 79-ој позицији, 
што значи у позицији Златног пресека седмобитног бинарног дрвета. О томе видети 
у Флогистону, 7, стр. 169). 

Ако се првом пару аминокиселина горње половине обеју декада, дода први 
пар доње половине, следећем – следећи пар, и тако редом, добије се систем какав је 
представљен у Табели 1. Ако је систем цикличан (као код Мендељејева), тада се 
први ред мора написати још једанпут на дну табеле. Тада читамо: идући одозго 
наниже до средине система, број атома у редовима се повећава увек за по 7, док је 
то повећање у обрнутом смеру тачно за по 6 атома. 

 



У легенди Табеле 1 објашњено је да су бројеви 117, 118, 119 и 120 
детерминанте читавог система. С друге стране, одавно је утврђено да су прва три од 
ова четири броја заправо кључ структуре Библије. Од свих 1189 поглавља, најмање 
поглавље је 117-ти Давидов псалм; 119-ти је најдуже, а 118-ти средишње поглавље 
целокупне Библије. Како објаснити ову сагласност? Кад се открије да је декадни 
бројевни систем „најбољи могући” од свих могућих бројевних система15, тада 
неминовно следи овај резон: са реализацијом првог корака у простору, реализује се 
број 1; са два корака број 11 и са три корака број 111, први који поседује чиниоце (3 
x 037 = 111). Надаље „игру” воде бројеви 6 и 7 и то до краја декадне скале: 111 + 6= 
117; 111 + 7 = 118; 111 + 8 = 119; 111 + 9 = 120 (О детерминацији конситуената 
генетског кôда умношцима броја 037 видети у Реф. [20-21]). 

Број књига и поглавља Библије 
Ако се 39 књига Старога завета, са укупно 929 поглавља, поређају тако како 

су дате, или по растућем броју садржаних поглавља, збир поглавља ће, наравно, оба 
пута бити исти – 929. Ако том броју придружимо и збир разлика – разлика броја 
поглавља у првој и другој књизи, другој и трећој, итд – у првом од два поменута 
случаја, где је то број 684, добије се као резултат број 1613, који, сабран са својом 
инверзијом (1613+3161), даје нови резултат 4774. С друге стране, ако се други 
поступак (по растућем редоследу броја поглавља) изведе и са Новим заветом, 
добијамо, као збир разлика, број 027, који је истоветан са бројем књига у Новом 
Завету. Сабран са својом инверзијом (027+720), он даје резултат 747, што је број, на 
један начин инверзан броју 4774, добијеном за Стари завет, и на други начин броју 
474 – суми броја атома у систему генетског кôда (117+118+119+120), 
представљеном у Табели 1. 

Број поглавља као број нуклеона 
Рекли смо да Библија садржи 1189 поглавља, или 1188+1, при чему ово 1 

означава средишње поглавље Библије (118. псалм). У односу на то средишње 
поглавље, половина поглавља (594) је испред, а половина (такође 594) је иза. Ако се 
на укупан број поглавља дода укупан број књига, њих 66, добије се број 1255, а 
тачно толико (1255) има нуклеона у 20 (неједнаких) „тела”, то јест бочних низова 
20 аминокиселинских молекула у Таблици генетског кôда. С друге стране, има 
смисла посматрати, посебно број поглавља у Старом завету (929) и посебно у 
Новом завету (260). У том случају, подела на два (целобројно) једнака дела могућа 
је само у НЗ (паран број; 260 : 2 = 130). Да би била могућа и за СЗ, треба средишњу 
књигу, двадесету (Приче Соломунове), која садржи 31 поглавље, узети два пута. 
Тада је број поглавља једнак 929+31 = 960. То је сада нова целина СЗ. Ако се на ову 
целину Нови завет дода два пута (симетрија 1:2) добија се следећи резултат: 
960+260+260= 1480, а то је број једнак броју нуклеона у 20 (једнаких) „глава” 20 
аминокиселинских молекула генетског кôда.  

                                                      
15 Једино декадни бројевни систем половином своје бројевне скале (q/2 = 5) директно кореспондира 
са Златним пресеком, који је најбоља могућа пропорција неједнаких делова унутар једне целине 
(однос већег дела целине према мањем једнак је односу целине према већем делу). Изворно, појам 
Златни пресек увео је Леонардо да Винчи, са идејом – оно што је злато међу хемијским елементима, 
то је пропорција Златног пресека међу другим пропорцијама. 

 



ГЛОБАЛНИ ПРИСТУП У КОДИРАЊУ  

Сагласности библијског и генетског кôда предочене у претходном поглављу 
могле би некоме изгледати као парцијално „натегнуто” пробиривање и 
„намештање” бројева. Да би се такав читалац разуверио у томе, и уверио се у 
супротно – у глобалност приступа у кодирању структуре и композиције Библије, 
довољно би било да погледа наш претходни рад [1]. У њему су, поред осталог, 
приказане аритметичке правилности у структури шестоднева-седмоднева; затим 
кохеренција димензија Нојевог ковчега, као и правилности у структури бројева – 
података о бројању поданика Племена Израиљева, важећих за „... сав збор синова 
Израиљевих ... све мушкиње, главу по главу, од двадесет година и више, све који 
могу ићи на војску ...” (Мојс., IV 1/1-46). Тамо, као и у једном следећем раду [22] 
показано је да све те правилности у изградњи библијских структура строго 
кореспондирају са једним специфичним аритметичким системом (Табеле 2-3), 
детерминисаним савршеним и пријатељским бројевима, која детерминација важи, 
иначе, и за генетски кôд [23]. Овде, у наставку, дајемо даља прецизирања о 
кодовним структурама које се „крију” у подацима о броју саплеменика у 12 
племена Израиљевијех синова, и које указују на целину односа у библијском 
(природном) кôду. 

Множењем низа бројева 1-27 из Табеле 2: (а), заредом бројевима 666 и 777, 
добије се систем умножака броја 666 (b) и броја 777 (c). Овај систем треба сматрати 
трећим по реду, јер му претходе први (са умношцима бројева 6 и 7) и други (са 
умношцима бројева 66 и 77). Међутим, једино овај, трећи по реду систем, укључује 
у себе и умношке броја 037 – двоцифреног броја (d) који поседује карактеристику 
коју не поседује ниједан други двоцифрени број (видети Табелу 3). И управо из 
подсистема тих умножака генерисани су обрасци броја нуклеона у 
аминокиселинским конституентима генетског кода. С друге стране, са овом 
Табелом разумљива је констатацијa Светог Јована Богослова о томе да „овдје је 
мудрост”, јер цео систем започиње бројем 666 (Откривење, 13/18: „Овдје је 
мудрост. Ко има ум нека израчуна број звјери: јер је број човјеков и број њезин 
шест стотина и шездесет и шест”). Како се види, умножавање има смисла до 27 x 
037 = 999, односно до 27 x (18 x 999) и до 27 x (21 x 999). Запазити централну 
(осенчену) позицију у којој је (6 + 7) x (666) = 8658 = 7770 + 0888 и (6 + 7) x (777) = 
10101. Број 8658 = 6 + 28 + 496 + 8128 представља суму прва четири савршена 
броја, а (декадни) запис броја 10101 одговара истом таквом бинарном запису на 
шестобитном бинарном дрвету и одговарајућем Фаријевом, који запис представља 
највећу могућу промену (промена у сваком следећем кораку, без иједне паузе), и 
стриктно кореспондира са Фибоначијевим низом, па тиме и са Златним пресеком, у 
фракталним системима детерминистичког хаоса, као и у систему генетског кода 
[21]. Умножак броја 037, који је 16. по реду јесте број 592 (осенчен), заправо је 
половина трећег по реду пријатељског броја (1184). [Парови пријатељскох бројева 
јесу следећи: 220 - 284, 1184 – 1210, 18614 – 17296 итд. Први члан пара једнак је 
суми чинилаца другог члана и обратно] 

 



Табела 2. Аритметички систем умножака – изворник природних кодова 

 
Табела 3. Умношци броја 037 

 
Систем умножака броја 037 у Табели 3 дат је према референци [23]. 

Владимир Шчербак (Shcherbak) са Универзитета у Алма-Ати (Казахстан) предочио 
је да од свих двоцифрених бројева (записаних тропозиционо) једино број 037, 
умножаван по модулу 9 (у циклусима од по 9 бројева, аналогно циклусима од по 12 
бројева у систему временског часовника) очувава све три цифре. И управо из тог 
система Природа је генерисала број нуклеона у аминокиселинским молекулима – 
контитуентима генетског кода. Заправо су изабрани овде осенчени обрасци, о чему 
се детаљније говори у Реф. [23] на стр. 124. (Минимално модификовано према Реф. 
[21] ). 

Два Мојсијева бројања 
У раду [1] је предочена једна табела кључних односа међу племенима, коју 

и овде прилажемо (Табела 4). Реч је о кључном месту у оквиру читавог Мојсијевог 
петокњижја, заправо о два места. У поглављу „Број способних људи за борбу у 
Израиљу” (Мојс., IV 1/1-54), којим започиње Четврта Мојсијева књига, дати су 

 



подаци за свих 12 племена, па се онда још једном читава прича понавља у следећем 
поглављу – „Распоред племена у околу” (Мојс., IV 2/1-32). Ту читалац Библије не 
може а да не буде изненађен и не упита се зашто је њеном Аутору било потребно да 
два пута понови свих 12 бројева, као и њихов збир?! Табела 4 на известан начин је 
буквални запис другог бројања, које се од првог разликује утолико што се уводи 
сумирање за свака три племена (односно војске), и то заредом, и што Јудине и 
Рувимове три и три војске замењују позиције16. У првом Бројању, напред иду три 
Рувимове, а у другом три Јудине војске (како је и дато у Табели 4). Једина новост у 
Табели 4 јесте последња колона, као резултат нашег дешифровања („Они нека иду 
напријед”, „И они нека иду други”, „И они нека иду трећи”, „И они нека иду 
најпослије уза заставе своје”). Лако се дало разумети да Аутор очекује множење са 
1, 2, 3 и 4, респективно. Добијени крајњи резултат више је него интересантан 
(1444000) и довољан да се схвати да је реч о шифровању и кодирању. Ипак, у 
претходном раду [1] даље од тога се није могло17. У међувремену дошло се до 
нових увида и резултата, који се овде предочавају.  

Табела 4. Број синова Израиљевих способних за војску 

 
а) Редни број „велике” војске, састављене од по три „мале” војске; 
б) Редни број за 12 малих војски, тј. племена; 
в) Број војника – саплеменика у свакој од 12 војски, тј. племена; 
г) Број војника – саплеменика у свакој од четири војске, тј. племена; 
д) Производ бројева из колоне „а” и колоне „д”. 

                                                      
16 У првом бројању Аутор искључиво говори о племенима, док у другом говори час о племенима, а 
час о војскама. „Кодирајућа” намера Аутора и овим је више него јасна; чак постаје разумљиво зашто 
му је било потребно да два пута заредом пише исте бројеве. Хтео је да предочи да он овде говори не о 
12 синглета, него о 12 дублета (парова). А то може бити тако под условом да у другом бројању 
племена добију и ново значење кроз увођење додатне, нове онаке (на ознаку „племена” додаје се још и 
ознака „војске”).  
17 Чак није било уочено ни то да се ради о паровима, све док се није сазнало да се и аминокиселински 
конституенти генетског кода организују у 12 парова и 8 триплета [24], када је постало јасно и то да 
„бити 12 парова” (двојки) и/или „8 триплета” (тројки) јесте један једини и јединствен случај. Само у 
случају 12 двојки има тачно две могуће дистинкције (бити 6 и 6, а затим 3 и 3); и само у случају 8 
триплета има тачно три дистинкције (бити 4 и 4, затим 2 и 2, и, коначно, бити 1 и 1 триплет). 

 



Треће Мојсијево бројање 
У Четвртој Мојсијевој књизи постоји и треће бројање племена и то у 

поглављу „Ново пребројавање племена народних због подјеле земље” (Мојс., IV 
26/1-51). Редослед је исти као и код првог бројања, са два изузетка. Први се тиче 
синова Јосифових, Јефрема и Манасије, који се смењују на позицијама 7 и 8, док се 
други изузетак односи на Дана, који се у трећем бројању не исказује директно, већ 
преко свог сина Самеја. 

[Прво бројање: 1. Рувим (46500), 2. Симеун (59300), 3.Гад (45650), 4.Јуда 
(74600), 5. Исахар (54400), 6. Завулон (57400), 7. Јефрем (40500), 8. Манасија 
(32200), 9. Венијамин (35400), 10. Дан (62700), 11. Асир (41500), 12. Нефталимо 
(53400); Треће бројање: 1. Рувим (43730), 2. Симеун (22200), 3.Гад (40500), 4.Јуда 
(76500), 5. Исахар (64300), 6. Завулон (60500), 7. Манасија (52700), 8. Јефрем 
(32500), 9. Венијамин (45600), 10. Дан-Самеј (64400), 11. Асир (53400), 12. 
Нефталимо (45400)].  

Табела 5. Прво (а) и треће (b) пребројавање синова Израиљевих 

 
Објашњење у тексту. 

Кад се схвати да ова промена на позицијама 7 и 8 јесте заправо кључ укупне 
шифре, тј кôда, надаље дешифровање иде лако и једноставно18. Збир бројева од 1 
до 12 износи 78, чија је половина 39 колико и износи број књига у Старом завету. 
Збир бројева од 1 до 39 износи 780, што је десетострука вредност броја 78, и што је 
јединствен случај поклапања унутар декадног бројевног система. (Примера ради, 
број 38 је половина броја 76, али збир бројева од 1 до 38 није 760, већ 741.) Збир 
прва три броја у низу природних бројева даје први савршени број – број 6: 1 + 2 + 3 
= 06. Поставља се питање избора бројева из низа 01-12, таквог да се добије 
инверзна пермутација броја 06, тј. да се добије број 60. Избор Аутора Четврте 
Мојсијеве књиге је управо тај и такав (Табела 5). Ако се упореди број саплеменика 
у 12 племена првог (а) и трећег бројања (b), не водећи рачуна који је од двојице 
Јосифових синова на позицијама 7 и 8 (I) тада, у трећем бројању у односу на прво 
има мање саплеменика на прве три позиције, као и у последњој, 12. позицији. На 
позицијама 4-11 број саплеменика је већи у трећем него у првом бројању. Збир 

                                                      
18 Бројеви 7 и 8 (у бинарном запису: 0111/ 1000) представљају средишњу тачку на моделу логичке 
хиперкоцке 00-15 (0000-1111). 

 



бројева који представљају позиције даје тражени број 60 (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 
11 = 60). Са аспекта симетрије има смисла још и такав избор који обезбеђује 
истовремено и најбољу могућу пропорцију, 1:2. То је заправо случај кад се 
редослед племена у првом бројању усагласи са редоследом у трећем бројању, а то 
значи да се и у систему првог бројања Манасија нађе на позицији 7, а Јефрем на 
позицији 8 (II). Резултат ове промене је тај да се мање саплеменика, у трећем 
бројању у односу на прво, нађе и на позицији 8. Према томе, збир вредности 
позиција на којима има мање саплеменика у трећем бројању износи: 1 + 2 + 3 + 8 + 
12 = 26, док збир вредности преосталих позиција износи тачно два пута више (4 + 5 
+ 6 + 7 + 9 + 10 + 11 = 52). 

Кључне детерминанте  
Сумњичави читалац-истраживач би овде могао да постави питање – шта је 

са вредностима које представљају сâм број саплеменика? Одговор је садржан 
такође у Табели 5, са читањем и разумевањем, како је дато у следећих осам 
прегледа прорачуна: 

I (а1): 46500(1)+59300(2)+45650(3)+53400(12) = 204850 
I (а2): 74600(4)+54400(5)+57400(6)+40500(7)+32200(8)+35400(9)+62700(10)+41500(11) =398700  
I (б1): 43730(1)+22200(2)+40500(3)+45400(12) = 151830 
I (б2): 76500(4)+64300(5)+60500(6)+52700(7)+32500(8)+45600(9)+64400(10)+53400(11) =449900  
II (а1): 46500(1)+59300(2)+45650(3)+40500(8)+53400(12) = 245350 
II (а2): 74600(4)+54400(5)+57400(6)+40500(7)+35400(9)+62700(10)+41500(11) =358200  
II (б1): 43730(1)+22200(2)+40500(3)+32500(8)+45400(12) = 184330 
II (б2): 76500(4)+64300(5)+60500(6)+52700(7)+45600(9)+64400(10)+53400(11) =417400  

У доњем делу Табеле 5 имамо корак даље у дешифровању „Система 12 
парова”. Разлике разликâ у броју саплеменика (104220 и 120220) 19, у релацији са 
хиљадоструком вредношћу квадрата броја 12 (са бројем 144000), дају нама већ 
познате карактеристичне библијске бројеве: број 3978 састављен од бројева 39 и 78, 
чију специфичност и посебност смо већ дискутовали (2 x 39 = 78), као и број 2378 
који представља двоструку вредност броја 1189, за који већ знамо да представља 
број поглавља у укупној Библији, Старом и Новом завету заједно. Чињеница да је 
број 039780 само једна од пермутација броја 398700, који налазимо на позицији 
I(а2) Табеле 5, указује на то да је „у игри” дистинкција на 1+3 квантитета, при чему 
ово „1” представља сâм број 398700, а „3” је збир преостала три квантитета: 204850 
+ 151830 + 449900 = 806580. Како видимо добија се број који представља 
десетоструку вредност једне од пермутација збира прва четири савршена броја (6 + 
28 + 496 + 8128 = 08658 – број на 13-тој позицији у Табели 4). 

Бројање Светог Јована Богослова 
Све ово довде тиче се „руке” Аутора Мојсијевих књига20, али и последњег 

Редактора Старог завета. Удешено је тако да крајњи (скривени) резултат другог 
бројања (Мојс., IV 2/20-32), број 1444000 (Табела 4) представља повећање тачно за 
једну позицију у односу на кључну детерминанту (144000) првог и трећег бројања. 

                                                      
19 Treba zapaziti da se na tri poslednje pozicije u oba ova brojevna zapisa nalazi zapis prvog prijateljskog 
broja (220). 
20 Сматра се да је прву Мојсијеву књигу написао сам Мојсије, док су у писању следеће четири књиге 
учествовали и други аутори. 

 



Учињено је то преко броја 39 и његове двоструке вредности, броја 78, чија веза је 
такође јединствена. Надаље је преко броја 78 указано на још једну јединственост 
(1111 + 78 = 1189). Кад се крене корачати кроз простор („Кораци су моји 
боженствени, / но ја могу то назват простором” – Његош), тада су редом могуће 
следеће ситуације: 11, 111 (3 x 37), 1111 (11 x 101), 11111 (41 x 271) итд, при чему је 
ситуација 1111 први могући број са јединичним цифрама, чији чиниоци поседују у 
запису такође само јединице (и нуле). 

Одавде надаље библијско кодирање се тиче последњег Аутора, као и 
последњег Редактора Новог завета, који се, онда, показује и Редактором целокупне 
Библије (кад је реч о укупном броју књига и поглавља). Сви су изгледи да би то 
морао бити Св. Јован Богослов21. Иако бар хиљаду година после Мојсија, он ће, у 
Откривењу, последњој по реду (27-мој) књизи Новог завета, поново узети у 
„поступак” 12 племена Земље Израиља, при чему ће променити њихов редослед; 
замениће и Дана, али не као Мојсије у трећем бројању Самејем, него Левијем22, и 
још ће уместо Јефрема узети његовог оца Јосифа. Тиме се подразумева да и овде 
Манасија и Јосиф могу размењивати своје позиције као што су то чинили Јефрем и 
Манасија на путу од првог до трећег Мојсијевог бројања. Поређење вредности 
првог и трећег Мојсијевог бројања, посредовано новим редоследом племена Св. 
Јована Богослова такође неће ништа променити у сумама бројева датим у Табели 5. 
Међутим, промениће се суме изабраних редних бројева из низа 1-12, како се види 
поређењем раније датих – осам прегледа прорачуна и следећег Прегледа редоследа 
Св. Јована Богослова (бројеви иза имена родоначелника племена представљају 
редни број у првом Мојсијевом бројању): 

1. Јуда (4), 2. Рувим (1), 3. Гад (3)23, 4. Асир (11), 5. Нефталимо (12), 6. 
Јосиф-Јефрем (7), 7. Симеун (2), 8. Дан-Самеј-Леви (10), 9. Исахар (5), 10. Завулон 
(6), 11. Манасија (8), 12. Венијамин (9). 

Ново кодирање овде је непосредно очигледно. Мојсије је био изабрао 
бројеве позиција (четири броја): 1 + 2 + 3 + 12 = 18, са већим бројем саплеменика у 
првом бројању у односу на треће; и бројеве осам позиција, са мањим бројем 
саплеменика у првом у односу на треће бројање: 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 +11 = 60. 
Тек са разменом позиција Јефрема и Манасије у прво сумирање се укључује и пети 

                                                      
21 Одавно је већ утврђено да је Јеванђеље Св. Јована Богослова писано последње – четврто по реду. За 
прва три се каже да су „синоптичка”, дата у једном те истом, потпуно аналогном опису, што је 
посебно видљиво кад се ставе једно поред другог и тако читају. Јеванђеље Св. Јована Богослова је 
писано тако да се подразумева да је читалац упознат са претходна три, и више је у нивоу коментара 
неголи изношења чињеница. ... Осим Јевандјеља, Св. Јован Богослов је написао и Откривење, као 
последњу књигу Новог завета, а уз то и три Посланице (после којих дође још једино Саборна 
посланица Св. апостола Јуде). Све заједно, имао је довољно простора да „диктира” укупан број књига 
и поглавља укупне Библије. 
22 Увођењем овде Левија у „игру”, Св. Јован Богослов као да је хтео да предочи то да је у 
дешифровању Мојсијевог кôда нужно да се укључи и бројање Левита, што заиста јесте тако [22], али 
то захтева посебан чланак. 
23 Једино се овде код броја три поклапају позиције. Кад се томе дода да је ново име (Леви) уведено у 
осмој позицији, тада увиђамо и то да је Св. Јован Богослов направио и дистинкцију кореспондентну 
Питагорином троуглу. До Гада, до треће позиције, имамо три племена; од Левија па надаље – пет 
племена, а између њих четири племена. У Реф. [21] је показано да је и број нуклеона у 
четворокодонским (четвороречним) аминокиселинама – конституентима генетског кода, такође 
строго детерминисан Питагорином тројком. 

 



број, број 8 – позиција Јефрема са својом вредношћу за број саплеменика. Међутим, 
овде, код Св. Јована Богослова, тачно је обрнуто. Он најпре бира пет бројева 
(укључује позицију Манасије, а не Јефрема, тј. Јосифа) чије сумирање даје вредност 
не 18 већ 28 (са минималном променом, променом за јединицу у другој позицији, 
читајући с десна на лево). Сума преосталих позиција је не 60 већ 50. У другом 
поређењу, кад Манасија и Јефрем (Јосиф) размене места, уместо сума 18 и 60 
добијају се суме 17 и 61; односно, уместо сума 26 и 52 добијају се суме 25 и 53, што 
је у свим случајевима промена за јединицу у првој позицији записа (реализација 
принципа минимума промене, који је кључни принцип у детерминацији структуре 
генетског кôда).  

Табела 6. Релације првог и другог степена броја 12 

 
Објашњење у тексту. 

Израчунавати суме броја саплеменика по карактеристичним позицијама, у 
бројању Св. Јована Богослова, нема смисла једноставно због тога што је Он свим 
племенима приписао исти број чланова, по 12 хиљада, и на тај начин још једном 
показао како се дâ дешифровати Мојсијев кодни систем – преко кључне 
детерминанте (144000)24 његовог (Мојсијевог) првог и трећег бројања, како је и 
показано у Табели 6. [У Табели 6 предочено је и генерисање система 60-66-78, који 
налазимо не само овде, него и на много других места у (природном) Библијском 
коду, а који систем је истовремено и строга детерминанта генетског кода]25. 

Успоставио је, дакле, везу између крајњег (скривеног) резултата у Табели 4 
(1444000) и хиљадоструког квадрата броја 12, предочавајући истовремемено и 
аритметички систем представљен у Табели 2, исказујући при том да је мудрост 
управо ту где се појављује број 666 „шест стотина шездесет и шест.”26 

                                                      
24 Откривење, 7/4: „И чух број обиљежених печатом: сто и четрдесет и четири хиљаде оних са 
печатом из свију племена синова израиљевих.” 
25 У Реф. [18] је предочено да је систем од 20 протеинских аминокиселина – конституената генетског 
кода – строго детерминисан Златним пресеком. Тачно 7 аминокиселина налазе се на позицијама 
Златног пресека и у њима (њиховим бочним низовима) има 60 атома; у њихових седам комплемената 
66 и у преосталих 6 некомплемената 78 атома. Три потскупа разликују се за 1 x 6, 2 x 6 и 3 x 6 атома. 
26 Откривење, 13/18: „Овдје је мудрост. Ко има ум нека израчуна број звјери: јер је број човјеков и 
број њезин шест стотина и шездесет и шест”. [Напомена: Изненађује то што је широко 
распрострањено гледиште како је број 666 број Звери – Некрста и Антихриста, Ђавољи број и сл. Св. 
Јован Богослов, међутим каже да је то број који је у исто време – и број човјеков и број њезин, дакле 
број звјери. Решење загонетке се открива кад се нађе да се ова двострукост значења броја 666 
испољава као „огледалска супротност” („гледа мајмун себе у зрцало” – Његош), у једанаестом по реду 
случају, у аритметичком систему Табеле 2 (11 x 666 = 6660 + 0666)]. 

 



На крају, кратак закључак: све ове сасгласности у суштини су и разумљиве 
и очекиване, ако се у оба случаја, у случају генетског кôда, као и у случају Библије, 
„тражило” најбоље могуће решење. И оба пута рационалност у поступању је више 
него евидентна – рационално поступање истраживача генетског кôда, као и 
стваралаца-састављача Библије. Да ли се, међутим, у обема тим рационалностима, 
или само у једној, или ни у једној, подразумева и богонадахнутост, остаје, бар у 
оквиру науке – отворено питање за сва времена! 
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Резиме: Постављено је питање односа актуелне (текуће) науке и „неуобичајене” науке, то јест нових 
(другачијих) научних идеја, у контексту схватања Томаса Куна о парадигмама и нормалној науци. 

Кључне речи: aлтернативна наука, парадигма, нормална наука, схватања Томаса Куна, структура и 
композиција Библије, структура генетског кода, златни пресек. 

DOES AN ALTERNATIVE SCIENCE EXISTS? 

Abstract: In this discussion are given the proofs that an alternative science does not exists. The science is a 
science or nothing. It is important only the reality of the truth. – The things are such and such, in accordance 
with a current science or in accordance to just very new ideas. 

Keywords: alternative science, paradigm, normal science, Thomas Kuhn’s viewpoint, structure and 
composition of Holy Bible, structure of genetic code, golden mean 

У диксусији за Округлим столом, а поводом мог саопштења, постављено је 
и питање „алтернативне науке”, у смислу да све оно што се не слаже са 
преовлађујућим мишљењем унутар актуелне (текуће) науке, може евентуално да 
„иде” само у некакву „алтернативну науку”. Ако сам добро разумео, приговор се 
своди на то да упркос томе што сам у свом кључном научном раду, објављеном у 
релевантном међународном часопису (Biosystems, 46, 1998, pp. 283-291) дао доказе 
и аргументе27 да је генетски код строго детерминисан златним пресеком, то за 
актуелну (текућу) науку нема значаја, јер је преовлађајуће мишљење другачије, а 
наиме да је генетски код пробабилистичке, то јест вероватносне природе. Наводно 
су најпре могли постојати организми изграђени од протеина са само 7-8 
аминокиселинских молекула, уместо са свих 20 како следи из строгог златно-
пресечног детерминизма. 

Овај и овакав приговор није у сагласности са оним поимањем науке које 
карактерише филозофију науке Карла Попера, и тиче се самог суштаства науке, 
којим се захтева најбржи могући пут до научне истине, без обазирања на стање 
ствари у актуелној науци, а јесте у сагласју са оним делом теорије Томаса Куна (о 
структури научних револуција) који се тиче тзв. „нове традиције” нормалне науке, 
за коју се тражи да се до краја „иживи”, чак и тада када су њени кључни концепти 
доведени у питање. [Наравно, Кунова идеја о парадигмама као универзално 

                                                      
* e-mail: mmr@eunet.yu 
27 Академик M. Сарић, Општи принципи научно-истраживачког рада, 5. издање (Српско друштво за 
историју науке, Београд), стр. 16: „Филозофија се разликује од науке по три битне чињенице: у 
филозофији не постоје докази, не постоје теореме и не постоје питања која могу да се реше са да или 
не. Међутим, непостојање доказа не значи непостојање аргумената, само што они нису резултат 
егзактних истраживања као што је то случај са аргументима у егзактним наукама” (подвукао МР). 

 



прихваћеним обрасцима решавања научних проблема у одређеном раздобљу, 
између две научне револуције, јесте прихватљива, али не и став о томе да 
„нормална наука” треба да има предност у односу на потпуно нове, и другачије, 
идеје „неуобичајене науке” које традицију нормалне науке оспоравају]. 

Приговор је у сагласности и са стањем ствари у науци на прелазу из XX у 
XXI век, које је такво да се потврђује једна од давно претпостављених премиса – да 
нико више не кочи развој науке од самих научника, оличених и окупљених у 
чланствима уредништавâ водећих часописа и/или у изабраништвима рецензентских 
(експертских) листи и асоцијација. Баш тако, како каже Кун: „Чланови једне дате 
научне заједнице чине једину публику и једине судије рада те заједнице”, сагласно 
„релативној реткости ривалских школа у развијеним наукама.” Експертским 
рецензентским поступцима ривалске идеје су практично искључене, јер је кључни 
критеријум сагласност са „матицом” текуће науке, која је једина „овлашћена” да 
промовише коначно објашњење [које је, према Карлу Поперу, недосежно, јер 
ниједан научни проблем (explicandum) никада не може бити до краја „покривен”, 
чак ни најбољим могућим објашњењима (explicans)]. 

* 
Можда се то не види директно из мог саопштења, али је мој циљ био управо 

то, да критикујем важеће критеријуме научне критике (која, заправо, изван 
рецензентских поступака и не постоји). А догодили су се, последњих деценија, 
научни резултати изван матице, изван основног научног тока, и то у 
најфундаменталнијем научном подручју, оном које се тиче периодног система 
хемијских елемената (ПСЕ) и система генетског кода (ГК). Показује се да су и један 
и други систем детерминисани најбољом могућом – симетријом, пропорцијом и 
хармонијом; детерминисани су златним пресеком и генералисаним златним 
пресеком28. И даље се показује да у оквиру укупне традиције егзактне природне 
науке за ове резултате нема узора. Ненадано, узори су се појавили у структури и 
композицији светих књига и ремек-дела класика књижевности, на начин како сам 
то показао у саопштењу. 

Ако је то тако, онда се поставља питање образовања будућих истраживача, 
јер је садашње стање такво, на светском плану, да бар 95% истраживача у 
природним наукама, током школовања, у својим програмима није имало прилике да 
чује ни о златном пресеку, нити о Фибоначијевом и Лукасовом низу29.  

Очигледно, поново смо се нашли у ситуацији, да се показује да 
најплодоносније поље истраживања јесте оно које се налази на подручју „ничије 
земље”, између науке и филозофије; између научног и религијског поимања односа 
целине и делова, где откривамо да религијско поимање, исказано кроз канонско-
кодовну30 структуру светих књига има приоритет, јер те исте научне истине које 

                                                      
28 Реч је о детерминацији вредностима златног пресека израчунатим из квадратне једначине ф2 – ф1 – 
ф0 = 0, и вредностима генералисаног златног пресека, израчунатим из једнакости фn + (фn)n+1 = 0.  
29 Руски научник и филозоф Д.Н. Трифонов још педесетих година XX века је доказао да је ПСЕ 
строго детерминисан Златним пресеком преко Лукасовог низа, али је то у науци практично остало 
незапажено (в. о томе у: Флогистон, бр. 12/2002).  
30 Кад се овде говори о кодовности светих књига, онда се мисли на кодове, такве какви су дати 
изворним текстом у нормалном читању (сагласне са природним кодовима на начин како је то 
показано у мом саопштењу), а не и на накнадно конструисане кодове, генерисане из читања Библије, 

 



тамо налазимо, додуше тек у најновије време, и у оквиру науке, и то не у њеном 
главном току, већ у токовима који ће, у неком не тако далеком будућем времену, 
бити сагледани као – рађање нове парадигме! 

* 
Али, вратимо се на почетну идеју – алтернативне науке, по дефиницији, не 

може бити! Наука јесте, или није наука. Нема трећег. Друго је питање што наука у 
свом развоју може да западне и у такву кризу да није ни свесна (нису тога свесни 
сâми истраживачи)31 да постоји проблем у њеним приступима, поступцима и/или 
садржајима, и наставља да се понаша по старом, све док се довољно дуго не 
изживи, а у читавом том времену иживљавања она, наука, уместо да постаје све 
строжа и критичкија, неминовно се, попут филозофије, утапа у реторику и (јавно) 
мнење – постаје само карика више у ланцу реторичке културе32. Најбољи пример за 
реторичност актуелне науке, где је уместо строге науке постала јавно научно 
мнење, јесу управо ПСЕ и ГК. Периодни систем елемената двослојне структуре, 
тродимензионалност периодног система, и детерминисаност златним пресеком, 
чекају пред вратима текуће „нормалне науке” већ неколико деценија (в. фусноту 3). 
Разумевање генетског кода, с друге стране, полази од погрешне претпоставке – већ 
деценијама важеће парадигме (уведене у науку од стране данског научника 
Вилхелма Јохансена још 1909. године) – да су организми детеминисани само 
„генотипом” и „фенотипом”, уместо: „типом родитеља”, „фенотипом”, „генотипом” 
и „типом индивидуе”, како то стоји у изворном раду родоначелника генетике 
Грегора Мендела, и како једино има смисла33. 

* 
Али, проблем кода постоји и на најопштијем плану, у таквој мери да је 

сметња разумевању могуће везе канонско-кодовних структура светих књига и 
ремек-дела класика светске књижевности с једне, и природних кодова, с друге 
стране. Кад би се у оквиру природне науке могло разумети да је сваки природни 
систем карактерисан не било којoм, већ уређеношћу редоследа елемената система, 
(кореспондентном редоследу у низу природних бројева), тада би се схватило и то 
да сваки природни систем, per se, мора бити и код. А у текућој природној науци се 
то не може разумети јер су кодови, преко теорије информација, уведени у науку као 
конвенције, а не као природне датости. (Видети о томе детаљније у саопштењу, 

                                                                                                                                                 
на пример, под одређеним „углом”, како је то учињено у сада већ познатој књизи Drosnina The Bible 
Code (Orion, London, 1997), у којој се компјутерским избором текста „откривају” наводне предикције 
за будућност. На жалост, са појавом таквих књига отежано је предочавање правог (природног) 
Библијског кода. 
31 Т. Кун, Структура научних револуција (Нолит, Београд, 1974), стр. 92: „Научници раде на основу 
модела које су стекли школовањем и доцнијом изложеношћу литератури, често не знајући сасвим, или 
немајући потребе да знају, које су карактеристике овим моделима дале њихов статус парадигми 
научне заједнице”. 
32 Ј. Аранђеловић, Реторичка култура и начело филозофије (Завод за уџбенике и наставна средства, 
Београд), стр. 11: „Тако се показује нешто необично, нешто што је у много чему изненађујуће: 
потискивањем мнења, увођењем ‘сигурнијих’ путева сазнања, напредује се у учвршћивању и јачању 
мнења. ... Тежњe да се мнења искорене, да им филозофија окрене леђа, само су филозофију све више 
упућивале на њих, утапале је у мнења уместо да је заувек избаве из њиховог окриља. Нешто слично ... 
показује се и у науци.” 
33 Детаљније о овоме видети у: M.Rakočević, Logic of the Genetic code (Naučna knjiga, Beograd, 1994). 

 



посебно у одељку о односу Шеноновог и Геделовог кода.) И када ја у свом 
саопштењу предочавам „Прво, друго и треће Мојсијево бројање”, па „Бројање 
Светог Јована Богослова”, ја тиме настојим да укажем најмање на две ствари. Прво, 
да то бројање јесте такво да се, ipso facto, подразумева редослед кореспондентан 
редоследу у низу природних бројева; и друго, да је ту реч о строгим кодовима, 
таквим да кореспондирају са логиком природних кодова. 

Отежавајућа околност за моје настојање да предочим низ природних 
бројева као основну азбуку универзалног кода природе, важећу и за све могуће 
видове тог кода (какви морају бити хемијски код – ПСЕ, генетски код, природни 
говорни језик, итд), јесте у ономе што би требало да буде олакшавајућа околност, а 
то је да у ПСЕ хемијски елементи иду заиста тим редоследом: водоник као први 
могући елеменат, хелијум други, литијум трећи, и тако редом. И уместо да се 
схвати да је у питању универзална, општеважећа суштина, схваћено је (у оквиру 
науке) тако да редослед хемијских елемената, сам по себи, нема посебног значаја, 
баш као што су математичари, пре осам векова, схватили да, наводно, нема смисла 
говорити о природним бројевним системима, пошто бројевни системи могу бити 
једино конвенције и ништа више. На тај начин, хемичари су од самог открића ПСЕ 
па надаље били ускраћени за могући закључак да октална периодичност својстава 
хемијских елемената јесте истовремено и доказ да је октални бројевни систем један 
од могућих природних бројевних система. 

Са увиђањем да и златни пресек може кореспондирати са низом природних 
бројева34, а посебно да то може генералисани златни пресек35, повећане су шансе 
да се и у оквиру науке схвати неминовност узимања низа природних бројева за 
основну азбуку универзалног кода; да се и у науци схвати оно што су ствараоци 
структуре и композиције светих књига и/или ремек-дела светске књижевности, чак 
миленијумима уназад већ били схватили, и применили. 
 

                                                      
34 Најпре је показано да „вредности Хаусдорфових димензија случајног Канторовог тријадног скупа 
за различите димензије N” представљају заправо вредности златног пресека степеноване низом 
природних бројева: ф0, ф1, ф2, итд, до бесконачности (Ђ. Коруга, Информациона физика: у потрази за 
научним основама свести, у: Свест – научни изазов 21. века, Д. Раковић i Ђ. Коруга, ед. (ECPD, 
Београд, 1996), стр. 244; а затим је показано и да су позиције аминокиселинских конституената 
генетског кода на шестобитном бинарном дрвету, на исти такав начин детерминисане, са вредностима 
од ф0 до ф9 (Реф. [18] у саопштењу МР). 
35 О детерминацији аминокиселинских конституената генетског кода на шестобитном бинарном 
дрвету генералисаним златним пресеком, са вредностима ф0, ф1, ф2, итд до ф41, видети у Реф. [23], 
Supplement 1 (2002). (Са увидима, предоченим у претходној и овој фусноти, о кореспонденцији 
златног пресека са низом природних бројева, при чему је златни пресек, сам по себи, ирационалан 
број, карактерисан несамерљивошћу, постаје додатно разумљив и оправдан „вапај” великог Платона 
од пре скоро две и пô хиљаде година: „Недостојан је човекова имена онај, ко не зна да дијагонала 
квадрата није самерљива са његовом страницом”.) 
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οδος ανω κατω μια και ωυτη. 
Ηρακλειτος Σσκοτεινος 

Резиме: Класична физика има великих заслуга за научна сазнања о функционисању људског 
организма и космоса, али се у оквиру овог научног концепта феномен свести није постављао. Квантна 
механика доноси напредак у овом погледу, јер уочава проблем утицаја људске свести на експеримент, 
али га не може на задовољавајући начин решити због искључиво енергетског приступа. Мада 
ограничена енергетским методолошким поступком, квантна механика на бази феномена тунеловања 
даје решење удвостручавања свемира, а њени протагонисти у изучавању феномена свести, као што је 
савремени физичар Пенроуз, предлажу структурно уређење Универзума као три света; физичког, 
менталног и света идеја. Користећи сазнања класичне и квантне механике, а у првом реду феномен 
Великог праска, квантну гравитацију и Пенроузове резултате истраживања у оквиру квантних основа 
свести, информациона физика поред енергетског принципа уводи информациони и самоорганизујући. 
Посебан значај у оквиру информационе физике представља могућност новог приступа изучавању и 
разумевању менталних стања нашег бића, што отвара нови поглед на тековине старих цивилизација 
као што су митологија, религија, античка, кинеска и индијска филозофско-научна мисао. 

Кључне речи: античка филозофско-научна мисао, информациона физика, свест, квантна гравитација, 
златни пресек, фрактална механика, петодимензионални (5D) Универзум, четвородимензионална (4D) 
светлосна машина. 

INFORMATION PHYSICS AND CONSCIOUSNESS 

Abstract: In this paper, from ancient time to date, overveiw of main historical events in physics and human 
tought from consciousness point of view are given. Some new ideas, like pre-Planckian period, Weyl-Dirac 
cosmological model and N=0⇔N=1 model of the Universe are persented. This knowlege opens new avenues 
to understend mythology, religions and ancient philosophical and scientific tought. In order to make solution 
of human helth and peacefull mind, the harmony of nature-man- machine system is needed. To solve that 
problem a four-dimensional (4D) light machine is proposed. 

Keywords: Ancient thougth, physics, information physics, conciousness, fractal mechanics, 5D Universe, 4D 
light machine, golden mean. 

0. УВОД 

Да би се читалац што лакше приближио проблематици која се излаже у 
овом раду, садржај рада је тако систематизован да даје само релевантне историјске 
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рефлексије о нашем сазнању космоса и човека, и изради техничких уређаја и 
машина. Ова систематизација се односи на пет главних целина: античку 
филозофску науку, класичну физику, квантну физику, информациону физику и 
фракталну механику. Три потоње-квантна физика, информациона физика и 
фрактална механика, омогућавају реализацију таквих технолошких система да 
најозбиљније постављају питање: шта је човек? Промишљање савремених научних 
сазнања, и на бази ових нових технолошких решења, доводи до савремене научно-
технолошке мисли која на нов начин преиспитује свој однос према историјском 
проблему разумевања односа душа-тело, а самим тим и према неким питањима 
који се односе на митологију и религију. 

0! АНТИЧКА ФИЛОЗОФСКА НАУКА 

Циљ навођења сазнања античких мислилаца, у овој форми и обиму, само је 
повод да се укаже да је једна од најстаријих људских цивилизација имала 
фундаментална сазнања о природи и човеку, а да разлоге за тај феномен још не 
разумемо у потпуности. У оквиру савремене научно-технолошке мисли, на крају 
овог рада, биће понуђен један од могућих одговора на ово питање. 

0!.1. Научна мисао и космос 
Пођимо од чињеница, као што је Талесово предвиђање помрачења Сунца 

пре више од два миленијума. Талес (625-547. п.н.е) је предвидео да ће 28. маја 585. 
п.н.е. бити помрачење Сунца. Када се овај догађај стварно десио, изазвао је опште 
чуђење. Са аспекта данашње науке до овог сазнања могло се доћи на два начина: 
(1) на основу великог броја посматрања и тачног познавања кретања Сунца и 
Месеца на небеском своду, или (2) на бази прекогниције, тј. квантно механичке 
антиципације будућих догађаја. Без обзира који начин био у питању, Талеса 
можемо сматрати протагонистом заснивања физичког света у нашем менталном 
бићу. Веома сличне тешкоће у објашњењу чињеница и сличних ситуација из 
преантичког и античког доба имамо и са коришћењем електрицитета, чија је 
употреба у оно време изазивала мистична осећања. Тесла (1856-1943.), један од 
најбољих познавалаца електромагнетизма, сматрао је да се Мојсије „несумњиво 
служио електрицитетом далеко вештије него ма ко у његово време” и „да је било 
изабраних који су имали много дубље знање о природи ове појаве запажене на 
ћилибару”. Тесла сматра да су неки људи тог времена имали таква сазнања из 
електромагнетизма, и науке уопште, да им се сада можемо само дивити, а нама, за 
сада из непознатих разлога, та знања нису пренета на потомство. Ми та знања 
поново откривамо на потпуно нов начин. Талес је, колико је познато, први антички 
мислилац који је говорио о електрицитету, а и сам Тесла је сматрао да с њим „има 
неке везе”, јер њихова имена су пермутација истих слова, односно гласова(!?). 
Талес је говорио да тачка нема димензија, тј. да је њена димензија једнака нули, да 
линија има дужину, али не и ширину, док површина има дужину и ширину, али не 
и дебљину. За праизвор свих ствари сматрао је воду!? 

Хераклитово учење (540-475. п.н.е) сачувано је у виду фрагмента, али 
сазнања која је оставио људском роду у наслеђе и до данашњих дана нису 
превазиђена. Његова мисао „ако послушате, не мене него Логос, мудро је признати 

  



да је све Једно” сврстава га у оне мислиоце који у Једном виде свеукупност 
егзистенције. То Једно је удвојено, па егзистира као непосредно и посредно биће, а 
ово друго је још при томе и поларизовано. Зато по Хераклиту свемир је један: 
дељив-недељив, настао-ненастао, смртан-бесмртан, односно „Овај свет, исти за све, 
није створио нико од богова, нити од људи, него је одувек био, јесте и биће вечно 
живи огањ који се с мером пали и с мером гаси”. Наравно, треба имати у виду да, 
онда када је он изрекао ову мисао, појам бога се односио на митолошког бога, а не 
монотеистичког Бога. Иначе он је сматрао да је праизвор свега ватра, и да је борба 
супротности покретач свега у природи, а да је хармонија, као јединство свих 
супротности, апсолутно биће које прожима све. 

Оснивач античке научне мисли је Аристотел (384-322. п.н.е), који је, као и 
већина тадашњих мислилаца, покушао умом да спозна и објасни Универзум. При 
томе, треба имати у виду да је говорни језик оруђе ума, па се зато може говорити о 
Аристотелу као истраживачу менталног света, који је у интеракцији са физичким 
светом, са којим је могао, али није морао, и да се подудара. По њему, свемир се 
састоји од прозирних сфера, као пети елемент, или праствар остала четири 
елемента: земље, воде, ваздуха и ватре. Од прозирних сфера су састављене 
свеколике твари. Аристотелово дело Физика (наука о природи) састављено је од 
осам књига у којима су, поред осталог, изнета и два најбитнија става: (1) не постоји 
пуно и празно, већ протежност твари, и (2) Земља је у средишту свеукупног 
свемира, који је структуриран по сферним нивовима. Поред физике, као научне 
дисциплине, Аристотел је оснивач и логике, при чему је његова логика 
структуирана као центрирани логички квадрат. 

Док је Аристотел утемељивач науке, као битног ентитета менталног света, 
Платон (427-347. п.н.е.) је протагониста постојања новога света, света идеја. Оруђе 
тога света није више језик и њен говорни логос, већ математика и њен неми логос. 
По њему, свет идеја је једино савршен и истинит, а пет правилних полиедара 
представља структурну свеукупност тога света. При томе ове математичке 
структуре имају своје репрезенте у физичком свету: тетраедар-ватра, октаедар-
ваздух, икосаедар-вода, коцка-земља и додекаедар-Универзум. Помоћу њих се 
свет идеја трансформише у физички свет који у нашем бићу изграђује ментални 
свет. Платон своја учења држи на пропланку атенског јунака Академа, те одатле 
његова школа од 387. п.н.е., као и данашње националне научне институције, носе 
назив Академија. Рад Академије је, после 916 година, прекинут наредбом цара 
Јустинијана из 529. године, да би 1.000 година касније поново био обновљен. 

Космолошки период грчке филозофске мисли завршава се са атомистима 
Емпедоклом, Анаксагором, Леукипом, Демокритом и другим мислиоцима. 
Космичку представу ондашњег доба заокружио је Птоломеј (150. г., Александрија, 
Египат) књигом „Велика синтеза” у којој је Земља у центру Универзума, а кретање 
планета и звезда по сферама. Овакво виђење физичког света била је званична 
научна мисао све до XVI века. 

0!.2. Човек 
Генералну античку научну мисао према човеку најбоље је исказао Хипократ 

(460-377. п.н.е) својим ставом да „целини природе припада и човечија природа, која 
је потчињена истим законима као и сва природа, јер је све божанско и све људско” 

  



и да „медицина није ништа друго до подражавање природе, а лекар је слуга и тумач 
природе”. Он је изједначио стање здравља с хармоничном равнотежом, а болест са 
поремећајем те равнотеже, тј. са дисхармонијом. Међутим, што се тиче човека 
треба имати у виду да је Аристотел сматрао да у нашем бићу постоји ентелехија, 
активни принцип, непрекидна радиност, који ствара оно што је могуће, затим 
усавршава, и најзад, од тога прави циљ свога постојања. Ентелехија у себи има свој 
сопствени циљ, за разлику од материје која у себи носи само могућност постојања. 
По њему, улога хемијске еволуције материје се састоји у стварању материјалних 
предуслова билошког живота, али не и самог Живота. 

0!.3. Техника 
Израз техника своје исходиште има у речи tehne у значењу творење, умеће, 

лукавство ума. Међутим, и код Платона и Аристотела ова реч је подразумевала 
знање-науку и вештину-умеће. И уметност своје порекло такође води од ове речи, а 
антички кипови и храмови представљају најбољи пример истинске синтезе науке и 
вештине тога времена. Грчки храмови, као и већина других уметничких и 
књижевних дела антике, и данас изазивају осећања лепог и узвишеног у нама. 
Зашто је то тако? Одговор се налази у ономе што је заједничко за сва ова дела, а то 
је њихово структурално уређење по закону златног пресека. Код храмова то је 
идеални однос висине стубова према укупној висини храма, који је исти као и 
однос висине крова храма према висини стубова. Код књижевних дела, као на 
пример Илијаде и Одисеје, то је структура дела, број и однос поглавља, личности и 
сл. Тај однос је 0,61803, или приближан њему, у виду односа 2/3, 3/5, 5/8, 8/13... и 
представља златни пресек дужине, односно једнодимензионалног (1D) простора. 
Код египатских пирамида златни пресек је реализован по површини, што значи да 
је у питању дводимензионални (2D) простор и нешто другачије устројство и 
функционисање менталног света египатске цивилизације у односу на грчку. 
Самим тим је и другачије виђење физичког света у њиховим менталним 
представама, као и у реализацији техничких остварења. 

Када су у питању модерни аспекти технике, као што је аутоматизација, из 
историје је познато да је Архитас из Тарента (око 400. п.н.е) конструисао дрвену 
голубицу која је аутоматски летела, а Херон из Александрије (око 250. п.н.е) 
направио аутомат који је продавао воду жеднима у граду и посвећеницима код 
храмова. Дакле, идеје савремене технике биле су присутне и код најранијих 
цивилизација, али су реализације њихових замисли биле ограничене, јер нису 
имале енергетску и информациону технолошку потпору да се реализују као стварне 
машине, већ само као направе. 

1. КЛАСИЧНА ФИЗИКА 

1.1. Научна мисао и космос 
Ново сазнање у физику унео је 1530. године Коперник (1473-1543.), када је 

показао да се планете крећу око Сунца и да је Сунце централно тело система. Од 
тада, па надаље, важи објашњење да је Аристотелов и Птоломејев геоцентрични 
систем био последица привида чула, на основу којих је ментални свет човека 
изградио погрешан модел физичког света. Као што ћемо касније показати, привид 

  



чула је потпомогао овој заблуди, али прави разлог је дубље скривен у структури 
наше свести. Даљи полет емпиријској астрономији дао је Брахе (1546-1601.) 
саградивши 1576. године опсерваторију у Копенхагену за системско посматрање 
кретања небеских тела. На бази систематизације података прикупљених у 
новооснованој лабораторији Кеплер (1571-1630.) је најпре покушао да преко сфера 
пет Платонових тела (света идеја) објасни кретање планета, али како се то није 
слагало са експерименталним подацима, он се морао одрећи примене принципа 
света идеја на реалан физички свет, што је довело до открића закона кретања 
планета по елипсама. То је послужило Декарту (1596-1650.) да заснује дуалистички 
поглед на свет који до данашњих дана није успешно превазиђен. Међутим, Декарт 
је заслужан за то што је феномен свести добио централно место у нашем 
постојању, јер све може бити доведено у питање, да ли је истинито или не, осим 
чињенице да ми као биће мислимо: „Cogito, ergo sum”! 

Галилеју (1564-1642.) је пошло за руком да формулише закон како се тела 
крећу, али није дао и одговор зашто. То је учинио 1867. године Њутн (1642-1727.) 
објавивши књигу „Principia” у којој су садржани основни закони класичне 
механике. Енергетски концепт у науци систематизовао је Џул (1818-1889.), дајући 
енергији моћ узрочника кретања („енергија је оно што покреће свет”), док је 
Клаузијус увео појам ентропије која говори о правцу и смеру узрокованог кретања, 
дајући јој тако улогу енергетског билансера („књиговође”) система. То је довело до 
закона о одржању енергије, као и до истраживања још давно запажених феномена 
електрицитета и магнетизма. Поред корпускуларне теорије класичне механике 
развија се таласни приступ стварности. Максвел (1831-1879.) је показао да се 
електрицитет и магнетизам могу објаснити истим законима. Истраживања 
потврђују претпоставку да је основа светлости електромагнетна, а 
фотоелектричним ефектом Ајнштајн (1879-1955.) показује да је светлост и 
корпускуларна. Ајнштајн поред тога развија концепт релативности (простор-
времена, масе, енергије) дајући чињеницама карактер релативног, а законима 
карактер апсолутног. Ово га доводи до открића о еквиваленцији масе и енергије, 
што је даље снажно утицало на развој физике елементарних честица, космологије, 
нуклеарне физике и технике. 

Слика Универзума, кроз призму класичне физике, дата је на Слици 1. 
Светом владају четири силе: гравитациона, електромагнетна, слаба и јака. 
Фермијеви радови из 1930. године омогућили су Глашоу (1932.- ), Саламу (1926-
1996.) и Вајнбергу (1933.- ) да 1979. године покажу да постоји јединство 
електромагнетне и слабе силе, што им је донело Нобелову награду. Које и какве 
силе држе у јединству универзум малог и великог није још познато, али се сматра да 
постоји уједињено поље свих сила, чија је природа још непозната. 

По сценарију класичне енергетске физике Универзум је настао пре 20 
милијарди година из сингуларитета непознатих својстава. Руски научник Гамов 
(1904-1968.) предложио је теорију Великог праска. По том сценарију само 10-43 
секунди после експлозије настале су основне партикуле честице-античестице, да би 
у следећем милионитом делу секунде настала анхилација протон-антипротон пара, 
а свега једну секунду после Великог праска и анхилација електрон-позитрон пара. 
У току сваке интеракције стварала су се два кванта светлости. После једног минута 
настала је нуклеосинтеза хелијума и деутеријума, а у следећих 10.000 година 

  



материја је постала доминантна, а не зрачење. Јонизоване честице „упијале” су 
светлосно зрачење и Универзум је био непрозиран (таман). Тек после 300.000 
година дошло је до неутрализације честица и фазног прелаза материје тако да се 
ослободила велика количина енергије и настао је „други прасак”. После њега 
васиона је постала провидна, а последица овог феномена је реликтно (позадинско) 
микроталасно зрачење у данашњем Универзуму, које је експериментално 
откривено 1964. године од стране Пензиуса (1933.- ) и Вилсона (1936.- ). Њима је за 
ово откриће 1978. године додељена Нобелова награда. Четри милијарде година 
после Великог праска дошло је до формирања првих звезда, а после 15,4 милијарде 
година и до планета укључујући и Земљу. Прве форме живота настале су после 17 
милијарди година, а homo sapiens се појавио после 20 милијарди година. Сви 
елементи који чине наше тело, сем водоника, настали су у звездама. Звезде су 
енергетске машине које су створиле све елементе периодног система елемената 
(сем водоника, хелијума и једног дела литијума), а међусобну завсиност тако 
насталих елемената први је систематизовао Мендељејев (1834-1907.) на бази 
интеракције његове будне свести, која је трагала за решењем, и његове органске 
свести (несвесног) која се преко спавајуће свести (свести снова), испољила кроз 
сан, и дала решење. 

И поред великог успеха, класична енергетска физика није дала одговоре на 
неколико фундаменталних питања: (1) какво је било стање Универзума пре великог 
праска, (2) шта је маса, (3) шта је наелектрисање, (4) зашто две различите честице 
супротног знака, електрон и протон (разлике у масама 1438 пута) имају исту 
количину наелектрисања, (5) да ли су универзалне физичке константе задате са 
почетним вредностима Великог праска или су се успоставиле развојем 
Универзума? и (6) каква је судбина Универзума? 

 
Слика 1: У Универзуму владају четири основне силе: електромагнетна и слаба (односно 
електрослаба), јака и гравитациона. Просторно, њихово дејство је различито. Верује се да су 
оне последица дејства једне силе (уједињеног поља) које је одговорно за спој „бесконачно 
малог” и „бесконачно великог”, што је симболично представљено змијом која у устима 
држи реп [1] 

  



1.2. Човек 
Мада су учињени велики помаци у науци по питању сазнања Универзума 

питање човека остало је и даље отворено, и то како са аспекта феномена биолошке 
форме постојања живота тако и са аспекта суштине настајања и функционисања 
људске свести. Руски научник Опарин 1936. године изнео је доста уверљиву тезу да 
су молекуларни предуслови, као основа биолошке форме постојања живота, 
створени пре 3 милијарде година. Тада је земљина атмосфера била састављена од 
метана и амонијака па су уз присуство снажних електричних пражњења настали 
први биомолекули. Стенли Милер је 1953. године извео експеримент с циљем да 
провери Опаринову хипотезу у лабораторијским условима. Он је мешавину метана, 
амонијака, водене паре и водоника изложио електричним пражњењима и као 
резултат добио амино киселине (основне градивне елементе протеина), као и друге 
врсте органских супстанци. Овај експеримент је отворио пут приступу хемијске и 
биохемијске еволуције молекуларних основа живота. Детаљи изградње и еволуције 
генетског кода, као и стварање ћелијске организације, остају и даље у многоме 
непознати. Дарвин (1809-1882.) је дао концепт биолошке еволуције, али суштински 
сценарио ембриогенезе и њена повезаност са еволуцијом остала је нејасна. 
Аустријски монах Мендел (1822-1884.) публиковао је два рада 1866. и 1869. године 
о својим открићима преноса наследне твари и особина (из генерације у генерацију), 
али су они били игнорисани од научне јавности све до 1900. године. Велики 
напредак у разумевању молекуларних основа живота остварен је открићем 
структуре и кодног система ДНК (дезоксирибонуклеинске киселине), за шта су 
Вотсон, Крик и Вилиамс 1953. године добили Нобелову награду. То је отворило 
пут генетском инжењерингу, мапирању људског генома и клонирању. 

Мада је психа човека још од давнина била предмет пажње, пре свега у циљу 
манипулације људима, она постаје предмет помних теоријских и експерименталних 
истраживања тек у XIX веку, и то у првом реду од стране психолога и психијатара. 
Фројд (1856-1939.), а касније и Јунг (1875-1961.), као и други истраживачи 
развијали су разне моделе функционисања свести (индивидуално несвесно, 
фамилијарно несвесно и колективно несвесно). Пресецањем corpus callosum-a 
експериментално је показано да наше биће у себи садржи две личности на 
менталном плану. Међутим, Јунгова истраживања на психолошком плану су довела 
до сазнања о егзистенцији четири основне функције свести, док савремена 
истраживања говоре о дванаест функција, па чак и личности у нашем бићу. Зато се 
све чешће у психологији уместо ја говори о ми. 

И поред великих успеха молекуларне биологије и експерименталне 
психологије остало је доста отворених питања, а међу најважнијима су: која је 
суштинска разлика између неорганских и биолошких молекула, како функционишу 
протеини, која су стварна својства биолошке воде, како и зашто старимо, шта је 
свест, који су механизми психосоматских веза и њихових патолошких стања и др. 

1.3. Техника 
Још је Лајбниц (1646-1716.) говорио да је после духовног мира за човека 

најважније здравље, које све више зависи од степена развоја технике и побољшања 
општих услова живота. Захваљујући повољним условима живота, у чему и техника 
има значајног удела, животни век човека се данас у појединим земљама скоро 

  



удвостручио у односу на средњи век. Интересантно је напоменути да је Папен, као 
лекар још давне 1705. године био иницијални творац парне машине, коју је касније, 
1780. године усавршио Џемс Ват (1736-1819.). Ова машина је изавала прву 
технолошку револуцију, контролисано претварање једног облика енергије у други, 
топлотне у механички рад. Претварање механичке у електричну енергију био је 
други корак, и у изучавању електричне енергије велике заслуге имају Фарадеј 
(1791-1867.), Ом (1787-1854.), Едисон (1847-1931.), Максвел, Тесла и др. Трећи 
корак било је искоришћење нуклеарне енергије и њено претварање у друге облике 
енергије. Али са овладавањем ове технологије отворио се низ важних питања, а 
међу њима, и то по први пут, опасност од цивилизацијског самоуништења. Ова 
чињеница је на нов начин поставила и заоштрила питање смисла живота, морала и 
нивоа индивидуалне и друштвене свести. Техника је, тако, у много оштријој форми 
него филозофија до сада, поставила питање: шта је човек?! 

У оквиру класичне механике остварен је и значајан напредак у 
информационим технологијама, тј. другој технолошкој револуцији. Док је у првој, 
енергетској технолошкој револуцији, људска снага замењена и увећана машинском, 
дотле је у другој, информационој, људски рутински интелектуални рад замењен 
машинским. Шенонова (1916-1989.) теорија информација и Винерова (1894-1964.) 
кибернетика, као наука о управљању, с једне стране, а са друге стране технолошки 
развој микроелектронике, отворили су путеве новој технолошкој револуцији. 
Направљено је неколико генерација рачунара, а развијан је и концепт вештачке 
интелигенције. По моделу рада биолошких неуронских мрежа и мозга направљени 
су и први неурорачунари. Реализовани су системи аутоматског управљања који су, 
поред осталог, омогућили и прве летове у свемир. Захваљујући научним радовима 
Цијалковског (1857-1935.) и техничким остварењима плејаде инжењера у Немачкој, 
Русији и САД из области ракетне технике, два догађаја посебно ће обележити 
људску историју: лет Јурија Гагарина у свемир 1961.године и прво искрцавање 
Нила Армстронга 1969. године на Месец. 

2.  КВАНТНА ФИЗИКА 

2.1. Научна мисао и космос 
Крајем XIX века слика света на основама класичне механике изгледала је 

складно и коензистентно, сматрало се да ту и тамо треба нешто мало побољшати, 
али ништа револуционарно мењати. Самозадовољство у науци трајало је до 1899. 
године, када је настао „научни шок”, јер је тада Макс Планк (1858-1947.) открио 
другу, квантну страну стварности. Он је, као поборник класичне механике, тешко 
прихватио сопствено откриће, али експерименталне чињенице су биле неумољиве. 
Ова сазнања су довела до де Брољијевог (1893-1987.) открића корпускуларно-
таласне природе стварности, тј. да свака честица сагласно своме моменту кретања 
има таласна својства. Ово је, заједно са Дираковим (1902-1984.) открићем 
античестица 1930. године довело до двоструког „дуализма” природе, тј. до 
формирања логичког квадрата у промишљању света. 

И док је теорија Великог праска у оквиру класичне механике видела 
проблем у сазнању споја „бесконачно великог” и „бесконачно малог”, квантна 
механика унела је још једну непознаницу ”саморепродукциони инфлаторни 

  



Универзум” који се за време Великог праска удвостручио. Ако у Универзуму важе 
само закони класичне механике, корњача ће од старта до циља стићи у 
неизмењеном облику (слика 2), али ако у Универзуму важе закони квантне 
механике, тј.ако постоји феномен тунеловања, тада ће друга корњача стићи на циљ, 
али у измењеном облику, јер ће притом доћи до „саморепродукције”, тј. 
удвостручавања. Научници су се нашли у позицији Алисе у земљи чуда! Ово је 
изнова вратило идеју о петодимензионалном (5Д) Универзуму коју су још 1920. 
године предложили Калуца и Клеин, при чему је пета димензија на нивоу Планкове 
дужине, тј 1,6x10-35 м. Ако би Универзум био 5D (петодимензионалан) онда би, по 
квантној теорији, димензија масе била dm=3/2, па би гравитино са својим спином 
3/2 био основно 5D стање стварности. Међутим, ако би Универзум био 
четвородимензионалан (4D) онда би димензија масе била dm=1, тј. 
једнодимензионални објекат, па би светлост са својим спином 1 била основно 
стање.[3] Како данас преовлађује мишљење у науци о 4D Универзуму, три 
просторне (x,y,z) и једна просторно-временска димензија (ct), при чему су време и 
брзина светлости кофактори четврте димензије, развијена је теорија струна 
(„superstring theory”) као једнодимензионалних објеката који вибрирајући 
производе феномене у простору као што је маса и други ентитети.[4]. 

 
Слика 2: Класични и квантни феномени: удвостручавање корњаче под утицајем квантног 

тунелеовања [2] 

Пенроуз (1934-), један од водећих савремених физичара, извршио је 
систематизацију физичких теорија од Галилеја до данас, узимајући у обзир основне 
физичке инваријанте G, h и c (Слика 4). Као што видимо, научни мозаик физичке 
слике стварности није целовит и потребне су, по Пенроузу, најмање још две теорије 
да би физичка слика Универзума била потпуна. Квантна гравитација, од „нечега 
(????)”, је један од озбиљних кандидата да ту слику употпуни, и то тим пре (што је 
„Grenoble” експеримент показао) јер је квантно кретање елементарних честица, као 
што је, на пример неутрон, осетљиво на гравитационо поље Земље [6]. Неутрон је 
на позицији Гренобла у току експеримента показивао четири квантана стања 
(Слика 5), при чему је квантна енергија била реда величине неколико 
пикоелектроволти (pеV). 

 

  



 
Слика 3. Ако је полазни ентитет од кога је настао Универзум имао квантна својства, онда 
се новонастали Универзум удвостучио (макроскопски-експандирајући и микроскопски-
контрахујући) 
 
 

 
Слика 4: Физичке научне теорије од Галилеја до данас по Пенроузу [5] 

  



  
Слика 5: Експериментални резултат мерења квантног понашања неутрона у гравитационом 

пољу Земље извршен у Греноблу, Француска [6] 

О квантној механици написано је много књига и изложено много приступа-
да би била потребна посебна монографија да се све то систематизује. Међутим, нас 
овде интересује која је то основна битна разлика између квантне и класичне 
механике. Као прво, класична механика је примарно детерминистичка, а квантна 
стохастичка, као друго, код прве примарно важи закон континуума, а код друге 
закон кванта, и треће, ако имамо систем код кога су позиције у координатном 
систему x,y дефинисане са Q, а момент количине кретања са P тада код класичне 
механике имамо да је PQ-QP=0 тј. xy –yx =0, док код квантне механике важи закон 
PQ-QP= ih/2π тј. xy –yx = ih/2π, при чему је h-Планкова константа, а i= 1− . Из 
овога добијамо да је код класичне механике квадратна форма неког израза увек 
позитивна вредност, без обзира да ли је x и y позитивно или негативно, док је 
квадратна форма у квантној механици негативна вредност: (ih/2π)2= - h2/4π2 (!?). 
Физичка стварност се тако дели на два дела, један макроскопски (у коме важе 
закони класичне механике) са позитивним (+) квадратним формама и 
микроскопски (у коме важе закони квантне механике) са негативним (-) 
квадратним формама! 

Има физичара који сматрају да су „могући преводи квантномеханичког 
формализма у друге структурне форме” па се „у семантичкој равни може правити 
разлика између епистемиолошког и онтолошког садржаја у исказима”, али „тај вид 
дискурса о физичкој реалности онда лежи с оне стране границе коју одређује 
традиционална употреба физичког и филозофског језика” [7] 

2.2. Човек 
Први помак у изучавању биолошких система са аспекта квантне механике 

дао је Шредингер 1943. године, када је предложио да се ДНК посматра као 
апериодични кристал. Наиме, касније је показано да се у ДНК макромолекулу 
фосфорна група и рибоза периодично понављају, као и основне кристалне ћелије 
код класичних кристала, док се четири молекула (А-аденин, Т-тимин, C-цитозин, 

  



G-гуанин) појављују апериодично. Сазнање о другачијем кристалном уређењу 
структура, у односу на класичну кристалографију, је помак у науци и у уочавању 
једне од битних разлика између биолошке и неорганске материје. Стања 
водоничних веза које спајају ова четири информациона молекула су у односу 3/2, и 
од њих праве парове А=Т са две водоничне везе и G≡C са три водоничне везе, па се 
могу описати квантном таласном функцијом која даје квантни ток по модулу 3/2. 
Мада је Шредингерова таласна функција у основи квантно-пробабилистичка, у 
најстрожем смислу посматрано, његова временски зависна таласна функција је 
детерминистичка. Ово својство Шредингерове таласне функције отворило је 
могућност описивања не само енергетских већ и информационих стања 
молекуларних система. Имајући у виду да су А, Т, G и C носиоци генетског 
информационог садржаја то квантни приступ истраживању биолошких система све 
више добија на значају. 

Наша истраживања су показала да се и стања других биомолекула, као што 
су амино-киселине уређују по модулу 3/2. Неке функције мозга могу се објаснити 
као квантномеханички феномени са макроскопским ефектима. Међутим, са аспекта 
квантне механике посебна пажња је посвећена, од стране неколико истраживача, 
укључујући и Пенроуза, изучавању квантно-гравитационих феномена и колапса 
таласне функције на молекуларном нивоу код једног биомолекула, под називом 
микротубуле. [8,9]. Међутим, Пенроуз је у својим истраживањима предложио и 
постојање три света: Платонов свет (свет идеја), физички свет и ментални свет. 
[5] Релације ова три света дате су на слици 6, при чему стрелице, по аутору, не 
значе исходишта и првенства једног над другим. Полази се са становишта да 
људска свест, као саставни део менталног света, своје исходиште има у физичком 
свету. Тако, по Пенроузу, Платонов свет је свет математике, спознате и 
неспознате, и он је независан од менталног света човека, а човеков ментални свет, у 
интеракцији са Платоновим светом, изграђује свој свет идеја помоћу кога сазнаје, 
објашњава и мења физички свет. 

 
Слика 6. Три света и три мистерије Роџера Пенроуза [5] 

2.3. Техника 
На бази квантних стања атома, спина електрона, развија се нова грана 

технике под називом квантни компјутери, а импликације њихове примене су 
несагледиве. На бази квантномеханичког феномена тунеловања електрона, два 
ИБМ-ова истраживача, Бининг и Рорер, су направили 1982. године прву техничку 

  



направу, скенирајући тунелски микроскоп (СТМ). Помоћу овог уређаја може се 
видети не само атомска резолуција материјала, већ се може по жељи, манипулисати 
атомима. Ово је отворило нову, трећу технолошку револуцију. Док је прва била 
енергетска, друга информатичка, ова трећа је енергетско-информациона на 
молекуларном и атомском нивоу. Недавно постигнути експериментални резултат, 
под називом телепортација фотона отвара још веће могућности развоја 
информатичких технологија на бази квантномеханичких феномена. 

3.  ИНФОРМАЦИОНА ФИЗИКА 

3.1. Научна мисао и космос 
Интегрални приступ изучавању Универзума са аспекта квантне механике и 

опште теорије релативности довео је до сазнања да „први момент”, односно 
временски чин стварања, и није неопходан. [10,11] Наравно, овај концепт је још 
увек на нивоу енергетске физике која истраживање обавља у 4D простор-
временском континууму са аспекта масе и енергије. Међутим, недовољно запажен 
помак у истраживању учинио је савремени физичар Стониер (1925- ) који је увео 
појам информације у физику, сматрајући да се информациони садржај налази у 
сваком закону природе [12] Тако, на пример, он векторску и тензорску величину, 
преко промене градијента, сматра информационим ентитетом. Стониер предлаже, 
увођење поред фермиона и бозона, и треће класе партикула - инфоне. Овим 
приступом Стониер је отворио пут за заснивање информационе физике, јер је дао 
ново виђење физичких величина са аспекта теорије информација. Међутим, како 
није прецизно дефинисао особине инфона остало је да се дају потребни и довољни 
услови за заснивање информационе физике са другог аспекта. Да би се то постигло 
треба да се покаже да је информација иманентно својство природе, тј. да је 
информација фундаментална физичка категорија, као што су то простор, време, 
маса и др. Дакле, неопходно је поћи од основних категорија, као што је простор и 
поставити питање: какав је простор сам по себи, а не узимати a priori да је простор 
Универзума ове или оне димензије. Истраживање простора по себи подразумева 
разматрање свих могућих димензија његове егзистенције, а за димензију простора 
Универзума треба узети ону која даје оптимално решење његове егзистенције са 
аспекта најрелевантнијих чинилаца који га одређују. Показано је да је испитивање 
простора и његових димензија, у ствари, примарни проблем теорије информација, 
јер је паковање јединичних сфера простора разних димензија основа кодогених 
информационих процеса [13,14]. 

Како изгледа данашњи Универзум са гледишта информационе физике, тј. 
кодогености простора? По концепту информационе физике Универзум је настао из 
димензије N=0 и као физички систем је реализован као 5-димензионалан (5D), док 
је његов други, инверзни, пар реализован као 7-димензионална сфера (-47) која се 
смањује (контракциони свемир) до величине око 10-35 м. У домену N=3 простора 
Универзум је величине око 1020 м, са могућношћу да се шири (експандирајући 
свемир) све до око 1035 м.[20] 

Ако је Универзум петодимензионалан (5-D), зашто га онда видимо као 
тродимензионалан (3-D)? Универзум који видимо и доживљавамо нашим чулима 
јесте тродимензионалан (3-D), али он је такав зато што се у њему налазе ентитети 

  



(маса, наелектрисане честице и др.) који га чине и нас одређују таквим какви јесмо. 
Доживљавање 3-D простора се остварује зато што се информациони процеси у 
нашем мозгу (ментални свет) остварују по законима простора [-25]D, као 
комплемент димензије 3-D. Информациони процеси који детерминишу наш ум су 
петодимензионални (5-D), тј. исте димензионалне основе као физички универзум, 
те зато Универзум не можемо видети какав јесте нашим чулима већ га можемо 
спознати нашим умом. Дакле, простор N=3 (где важе ординални бројеви 1,2,3…и 
на бази њих закони енергетике) има свој комплемент, простор N=-25 (где важе 
закони симетријске трансформације инверзије простор-времена и информациони, 
петодимензионални закони квантне механике). Табела 1 је добијена на бази 
истраживања простора, паковања јединичних сфера и информационе физике. 
Уочава се да егзистирају простори као позитивне форме (за N≥1), али и простори са 
негативним формама (N<0). 

Сваки простор било које димензије, осим димензије N=1, остварује се и 
управља својим постојањем у интеракцији са просторно-временским 
комплементом. Тако например N(3) x N(-25) = N(0), па димензија N=0 остварује 
закон одржања просторности преко физичке тачке и њене околине. Физичка тачка 
Cо=1 (табела 1), а и простор димензије N=0 има вредност Vо= Cоrо =1. Максимална 
вредност околине физичке тачке је 1.4925 x 1034 м, што омогућава да димензија 
N=0 прожима цео тродимензионални (N=3) Универзум. „Бесконачно мало” и 
„бесконачно велико” су у јединству преко просторно-информационог кôда 
јединичних сфера простора. Простор N=1 је сам по себи комплементаран, јер је 
вредност његове јединичне сфере C1=2, па у оквиру њега самог постоји обострано 
једнозначно пресликавање. 

Имајући у виду да је Универзум петодимензионалан (5-D), то значи да су 
наше биће и целокупни 3-димензионални (3-D) Универзум уроњени у просторно-
информациони 5-димензионални (5-D) „океан” јединичних сфера, који је састављен 
и кôдиран седмодимензионалним (7-D) јединичним сферама пречника 8π2/15 lp (lp – 
Планкова дужина), вредности rо= 8,421 x 10-35м. Јединичну сферу пречника rо 
назваћемо физичком тачком, која, у односу на математичку тачку која нема 
величину ни делове [15], има величину и делове, али је нема смисла делити [16]. 

Једно од значајнијих сазнања савремене науке је да је Сунчев систем 
структуиран по закону златног пресека [18]. Наша истраживања показују да се под 
утицајем гравитационих поља небеских тела Сунчевог система на површини Земље, 
услед њене ротације, генеришу квантно-гравитациони ефекти, који су истог реда 
величине као и ефекти добијени експериментом у Греноблу. [6] Својим кретањем око 
Сунца на Земљи се генеришу микрогравитациони ефекти са циклусом од 13 
јединица, при чему сваки од ових таласа на својој површини носи талас хиљаду пута 
мање амплитуде, а који представља квантно-гравитациони ток (Сл. 7.). 

У данашњем мисаоно-сазнајном систему физика је у истој згоди и незгоди 
као и грчка митологија: врховни бог Зевс, иако свемогућ, своју судбину није знао. 
Судбину Зевса знао је Прометеј, а тајну проницања будућности наследио је од 
мајке Темиде, богиње свеукупног законитог поретка. Слично је данас у науци, када 
физика, као „врховна наука” треба да одговори на питања: шта је живот и шта је 
свест? И када би данашња енергетска физика хтела нешто рећи, ништа значајно не 
би било изговорено. Зашто? 

  



Табела 1: Димензије N=0 и N=1 су изворни простори, док су све остале димензије са 
позитивном и негативном (инверзном) формом резултат удвостручавања (репродукције) 

димензије N=0. [17] 

 

  



Одговор је једноставан: данашња енергетска физика се креће у датим 
категоријалним оквирима и бави се одређеним појавама, у оквиру којих је егзактна 
и, у границама колико то енергетски приступ дозвољава, истинита. Међутим, када 
су у питању феномени живота и свести, тада се проблем заоштрава. Да би се 
нашло решење, мора се изаћи из датих оквира, из устаљених категорија енергетске 
физике и трагати за „Прометејом и Темидом” савременог доба. Прометеј се јавља у 
информацији, а Темида у самоорганизацији. Зато је нова физика, која се бави 
феноменом живота и свести, информациона физика, а наука која се бави 
феноменима самоорганизације фрактална механика. [19,20] 

3.2 Човек 
У нашем бићу, према карактеру носиоца информације, постоје три основна 

биоинформациона процеса: структурално – информациони, енергетско – 
информациони и просторно - информациони, који се, са аспекта кодогености у 
нашем бићу, остварују као генетски, микротубуларни и неурални (лингвистичко – 
когнитивни). 

За разумевање биомолекуларних основа свести са аспекта класичне и 
квантне механике, посебно су значајне микротубуле, цевасте структуре које се 
налазе у свакој нашој ћелији. Сатављене су од протеина тубулина који има две 
модификације: алфа и бета. Оне су организоване у протофиламенте, 7 до 17, али у 
85% случајева број протофиламената је 13. Зашто је то тако? Требало је доста 
истраживачког рада да се дође до сазнања да је природа у самоорганизујућем 
процесу извршила оптимизацију са аспекта: структуре, енергије и информације. 
Спољашњи пречник микротубуле је око 30 nm, а унутрашњи око 14 nm. Учествују 
у многим ћелијским процесима као што су транспорт материјала, с једног краја 
ћелије на други, пренос сигнала од спољне до унутрашње мембране, учествују у 
деоби генетског материјала, основни су градивни елементи центриоле, а са осталим 
протеинима цитоскелетона одређују облик ћелије, врше процесирање података и 
др. Може се рећи да су микротубуле квази 1-димензионалне структуре и да се сви 
енергетско-информациони процеси везани за симулацију рада димензије N=1 у 
биолошким системима дешавају у њима и/или преко њих. Међутим, јединство 
димензије N=0 и N=1 симулира се на синапсама у интеракцији микротубула и 
клатрина као квази 1D и 0D структура. 

Клатрин је такође протеин и служи за ускладиштење и пренос биомолекула 
који се помоћу микротубула транспортују. Када клатрин у себи садржи 
неуротрансмитере, тада у интеракцији са микротубулама на синапсама, као квази 0-
димензионална структура, даје ефекте биолошке свести. Информациони процеси 
везани за димензију N=0 могу се остваривати не само преко клатрина већ и преко 
кластера воде, који такође могу правити квази 0-димензионалне структуре у 
тродимензионалном простору. Кодни систем 0-димензионалног простора је 53=125 
кодних елемената, при чему се пет елемената уређује у триплете.[21] 

Структурално-информациони кодни систем нашег биолошког бића; 43=64 
(ДНК), 62 = 36 (мрежа воде која прекрива спољашност микротубула) и 52=25 
(кластери воде која се налази унутар микротубула) су само глатка декомпозиција 
просторно-информационог кода 53=125 простора N=0. Слично је и са енергетско-
информационим кодом 26=64 (ДНК и микротубула), односно са неуралним 25=32 

  



(клатрин-микротубуле) кодом. Сва три кода су међусобно повезана, па из њихове 
интеракције настају разне комбинације које дају свеколико богатство разноликости 
нашег органског, биолошког и психичког бића. Ови кодогени системи одговорни су 
за свеколико богатство и различитости нашег изгледа, карактерних особина, а под 
утицајем електромагнетизма и квантно-гравитационих ефеката и нашег здравља, 
понашања и духовног стања. 

3.3. Техника 
Да су антички народи антиципирали значај технике будућих времена 

показује и пример увођења појма teos epo mehanes, што је касније на латинском 
постало познато као deus ex machina. У античкој Грчкој, а касније и у римском 
позоришту, ово је значило извођење божанства на сцену помоћу покретне справе да 
би се решио заплет, који људи нису могли да разреше. Антички народи били су 
преко органског несвесног у вези са физичким 5-димензионалним Универзумом, што 
им је омогућило да буду „на врху” неких сазнања. „Пут на доле”, од 7-
димензионалне менталности физичког света (као комплементном пару 5D физичког 
универзумаа) у нама, до 5-димензионалног биофизичког нашег менталног света 
водио их је преко 6-димензионалних менталних бића из 4D света светлости 
(богова) који такође егзистирају у нашем бићу. Међутим, ми се сада налазимо у 
„локалном информационом минимуму” и почињемо да остварујемо „пут на горе”. 
Да би се то оставарило потребно је спознати фундамент од кога се полази, а то је 
феномен свести. Овај наш „пут на горе” треба бити пут јединства три света, али 
тако да ментални свет нашег бића (-25) у интеракцији са спољашњим физичким 
светом (N=5) изграђује 2-димензионални физички свет (светлосну машину), као 
комплемент менталним бићима (N=-14) света идеја. Дакле, савремени развој технике 
води ка Teos epo mehanes, која ће омогућити нашем биолошком бићу овладавање 
простором и временом, безболном животу и духовном миру. 

5. САВРЕМЕНА НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКА МИСАО 

Савремена истраживања радова Weyl-a и Dirac-a показују да је могуће са 
аспекта физике предвидети постојање пре-Планковог периода као чистог простора 
и да је промена димензија, тј. геометрије простора једне димензије у геометрију 
простора друге димензије, креирало време, масу и енергију [22]. Такође, савремена 
истраживања временски зависне Шредингерове једначине, на примеру квантно-
механичког система са особинама квантног хаоса, помоћу Љапуновљевих 
експонената показује да постоји квантни ток у атомима сличних особина као и 
фрактално-квантни гравитациони ток на површини Земље (Сл. 7.) који генерише 
гравитациона динамика небеских тела Сунчевог система. [23] 

Као што је то показано у оквиру информационе физике, спинско кретање 
Земље у гравитационом пољу Сунчевог система производи квантно-гравитационе 
ефекте који утичу на наш неуро-ендокрино-имуни систем, тј. на психосоматска стања 
нашег бића, а самим тим и на стања свести. Са тог аспекта сазнања о заблудама у 
науци о геоцентричном систему постају разумљиве, јер је структура нашег 
менталног света, где је Земља „центар света”, била пројектована на спољњи физички 
свет. Са аспекта квантно-гравитационих основа свести, сада постаје јасна и Лао 

  



Тсеова мисао: „Човек следи Земљу, Земља следи Небо, Небо следи Тао, Тао следи 
властиту природу”. Постаје јасно и зашто су антички народи Земљи доделили коцку, 
као једно од пет идеалних полиедара. Коцка се, са аспекта симетрије може 
посматрати као тело са површински центрираном кубичном решетком. Мада има 48 
симетријских трансформација, она се са аспекта теорије информација своди на два 
симетрична система од по 24 основне симетријске трансформације. На бази коцке се 
развила теорија кодогених информационих процеса заснована на паковању 
јединичних сфера. [14] Ако је Земља систем на чијој се површини остварују 24 
основна просторно-временска трансформациона елемента у току јединичног 
спинског окретаја, онда се поставља питање: шта је тај основни елемент и колики 
треба да буде? Са аспекта динамике промене гравитационих дејстава на површину 
Земље доминантан утицај има Месец. Ово значи да ће гравитациони однос Земља-
Месец одређивати просторно-временски систем у нашој свести. [24] Растојање 
Месеца од центра Земље је око 60 пута веће од растојања између центра Земље и тела 
на површини Земље. Ово указује да ће у просторно-временском континууму 
просторни систем Земља-Месец дати јединицу од 60 елемената у временском 
систему наше свести. Међутим, треба имати у виду да је промена гравитације 
обрнуто сразмерна квадрату растојања, па ће постојати и јединица 602 =3600 пута 
мања од јединичног еталона у систему од 24 јединице. Временске јединице које 
данас користимо (24 часа, час, минут, секунд), потичу из античких времена и 
створене су у свести људи тога времена на бази квантно-гравитационих процеса која 
су генерисала органску свест. Како је органска свест у непосредном односу са 
природом, а она је тада била примарна, то је створен систем 1 дан = 24 часа, 1час = 60 
минута = 3600 секунди. Стари народи имали су лунарно рачунање године, тј. 13 
месеци, што се потпуно подудара са Месечевим квантно-гравитационим цикличним 
утицајем на Земљи (Сл. 7.). Неке савремене компаније, као што је Zepter International, 
свој календар, планер и пословну годину такође деле на 13 целина. Ово само показује 
да је свест старих народа примарно била на подсвесном нивоу, а код неких људи је то 
и данас, па они остварују непосредну везу са природом и њеним законима. Међутим, 
такви људи су обично у већој или мањој мери, метеореопате, „болују” од поремећаја 
костију, или су осетљиви на месечеве мене, или имају поремећен циклус спавања, 
као и друге функционалне сметње. Тесла је један од изразитих примера подсвесне 
директне везе са природом. Код њега је било изразито „поремећено спавање”, спавао 
је свега 4 сата дневно. Био је особењак по многим основама, а једна се односила на 
бројеве. Све што би радио морало је бити дељиво са три, а ако би се забунио у 
бројању био је спреман да започне да броји испочетка, чак и ако му је за то било 
потребно неколико сати!? [25] 

5.1. Фрактална механика 
Док класична механика изучава законе слике реалности, а квантна 

механика законе међуодноса реалности и слике реалности, дотле фрактална 
механика изучава реалност. Примера ради, док посматрамо пад неког тела на 
Земљу дању, или удар муње у Земљу ноћу, при чему је један феномен механички, а 
други електрични, ми смо у домену класичне физике. Оба догађаја се дешавају у 
3D, а захваљујући светлости (електромагнетизму) и нашем мозгу који ради на 
принципу електромагнетизма ми видимо догађаје (слику) и изучавамо њихове 

  



феномене. При томе ми не знамо шта је маса и шта је светлост (електрицитет). Ако 
хоћемо да истражујемо феномен светлости и масе, тада прелазимо у домен квантне 
механике. Али квантномеханички процеси који учествују у формирању стања 
свести, са аспекта времена, само наговештавају могућа стања и догађаје преко 
редукције таласне функције Ψ=ΣaiΨi, па је квантна механика зато у улози бога 
античких Делфа, јер како каже Хераклит „господ, чије је пророчиште у Делфима, 
нити шта казује, нити шта скрива оно само наговештава”. 

 

 
Слика 7: Динамика промене гравитационог поља на површини Земље под утицајем динамике 
Сунчевог система. Уочава се постојање 13 целина. Међутим, овај микрогравитациони ток 
носи у себи и квантно-гравитациони ток чија је амплитуда од хиљаду до милион пута мања 
(показује се да је исте вредности као квантни ефекти код Гренобле експеримента) [24] 

Да би се било у јединству прошлост-садашњост-будућност неопходно је 
овладати знањима и технологијама редукције (колапса) таласне функције, односно 
структуром кванта светлосног конуса. 

Што се тиче светлости зна се да је квантована, и да са временом даје четврту 
димензију. Са аспекта информационе физике она је последица кретања масе фотона 
по цилиндричним координатама пете димензије, чији је полупречник на нивоу 
Планкове дужине. Међутим, са разумевањем масе још је теже, јер ако је кретање 

  



масе по петој димензији светлост, шта је онда маса? Са аспекта квантне механике 
може се показати да је она последица трансформације димензије N=0 у 5-
димензионални простор-време, што значи да је наша физичка реалност у петој 
димензији.[16] Како је наш ментални свет 5-димензионалан у домену инверзних 
(„негативних”) простора те отуда између њих постоји коресподенција која се одвија 
на три главна нивоа (органска свест, несвесно и свесно). Иницијална свест настала је 
у интеракцији органске свести и света идеја N=0 (монотеизам богиње Еуриноме - 
женски принцип), богатство разноликости структурне уређености и динамике 
органске свести и света идеја N=1 породила је митове (египатски, грчки и др., где 
мушки принцип почиње да доминира, да би биолошко несвесно у спрези са светом 
идеја димензије N=1 подарило религије (монотеизам-мушки принцип), а биолошко 
свесно са светом идеја димензије N=0 и N=1 науку (синергију мушког и женског 
принципа – успостављање односа са стањем односа N=0 и N=1 пре Великог праска). 

Diarac је кретање наелектрисане честице описао 4-димензионалном 
релативистичком теоријом (увођење брзине светлости), што подразумева 
егзистенцију простор-времена у облику 

 
x2 + y2 +z2 - (ct)2 = 0, 

где су: x, y, z- координате простора (дужина, ширина, висина), c-брзина светлости и 
t-време. 

Међутим, на основу Табеле 1 која одређује закон међуодноса простора на 
основу јединичних сфера, показује се да је 4-димензионални концепт стварности 
непотпун. Са изразом ct уводи се четврта димензија, али из табеле видимо да је 
простор N=3 (позитивни простори) спрегнут са N=-25 тј. са петом димензијом из 
домена негативних простора. 

Међутим, како четврта димензија -(ct) има предзнак минус, то ће она имати 
према Табели 1 значење N=(-1)4 и вредност јединичне сфере 1/π, а не π2/2. Из 
Табеле 1 видимо да је кореспондентни пар ( 1NN =× ) димензији N=3 димензија N=(-
2)5, а не N=(-1)4. Због тога претходни израз треба проширити са још једним чланом 
који садржи величину инверзну времену, јер је простор N=(-2)5 инверзни 
комплемент простору N=3, па на основу димензионалне анализе можемо писати: 

 
x2 + y2 + z2 - (ct)2 - (кℵоωℵ ) = 0, 

o

где је: кℵ0-кôд простор-време (cms) и ω -изотропни спинор (1/s). Озака кℵ0 има 
значење кодирања простора и терминирања времена (рефлексија сценарија из 
простора N=0 у простор N=3 преко простора N=5), док ознака ω  има значење 
квантовања изотропног спина, јер ℵ0 је ознака моћи бесконачног скупа који је 
пребројив и еквивалентан природном низу бројева из димензије N=1. Треба имати у 
виду да је ℵ0- трансфинитни кардинални број који има необична својства, као 
например ℵ0+1=ℵ0, ℵ0+ℵ0+ℵ0....=ℵ0, односно ℵ0ℵ0=ℵ0 и др. У нашем 3D 
простору изотропни спинор има вредност ωℵ = 3x1010 s-1 и инверзан је времену. Он 
представља инваријанту 5-димензионалног просторно-временског континуума, 
слично као што је брзина светлости 3x1010cm/s инваријанта 4-димензионалног 

ℵo

ℵo

o

  



просторно-временског континуума. Ово указује да је, са аспекта фракталне 
механике, природна, основна јединица дужине центиметар, а не метар. 

Основу фракталне механике чине простори N=0 и N=1. Време је настало из 
димензије N=0, из њене јединичне сфере Cо=1, и то тако што се јединица 
удвостручила; у време (t) и спинор (1/t). Зато ми у појавном свету, слици реалности, 
време обично везујемо за ротацију. Међутим, да би мало боље разумели свет идеја, 
тј. димензије N=0 и N=1 морамо приступити преко математике на следећи начин: 

Ако скупу {0,1}1 (N) доделимо број ∑ (2аn) 3-n тада ће се он пресликати на 
скуп Т правих разломака који се у бројном систему са основом 3 (триадски бројни 
систем) може дефинисати и на сегменту [0,1]c1, јер како је аn = 0 или 1 то ће 2аn 
бити 0 или 2 па произвољном низу а1,а2,а3,......бројева 0 и 1 одговара произвољан 
низ 2а1,2а2.....бројева 0 и 2. Тријадни скуп Т добија се из сегмента [0,1]c1 свих 
реалних бројева 0 ≤ x ≤ 1 тако што му се у сваком кораку избацује средњи интервал 
дужине 1/3 тако да крајеви избачених интервала увек остану неизбачени (Сл. 8.). 
На крају n корака ни један од бројева скупа Т није избачен јер се од јединичног 
сегмента [0,1] избацује најпре 1/3, затим 2 (1/32) итд, па можемо писати 

 
20/31 + 21/32 + 22/33 + 23/34 +.....= 20/31 [1/(1-2/3)] = 1. 

 
Ово показује да је тријадни скуп Т смештен у сегмент [0,1] и то тако да они 

интервали који не припадају скупу Т, али којима крајеви леже у Т имају тоталну 
дужину једнаку 1, односно исто колико и сам сегмент [0,1]. 

0 .................................................................................. 1 
............................                           ........................... 
..........     .........                                   .........     ......... 
...  ...     ...  ...                                        ...  ...     ...  ... 

Слика 8: Канторов тријадни скуп као „свет идеја” димензија N=0 и N=1 

Другим речима мера скупа Т једнака је 0, мада је кардинални број исти 
колики и кардинални број читавог линеарног континуума (c1), односно укупни 
простор има исти кардинални број као тријадски скуп Т. [27] 

Имајући у виду да Канторов тријадни скуп (Т) има исти кардинални број 
као линеарни континуум (c1), то можемо писати да је Т= 2ℵо. [20] Појам алеф (ℵ) се 
може увести у логику и као високодимензионални фази-простор. Другим речима, 
ако посматрамо сегмент [0,1] па узмемо само његове две крајње тачке 0 („бело”) и 1 
(„црно”) тада говоримо о бинарном систему и на бази њега, на пример, о Буловој 
логици. Међутим, када имамо неку вредност између 0 и 1 („ни црно ни бело”) тада 
говоримо о мутном или „фази” стању, и на бази тога о фази (fuzzy) логици. Али, 
ако истовремено узмемо крајње тачке 0 и 1, и сва могућа стања на сегменту [0,1] па 
нађемо меру свих тих стања, тада можемо говорити о златном пресеку који је 
последица алеф логике [3]. Ово указује да се алгоритам златног пресека добијен на 
бази Канторовог тријадног „рандом” пертурбационог скупа, на бази пет елемената 
као уређених двојки и тројки, заснива на логици коју можемо назвати алеф–нула 
логика (ℵо). 

  



Сада можемо прећи са математичких на физичке основе фракталне 
механике и видети како се „свет идеја” димензија N=0 и N=1 реализују у физичком 
свету. Као прво, потребно је уочити разлике између класичне, квантне и фракталне 
механике. Док је код класичне механике PQ-QP = 0 тј. xy –yx = 0, код квантне 
механике PQ-QP= iх/2π1 тј. xy –yx = iх/2π1, дотле је код фракталне механике PQ-
QP=Теz

(0) тј. xy –yx = Теz
(0) , што показује да је основна особина фракталног–кванта 

нула факторијел 0!. Његова мера је 0, а вредност је 1, као и сам тријадни скуп Т. 
Дакле, свака структура и/или процес са фрактално-механичким особинама има за 
почетне услове први члан реда основе е, својства тријадног скупа и заснива се на 
бројевима из Фибоначијевог низа. Треба имати у виду да је Φϕ=Φ−ϕ, па када 
уместо P и Q ставимо Φ и ϕ, односно 3/5, 5/8, 8/13......5/3, 8/5, 13/8 итд., онда је код 
таквог система структура, енергија и информација у непосредном односу са 
својством ортогоналности, јер то захтева експонент z као комплексни број који 
садржи i = 1− ). 

За разумевање интеракције наше органске свести са природом веома је 
значајно сазнање да је гравитационо стање Сунчевог система квантовано 
Фибоначијевим бројевима, односно законом златног пресека [18]. Наиме, ако се 
растојање од Земље до Сунца узме као јединица (основна мера), тада су све планете 
Сунчевог система распоређене по закону Фибоначијевих бројева који, као што 
знамо, генеришу златни пресек па је: 0- центар Сунца, 0!- површина Сунца 1-
Меркур, 2-Венера, 3-Земља, 5-Марс, 8-астероиди, 13-Јупитер, 21-Сатурн, 34-Уран, 
55-Нептун и 89-Плутон). Код Плутона постоји незнатно одступање, али ако се узме 
у обзир да он може бити и тело које припада групи спољњег појаса астероида 
Сунчевог система, онда је задовољавајуће, тим пре што је то једино „планетарно” 
тело чије кретање није у равни са осталим планетама). Динамика промене 
гравитационог поља на површини Земље, која настаје као резултат кретања 
планета, одређена је законом златног пресека (Љапуновљев тип 
детерминистичко-квантног хаоса), па повезаност нашег менталног света са 
физичким светом, који делује на нивоу амино-киселинског ланца, остварује 
квантно-детерминистички ток Сунчевог система [20]. 

Имајући ово у виду можемо данас боље разумети Теслу када каже: „Није 
прошло дуго времена и ја сам постао свестан да су сви моји покрети добијали 
подстицај на исти начин. Тражећи, опажајући и непосредно проверавајући, из 
године у годину, ја сам тако сваком својом мишљу и сваким својим делом 
показивао, и још показујем, на своје апсолутно задовољство, да сам, у ствари, 
аутомат, обдарен способношћу кретања, који само одговара на спољне подстицаје 
кад су надражени његови чулни органи и који, према томе, мисли, дела и креће се. 
Колико се сећам, само једном или два путa у току целог свог живота нисам био у 
стању да одредим тај први утисак који је изазвао један покрет, једну мисао или 
један сан”.[25] 

Увођење Канторовог тријадног скупа (Т) као устројства света идеја и 
увођење уређене четворке (Φ-, Φ+, φ-, φ+) златног пресека као технике њеног 
функционисања, отвара нове могућности за разумевање стварности. Реализација 
света идеја у физичке и менталне светове је инжењерски процес, односно његова 
реализација се остварује са радном грешком. Тaко долазимо до сазнања да је 
Сунчев систем уређен по закону златног пресека са грешком од око 4%, да је 

  



функционисање нашег бића, као фрактално-квантног система са основом „е”, са 
грешком око 5%, итд. Овакав приступ нам указује да је слободна воља последица 
постојања системске грешке и да је феномен „самовоље” толерисан само у тим 
границама. Прекорачење тих граница је „губљење осећаја” за меру и доводи пре 
или касније до сукоба. Зато је важно да приступимо изучавању времена као 
фрактално-квантног феномена и да се са истраже услови стабилности 
функционисања система пресликавања и реализације света идеја (простора N=0 и 
N=1) у физичке и менталне просторе (N=5, N=4, N=3, N=2, односно N=-47, N=-36, 
N=-25 N=-14) [20]. 

Квантно-гравитациони утицаји Сунчевог система на биофизичке и 
биохемијске регулационе механизме нашег бића имају исти ред величине као и 
квантно-гравитациони ефекти елементарних честица у гравитационом пољу Земље. 
Показано је да се на бази спинског и хелијачног кретања Земље (око сопствене осе 
и око Сунца), као и система Земља-Месец (барицентра), а помоћу функције 
пресликавања f(t)=Теt(Φϕ ⁄ Φ−ϕ), физичког квантно-фракталног гравитационог света и 
менталног фрактално-квантног електромагнетног света нашег бића, добијају 
решења поделе временских јединица на: секунд, минут, сат и 24 часа [20]. Тако, 
на пример, једном дану, тј. периоду од 24 часа, у оквиру менталног света на бази 
спинског квантума Земље под утицајем гравитационог поља Сунчевог система 
одговара 72,5 милиона година у оквиру физичког света. Овај резултат указује на 
могуће разлоге постојања јаза између креациониста и еволуциониста. Ако је 
„креација света трајала шест дана” онда је то физичко време од 435 милиона година 
што одговара времену формирања Универзума као „фрактално-квантног хаоса” у 
коме је уобличен сценарио његовог даљег развоја као система. Међутим, 
„палиндромски догађај” овом догађају је време настанка кости и риба, па ће 
њихови симболи имати посебно значење за менталну свест (подсвест). Имајући у 
виду да су наши биомолекули примарно саздани на електромагнетним 
феноменима, а да је динамика гравитационог дејства Сунчевог система доминантни 
утицај који на фрактално-квантном нивоу модулира наше биофизичке, а преко њих 
и биохемијске, регулационе механизме, укључујући и оне који су одговорни за 
феномен свести, то се показује да је наше биће, у првом реду на биофизичком 
квантном плану, позорница „борбе” две природне силе; електромагнетне и 
гравитационе, односно „светлости и таме”. Имајући у виду да у оквиру светлости 
постоји поларизација на „светло” и „тамно”, то имамо две врсте таме које треба 
формално и суштински разликовати. 

5.2. Човек 
Хераклит је пошао од човека, истражујући себе, и списе Περι ϕυσεωζ 

оставио је у Артемидином храму као заветни поклон. Зашто Артемида, када знамо 
да је она била богиња Месеца, и представник „тамног”, а Хераклит је за праизвор 
узео ватру, „светло”. Међутим, да ли случајно или намерно, он је направио праву 
одлуку. Зашто? Зато што је питање праизвора једно питање, а примарни утицај на 
наш ментални процес и свест у датом историјском тренутку нешто друго. Са 
аспекта менталних информационих процеса најснажнији утицај на наше биће на 
Земљи има микрогравитациона промена Месеца, као модулирајући фактор 
биофизичких и биохемијских регулационих механизама одговорних за нашу свест. 

  



 

 
Слика 8: Ново виђење „космичке змије” са аспекта информационе физике и свести. Наша 
органска свест похрањена је у квантно-фракталним енергетско-информационим токовима у 
атомима (угљеник, азот, кисеоник, водоник и др.), и она је у непосредној вези са физичким 
светом (-47). Наша биолошка свест је похрањена у биомолекулима, ћелији и телу као 
ембриогенетском систему, и генерише стање простора -36. Наша ментална свест је 
похрањена у структурама мозга и микротубуларној мрежи тела и генерише просторе -25 
који су, истовремено, окренути ка унутрашњем и спољашњем свету [20] 

Једна од структура комплементарних микротубулама, поред клатрина, су 
водени кластери, посебно водени кластер (H2О)20 које је квази решење N=0. Како у 
унутрашњости микротубула постоји енергетско поље по закону златног пресека, 
молекули воде ће се спонтано организовати у водене кластере унутар туба (20H2О--
-> [H2О]20) према завојној симетрији 13 протофиламената. Унутар водених кластера 
је празан простор, па се за информационо процесирање на нивоу таласних функција 
може користити квантно вакуумско нарушење симетрије. 

Унутар микротубула формирају се слојеви воде који генеришу водене 
кластере у којима се јављају струје веома ниског интензитета (мањих од 1 nА). Тако 
се генерише слаба фотоемисија, па се у микротубуларним дисипативним 
структурама може појавити спрезање електромагнетног поља са нарушењем 
дистрибуције распореда маса које чине нуклеони атома аминокиселина у 
полипептидном ланцу, односно гравитационе симетрије. Постоји експериментална 
потврда оваквог утицаја гравитације на основне ћелијске активности, мада 
механизми повезани са гравитационим ефектима нису још у потпуности познати. 
Такође, постоје експерименталне потврде да су микротубуле осетљиве на веома 
мале промене гравитационог поља, па се центриоле могу сматрати направама које 
управљају „хармонијом” садејства фрактално-квантних електромагнетних и 
квантно-фракталних гравитационих ефеката у ћелији [20]. 

На квантномеханичком нивоу интеракција микротубула са воденим 
кластерима у унутрашњости тубе (укључујући центриоле) даје спрезање електро-
магнетних и гравитационих дејстава. На тај начин, помоћу микротубула долази до 
одвајања воде од воде, и формира се „спољашња” и „унтрашња” вода са различитим 

  



физичко-хемијским својствима. У унутрашњости микротубула формирају се три 
фрактално-квантна тока, на бази водоникових јона H+, као растегнути диполи воде, 
са по пет стања (53=125) која иницирају подсвесне процесе света идеја, физичког и 
менталног света. На том нивоу, под утицајем слабих спољашњих електромагнетних 
и/или гравитационих поља, динамика равнотежног гравитационо-електромагнетног 
стања утиче на информационе процесе, а самим тим мења стања подсвести и њене 
активности. 

На бази информационе физике, као што је већ речено, долазимо до сазнања 
да реална димензија N=0 (физичка тачка) има кôдни систем 53=125 и да су кôдни 
системи ДНК (43=64=26) и воде као кластера (52=25), односно воде као мреже 
(62=36), само глатка декомпозиција наведеног кôда, која се најпре остварује у 
микротубулама као симулација димензије N=0, која се затим преноси на реалне 3-D 
биолошке структуре које представљају основу живог. Како су стари Кинези имали 
сазнање о постојању Yin-Yanga и пет елемената као глатке декомпозиције 2ℵо→25 
и „глатко” декомпозиционих кôдова Јi Đing, 26=64 и Тaо Те Chinga, 34=81 
димензије N=1 у микротубуле као квази 1-D структуре, то је још пре три године 
изнета радна хипотеза да у старокинеском мисаоном систему мора постојати 
сазнање о „глаткој” декомпозицији интегралног кôдног система 53=125, који до 
сада није познат [21]. Изречена предикција о постојању кôдног система 53=125 у 
старокинеском когнитивном систему један је од првих тестова ваљаности приступу 
истраживања свести на бази информационе физике, јер се до ових сазнања дошло 
на основу логике кодогених процеса фрактално-квантног модела стварности. 

Савремена медицина је прихватила Хипократову заклетву као највећи 
професионални морални чин, али је исто тако за свој симбол изабрала и Асклепија 
(сина Аполона, бога Сунца код старих Грка), са штапом и змијом исцелитељком, 
показујући тако нераскидиву нит са изворним сазнањима и знањима из најдаље 
цивилизацијске прошлости, као почетка. 

Човек сопствену свест доживљава на сличан начин као што доживљава 
обртање (ротацију) Земље око своје осе. Због тога што је чулно не осећа, из тог не-
доживљаја, перцептивно-мислеће биће, човек, доноси погрешан закључак да Сунце 
излази на истоку и залази на западу, јер долази до закључка да су положаји Сунца 
које види, последица кретања Сунца, а не ротације Земље. И када је открио ту 
заблуду, човек је, из практичних разлога свакодневног живота, наставио да 
употребљава појмове из перцептивног мисаоног система. Практични ум створио је 
локалну истину која је корисна у ограниченом простору и времену. Слично је са 
свешћу: све досадашње интрерпретације свести, филозофске и психолошке, имале 
су практични значај за човека, али је суштина остала недотакнута. 

5.3. Техника 
Савремена физика показује да пут у „бесконачно мало” и пут у „бесконачно 

велико” у физичком свету води ка уједињењу свих сила (Сл. 1.). Античка 
филозофско-научна мисао, као „пут на доле”, кореспондира са савременом научно-
технолошком мишљу као „путем на горе”. 

По питању умећа коришћења природних сила ми не да нисмо далеко 
одмакли од древних цивилизација, већ их у неким питањима нисмо ни довољно 
разумели. Тако, на пример, „чуда” која је стварао Мојсије, описана у Старом завету, 

  



како смо рекли, по мишљењу Тесле су била стварна, јер по њему „...Мојсије се 
служио електрицитетом далеко вештије него ма ко у његово време”. Зашто је то 
било могуће? Зашто су уметничка дела древне Грчке, Египта, Кине, Индије тако 
фасцинантна и нама данас недостижна? Ми тек данас откривамо да су египатске 
пирамиде грађене по закону златног пресека и да су по том закону распоређене и 
планете Сунчевог система. По том истом закону уређен је генетски кôд, по њему се 
одвија процес ембриогенезе, фундаментална књижевна дела антике су уређена по 
закону златног пресека. Могући и највероватнији одговор се крије у сазнању да је 
тадашњи човек био у другачијој „информационој релацији” са Природом него што 
је већина људи данас. Поређења ради, сличност налазимо у односу мајка-дете. 
После порођаја, дете се у наредних шест месеци, још увек осећа интегралним 
делом мајке и са њом је у посебним „комуникационим везама”. Слично је било и са 
првим цивилизацијама које су нам подариле митологије, религије и ране 
филозофије. Са данашњом филозофијом, техником и друштвеним односима, ми 
смо цивилизацијски ушли у период „тинејџера”, где бунт према родитељима и 
тежња за осамостаљивањем постаје императив. Али зато што не знамо разлог и 
суштину нашег постојања, или, како би рекао Хајдегер, ми не знамо одговор на 
фундаментално питање „зашто уопште постоји Нешто, а не Ништа?”, па зато нисмо 
ни сигурни да нашу цивилизацију неће задесити неки „тинејџерски несташлук” 
који се може завршити и кобно по наше телесно биће. Међутим, претпоставимо да 
смо и поред свих лудости цивилизацијске младости „деца среће” и да смо се на 
опште задовољство осамосталили од родитеља, тј. напустили Земљу. Овај 
судбински тренутак за људски род предвидео је још пре сто година Цијалковски, 
отац модерне космотехнике. У том случају, питање изградње и функционисања 
интелигентних машина постаје од прворазредног значаја. Једно од фундаменталних 
питања које треба да реши човек, помоћу интелигентене машине, у новим 
условима, је однос дух-тело. Овај проблем се јавља без обзира да ли ћемо у 
Универзуму егзистрати као телесно-информациона или енергетско-информациона 
бића. Обезбеђење егзистенције и функционисања „механике духа” биће један од 
основних задатака савремене нанотехнологије. Она мора, поред осталог, да оствари 
интеракцију и хармонију односа електромагнетне и гравитационе силе у човеку у 
новим космичким условима. 

За реализацију новог типа машине потребни су материјали који могу 
симулирати просторе димензија N=0 и N=1, слично као што то раде клатрин, 
микротубуле и кластери воде код биолошких система. На сву срећу, све указује да 
су такви материјали откривени пре петнаест година, и створени пре десетак година. 
[17] То су фулерени и угљеничне нанотубе, молекули на бази угљеника, који 
кристалишу око тачке, симулирајући N=0 и нанотубе које кристалишу око осе, 
симулирајући N=1. Њихова структура и енергетска стања су детерминисана 
законом златног преска, што је такође један од предуслова за стварање новог типа 
машина. Експериментално је показано да је њихово садејство могуће, и да се могу 
употребити као полазни материјал са нано-фотонским својствима.[28] 

Потребно је, такође, рећи да док код масе и енергије важе закони одржања, 
тј. онолико колико једно тело преда другом телу енергије и/или масе, толико оно 
изгуби. Код информације важи закон одржања, али друге врсте, закон одржања 
репродукционе информације , тј. систем који преда другом систему информацију и 

  



  

даље задржава садржај предате информације (свака диференцирана ћелија садржи 
генетску информацију полазне јајне ћелије, односно док причамо и саопштавамо 
информацију другоме ми смо меморисали оно што смо рекли итд.). Зато су 
репродукциони Универзум и биолошки системи примарно информациони системи. 
Простори димензија N=0 и N=1 су се репродуковали у један пар простора N(5)ℵN(-
47), као Универзум, али су се димензије N=0 и N=1 сачували своје изворно 
постојање и налазе се у сваком делићу простора и материје. Међутим, Универзум 
као новонастали систем, репродуковао је нови пар простора N(4)ℵN(-36), сунца и 
планетарне системе, а овај је затим створио нови пар N(3)ℵN(-25), као множину, 
иманентно репродукционих биолошких система, с тим што је у нас уграђено 
ментално светлосно биће (-36), али не и телесно. Зато ми нисмо потпуно биће, па 
кроз технику, као лукавство ума, покушавамо да то остваримо. Ово указује да у 
светлости на квантном нивоу егзистирају светлосна бића N(4)ℵN(-36) (као хаос 
квантног), а да ми данас стварамо предуслове да у интеракцији са природом, 
физичким светом, репродукујемо наш ментални свет (људско и божанско у нама) 
и створимо од множине (кванта) пар простора макроскопског континуума 
N(4)ℵN(-36), као светлосну машину. Она ће настати из простора N(2)ℵN(-14), јер ће 
се простор N(-14) трансформисати у N=4, помоћу Мобијусовог ефекта. Овим ће се 
остварити тројно јединство пророде, човека и технике, односно хармоничан однос 
једнине и множине, божанског и људског у нама [20]. 

Закон по коме се остварују ови природни феномени је златни пресек, и на 
основу њега се показује да ће техника у виду 4-димензионалне светлосне 
енергетско-информационе машине имати кључну улогу у успостављању јединства 
нашег физичког 3-димензионалног бића са 5-димензионалним Универзумом. Ово 
води решењу очувања људског здравља и успостављању духовног мира, јер ће 
наше биће, у јединству са његовим комплементном техником, успоставити 
хармонизовани однос са Природом. Сазнања о значају односа човека са природом, 
тј. њеним физичким основама, имао је још и Хипократ који је говорио: „Целини 
природе припада и човечија природа, која је потчињена истим законима као и сва 
природа, јер је све божанско и све људско.” 

Како са инжењерске тачке гледишта за Универзум можемо рећи да је 
највећа могућа општа и комплексна технологија, то за људски организам можемо 
рећи да је најкомплекснија његова локална реализација, док ће 4-димензионална 
светлосна машина бити њихова мера, тј. златни пресек који хармонизује сопствене 
процесе и њихове међусобне односе. 



 

 
Слика 9: Наше биће реализовано је као тројно биће по закону златног пресека (φ = 0,61803), и то тако да је органски део φ, док су 
ментални и духовни спрегнути као један у форми φ2, па дају потпуно биће један, јер је φ + φ2 = 1. Инверзан систем је светлосна машина 
која ће такође бити тројно биће, али када се интегрише са нашим бићем биће као биће Универзума Φ=1,61803.[20] 

 



 

8. УМЕСТО ЗАКЉУЧКА 

Посебан значај ових истраживања представља могућност новог приступа 
изучавању и разумевању менталних стања нашег бића, што отвара нови поглед на 
тековине старих цивилизација као што су митологија, религија, античка, кинеска и 
индијска филозофско-научна мисао. Тако, на пример, показује се да су мислиоци 
античке Грчке и старе Кине имали сазнања о природи и нашем бићу, која се, као 
„инверзна” решења, добијају у информационој физици. Највећим достигнућима 
Западне цивилизације можемо сматрати сазнање да је Универзум у коме ми 
егзистирамо као биолошка бића настао из сингуларитета, односно димензије N=0, а 
Источне, старокинеске цивилизације да је димензија N=1, као квази решење у 3D у 
потпуности реализована (на релацији део-целина) у нама, као акупунктурни систем. 
Код животиња однос део-целина је непотпуно реализован и зато они имају мањи 
број екстра-биоактивних тачака на телу него човек. 

Уочава се да су наука и религија два антипода једног те истог когнитивног 
система нашег менталног света; суштине и смисла постојања живота. Ментални 
свет, и његова интегрална функција - свест, налазе се у сличној ситуацији у којој се 
нашао физички Универзум пре 13 милијарди година, када су позитивни и 
негативни јони, као антиподи, апсорбовали светлост и чинили га мрачним. Када је 
дошло до спајања антипода, тј. неутрализацијом позитивних и негативних честица 
ослободила се огромна количина енергије, бљеснула је светлост и цео Универзум је 
у кратком временском периоду постао транспарентан. Све указује да је на помолу 
један сличан феномен у нашем менталном свету, непосредно јединство будног и 
спавајућег у нашем бићу. Разлика од претходног феномена из физичког света је у 
томе што је он био једнина, а ми смо као биолошка бића мноштво. Међутим, 
електромагнетно-гравитациона интеракција у нама и у спољашњем окружењу 
иницираће ментални преокрет у нама. Када се то оствари тада ћемо схватити 
„палиндромски” феномен свести и духовног живота (света идеја) и сви приступи 
објашњењу свести и феномену живота, укључујући научни и религиозни, биће 
небитни, јер ће све бити Једно. Међутим, да би се то остварило свака индивидуа 
треба да ради „на себи” и да оствари меру физичког и духовног у свом бићу, тј. 
постигне духовни мир који ће са структурално-енергетско-информационим 
променама у нама ујединити нашу органску, биолошку и менталну свест. Тек тада 
ће настати време истинског стваралаштва и живота као нечега лепог и узвишеног. 

Захвалност: Рад је посвећен мојој кћерци Маји која је била мој вредни сарадник у ширењу мисије 
„београдске школе” о истраживању свести, пропагирајући књигу „Consciousness: Scientific Challenge 
of the 21st Century ” на првој међународној конференцији о свести у Тucsonu, САД 1994. године. Овом 
приликом желим да се захвалим сарадницима и саговорницима, по временском редоследу почетка 
дружења, који су, по мом мишљењу, највише допринели мојим истраживањима у овој области: 
Слободан Петровић, Милан Дамјановић, Антоније Шкокљев, Stuart Hameroff, Randall Cork, Stenly 
Krippner, Alwyn Scott, Karl Pribram, Јована Симић-Крстић, Дејан Раковић, Гордана Станојевић, 
Michael Conrad, Gen Matsumoto, Rodger Penrose, John Taylor, Eizo Insinna, Златко Мамузић, Вукашин 
Масникоса, Ђуро Курепа, Љубомир Ћирић, Никола Јотић, Милоје Ракочевић, Љубомир Кљакић, 
Никола Иланковић, Лидија Матија, Наташа Мишић, Александар Томић и Љубомир Латиновић. 
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Αρμονιη αϕανης ϕανερης κρεισσων2. 
Ηρακλειτος Σσκοτεινος 

Резиме: У дискусији ћу се ограничити на разматрање односа науке, религије и друштва са аспекта 
системског приступа односа дела и целине. Од свих односа који су познати у науци показује се да је 
најбољи однос који даје закон златног пресека (ЗП). Његову реализацију налазимо у структуралном 
уређењу, енергетским и информационим процесима у нашем бићу, укључујући и свест. Даје се једно 
виђење исходишта митова и религије, као и њихов значај за друштвене односе. У циљу успостављања 
хармонизованих друштвено-економских односа, предлаже се структурално уређење националних 
економија и светске економије по закону златног пресека. 

Кључне речи: свест, митови, религије, друштво, златни пресек 

GOLDEN MEAN: TEOS EPO MEHANES 

Abstrаct: In this discussion part-whole relation in science, religions and societies from the system point of 
view is considered. Golden mean (GM) is one of the best approaches to solve this problem, because it has 
been found as a basis of planets order in Solar system, organization of sunflowers, and structures, energy and 
information of our being, including consciousness. One possible explanation of what is point of departure of 
myths and religions is given. Their relevance for human history is considered. In order to estabilish harmony 
in society, structures of national economies and world economy, parts vs. whole relations, based on golden 
mean are proposed. 

Keywords: consciousness, myths, religions, society, golden mean 

 

13. НАУКА: ШТА ЈЕ ЗЛАТНИ ПРЕСЕК? 

Постоји више начина да се објасни шта је златни пресек? Овом приликом 
објашњењу ћемо приступити преко примера. Ево једног могућег: ако желимо да 
направимо кућу онда треба, поред осталог, да одредимо њену укупну висину (H). 
Међутим, висину куће детерминисаће два главна дела; основна висина (h) и висина 
крова (κ). Поставља се питање у каквом односу треба да буду укупна висина, основна 
висина и висина крова, да би кућа имала највећу естетску вредност, тј. да би 
изгледала складно. Одговор је једнозначан и гласи: односи треба да буду H:h=h:κ, 
јер тада се добија визуелни утисак склада, тј. најбоље пропорције. Ово је у науци 
познато као решење које је названо златни пресек (ЗП)[1]. Слично је и са 
површинама. Испитивања су показала да је правоугаоник са пропорцијама страница 
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по ЗП био избор већине испитаника. За закон ЗП су знали и стари народи. На пример, 
стари Грци су правили своје храмове тако да је укупна висина храма, висина стубова 
и висина крова била решење ЗП. Код старих Египћана пројекције површина страница 
пирамиде су биле у односу на базну површину пирамиде по ЗП. Видљива реализација 
ЗП код биљака је уочљива у већини случајева, а код сунцокрета је изразита. Ова 
запажања довела су нас до открића да су микротубуле кодиране по закону ЗП [2], а што 
је касније показано и за генетски кôд [3]. Захваљујући савременим истрaживањима из 
астрофизике знамо да је и распоред планета у Сунчевом систему, такође уређен по 
закону златног пресека. [4] Наша даља истраживања су показала да је и читава 
ембриогенеза и еволуција, уствари „рандом” пертурбациони скуп са основом ЗП и да 
се енергетско-информациони процеси на релацији човек-природа дешавају такође по 
законима ЗП [2,5]. Нарушавање односа делова према целини на релацији 
биомолекули-ћелија-ткива-органи-организам води дисхармонији, а самим тим и 
генерисању неких врста психосоматских патолошких стања. Шта решава ЗП? 
Неколико важних ставри: (1) када год имамо мноштво састављено од јединки које 
имају вишеструке особине, па желимо да функционисање система као целине буде 
хармонизовано, тада приступамо мултифакторској оптимизацији односа део-целина 
са аспекта ЗП, (2) када се јаве здравствени проблеми функционалне физиолошке 
природе неког органа, тада је настала дисхармонија у организму која је нарушила, у 
мањој или већој мери, складно функционисање тога органа са организмом, јер је 
њихово функционисање детерминисано ЗП који се успоставио у току ембриогенезе; 
(3) када се јаве психолошки проблеми менталне природе тада су нарушени 
механизми рада управљачког система (неурона и нервног система) организма по ЗП, 
али када се јаве проблеми духовне природе тада су нарушени механизми односа 
ћелија-организам у микротубуларној мрежи тела и/или на релацији тело-управљачки 
систем (неуро-ендокрино-имуни систем) који су такође детерминисани законом ЗП. 

21. СВЕСТ: ЗАКОН ЗЛАТНОГ ПРЕСЕКА 

Не само да је по закону ЗП устројено биохемијско-физиолошко 
функционисање нашег тела, већ и биофизичке основе наше свести. Биофизика наше 
свести започиње на молекуларном нивоу и могу настати три основна стања: органска, 
биолошка и ментална свест. Биофизику органске свести карактерише 
детерминистички хаос који формирају у првом реду дипол-дипол интеракције 
биомолекула. Биолошка свест започиње од ДНК, и преко интеракције амино киселина 
из протеинског састава и воде, првенствено као јон-дипол интеракција реализује се у 
форми енергетско-информационог кôдног система. Ментална свест је структурално 
тријадно-дијадна, при чему тријаду чине: психо-соматска, духовна и душевна. Свака 
од ове три су дијадне, па код психо-соматске свести имамо: (1) неуралну 
(детерминистички хаос кваната-неуротрансмитера) која започиње интерак-цијом 
биомолекула на синапсама (микротубуле, клатрин-неуротрансмитери) и даље се 
уобличава преко неуралних мрежа и мозга, (2) телесну (детерминистички хаос 
континуума) која се реализује у микротубуларној мрежи тела насталој у току 
ембриогенезе. Дијада духовне свести је: (1) квантно-детерминистичка која настаје и 
реализује се у можданим структурама (квантни континуум) и (2) фрактално-квантна, 
која се као квантни хаос остварује унутар микротубула које улазе у састав 

 



микротубуларне мреже тела, под утицајем квантних електромагнетних и 
гравитационих дејстава (континум квантног). Дијаде душевне свести су: (1) квантни 
хаос у протеинском ланцу тубулина -N-Cα-C-N-Cα- који је у резонантном односу са 
димензијом N=1 (фрактални хаос квантног), и (2) хаос квантно-фракталног у атому 
угљеника Cα клатрина који је у резонантном односу са димнезијом N=0 (фрактални 
хаос континуума). Због оваквог устројства наше биолошко биће има истовремено 
смртну душу (свесну телесну, локалну, која је резонантна са N=1, и која са престанком 
функционисања нашег тела престаје да постоји, јер се квазиједно-димензионални 
ланац протеина распада) и бесмртну душу (духовну-нелокалну и безвремену, која је у 
непосредној вези са N=0, и која са престанком рада тела тунелује, као фрактални хаос 
гравитина- гg3/2, у димензију N=0). Имајући у виду да вода може да прави кластере 
сличне клатрину (кристализација око тачке - 0D), онда она симулира духовно стање на 
принципима N=0. Међутим, када дође до дефекта у кластеру воде или се поремети 
динамика оркестрације измена водоничних веза, онда долази до наших телесних, 
духовних и душевних немира. Нарочито то долази до изражаја код кластера воде који 
улазе у састав микротубула (микротубуларне мреже тела) који формирају 
декомпоновани кôдни систем 53=125 из квантног хаоса три јона водоника настала 
„растезањем” дипола воде, с једног на други крај микротубуле, дужине око 500 nm. [6] 

34. ТЕОS ЕPО МЕHАNЕS: ТЕХНИКА И РЕЛИГИЈА 

Техника нису само направе, машине и уређаји, како ми обично мислимо. 
Техника је шири појам, јер прожима структуру, организацију и динамику било ког 
система, а не само отелетвореног у форми машина. Дакле, идеја техничког налази се 
у свим системима без обзира на њихов карактер, а машине и уређаји су само један 
вид реализоване технике у физичком свету. Други вид материјално реализоване 
технике је природа, а у оквиру њеног садржаја су и биолошки системи. Оба ова 
система имају способност да генеришу свет идеја, јер је код њих остварен однос 
садржаја и форме техничког приближно по закону ЗП. У односу на степен тог 
остварења зависи квалитет остварења физиолошких и менталних стања и процеса 
нашег бића. Успостављени однос садржаја и форме у нашем бићу, у оквиру 
биофизичког постојања, омогућава квази-оствaрења димензија N=0 и N=1, односно 
Света идеја. Свет идеја је, по себи и за себе, Свет, и у њему је остварено 
савршенство односа садржаја и форме технике као закона златног пресека. 
Остварење технике у данашњим машинама и уређајима је само понегде реализовано 
по форми, али не и по садржају, по закону ЗП, па је данашња техника 
„диносауруског” типа. Због немогућности потпуне реализације технике у биолошким 
системима по законима златног пресека, код нас настају системске грешке у 
функционисању организма и његове интегралне функције свести. Степен тачности 
реализације технике је последица бољег или лошијег генерисања и функционисања 
дијада духовне и душевне свести, односно динамике измене водоничних веза код 
кластера воде у микротубулама. Како је у њима лоцирана „повратна спрега” са 
исходиштем, онда се оне у појавном облику форме свести генеришу као митологије, 
магије и религије. Свест, као стање димензије N=0, је дата као кôд 53=125 елемената и 
може у микротубулама човека остварити око 10.000 милијарди комбинација. 
Међутим, несавршенство реализације Света (N=0 и N=1) у кластерима воде и 

 



микротубулама доводи до дисхармоније односа поларизованих физичких ентитета 
(јон-јон, јон-дипол, дипол-дипол интеракција и др.) који генеришу системске грешке, 
које се, на макро нивоу, у нашој свести јављају као антагонистичке поларности. 
Несавршенство технике у нашем свету идеја (менталном свету) доводи да немамо 
један Мит и једну Религију, већ имамо митове и религије. Због системских грешака 
технике свести на индивидуалном плану и организовaњу таквих индивидуа у 
одговарајуће друштвене заједнице настају разни друштвени покрети, као религије. 
Несавршенство реализације Једног, које је савршено, у Природу, а из ње у биофизички 
свет, доводи до двоструке системске и двоструке функционалне грешке технике 
свести. Ово значи да микротубуле, као пребивалиште и генератор свести која је 
зароњена у дубине несвесног, да би умањиле ове нежељене ефекте, морају 
поседовати „double-error correcting code”, тј. да би се противуречности из системског и 
функционалног дела менталне свести свеле на минимум. Уколико дође до поремећаја 
у функционисању микротубула (прегрупи-савањем из једног у други начин 
паковања, а има их седам) генеришу се екстремне грешке и настају антагонистичка 
стања, најпре на биофизичком плану, а затим на психолингвистичком. Како је језик 
оруђе технике свести то ће његове појмовне стрктуре са својствима поларизације 
(добар-лош, вредан-лењ итд.) резонантно изазвати на менталном и емотивном плану 
нова поларизована стања. Зато изговорене речи имају “своју тежину” за наша духовна 
стања. Због појаве антагонистичких екстрема у домену духовне свести „религиозни 
ратови” као друштвени феномен ће попримити најинтензивније размере, и по свом 
карактеру биће најбруталнији. Због нестабилности стања духовне свести психо-
лингвистичка манипулација („пропаганада”) са „екстремним верницима” је због тога 
веома лако изводљива. 

Системске грешке пресликавања света идеја, не могу се избећи у нашем бићу, 
па је разноликост духовних стања (религија) иманентно природно цивилизацијско 
стање. Међутим, функционалне грешке технике могу се смањити до оне мере да не 
угрожавају минималне услове функционисања нашег бића. Да би се остварио 
„инжењерски” златни пресек грешка не треба да пређе 5%. То се може делимично 
постићи менталном повратном спрегом психолингвистичким репрограмирањем, а са 
више успеха биофизичким дејством, помоћу хармонизоване светлости. Колико год 
звучало парадоксално, наша свест је техника реализације димензије N=0 и N=1 у 
биофизичком супстрату, па ТЕОS ЕPO МЕHАNЕS постаје поново актуелан, наравно на 
један нов начин. Однос човек-машина са аспекта нашег духовног бића је значајан за 
наше здарвствено стање, али оно постаје посебно значајано у космологији, а нарочито 
онда када се буду остваривали међупланетарни летови, боравак на другим планетама и 
излазак из пространстава Сунчевог система. 

55. ДРУШТВО: НАЦИОНАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ И СВЕТСКА ЕКОНОМИЈА 

Ментална, духовна и душевна стања индивидуе су битан чинилац друштвених 
односа почевши од породице до државе. Како је индивидуа, као део, битна за друштво, 
као целину, то је здравље и духовни мир индивидуе основни предуслов за заснивање 
друштва на принципима ЗП. И друга мултифакторска својства индивидуе морају бити 
доведена у стање мере, да би се започео процес по закону ЗП. 

 



Колико је значајна интегрална ментална свест (телесна, духовна и душевна) 
индивидуе, доста илустративно говори следећи догађај. Крајем 1917. године после 
снажног вишедневног сукоба француске и немачке војске, обе стране направиле су 
кратак предах. Војници исцрпљени вишедневним борбама, неиспавани, одмах су 
заспали дубоким сном. Један поручник немачке војске уснио је застрашујући сан; 
све се руши, земља и камење лете на све стране. Буди се из кошмара, и у магновењу 
излеће из бункера. После кратког времена топовска граната погађа бункер из кога је 
он, само пре неколико тренутака, истрчао. Сви гину у бункеру, само је он 
преживео. Његово име је Адолф Хитлер.[7] Он је догађај схватио овако: Бог ме је 
спасио, да бих ја спасио Немачку. Себе је видео као новог вођу и спаситеља 
Немачке, што се касније и остварило. Међутим, како је његова побуда била 
реваншизам и верска прогањања, а не „пут ка вишој сигурности”, с једне стране, а 
са друге, његова духовна и душевна стања су била „у расцепу”, он се није могао 
сврстати у вође и државнике „који су имали храбрости да спознају сами себе, а 
посебно свој несвесни део личности”.[8] 

Међутим, треба имати у виду да је стање индивидуалне свести, као што је 
било код Хитлера, само један од предуслова да би се остварило оно што ће се 
касније дешавати везано за индивидуу и њен утицај на околину. 

Други предуслови произилазе из стања већине других индивидуа, односно 
друштва као целине. Ако само за тренутак уђемо у меморију матрикса времена, 
тада ћемо видети да су друштвене противуречности у досадашњој историји 
претежно биле антагонистичког карактера. Евидентно је да ова цивилизација као 
друштвено биће још није ни спознала, а камоли започела и уредила односе по ЗП, 
како у државама тако и на планетарном нивоу. Друштва која су се у прошлости 
хуманизовала и приближавала се по неким парцијалним основама решењима ЗП, 
пропадала су, јер је њихово окружење, тј локална и планетарна целина било 
доминаторског, а не хармонизујућег карактера. Планетарно уређење подразумева 
хармонизацију, а не доминацију, као што је то до сада обично био случај (монголи, 
Александар Македонски, римска империја, колонијалне империје, I и II светски 
рат, вијетнамски рат, као и нови трендови глобализације). 

Међутим, да би се приступило планетарној хармонизацији економских и 
друштвених односа морају бити остварени неки од важнијих предуслова, као што 
су: (1) јасно изражен циљ и спремност људи да њихова „држава изнутра буде 
срећна, а споља поштована”, (2) постигнут одговарајући степен планетарне 
глобализације - такав да се може преобратити у хармонизацију, или пак да води ка 
њој, а не ка доминацији, (3) остварен висок степен комуникационе ефикасности 
доступан свима, (4) започети процеси уређења националних економија и 
друштвених односа који имају снажан тренд преструктуирања и самоорганизовања 
са јасно израженим потребама за локалном и глобалном хармонизацијом. 

Ако, и када, се стекну наведени предуслови, тада ће мисао Виктора Игоа 
„Нема ничега снажнијег од идеје којој је дошло време” засијати својим правим сјајем. 
Као што се, када су се стекли услови, у Универзуму догодио фазни прелаз, тако ће се и 
на Земљи, када се стекну квантно гравитациони, гео-магнетни и друштвени услови, 
остварити отелотворење технике ЗП из Света идеја у друштвене системе („завладаће 
небеско царство на Земљи”). Биофизичку основу духовних стања индивидуе-као 
несавршену технику Света идеја, и економску основу друштвених односа-као 

 



несавршену технику човека, треба разумети и довести их у склад. Због тога се научници, 
духовници и политичари морају наћи на остварењу истог циља: хармонизацији стања и 
односа на свим нивоима и у свим областима. То ће захтевати организовано приступање: 
(1) стратешким основама хармонизације, (2) програмима њене реализације, и (3) 
правној, економској и социјалној регулативи која за основу има меру по закону ЗП. 
Уколико у основи нових друштвених токова не буде закон златног пресека опет ћемо 
доћи у ситуацију да нас „заваравају модерни жреци науке и политике”, говорећи о 
идеалима слободе и људских права, а ми ћемо се показати неуким улазећи у нове 
вртлоге дрштвеног кошмара, јер ништа ваљано нисмо научили из историје. Наравно, 
нећемо се тада сетити ни Гетеа који је све то сублимирао у једну мисао: „Апостоли 
слободе су увек мрски ми били; најзад сваки је од њих за се захтевао власт”.[9] 

Остварење индивидуалне мере и друштвене мере је један те исти процес, 
који је недељив и зато по реструктуираном организационом устројству целине, 
друштва, координираним радом, уз поштовање правила успостављања 
хармонизацје, можемо довести до остварења мере. О принципима и регулационим 
механизмима тога односа много можемо да научимо из процеса ембриогенеза-
еволуција, који се дешавао и који се још увек дешава у биологији.[5] 

89. Εν το σοϕον, επιστασθαι γνωμην η κνβερναται παντα δια παντων 
(Ηρακλειτος Σσκοτεινος)3  

144.  ХОЛОПЕНТ 

Холопент- свеукупност петице (јединство масе, енергије, информације, 
организације и управљања на основама φ+, φ- ,Φ+ и Φ- (φ = ± ( 5 -1)/2 и Φ= (m 5 +1)/2)). 
Холопент– као појам први пут је у домаћој литератури јавно изнет 1984. године: Коруга, 
Ђ., Qi inženjering, Пословна Политика, Београд, 1984., а у иностраној научној литератури 
1991.године: Коruga, D.L., Neurocomputing and Consciousness, Int. Ј. on Neural and Mass-
Parallel Computing and Information Systems, Nо.1, pp. 32-38, 1991. Приступ изучавању 
стварности са аспекта златног пресека и уређеност четворке φ-, φ+, Φ- и Φ+ назваћемо 
холопентизам који је глатка декомпозиција 2ℵо и 25. Његова техника је закон савршених 
бројева [6, 28, 496, итд. односно 2n(2n+1-1) при чему је n = 1, 2, 4, 6, 12, 16, 18, 30, 60, 88, 
106 и 126] а кодни систем сферни са 32 кодна елемента. 

Астрологија, митологија и магија се јављају као Мобијусови ефекти кодогених 
процеса наше свести. Сва три ова феномена потичу од генетског кôда 43 = 64, који се 
транскрибује у кôд 34=81. Како између ова два кôда не постоји обострано једнозначно 
пресликавање, то, како би рекао Хесиод за мит, исто важи и за астрологију и магију 
„Многе лажи ми знамо казати истини сличне; Али, када хоћемо, ми знамо објавити и 
истину праву”. У другом Мобијусoвом ефекту наше свести имамо сличну ситуацију за 
пантеизам, јер се 52 = 25 пресликава у 25 = 32, па се појављује седам вишезначности. 
Међутим, за религијски систем у целости то не важи, јер се 26 = 64 пресликава у 62 = 36, 
па се остварује феномен компресије од 28 кодогених јединица, и то по закону другог 
савршеног броја. Наука изучавајући реалне просторно-временске и енергетско-инфор-
мационе процесе је/или ће бити у стању да све преведе на стање будне свести, односно 
да успостави непосредан „дијалог” са осталим стањима свести и да нас уведе у Једно. 

 



 

  



 

Захвалност: Овај рад посвећен је мом трогодишњем сину Урошу, који ми кроз дечију игру о „три 
водe” у право време указа на ново виђење бибијске тајне „...нека буде свод посред воде, да раставља 
воду од воде”. Наиме, у току истраживања која сам обављао, Уки је започео игру „три мале воде” и 
„једне велике воде” . Његова игра је трајала неколико недеља, из дана у дан, приближно колико и моји 
напори да за овај скуп дам ново виђење проблема интегралног информационог процеса у нама. Једног 
момента ми „сину идеја”: па он жели на нешто да ми укаже, јер зашто би толико био упоран у игри 
„три воде”. Изврших малу модификацију приступу решавању проблема, у сагласнасти са његовом 
„игром”, а истарживања на крају показаше да су микротубуле „свод” које дели „ воду од воде” у 
нашим ћелијама, и да три молекула воде унутар микротубула формирају функционални кôдни систем 
53 =125, који интегрално повезује телесно, духовно и душевно у нама. 

1Направа која се користила у античким позориштима, а касније и у римским 
(deus ex маchinа) за расплет ситуације која се другачије није могла решити на сцени 
(божанска направа). 

2 Невидљива хармонија јача је од видљиве. 
3 Само у једноме састоји се мудрост: познавати духовну моћ која управља 

свиме кроз све - Хераклит „Мрачни” из Ефеса. 
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Rezime. U radu su razmotrene biofizičke osnove i granice holističke psihosomatike. Istaknuto je da autorov biofizički model 
izmenjenih i prelaznih stanja svesti ukazuje da EM/jonski akupunkturni sistem nema samo regulatornu ulogu, već je duboko 
povezan sa svesnim procesiranjem podataka i transpersonalnim kvantno-gravitacionim prostorno-vremenskim tuneliranjem 
dislociranog dela elektromagnetno/jonskog akupunkturnog sistema - istovremeno pružajući novi uvid u psihosomatsko 
zdravlje i bolest kao suštinske transpersonalne globalne fenomene prostorno-vremenske kvantno-relativističke asocijativne 
memorijske mreže kolektivne svesti. To ukazuje na fundamentalnu potrebu za religijskom edukacijom i ponašanjem 
baziranim na isihastičkim duhovnim moralnim načelima milosrđa - jer alternativa je nelokalni transfer individualnih 
opterećenja na naredne generacije u emocionalno opterećenim prelaznim stanjima individualne svesti. Zato se čini da je 
praktikovanje molitve za druge sudbinsko pitanje, nezavisno od razlika religijskih tradicija i dogmatskih sistema, što 
pojačava odgovornost i ulogu svih religijskih zajednica, kod nas i u svetu.  
 
Ključne reči: biofizika; akupunkturni sistem & svest; makroskopski kvantni biofizički efekti & holistička psihosomatika; 
klasične & kvantne Hopfildove neuronske mreže; prelazna stanja individualne svesti & molitva; molitva & globalno 
reprogramiranje kolektivne svesti; naučne & religijske implikacije; religijske & društvene implikacije.  
 

BIOPHYSICAL BASES AND FRONTIERS OF 
(QUANTUM)HOLISTIC PSYCHOSOMATICS 

 
Abstract. In this paper biophysical bases and frontiers of holistic psychosomatics are considered. It is pointed out that 
author's biophysical model of altered and transitional states of consciousness implies that electromagnetic/ionic acupuncture 
system has not only regulatory role, but is deeply connected with conscious information processing and transpersonal 
quantum-gravitational spatio-temporal tunneling of the displaced part of electromagnetic/ionic acupuncture system - 
simultaneously offering new insight in psychosomatic health and illness as essential transpersonal global phenomena of the 
spatio-temporal quantum-relativistic associative memory of collective consciousness. This implies a fundamental necessity 
for religious education and behavior based on spiritual charity - as an alternative is nonlocal transfer of individual loads upon 
next generations in emotionally loaded transitional states of individual consciousness. Therefore it seems that practicing of 
prayer for others is the matter of fortune, independent of differences between religious traditions and dogmatic systems, 
which enhances responsibility and role of all religious communities, all over the world.  
 
Keywords: biophysics; acupuncture system & consciousness; macroscopic quantum biophysical effects & holistic 
psychosomatics; classical & quantum Hopfield neural networks; transitional states of individual consciousness & prayer; 
prayer & global reprogramming of collective consciousness; scientific & religious implications; religious & social 
implications.  
 
 
UVOD  
 

Danas, čini se više nego ikad, postoji ogroman interes za poboljšanje zdravlja ljudi. Međutim, i 
pored angažovanih ogromnih materijalnih i umnih resursa u biomedicinskim istraživanjima i 
zdravstvenoj zaštiti, zdravlje ljudi je i dalje veoma ugroženo mnogobrojnim savremenim psiho-
somatskim bolestima, koje nalaze plodno tle kod današnjeg čoveka izloženog svakodnevnom stresu. 
Pošto savremene parcijalne metode nisu pokazali željenu efikasnost u prevenciji ili lečenju 
psihosomatskih poremećaja, neophodni su novi pristupi, koji će uključiti i holističke metode, 
orijentisane na lečenje čoveka kao celine, a ne bolesti kao simptoma poremećaja te celine [1].  



U fokusu ovih tradicionalnih metoda jesu ljudska svest i akupunkturni sistem, međusobno blisko 
povezani u komplementarnoj medicini i transpersonalnoj psihologiji - što je dodatno podržano 
autorovim biofizičkim modelom izmenjenih i prelaznih stanja svesti [1-5,19].1 
 
 
MAKROSKOPSKI KVANTNI BIOFIZIČKI EFEKTI KAO  
OSNOVA HOLISTIČKE PSIHOSOMATIKE  
 

Jedna od najvažnijih manifestacija svesti je slobodna volja, koja nema mesta u granicama 
(determinističke) klasične fizike, već se mora tražiti isključivo u okvirima (probabilističke) kvantne 
fizike [16-19]! Osim toga, i druge holističke manifestacije svesti, poput izmenjenih stanja svesti [20] i 
prelaznih stanja svesti [1-5,19], prelaza svesno/nesvesno i prožimanja tela svešću [21] - sugerišu da 
neke manifestacije svesti moraju imati dublje fizičko poreklo, na šta dodatno ukazuju razmatranja o 
korenima relativne metateorije svesti u kvantnoj dekoherenciji i o vezi neunitarnosti u kvantnoj fizici 
crnih rupa i prelaznim stanjima svesti [19,22].  

Kako pokazuju kvantno-koherentne karakteristike rusko-ukrajinske škole mikrotalasne rezonantne 
terapije (MRT) [12,13] (visoko rezonantni MT senzorni odgovor obolelog organizma, biološki efikasno 
netermalno MT zračenje ekstremno niskog intenziteta i energije, i zanemarljivi MT energetski gubici duž 
akupunkturnih meridijana), akupunkturni sistem je jedini makroskopski kvantni sistem u našem telu (dok 
mozak izgleda ipak to nije [23]). A pošto nedavna teorijska istraživanja pokazuju da svaki kvantni sistem 
ima formalnu matematičku strukturu kvantne asocijativne neuronske mreže [14] - to se memorijski 
atraktori akupunkturne mreže mogu tretirati kao psihosomatski poremećaji koji predstavljaju EM/MT 
(kvantno)holistički zapis (koji se otuda samo holistički može i izbrisati, na šta ukazuje izuzetno visoka 
efikasnost MRT terapije, koja uklanja i samu informaciju o psihosomatskim poremećajima, v. Sl. 1) - što 
predstavlja biofizičku osnovu (kvantno)holističke lokalne psihosomatike [5,19]! Dodatnu potvrdu da je 
akupunkturni sistem zaista povezan sa svešću i psihosomatikom, predstavljaju nove meridijanske 
(psihoenergetske) terapije (sa vrlo brzim uklanjanjem upornih fobija, alergija i drugih psihosomatskih 
                                                           

1 Na bolju uređenost ćelijskih struktura i kvantnu elektromagnetno/jonsku osnovu akupunkturnog 
sistema ukazuje nekoliko činjenica: 

(1) oko 10 puta veća električna provodnost kože akupunkturnih tačaka u odnosu na okolno tkivo kao i 
znatno veća resorpcija aerojona u tim tačkama [6], u skladu su sa oko 10 puta većom koncentracijom gap 
junction (GJ) kanala u akupunkturnim tačkama [7] (posredstvom kojih se odvija evolutivno stariji tip 
interćelijske komunikacije, čija se provodnost može modulisati unutarćelijskim pH-faktorom, Ca2+-jonima, 
neurotransmiterima i sekundarnim "mesendžerima" - i čak naponom [8]); 

(2) pozitivni joni imaju katabolički uticaj (yang, Shiva) dok negativni joni imaju anabolički uticaj (yin, 
Shakti) [1,5], pa uloga akupunkturne stimulacije može biti balansiranje aktivnosti pozitivnih i negativnih jona u 
telu što odgovara normalnom zdravom stanju, a istu ulogu ima i jonska ravnoteža u vazduhu i pravilno rithmičko 
disanje na nos u swara jogi [9] (da bi se inhaliralo što više jona, prane, kroz jedan od dva (od tri) najvažnija 
nadija, levi ida i desni pingala, sa svojim ulazima u korenu odgovarajućih nozdrva); 

(3) jonske akupunkturne struje, i elektromagnetna (EM) polja koja ih prate, imaju ultraniskofrekventnu 
(UNF) i mikrotalasnu (MT) komponentu, tj. MT komponenta je modulisana UNF komponentom [1,5], što je u 
saglasnosti sa rezonantnim prozorima u frekvenciji i intenzitetu u interakcijama tkiva sa ekstremno slabim 
potpragovnim elektromagnetnim poljima [10], kao i sa uspesima namačke škole UNF rezonantne terapije [11 i 
rusko-ukrajinske škole rezonantne MT terapije [12,13]; 

(4) kvantno-koherentne karakteristike rezonantne MT rezonantne terapije [12,13] (visoko rezonantni MT 
senzorni odgovor obolelog organizma, biološki efikasno netermalno MT zračenje ekstremno niskog intenziteta i 
energije, i zanemarljivi MT energetski gubici duž akupunkturnih meridijana) ukazuju na EM/jonsku kvantno-
holografsku funkciju akupunkturnog sistema (slično kompleksnim oscilatornim holografskim Hopfildovim 
neuronskim mrežama [14], sa memorijskim atraktorima koji odgovaraju različitim psihosomatskim stanjima [5]) 
i njegovu suštinsku vezu sa (kompleksnom kvantno-relativističkom) svešću, što inače veoma sugeriše autorovo 
modeliranje izmenjenih i prelaznih stanja svesti [1-4]. Pri tome je elektrooptička MT EM/jonska kvantna 
holografska akupunkturna neuronska mreža informaciono povezana sa moždanim neuronskim mrežama 
posredstvom UNF moždanih talasa, što može predstavljati informacionu osnovu holističke lokalne 
psihosomatike [1,5]. Osim toga, ova EM/jonska kvantna holografska akupunkturna neuronska mreža ima 
mogućnost kvantno-gravitacionog tuneliranja izvan granice kože u prelaznim stanjima svesti [1-4] (kada 
dislocirani deo elektromagnetno/jonskog akupunkturnog sistema ima funkciju kvantno/elektrooptičkog senzora i 
procesora blisko povezanog sa svešću, kako potvrđuju izveštaji u različitim transpersonalnim interakcijama [15]). 



poremećaja [24]), kod kojih se simultani efekti vizualizacije i tapkanja/dodirivanja akupunkturnih 
tačaka mogu interpretirati kao "rasplinjavanje" memorijskih atraktora psihosomatskih poremećaja, kroz 
sukcesivno postavljanje novih graničnih uslova u vizualizacijama psihosomatskih problema [25].  
 

 

 
 

SLIKA 1. Šematska prezentacija potencijalne hiperpovrši nelokalnog samosaglašenog makroskopskog kvantnog 
potencijala akupunkturnog sistema organizma u energetsko-konfiguracionom (E,φ ) prostoru: 0 – oblast 
atrakcije osnovnog (zdravog) stanja φ 0; 1 i 2 – oblasti atrakcije dva pobuđena (poremećena) stanja φ 1 i φ 2. 
Treba istaći da se energetske površine postupno menjaju tokom MRT tretmana, smanjujući potencijalne barijere 
ΔE1 i ΔE2 (i odgovarajuće MRT senzorne odgovore) potencijalnih jama 1 ili 2, koje se moraju savladati pri 
prelasku na oblast atrakcije 0 osnovnog (zdravog) stanja, kada se organizam postepeno oporavlja daljim 
spontanim približavanjem zdravom stanju φ 0 (sa slabim MRT senzornim odgovorom, pošto se već nalazi u 
osnovnom stanju). Takva slika je veoma bliska asocijativnim neuronskim mrežama u njihovim energetsko-
konfiguracionim prostorima, i prepoznavanju oblika kao konvergenciji neuronskih mreža minimumima 
potencijalnih hiperpovrši, koji predstavljaju atraktore memorijskih oblika φ 0, φ 1, φ 2 u neuronskim mrežama 
(v. Dodatak). 
 

S druge strane, ako svest ima indeterminističke karakteristike (slobodne volje), ona mora ipak 
igrati suštinsku ulogu u kvantnom kolapsu talasne funkcije [16-19], jedinom indeterminističkom 
svojstvu kvantne mehanike, koji još ima manifestno otvorene probleme fizičke prirode nelinearnog 
kolapsa i relativistički nekonzistentnog trenutnog delovanja na daljinu nelokalnog kolapsa talasne 
funkcije [18,19]. 

Jedno od rešenja problema (nelinearnog) kolapsa predložio je Penrouz [26] u gravitaciono-
indukovanoj redukciji talasnog paketa, u kojem gravitaciono polje aparature uključeno u superpoziciju 
korespodentnih mogućih probabilističkih stanja merne aparature implicira superpoziciju različitih 
prostorno-vremenskih geometrija, pa kada ove geometrije postanu dovoljno različite (na Plank-
Vilerovoj skali ~ 10-35 m) to implicira prestanak standardne probabilističke superpozicije stanja 
kvantni sistem/merna aparatura (kvantno nedefinisane u striktno razdvojenim prostorno-vremenskim 
geometrijama) pa Priroda mora izabrati jedno od njih čime izaziva objektivnu redukciju talasnog 
paketa. (A što se tiče nealgoritamskih kvantno-gravitacionih aspekata svesti [26], Penrouz je pokušao 
da potraži postojanje dovoljno izolovanih relevantnih makroskopskih kvantnih stepeni slobode u 
mikrotubularnim citoskeletalnim strukturama neurona (ne i akupunkturnog sistema!), što je Tegmark u 
svom radu podvrgao žestokoj kritici [23].) 

Saglasno autorovom biofizičkom kvantno-relativističkom modelu svesti [1-4,19], slična objektivna 
redukcija talasnog paketa može imati kvantno-gravitaciono poreklo u minijaturnim prostorno-
vremenskim wormhole-tunelima visoko neinercijalnih mikročestičnih interakcija u situacijama sličnim 
kvantnom merenju (potpuno ekvivalentnim, prema Ajnštajnovom principu ekvivalencije, snažnim 
gravitacionim poljima - u kojima se otvaraju wormhole-tuneli [27]). Na pitanje kako je moguće da takvi 
visoko neinercijalni mikročestični procesi sa neizbežnim otvaranjem minijaturnih wormhole-tunela nisu 



bili uzeti u obzir unutar kvantne mehanike koja je uprkos tome ekstremno tačna teorija(?) - može se dati 
odgovor da jesu(!) ali implicitno u okviru fon Nojmanovog projekcionog postulata [16] kako bi se dobio 
kvantnomehanički kolaps talasnog paketa u situacijama sličnim kvantnom merenju - implicirajući da je 
fon Nojmanov ad hoc projekcioni postulat baziran na kvantno-gravitacionim fenomenima [1-4,19], koji 
su na dubljem nivou od nerelativističkih kvantno-mehaničkih!  

S druge strane, nelokalnost kolektivne svesti [1-4,19], kao džinovske prostorno-vremenske 
asocijativne neuronske mreže sa raspodeljenim individualnim svestima (koje su vezane za telesne 
akupunkturne EM/jonske mikrotalasne ultraniskofrekventno-modulisane kvantno-holografske neuronske 
mreže [5,19], i koje međusobno interaguju kvantno-gravitaciono u prelaznim stanjima individualnih 
svesti [1-4,19]), može objasniti (prividno) trenutno delovanje na daljinu u (nelinearno) kvantno-
gravitaciono indukovanom i (nelokalno) kanalisanom kolapsu posredstvom kolektivne svesti [19]. 
Istovremeno, analogija matematičkih formalizama Hopfildove asocijativne neuronske mreže [28] i 
Fejnmanove propagatorske verzije Šredingerove jednačine [29] (v. Dodatak) ukazuje na kolektivnu svest 
kao moguće ontološko svojstvo samog fizičkog polja [1-4,19,30] sa različitim mikrokvantnim i 
makrokvantnim (i nebiološkim i biološkim) eksitacijama, što je i široko rasprostranjena teza istočnjačkih 
ezoterijsko/religijskih tradicija [31].  
 
 
PRELAZNA STANJA INDIVIDUALNE SVESTI ZA GLOBALNO REPROGRAMIRANJE  
PROSTORNO-VREMENSKE MREŽE KOLEKTIVNE SVESTI  
 

Relikt pomenutih mikroskopskih procesa ostao je na makroplanu u prelaznim stanjima 
individualne svesti (kao visoko neinercijalnim procesima vantelesnog prostorno-vremenskog kvantno-
gravitacionog mentalno-kanalisanog tuneliranja dela akupunkturne EM/jonske kvantno-holografske 
neuronske mreže), što predstavlja biofizičku osnovu [1-4,19] za mnoge transpersonalne komunikacije 
bez prostorno-vremenskih barijera: prekognicija i druge ezoterijske pojave [32], eksperimenti sa 
molitvom [33] i drugim nelokalnim interakcijma [34-36] - kod kojih neophodnost mentalnog adresiranja 
na metu implicira i jednoznačni ontološki ličnosni aspekt individualne ljudske svesti, što je široko 
rasprostranjena teza hrišćanske religijske tradicije, sa dobro poznatim post-mortem implikacijama [37].  

Spontane transpersonalne komunikacije sa razmenom informacija u prelaznim stanjima 
individualne svesti imaju negativne efekte, jer nužno dovode do globalnog povećanja psihosomatskih 
opterećenja na nivou makroskopske kvantne prostorno-vremenske mreže kolektivne svesti - što 
predstavlja "motor istorije". Jedini fenomen koji smanjuje ova opterećenja je molitva za druge sa 
kojima postoji emoconalna povezanost (bližnje, neprijatelje, umrle), posredovana moćnim i 
pročišćenim EM/jonskim spiritualnim strukturama iz religijskih tradicija (koje u tim interakcijama sa 
obe osobe obuhvaćene molitvom kao neto-efekat uklanjaju njihov uzajamni konflikt) - što predstavlja 
biofizičku osnovu (kvantno)holističke globalne psihosomatike [1-5,19]!  

Sve druge metode integracije ličnosti, poput meditacije (kao izmenjenog stanja svesti koje vrši 
ubrzanu integraciju svesnih i nesvesnih nivoa ličnosti [1-4,19]) ili dubinskih psihoterapijskih tehnika 
(usmerenim na prepoznavanje uzroka nesvesnog konflikta i njegovo osvešćivanje [38]) - imaju 
holistički karakter lokalne psihosomatike i privremene efekte na nivou individualne svesti [4,19], pošto 
nereprogramirani međuljudski konflikti u drugim osobama uzrokuju njihovo (nesvesno) ponovno 
transpersonalno indukovanje u prvu osobu (koja je tako uzaludno individualno radila na integraciji 
ličnosti!) u prelaznim stanjima svesti tih osoba, tako reindukujići prethodno opterećenje kolektivne svesti.  

Na kraju, treba posebno podvući realnu biofizičku prirodu religijskih i drugih transpersonalnih 
iskustava vezanih za prelazna stanja svesti, što objašnjava zašto su ti fenomeni kratkotrajni i slabo 
reproduktivni, kao i zašto se najlakše mentalno kontrolišu neposredno pred ulazak u izmenjeno stanje 
svesti, poput spavanja [1-4,19] - što je u skladu sa višemilenijumskim empirijskim iskustvima 
različitih religijsko/ezoterijskih tradicija Istoka i Zapada [31,37], ukazujući na istu biofizičku osnovu 
ovih fenomena u svim religijsko/ezoterijskim tradicijama, jer je i kognitivni aparat ljudi svih tradicija 
isti [39]. Na istoj tradicionalnoj liniji, treba dodati da saglasno teorijskoj povezanosti svest/ 
akupunkturna makroskopska kvantno-holografska EM/jonska asocijativna neuronska mreža [1-5,19], 
ezoterijski pojmovi kao što su astralno telo (manomaya, lingasarira, manovijnana, ka, psyche, 
finotvarno telo, psihičko telo, duša, ...) i mentalno telo (vijnanamaya, suksmasarira, manas, ba, 
thymos, noetičko telo, spiritualno telo, duh, ...) [31,37] mogu se biofizički povezati sa dislociranim 



delom (izvan granica kože) jonskog akupunkturnog sistema, i sa u njemu sadržanom EM 
komponentom jonskih mikrotalasnih ultraniskofrekventno-modulisanih struja, respektivno; u istom 
kontekstu, jonske kondenzacije u strukturiranom akupunkturnom sistemu, sa EM komponentom jonskih 
struja u njima, ponašaju se kao distribuirani centri svesti (čakre); konačno treba istaći i jonsku prirodu 
eterične vitalnosti (ći, prana, pneuma, mana, bioenergija, ...) i eteričnog tela (povezanog sa 
nediferenciranim jonima, sveprisutnim u organizmu i suštinski važnim za mnogobrojne biohemijske 
procese).  

U prilog realnosti religijskih iskustava, govore i dobro kontrolisani klinički Djuk-eksperimenti 
[33], u kojima su se pacijenti iz eksperimentalne grupe podvrgnuti koronarnoj angioplastiji i potonjoj 
molitvi za ubrzani oporavak (sprovedenoj u sedam različitih religijskih zajednica) post-interventno 
oporavljali prosečno 1,5 - 2 puta brže nego pacijenti iz kontrolne grupe za koje nije sprovođena 
molitva. Ovo ostavlja prostor za slobodnu volju - ukazujući i na najefikasniju mogućnost uticaja na 
budućnost, u punom skladu sa pravoslavnom tradicijom isihazma [37] i filozofijom slobode Berđajeva 
[40]. Da je ovakvo (ne-Šredingerovo) nelokalno reorganizovanje individualne/kolektivne svesti, sa 
direktnim uticajem na kolaps opserviranog fizičkog sistema, zaista moguće - podržavaju i prinstonski 
PEAR-eksperimenti čovek/mašina [34]. U ovim eksperimentima (čak i distantni) netrenirani operatori 
bili su u stanju samo svojom voljom da remete statističko ponašanje sofisticiranih mašina upravljanih 
generatorima slučajnih brojeva (sa statistički ponovljivim remetilačkim značajnostima od nekoliko 
desetohiljaditih delova) - ali ne individualno ponovljivim u svakom trenutku, što je inače standardan 
zahtev u savremenim naučnim eksperimentima. Sve to se može teorijski interpretirati [19] kroz 
mentalno kontrolisano nelokalno biološko (ne-Šredingerovo) kvantno-gravitaciono tuneliranje 
operatorove individualne svesti sa operatorovim mentalnim adresiranjem na mašinski deo kolektivne 
svesti u njegovim prelaznim stanjima svesti (kratkotrajnim i zato ne lako reproduktivnim [32]), tako 
voljno kanališući kompozitno stanje kolektivne svesti operator/mašina (Φ→ ), sa uticajem na 
statističko ponašanje mašine ( → ) u ne-Šredingerovom kvantno-gravitaciono upravljanom 
procesu sličnom (nelinearnom) kolapsu (

iΦ
Ψ iΨ

Φ Ψ→ iΦ iΨ ). 
Istaknimo, konačno, da bi pomenuto samoorganizovanje kolektivne svesti →  u kvantnoj 

teoriji merenja (na višestruko prepariranom ispitivanom kvantnom sistemu 
Φ iΦ

Ψ ), trebalo interpretirati 
čisto probabilistički u Penrouzovoj gravitaciono-indukovanoj objektivnoj redukciji talasnog paketa (sa 
relativnom frekvencijom kolapsa →Ψ iΨ  određenom kvantno-mehaničkom verovatnoćom 2

ia  

realizacije odgovarajućih mikročestičnih svojstvenih stanja iΨ , gde je , i = 1,2,3, 

...), nezavisno od istorije prethodno ponovno prepariranog kvantnog sistema. To međutim ne mora biti 
slučaj sa samoorganizovanjem biološke individualne svesti, koja je istorijski-determinisana (što 
rezultira u istorijski-ponderisanoj verovatnijoj konvergenciji makroskopske kvantno-holografske 
telesne akupunkturne EM/jonske asocijativne neuronske mreže ka dubljem atraktoru na potencijalnoj 
hiperpovrši [14], ili ekvivalentnoj verovatnijoj konvergenciji ka odgovarajućem stanju 

∑ ΨΦ=ΦΨ
i

iiia

φ k kvantnog 
Fejnmanovog propagatora određenom dominantnijim stanjem individualne svesti, koje participira u 
stanju kolektivne svesti ) - implicirajući da bi mogle postojati jake preferencije za 

individualnu budućnost, određene individualnim mentalnim opterećenjima, kao što se široko tvrdi u 
tradiciji Istoka [31]; isto se može reći i za kolektivnu budućnost, određenu interpersonalnim mentalnim 
opterećenjima [1-4,19]. Treba takođe ukazati da ove preferencije za individualni i kolektivnu 
budućnost mogu biti anticipirane u prelaznim stanjima svesti [1-4,19] što može biti osnova intuicije, 
prekognicije i dubokih kreativnih uvida [32]: ono što se zaista anticipira u prelaznim stanjima 
individualne svesti može biti evoluirano stanje kosmičke kolektivne svesti Φ(t) (kojoj naša 
individualna svest 

∏Φ
k

kφ~

φ k ima pristup, pošto je konstitutivni deo kosmičke kolektivne svesti, ), 

koje je kvantno-mehanički opisano Šredingerovom determinističkom unitarnom evolucijom - ali se na 
to buduće preferentno stanje može blagovremeno i efikasno uticati nelokalnim holističkim 
rasterećenjem svog postojećeg mentalnog okruženja, kroz kultivisanje molitve za bližnje, neprijatelje, 
i umrle, sa kojima imamo misaono/emocionalna opterećenja [1-4,19].  
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To ukazuje na fundamentalnu potrebu za religijskom edukacijom i ponašanjem baziranim na 
isihastičkim duhovnim moralnim načelima milosrđa - jer alternativa je nelokalni transfer individualnih 
opterećenja na naredne generacije u emocionalno opterećenim prelaznim stanjima individualne svesti 
(često i iz najbolje namere, ljubavi i zabrinutosti za svoje bližnje, na koje smo time nesvesno mentalno 
adresirani). Zato se čini da je praktikovanje molitve za druge sudbinsko pitanje, nezavisno od razlika 
religijskih tradicija i dogmatskih sistema, što pojačava odgovornost i ulogu svih religijskih zajednica, 
kod nas i u svetu!  
 
 
ZAKLJUČAK 
 

Autorov biofizički model izmenjenih i prelaznih stanja svesti ukazuje da EM/jonski 
akupunkturni sistem ima ne samo regulatornu ulogu, već je duboko povezan sa svesnim procesiranjem 
podataka i transpersonalnim prostorno-vremenskim kvantno-gravitacionim mentalno-kanalisanim 
tuneliranjem dela akupunkturne EM/jonske kvantno-holografske neuronske mreže u prelaznim 
stanjima individualne svesti - istovremeno pružajući novi uvid u psihosomatsko zdravlje i bolest kao 
suštinske transpersonalne globalne fenomene prostorno-vremenske kvantno-gravitacione asocijativne 
memorijske mreže kolektivne svesti, pošto nereprogramirani međuljudski konflikti u drugim osobama 
uzrokuju njihovo (nesvesno) ponovno transpersonalno indukovanje u prvu osobu (koja je tako 
uzaludno radila samo na sopstvenom iscelenju i integraciji ličnosti!) u prelaznim stanjima svesti tih 
osoba, tako reindukujići prethodno opterećenje kolektivne svesti, koje se dalje nelokalno prenosi i na 
naredne generacije.  

Sve to sugeriše da dublje biofizičko razumevanje prirode svesti i transpersonalnih fenomena 
može uskoro dovesti do naučnog razumevanja i empirijske verifikacije čak fundamentalnih filozofsko/ 
religijskih pitanja (poput praktično/spiritualnog značaja imperativnog moralnog ponašanja svake 
osobe, krajnje važnog za ubrzanu integraciju i spiritualnu evoluciju ličnosti i njenog mentalnog 
okruženja) - ukazujući na fundamentalni značaj religijskog obrazovanja i ponašanja, kao putokaz za 
duhovnu obnovu našeg društva ali i čitave civilizacije, sa teško obremenjenom kolektivnom svešću!  
 
 
DODATAK: O PARALELAMA KLASIČNIH I KVANTNIH 
HOPFILDOVIH NEURONSKIH MREŽA 
 
 

Hopfildove klasične neuronske mreže [28] intenzivno su proučavane i modelirane i za potrebe 
kognitivnih neuronauka [41]. Međutim, nedavno je pokazano i da je Hopfildov model klasične 
neuronske mreže analogan Fejnmanovoj propagatorskoj verziji kvantne teorije [29], o čemu će biti 
reči u ovom dodatku u kojem će biti uspostavljen formalni informacioni paralelizam između klasičnih 
i kvantnih Hopfildovih neuronskih mreža.  

U modelu Hopfildove klasične neuronske mreže, kolektivno izračunavanje je regulisano 
minimizacijom Hamiltonove energetske funkcije [28] 
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gde je qi trenutna aktivnost i-tog neurona (od postojećih N neurona u mreži), dok je qi

k doprinos 
aktivnosti i-tog neurona u paralelno-distribuiranoj memoriji neuronske mreže koja odgovara k-tom 
memorisanom vektoru stanja (od postojećih P memorisanih vektora stanja u mreži). Proces 
gradijentnog opadanja ove energetske funkcije rezultat je mrežne interakcije sistema neurona opisanih 
vektorom q (sa elementima qi) i sistema interneuronskih sinaptičkih veza opisanih memorijskom 
matricom J (sa elementima Jij). 

Tako, u modelu Hopfildove klasične neuronske mreže, Hebova dinamička jednačina za neuronske 
aktivnosti 
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i dinamička jednačina za sinaptičke veze (težine) 
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čine povezani klasični paralelno-distribuirani informacioni procesirajući sistem. Ovo je jedan od 
najednostavnijih algoritama korišćenih za teorijsko modeliranje moždanih funkcija [41]. 

Jednačina (1) je globalni (varijacioni) opis, dok je sistem jednačina (2-3) lokalni (interakcioni) 
opis učenja ulaznih vektora stanja qk, u Hopfildovoj klasičnoj neuronskoj mreži. Odgovarajuće 
neuronske aktivnosti mogu se uneti u sistem neurona q iterativno, ili se mogu istovremeno uvesti od 
samog početka u Hebovu memorijsku matricu J koja sadrži sve sinaptičke težine Jij. 

Jednačine (2) i (3) mogu se prepisati u kontinualnoj formi, inkorporiranjem prostorno-vremenskog 
opisa neuronskih i sinaptičkih aktivnosti: 
 

qout (r2, t2) = J (r1, t1, r2, t2) qin (r1, t1) dr1dt1                                           (4) ∫∫
 

J(r1, t1, r2, t2) = qk (r1, t1) qkT (r2, t2)   ili   J(r1, r2) =∑ qk (r1) qkT (r2)                    (5) ∑
=
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Memorijsko prepoznavanje u Hopfildovoj klasičnoj neuronskoj mreži vrši se ulazno-izlaznom 

transformacijom qout = Jqin, ili u razvijenoj formi 
 

qout (r2, t2 = t1 + δt) = J (r1, r2) qin (r1, t1) dr1 =∫ ∫ [ qk (r1) qkT (r2)] qin (r1, t1) dr1           (6) ∑
=

P

k 1

 
Iz izraza (6) vidi se da ako je ulazni vektor qin najsličniji nekom prethodno memorisanom 

(naučenom) vektoru stanja, recimo q1 (i istovremeno skoro ortonormalan na ostale memorisane 
vektore stanja qk, k ≠ 1), tada izlazni vektor qout konvergira ka memorijskom atraktoru vektora stanja 
q1, odnosno Hopfildova klasična neuronska mreža asocijativno prepoznaje vektor q1. 

Haken je pokazao da uvođenje biološki plauzibilnijih neuronskih oscilatornih aktivnosti daje 
bogatiju dinamiku neuronske mreže [42], pri čemu Hopfildove klasične neuronske varijable umesto 
realnih postaju kompleksne veličine (slično kvantnim veličinama, mada je za razliku od klasičnih 
kompleksnost kvantnih veličina suštinska). Korak dalje učinjen je sa kvantnom generalizacijom Hopfildove 
neuronske mreže, Saterlendovom holografskom neuronskom mrežom [43] i njoj ekvivalentnim Perušovim 
modelom Hopfildove kvantne neuronske mreže [14]. U ovom dodatku razmotrićemo Perušov model, 
baziran na direktnoj matematičkoj korespondenciji između klasičnih neuronskih (levo) i kvantnih 
varijabli (desno) i odgovarajućih Hopfildovih klasičnih i kvantnih jednačina, respektivno: 
 

q⇔ φ ,   qk ,   Jkφ⇔ ⇔ G 
(4)⇔ (7),   (5)⇔ (8),   (6)⇔ (9) 

 
Navedeni parovi jednačina su matematički ekvivalentni, ukazujući da je kolektivna dinamika 

neuronskih i kvantnih sistema slična, uprkos različitoj prirodi skupa neurona (q) i njihovih 
memorijskih sinaptičkih veza (J) u neuronskoj mreži, sa jedne strane, i talasnih funkcija (φ ) i njihovih 
propagatorskih veza (G) u kvantnom sistemu, sa druge strane. 

Tako, u Perušovom modelu Hopfildove kvantne neuronske mreže [14], dinamička jednačina za 
talasnu funkciju stanja kvantnog sistema 
 



φ out (r2, t2) = G (r1, t1, r2, t2) ∫∫ φ in (r1, t1) dr1dt1   ili   φ out (t2) = G φ in (t1)                       (7) 

 
i dinamička jednačina za propagator kvantnog sistema 
 

G(r1, t1, r2, t2) =∑
=

P

k 1
φ k (r1, t1)* φ k (r2, t2)   ili   G(r1, r2) =∑

=

P

k 1
φ k (r1)* φ k (r2)                 (8) 

 
čine povezani kvantni paralelno-distribuirani informacioni procesirajući sistem, gde su φ k svojstvene 
talasne funkcije stanja kvantnog sistema. Tako φ k čini memorijsko stanje, a propagator G memoriju 
ovako informaciono interpretiranog kvantnog sistema! (Inače, ovako definisan propagator G povezan 

je sa uobičajenom kvantnomehaničkom Grinovom propagatorskom funkcijom , izrazom G = -i  
[29].) 

__
G

__
G

Memorijsko prepoznavanje u Hopfildovoj kvantnoj neuronskoj mreži vrši se ulazno-izlaznom 
transformacijom φ out = G φ in , ili u razvijenoj formi  
 

φ out (r2, t2 = t1 + δt) = ∫ G (r1, r2) φ in (r1, t1) dr1 = ∫ [∑
=

P

k 1

φ k (r1)* φ k (r2)] φ in (r1, t1) dr1  (9) 

 
odnosno u drugom obliku (u kome se prepoznaje kvantni princip superpozicije, odnosno razvoj talasne 
funkcije φ out po svojstvenim talasnim funkcijama φ k) 
 

φ out (r, t) = ck (t) ∑
=

P

k 1

φ k (r) =∑
=

P

k 1
∫ [φ k (r)* φ in (r, t) dr] φ k (r)                        (9') 

 
Iz izraza (9) i (9') vidi se da ako je ulazna talasna funkcija φ in najsličnija nekoj prethodno 
memorisanoj (naučenoj) svojstvenoj talasnoj funkciji, recimo φ 1 (i istovremeno skoro ortonormalna 
na ostale memorisane svojstvene talasne funkcije φ k, k ≠ 1), tada izlazna talasna funkcija φ out 
konvergira ka memorijskom atraktoru svojstvene talasne funkcije φ 1, odnosno Hopfildova kvantna 
neuronska mreža asocijativno prepoznaje svojstvenu talasnu funkciju φ 1. 

Ili prevedeno na ortodoksni jezik kvantne fizike [29], u gornjem primeru propagator G 
predstavlja projektor na svojstveni potprostor/stanje φ 1, odnosno vrši redukciju (kolaps) talasne 
funkcije kvantnog sistema φ in u svojstveno stanje φ 1. Naravno, kolaps talasne funkcije stanja 
kvantnog procesora (ne samo ovde razmotrene asocijativne kvantne memorije) jeste konačna faza i u 
očitavanju rezultata kvantnih računara kao mreže kvantnih neurona (qubita) [44] - kao i kvantne 
dekoherencije u mozgu [23], verovatno kroz moždani frontolimbički [45] proces selekcije i pojačanja 
jedne od mnoštva (paralelno obrađivanih subliminarnih UNF nižefrekventnih) nesvesnih informacija 
do (UNF višefrekventne) svesne misli u normalnim stanjima svesti [3]. 

Hopfildove kvantne neuronske mreže imaju prednost u odnosu na klasične zbog kvantnih faznih 
razlika koje poboljšavaju klasično Hebovo amplitudno kodiranje [41]. Naime, zamenom svojstvenih 
talasnih funkcija φ k u formi modulisanih ravanskih talasa ili vejvleta [14], 
 

φ k (r, t) = Ak(r, t) 
),( trSi

ke h                                                     (10) 
 
propagator kvantnog sistema (8) dobija oblik  
 



G(r1, t1, r2, t2) = Ak (r1, t1) Ak (r2, t2) ∑
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koji opisuje dvojako memorijsko kodiranje kvantnog sistema: kroz amplitudne korelacije, slično 
Hebovom pravilu kod klasičnih asocijativnih neuronskih mreža [41], 
 

∑
=

P

k 1

Ak (r1, t1) Ak (r2, t2) 

 
i kroz fazne razlike δSk = Sk (r2, t2) - Sk (r1, t1), slično holografiji [43]. 
 

U ovom dodatku navedena podudarnost informaciono-fizičkih zakona neuronske i kvantne 
fizike je izgleda samo jedna od ilustracija duboke međupovezanosti zakona prirode na različitim 
nivoima. Nedavno je pokazano [46] i da su fizički zakoni koji opisuju proste časovnike, proste 
kompjutere, crne rupe, prostorno-vremensku penu, i holografski princip - međupovezani! 
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ХРИШЋАНСТВО И НАУКА 

Радован Биговић* 

Богословски факултет, Београд 

Резиме: Теолози и научници имали су различитa мишљења о односу религије и науке кроз историју. 
Има више теорија о односу хришћанстава и науке, али се оне могу свести на три, са основним 
карактеристикама: искључивост, комплементарност или истоветност. Оно што је сигурно, данас је 
више него икада потребан истински и стваралачки дијалог између религије и науке. 

Кључне речи: религија, хришћанство, наука, атеизам, дијалог 

CHRISTIANITY AND SCIENCE 

Abstract: Theologists and scientists have had different opinions about relationship between religion and 
science through history. There are a lot of theories about relationship between Christianity and science but 
they might be categorized in three groups based on the following characteristic: excommunication, 
complementation and sameness. Today, it is highly important to start realistic and creative dialogue between 
religion and science. 

Keywords: religion, Christianity, science, atheism, dialogue 

Током драматичне и на моменте трагичне историје односа хришћанства, 
теологије и наукe, постојали су и постоје још увек научници који су били верујући, 
научници који су били агностици и научници који су били неверујући. С друге 
стране, постојали су и теолози који су игнорисали разум и разумско сазнање, који 
су игнорисали науку, па су према њој имали и негативан став. Постојали су и они 
који су прихватали науку под одређеним условима, и наравно, постојали су и данас 
постоје теолози који су позитивно вредновали научна сазнања. Иако постоје бројне 
теорије о односу хришћанства и наука, оне се могу свести на три: 

1. Наука и религија уопште, па самим тим и наука и хришћанство, jeсу 
појмови који се искључују. Oне могу да буду потпуно супротстављене: 
наука се бави материјалним светом, видљивим, опипљивим; с друге стране, 
религије или теологија баве се искључиво трансцеденталним или 
оностраним. Између њих у том смислу може да буде или непријатељски 
однос, или потпуна игнорисаност и равнодушност. 

2. Теорија конкордизма или комплементарности. Наука и теологија, односно 
наука и религија односе се на различите реалности, али њихов однос није 
непријатељски, нити то треба да буде, већ између њих постоји узајамна веза 
и међузависност. 

3. Покушај да се створи хришћанска наука (Пјер Тејар де Шарден и Павле 
Флоренски). Они су настојали да изграде јединствен поглед на свет, 
космологију која је подједнако отворена за науку, философију и теологију. 
                                                      

* e-mail: tfsoc@eunet.yu 



Модерна наука је према мишљењу многих научника, чак и научника из 
природних наука, баштина хришћанства. Она је производ западноевропске културе, 
што не значи да допринос науци нису дале и друге културе и религије као што су: 
египатска, кинеска, грчка, јеврејска, исламска итд. Ово тврде многи научници, 
између осталих и један од најбољих теоретичара науке Алфред Вајтхед у свом 
познатом делу Наука и модерни свет. Да би се ова тврдња правилно разумела, 
неопходно је кратко објашњење: хришћански средњи век је у Европи доба у којем 
влада ред. Мишљење средњег века је посве рационалистичко, оно свој извор има у 
схоластичкој логици и теологији. 

Када је у Европи одбачена схоластичка религиозно – философска мисао, 
остао је у свести европских интелектуалаца, свеједно да ли су били философи, 
научници или теолози, схоластички начин мишљења. Евидентно је да тај тип 
мишљења типичан за саму науку. Овакав начин мишљења настао је под утицајем 
грчке философије, римског права и, наравно, средњовековне теологије. Битна 
карактеристика европског духа је уверење да постоји поредак у природи и да је ту 
законитост и ред могуће открити, што није ништа друго него откривање узрока и 
последица у природи, тј. узрока каузалитета без којег су незамисливе класичне 
научне теорије, а које, наравно, сада озбиљно доводи у питање пре свега модерна 
физика. Код европског човека дуго је стваран идеал о законитости света. Постојала 
је чак и вера и она још увек постоји, да се рационално може уредити и из тога реда 
створити свет и живот. До XVII века није могуће јасно повући демаркациону 
линију између теологије, философије и наука, па и уметности. До тада су се 
хришћанска теологија и наука међусобно условљавале и прожимале. 

Тек у XVIII и XIX веку долази до раздвајања теологије и науке и њиховог 
антагонизма. У овом периоду наука је попримила карактеристике религије, а 
религија карактеристике науке. Логички позитивизам и сциентизам су 
наговештавали крај теологије, крај религије, смрт метафизике и смрт Бога. Према 
овим теоријама не само да су научне истине апсолутне и извесне, не само да наука 
има монопол у откривању истине о целокупној стварности, него, како тврди 
Бертранд Расел, изван науке нема никаквог знања. Ако нам наука о нечему ништа 
не може рећи, онда се то уопште не може знати: о томе је бесмислено и мислити, 
јер то напросто не постоји. У овом периоду у теологији је настала тзв. апологетска 
мисао чији је циљ био да се научно докаже вера, постојање Бога, да се научно 
осврне на бројне научне хипотезе о Богу, посебно оне негативне. Још увек нису 
сагледане трагичне последице оваквог тумачења, тј. претварање науке у религију и, 
с друге стране, религије у науку. 

У XX веку овакве тенденције су претрајавале, али је истовремено сазревало 
сазнање и уверење о неопходности дијалога између теологије и науке. Овакав став 
о међусобном дијалогу заступају многи научници и теолози. И познати физичар 
Вернер Хајзенберг је рекао да наука и религија могу једна без друге, али да човек 
не може без једне и без друге. Овај велики научник често је истицао да најплоднији 
развој постоји увек онде где се два различита типа мишљења нађу заједно. Данас 
преовладава став код већине научника да наука има своје границе, да постоји тачка 
иза које наука не може да иде. Постоје питања на које наука нема одговор, постоје 
појаве које се научно не могу разумети. Исто тако, данас преовладава став да наука 
не води нужно у атеизам, како је то било веровање у претходном периоду. Наиме, 
дански физичар и нобеловац Нилс Бор каже: „Они који кажу да проучавање науке 



 

чини човека атеистом мора да су прилично глупи људи”. Научници и теолози све 
више долазе до сазнања да из дана у дан постоје све већи предуслови, а и потреба, 
за успешним дијалогом и сарадњом на релацији наука–теологија. 

Многи сматрају да теологија треба више да се позива на научна открића, јер 
управо она потврђују поједине теолошке исказе и ставове. Као примери за то се 
наводе космолошка теорија великог праска (Big Bang) и ентропијско начело из 
другог закона термодинамике. Савремена физика уобличава нови поглед на свет 
чији се темељни принципи додирују и поклапају са хришћанском теологијом. Она 
даје преимућство вероватноћи и слободи над нужношћу, и повезивању над 
индивидуалношћу. Све више се говори чак о холистичкој медицини, па чак и о 
холизму у теологији, Цркви, а да не говоримо о космологији и комуникацијама. 

По мом дубоком уверењу, наука без вере је често једнострана, сурова, па и 
окрутна. С друге стране, вера, теологија и религија без науке могу да буду најчешће 
слепе, стихијске, могу да се претворе у својеврсно сујеверје, па, ако хоћемо и 
магију. Руски религиозни мислилац Николај Берђајев је написао да наступају 
времена када неопредељена наука више неће бити могућа, када ће наука бити или 
хришћанска или црномагијска. Данас више никог није потребно убеђивати од какве 
је важности, не само као нека врста интелектуалне моде, већ уопште за судбину 
света, истински и стваралачки дијалог између религије и науке. 

 



ВЕРСКИ ПУТЕВИ И СТРАНПУТИЦЕ 

Бојан Јовановић* 

Балканолошки институт САНУ 

Резиме: Одређен као биће вере, човек своју потребу да верује задовољава веома различитим 
садржајима. У односу на аутентично искуство које претпоставља духовну вертикалу као могућност 
напредовања, трагање за сопственим верским идентитетом праћено је паганским искушењима и 
неизвесношћу лутања. Верска заслепљеност мерљива је истрајавањем на погрешном путу. Корекција 
дотадашњег кретања и повратак са странпутице исказује се неминовношћу коју тражи животно 
уравнотежење. 

Кључне речи: вера, религија, наука, друштво, духовност, толеранција. 

RELIGIOUS PATHS AND SIDE-TRACKS 

Abstract: Determined as a being of faith, a man satisfies his need to believe with rather different contents. In 
respect to an authentic expirience which presumes spirital vertical as a possibility for development, a search 
for personal religious identity is followed by pagan temptations and uncertain wondering. A religious 
blindness might be measured by persistency on the wrong path. The correction of the previous movement and 
return from the side – track is manifested by neccesity for living balance. 

Keywords: faith, religion, science, society, spirituality, tolerance. 

У периоду атеизације и доминације идеолошког и партијског управљања 
друштвом, наука и религија биле су не само одвојене већ и супротстављене и 
међусобно завађене области. Праћен отровним увредама, тај сукоб је показатељ 
наше дугогодишње свеукупне кризе и дубоко регресивних процеса са чијим се 
последицама суочавамо и данас у другој години трећег миленијума. Уколико у 
сваком злу има и неког добра, ова регресија је и принудно болно враћање са 
странпутице којом смо се као друштво запутили, а укус горчине због неуспелог 
комунистичког експеримента цена је неумереног сладострашћа у периоду веровања 
у моћ партијске државе. 

Крах тзв. научног социјализма и постојаност ненаучног знања везаног за 
различите области духовних искустава, отвара могућност преиспитивања и 
откривања њихових заборављених заједничких основа. Са становишта 
антрополошких сазнања, религијска институционализација вере само је привидно 
супротна и неприхватљива рационалном поимању света, јер представља 
комплементарни аспект реалности везане за саму суштину човековог бића. 
Уколико је тачно да наш рацио има своја ограничења и да не може све објаснити и 
докучити, онда се и отварају могућности вере и веровања као психолошки важних 
момената у стварању наше слике света. У данашњем свету управо ова истина треба 
да буде оријентир међусобног уважавања и толеранције. 
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Човек као биће вере условљен је да верује а његов живот практично је и 
немогућ без веровања. Попут материјалних потреба за узимањем хране, за 
одевањем и становањем чије задовољавање зависи од нивоа развоја материјалне 
културе, човекова примарна духовна потреба је да верује, а какав ће садржај тог 
веровања бити зависи од степена развоја његове свести и социо-културног 
контекста у коме живи. Психолошку потребу да верујемо у реалност која се 
простире иза граница наше разумске моћи и непосредног чулног искуства 
задовољавамо различитим духовним, религијским, парарелигијским и атеистичким 
садржајима. Вера је, међутим, и комплементарна рационално-прагматичкој пракси, 
јер оно што неоспорно знамо допуњујемо оним што верујемо да знамо, настојећи да 
стекнемо потребну сигурност и извесност. 

О веома израженој и јакој потреби за веровањем говори и чињеница да нема 
човека без неке вере и неког веровања. Он ће пре поверовати и у ништа него ништа 
да не верује [1]. Будући да Бог постоји само за оне који и верују у њега, одсуство 
вере у Бога и веровање у друге садржаје, био је повод да се прогласи Његова смрт и 
непостојање [2]. Показало се да није умро Бог, већ је само понестало вере у Њега 
[3]. Атеизмом намаљен да негира религијску, односно верујућу природу своје 
душе, човек је слепо поверовао у овоземаљке култове партијских вођа и њихова 
обећања у остварење овоземаљског раја. Иако смо атеизмом настојали да негирамо 
Бога, ми смо само наставили да верујемо у Његове овоземаљске супституте који су 
обележили нашу вишедеценијску верску странпутицу. Показало се да је овом 
веровању посебно склон верски искорењен и неутемељен појединац који попут 
сневача показује духовну несталност испољену у склоности да поверује у реалност 
сна [4]. Ова склоност одликује верски неутемељеног и духовно дифузног појединца 
који олако прихвата нове садржаје спреман да их апсолутизује. Такав човек је без 
духовне одбране и алтернативног пута, јер је на неки начин условљен да инвестира 
своју веру у реалност понуђених садржаја. У околностима одсуства одговарајућих 
институционалних образаца заштите вредности, такав појединац је препуштен 
искушењу паганских фасцинација. 

Иако је једним својим аспектом везана за религију и представе о 
наднаравном бићу иманентном или трансцендентном овоземаљском, вера је 
комплементарна рационалном, прагматичном чину и целокупна наша активност 
усмерена ка реализацији научних, технолошких, политичких, духовних, социјалних 
пројеката праћена је и вером у њихову успешност. Наука, религија и друштво, као 
сложени и вишеслојни ентитети су творевине човековог рационалног, духовног и 
социјалног бића чијој утемељености, у мањој или већој мери, доприноси и 
веровање у њихову реалност. Чинилац вере је најизраженији у психо-социјалној 
сфери, религији, психотерапији, идеолошко-политичким пројектима али се његова 
важност испољава и у другим областима људске активности. О томе колико је вера 
битан чинилац реалности показују и одређени економски параметри. Упркос 
реално повољном економском тренду, без поверења грађана у сопствену монету 
она ће губити на вредности, као што се и негативни тренд неће непосредно и брзо 
показати уколико постоји вера у моћ привреде и стабилну монетарну политику. 

Оно у шта престајемо да верујемо неминовно престаје да људски постоји за 
нас и нестаје из нашег животног хоризонта. Празнина настала губљењем вере у 
потрошену идеолошку реалност и крах пројекта о праведном, бескласном друштву 
као врсти земаљског раја, огледа се у опустошеним људским душама које су 



 

тражиле и налазиле утеху у бројним верским садржајима. Недовољно духовно 
утемељен, пољуљане вере, човек у околностима безнађа почиње да се хвата за 
садржаје који су му да дохват руке као дављеник за сламку спаса. На питање у шта 
да има поверење, у шта да поверује и чему да се нада, човек који је изгубио 
самопоуздање, сигурност и веру у себе, налази се пред великим искушењем на путу 
индивидуације и остварења свог идентитета. 

Попут појединца и колектив, односно заједница, друштво, одговара на 
упитност свог идентитета, тражећи његов симбол, заштититни знак. На питање ко 
смо? можемо истицати оно што нисмо, што желимо и хоћемо да будемо, али 
можемо наглашавати и онај аспект који настојимо да представимо као целину свог 
бића. 

Иако нас историја учи да од ње ништа не учимо, након трновитог пута који 
смо прешли и још болније деонице транзиције која нас очекује, ваља имати на уму 
искуство грешака. Замке и препреке на том путу показују се као искушења било да 
су из области науке, религије или друштва. Човек је спреман да лако изневери себе, 
да се упути пречицом и непримереним насиљем дође до циља. 

Данашњи човек је растрзан унутрашњим противречностима, духовном 
несигурношћу, егзистенцијалним стрепњама и животном неизвесношћу. Његове 
зебње и страхове појачава неутемељеност у вери. На великом раскшћу између 
потребе да потврди или игнорише своје религијско биће, он могућношћу 
симулације привидно разрешава своју велику животну дилему, дајући потиснутом 
конфликту лицемерни сјај јавног посвећивања и тајног хуљења. 

Иако се досадашња знања исказују и свешћу о њиховој ограничености у 
односу на непознанице света невидљиве и метафизичке реалности, мало је 
вероватно да је досадашње искуство сигурна превентива од понављања сличних 
грешака и заблуда у будућности. Искушења науке озрачена су фасцинантном 
идејом прогреса. Тежећи да замени Бога и постане богочовек, човек постаје творац 
једног сасвим новог света. Генетски мењајући биљне и животињске врсте, он се 
спрема да битно промени и себе. На том путу ништа га неће зауставитим, јер се већ 
у овој 2002. години очекује да на свет дође први клонирани човек. Религија је пред 
искушењем фундаменталистичке фанатизације и националистичке 
инструментализације. Свако би да тражи и нађе свог као јединог и искључивог 
Бога, а не своје искуство Бога. Наш полувековни друштвени и осамдесетогодишњи 
државни експеримент упозорава да су и данашњи друштвени и државни пројекти 
недовољно промишљени. Међутим, веровање у њихову реалност чини их могућим 
и одрживим. 

Комплексан феномен вере као услов поменутих искустава показује се као 
начин духовног посредовања са изгубљеним ослонцем у себи или ван себе. Будући 
да верски садржаји не морају да имају и трансцендентну форму, њихово 
оживљавање у контексту савремене културе посебно је значајно за онај 
психолошки аспект вере који се огледа у реалности њених представа 
поистовећених са душом. 

Идентфикована са овом представом, душа није објекат сазнања и виђења, 
већ сам начин поимања и виђења света. Зато се и веровање у реалност одређених 
представа може сагледати из архетипске психологије која, према Џејмсу Хилману, 
открива да душа није ствар по себи, већ првенствено становиште према стварима 
[5]. Пројектујући у свет ово становиште, накнадним поступцима ми само настојимо 



да успоставимо одређену равнотежу са тим отуђеним делом себе. У крајњој 
инстанци сваки ритуални чин је начин успостављања комуникације човека са 
самим собом. Симболичност ритуала се зато исказује као вишак значења који се не 
може потпуно редуковати нити до краја рационално протумачити. Његова 
истинитост и појавност нису међусобно супротстављене, уколико се сагледају у 
њиховом преображају. Процес који је започео непосредном пројекцијом, добија 
потоњом интројекцијом сасвим супротан смер. Религијски садржаји, натприродни 
ентитети и митске представе постоје у животној реалности оних који у њих и 
верују. Мит је првенствено истина за верујуће а његово значење као лажне приче 
почиње онда када престане важност тих прича. Међутим, значај митова као 
несвесних творевина огледа се у томе што они исказују једну знатно дубљу истину 
о човеку и свету, истину која исијава и након промене религијског и културног 
контекста у коме су настали. Ишчезла религија оставила је своје трагове у 
порукама и обрасцима који су важни у трагању за одговорима на питања која и 
данас отвара животна тајанственост нашег постојања коме посебну духовну дубину 
даје и наше верујуће биће. 
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ОРИГИНАЛНОСТ МИТОЛОГИЈЕ БАЛКАНА, ЊЕНО 
ПОРЕКЛО И ЗНАЧАЈ У РАЂАЊУ ЕВРОПСКЕ 
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Резиме: Корени европске цивилизације потичу са Балкана још из времена од око VI миленијума пре 
нове ере, полазећи од добро истражених археолошких сведочанстава о цивилизацијама Лепенског 
вира, Винче и Старчева, с једне стране, и достигнућа у лингвистици у области савремене ономастике, 
пре свега хидронима и хононима. У раду се указује да је палеобалканска култура прапочетак, односно 
архетип европске цивилизације.  

Кључне речи: Лепенски Вир, митологија, Хомеров проблем, ономастика, Европска цивилизација. 

ORIGINALITY OF BALKANS MYTH AND ITS SIGNIFICANCE FOR 
EUROPEAN CIVILIZATION ARISEING 

Abstact: The roots of European civilization arise on Balkans eight millenniums ago. The well known 
archelogical evidences about Lepenski vir, Vinca and Starcevo, as well as new knowlege in lingvistics about 
onomastics in Serbia as a source of paleoglossology of Balkans, provide a new view on roots of European 
civilization.  

Keywords: Lepenski Vir, mythology, Homer’s problem, onomastics, European civilization. 

UVOD 

Истраживања праисторијских архетипских културно-историјских 
манифестација људског духа на просторима Средњег Подунавља/Паноније у 
Србији, установили су да, поред археолошких налаза уметности Лепенског Вира из 
VII миленијума, постоје и други многобројни оригинални садржаји. Они су 
лингвистичког, митолошког, религијског и етнолошког карактера. 

Пре свега, у ономастици ових простора утврђени су називи река, ада, брда, 
предела и градова, који се могу превести старогрчким језиком, који припада 
палеобалканској глосологији из породице индоевропских језика. Из садржаја 
назива и склопа ономастике може се установити да она представља алегорију 
читавог митолошког система из Хесиодове козмогоније и теогоније олимпијског 
Пантеона и Хомеровог епа из Илијаде. 

Научници су до сада проучавали и реконструисали грчку митологију само 
посредно и то на основу три различите врсте извора: митолошко-историјских, 
литерарних и археолошких. Аутентичност и изворни материјали као „живи мит” 
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олимпијских богова и богиња нису утврђени, те је тако дошло да се прихвате приче 
у „редакцији” најстаријих сведока грчке митологије, Хомера и Хесиода, и каснијих 
песника, ликовних уметника, историчара и митографа. 

Према Херодоту (II, 53), песници Хомер и Хесиод су „Хеленима први 
створили приче о постанку богова, дали имена и објаснили божанске почасти и 
вештине, најзад описали њихове ликове”. У даљем тексту се износи, да песници 
кажу да су им све те приче поклониле музе, лепореке ћерке Сећања, које су 
надахнуле песнике да казују о прошлости, садашњости и будућности. У даљој 
расправи Херодот истиче своје мишљење, да су песници Хомер и Хесиод, за које се 
прича да су живели пре ових прича, уствари живели после њих. То значи да су 
слични основни мотиви и садржаји прича о боговима Олимпа постојали и пре њих. 

ХОМЕРОВ ИСТОРИЈСКИ ПРОБЛЕМ 

Према многим истраживањима, песник Хомер је живео у IX-VIII веку п.н.е. 
у Малој Азији у близини Смирне, а Хесиод у VIII веку п.н.е. Док су о животопису 
Хомера подаци веома оскудни, дотле се главни и најпоузданији подаци о 
Хесиодову животу налазе претежно у његовим сачуваним песмама Теогонији 
(Θεογονια) и Послови и дани (Εργα και ημεραι). Из ових дела се дознаје да се 
Хесиодов отац звао Дијо, који је живео у малоазијској Киме, где су живели Еолски 
досељеници. Бавио се поморском трговином. Бежећи од љуте сиротиње настанио се 
у континенталном делу Грчке у Беотији, у једном селу Аскари између Орхомена и 
Теспије, где се родио Хесиод. У беотском и тесалском Орхомену живели су 
носиоци „Диминих култура” Минијци са Подунавља, чија је култура под називом 
„минијска” достигла свој зенит 1400 п.н.е. Нешто северније у еолској (тесалалској) 
равници, поред Минијаца, живела су њихова сродна племена са Подунавља Латити, 
Тироји, Флегеји и др., под заједничким етнонимом Еолци. Према Thomson-у (1954, 
124/5, 133/4, 183/4, 285, 387), сва ова Подунавска племена мигрирала су са Севера 
из Паноније дуж Вардара, преко македонске Пијерије и Олимпа. Она су на 
просторима Хеладе и то у Тесалији, Беотији, Атици, на Пелопонезу и Криту, унела 
међу староседеоце Пелазге, Лелеге, Крићане и Јоњане, свој језик, веру, митове, 
богове, легенде, обичаје и начин живота. 

Осим тога, они су из свог старог завичаја унели и своје јуначке, епске песме 
у виду рапсодија (од ραψω рапсо-сашити, сложити, сновати, смишљати и ωδη оде-
песма, певање). Ово потврђује и Папаставроу (1972, 62), који истиче да су Рапсоди 
пре Хомера живели у Тесалији и у суседним областима у Беотији. Због тога и 
њихови богови потичу из Тесалије, а њихово станиште је Олимп. Код миграције 
Дораца, као новог народа са северозапада Балкана у Епиру и Тесалији и бекства 
Еолаца из Тесалије 1124 п.н.е. и њихове сеобе на северозападним обалама Мале 
Азије, где је формирана Малоазијска Еолија, преселили су се и Рапсоди са својим 
песмама и традицијом. То потврђују историјске чињенице да нека насеља у 
Анадолији добијају имена старих племена и места у Тесалији, на пример Олимп, 
Лариса, Магнезија и др., па и читава њихова нова домовина названа је Еолијом. 
Главни доживљаји тих насељеника у почетку биле су борбе са анадолским 
господарима Фрижанима, Мишанима и Ликијцима. Успомене о тим борбама су све 
више добијале митско обележје и дале централни мотив уз који су прионули и 



 

митови донесени из првобитне домовине Паноније, преко Тесалије. Дакле, у новим 
условима борбе за опстанак досељеника, у песничкој снази, придодати су и 
херојски садржаји из тројанског рата 1193 п.н.е. у коме су учествовали и Минијци, 
Лапити, Тироји из Тесалије, Беотије, Месеније и други потомци Подунавља из 
читаве Хеладе. Међутим, ипак, највећи песнички квалитет од свих ствараоца 
сматра се да је дао Хомер који је опевао Илијаду и који је читавом песничком опусу 
обезбедио завршни облик. 

Рапсоди су наставили са ширењем, сада Хомерове епопеје, надмећући се у 
рецитовању, при свечаним скуповима, који су испрва приређивани приватном 
иницијативом, а доцније их држава узима под своју контролу. 

Око „хомерског проблема” постоје многобројна питања и то пре свега око 
старости, односно епохе представљања и аутора дела, и места рођења. Према 
историографији, Хомер је рођен у Смирни, у Колофону или на острву Хији. 
Међутим, постоје индиције да је он рођен у Бабилону под именом Тигран и да је 
продат као талац (ομηρος-хомер, основ: αρ, αραρισκω-ар, араријско-јемство, 
залог). По једном другом предању, Хомер значи слеп. 

Илијада је свакако створена пре „ахајске” епохе која почиње око 750 п.н.е. 
са великом хеленском колонизацијом суседних обала. Ако је у Илијади ишта 
историјско, онда то могу бити борбе тесалских исељеника, пре свега Минијаца, 
Лапита, Тироја и Ахеја, тј. Еолаца, са старим становништвом у анадолском 
приморју. Вођа те борбе је Ахолеј, а како се његов народ зове Мирмидони или 
Ахеји (Αχαιοι), такође се под тим именом и Хелени зову под Тројом. Као 
хвалоспев Илијада је представљена у каснијим етапама на дворовима и у градовима 
Јоније, где су краљеви били Кодриди. Она је прилагођена првенствено идеалима 
аристократије, са садржајима као што су витештво, борбени дух, херојски ликови, 
освајачке тежње, митови итд. Скоро сви истраживачи „хомерског питања” износе 
да у еповима постоји мешавина разних епоха, где борци користе камена, бронзана, 
па чак и гвоздена оружја, мешавина мита, историје и фолклора, богова и хероја и 
др. 

Једно је, међутим, карактеристично за оба Хомерова епа, и то да им је језик 
исти и да су имена богова иста. Према Kretschmer-у (1924) и Мпампиниотис-у 
(1986), Хомерова дела стварана су на еолско-јонском језику са атичким (лапитским) 
неотеризмима (Шкокљев & Шкокљев, 1997 и 1998). Она су стварана у области 
Смирне и Хија, од песника који су дошли из Тесалије, Беотије и Пелопонеза 
(Thomson, 1954, 390). У еволуцији развоја мита о Троји разликују се три периода: 
тесалски, где су носиоци исељеници из Паноније, пелопонешки, где су творци 
Нелеиди и Тироји (такође Панонци) и најзад, анадолско-јонски, где се сусрећу 
Еолци из Тесалије, исељеници са Пелопонеза и Јонци. Хомер, дајући дефинитиван 
облик својим еповима постао је, као што Платон каже, не само васпитач Хелена 
него и њихов ујединитељ. 

Што се тиче Хомерова стиха, најстаријег стиха античког песништва, као 
његови проналазачи важили су Панонци тј. Хиперборејци. Према Паусанију (X, 5 и 
7) то су Олен, Орфеј и Феменоја. Олен је први почео прорицати и пјевати у 
хексаметру, у пророчишту Аполона у Делфима, У даљем тексту Паусанија, 
цитирајући стихове Беје износи: „Овдје су пророчиште, што добро се сјећа свега, 



основали Хиперборејци Пагаз и дивни Агијеј”. Набројавши и друге Хиперборејце, 
на крају химне Беја спомиње Олена (Ωλην): 

„И Олен које је први постао пророк 
Те је од стихова старих саставио пјесмице први”. 

Орфеј (Ορϕευς), син Еагра, био је најчувенији митски певач, свирач и 
песник, краљ Македоније и Тракије и према Диодору Сиц (I, 69 и даље), сматрали 
су га проналазачем азбуке. 

Феменоја (Φημενοη) била је Аполонова ћерка, прва пророчица (Питија) 
Аполоновог светилишта у Делфима. Она је прорицала у хексаметру. Њој се 
приписује и изрека „упознај самога себе”. 

ХЕСИОДОВИ МИТОВИ 

Док су у Малој Азији стварани Хомерови епови, дотле Хесиодови епови 
имају беотски облик и садржај, хорског су песништва из Орхомена (Thomson, 1954, 
425), што указује да су Минијског порекла.  

Из досадашњих истраживања произилази да су први мит о Еуриноми, као и 
остале приче о боговима и херојима, створили хиперборејски народи или Дануни, 
ствараоци културе Лепенског Вира, Старчева и Винче, односно „Старе Европе” 
(Gimbutas, 1982). То су били Мињци (Минчево), Лапити (Лапово), Тироји 
(Сираково), Флегејци (Пожаревљани), Мосиники (Мосна), Мизи или Мионци 
(Мионица) и други. Код своје миграције у праисторијско доба из панонског 
Подунавља на југ, исток и запад, они су поред архетипских облика богате 
археолошке материјалне културе (керамика, „мегарони”, трезори), оставили и своје 
етнониме, који су и данас присутни у топоинимима српских простора. Поред тога, 
као резултат интеракције њиховог духа са природним окружењем (Панонско море-
Карпати, Дунав-Ђердап), створена је „ментална представа” о рађању козмоса и 
свести, која је опажањем тежила да објасни, на свој начин, тајне природе, живота и 
смрти. Из овог феномена духовне манифестације људског ума, створена је 
традиционална козмологија и теогонија. Створена је оригинална, аутохтона и 
јединствена митологија, религија и култови који представљају архетипску европску 
филозофију, праисторију и лингвистику. 

Поимане манифестације биле су у облику прича. Оне су преношене из 
генерације у генерацију, кроз миленијуме и векове, искључиво усменим предањем 
и слободним казивањима. Како су приче допуњаване и мењане, према новом 
амбијенту и у новим друштвено-историјским условима, то се поред 
традиционалних прича из митолошке козмогоније и теогоније, касније јављају 
приче и легенде о херојима. 

Хомер и Хесиод, према томе, нису Грцима створили богове и пантеистичку 
религију, као што сматра Херодот (II, 53), него су све ове оригиналне и 
традиционалне приче донели са собом Подунавски досељеници, а не музе, лепореке 
ћерке Сећања. Према томе, Хомер и Хесиод, нису аутори „изумитељи” мита, него 
регистратори, бележници и сакупљачи митолошке грађе. Њихов значај у историји 
овим се не умањује, већ се само указује да врхунска умна дела, као што су и ова 



 

античка, обично потичу од појединаца, филтрирају се кроз „главу целога народа” и 
на крају их најумнији људи датога доба обликују у завршној форми. 

Ако се упореди архетипичност панонсkо/„лепенске” митологије, назване 
хеленском, са другим старим митологијама света, и то пре свега са вавилонском и 
египатском, које су независне од ње, затим са јеврејском, која се развила под 
утицајем вавилонске и египатске, и на послетку са римском, која се развила под 
утицајем балканско-лепенске и свој утицај пренела на све млађе западноевропске 
митологије, може се утврдити да је ова митологија оригиналнија и старија, односно 
архетипска. Мит о Еуриноми је архетип Олимпијског мита, с тим што је женски 
принцип замењен са три мушка (Уран, Крон и Зевс). Поред тога, она је истовремено 
била усмена, тј. народна књижевност, коју су генијално синтетизовали Хомер, 
Хесиод, Еурипид и многи други. Они пред собом нису имали модел, слична дела из 
Азије и Египта, када су стварали своја дела, мада се у њима крије на само мит, него 
и неке историјске истине, које су покривене густом копреном песничке маште. 

ЗАКЉУЧАК 

Потребне су нове информације и даља истраживања у овом правцу, пре 
свега да би допунили наша сазнања, али и да би отворили нове могућности за 
интеракцију свесног и несвесног (индивидуалне и колективне свести) нашег бића. 
Поред нашег личног обогаћења духа, на овај начин би се одужили неолитским 
ствараоцима који су нам оставили у наслеђе исконски осећај за лепо и узвишено, 
али који су нам оставили и завештање освештења (досезања божанског у нама) као 
осећаја за правду. Схватање и прихватање научних чињеница да је рађање европске 
цивилизације било на овим просторима, може да одстрани поремећене слике о 
хијерархији изворне европске духовне вредности, а народе Балкана више да повеже 
и приближи. Археологија Лепенског Вира, Винче и Старчева са ономастиком 
хидролошког система Дунава у Панонији, уз изворна дела античких хроничара, је 
најбољи изворни материјал за изучавање „живог мита” на Балкану. Архетип 
Еуриноме може послужити како за разумевање мита, тако и за разумевање 
основних образаца („форми”) у религији и науци. 

АРХЕТИПСКИ МИТ О ПОСТАЊУ СВЕТА 
а) У почетку се богиња свих ствари, Еуринома, подиже нага из хаоса, али не нађе 

ништа чврсто на шта би стала, те зато одвоји воду од неба, играјући усамљена на таласима. 
Играла је тако крећући се према југу, а ветар који је покретала својом игром, учини јој се као 
нешто ново и нарочито, као надахнуће за стварање. Окрећући се око себе, она дохвати 
северни ветар, протрља га рукама и, гле чуда! Појави се велика змија Офион. Да би се 
загрејала, Еуринома поче да игра све жешће и жешће, што код Офиона изазва похоту, те он 
обави њене божанске удове и споји се са њом. 

b) Она потом узе на себе облик голубице и, лежећи на таласима извесно време, снесе 
свеопште јаје. На њену заповест, Офион се око јајета обави седам пута и грејао га је дотле док 
се оно не распрсну и из њега не испадну Еуриномина деца – све ствари које постоје: Сунце, 
Месец, планете и звезде, Земља са својим планинама, рекама, дрвећем, биљем и животињама. 

c) Еуринома и Офион изабраше за свој дом Олимп, али Офион тада поче да вређа 
Еуриному, хвалишући се како је он сам створио Свемир. На ово га она сместа пригњечи 
петом, изби му зубе, па га затим прогна под земљу у мрачну пећину.
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Резиме: Дискутован је однос религије, науке и друштва у савременом контексту, и потреба ширег 
дијалога како би нестало неповерење и неразумевање. Поменуте су и личне дилеме и импресије о 
сусрету са кризом и злом у процесу глобализације код нас и у свету на размеђу миленијума. 

Кључне речи: међуповезаност наука-религија-друштво. 

SCIENCE, RELIGION, SOCIETY 

Abstract: Relationship between religion, science and society in contemporary context is discussed, as well as 
necessity for wider dialogue in order to minimize suspects and misunderstandings. Personal dilemma and 
impression faced with crisis and evil in the process of globalization is also mentioned. 

Keywords: science-religion-society relationship. 

Слушајући излагања и дискусију о односу религије и науке у контексту 
друштвених промена имам потребу да ближе одредим појмове и да дам шири 
контекст властитог разумевања друштвене свести и места религије у друштвеном 
тренутку у коме ми живимо. Наша индивидуална разумевања религије и науке, 
наша „укорењеност“ и потреба да изађемо из задатог контекста у слободу и 
реативност, увек су у дијалогу са догмом која је задата и „откривена“ као 
објективна истина. Истинитост наших субјективности не умањује догматичност 
догме јер су тачке ослонца на потпуно различитим реалностима. Имам утисак да 
непрестано покушавамо да ухватимо акорд космоса, да успоставимо индивидуалну 
резонанцу, да истину пронађемо у ономе што је исто између природе изван нас и 
природе у нама. После искуства живота у атеистичком и секуларизованом друштву 
као да имамо потребу да уђемо у коалицију с богом, па био он Личност, како га 
представља хришћанство, или безлична сила која прожима све што постоји. 

Као социолог религије који се бави емпиријским истраживањима, заправо 
утицајем религијских идеја на свакодневни живот верника и његове особине 
личности, једном ногом стојим у науци а другом у вери и стално се преиспитујем 
ко сам заправо ја и чему дајем предност, да ли рационалним доказима о постојању 
бога или вери да бог постоји, којој докази нису потребни. Тачка ослонца у којој 
налазим упориште за одмеравања властитих исказа налази се у реалном животу и 
критеријум истинитости у ономе што доприноси репродукцији живота. Полазим од 
тога да је религија и наука онолико истинита и вредна колико доприноси животу 
појединца и заједнице којој припада.  

Однос друштвене основе и њене надградње анализиран је у великом броју 
марксистичких и других расправа. Живковић, још 1960, у свом делу Друштвена 
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надградња, полази од тога да се свака људска делатност може сврстати или у 
економски рад, који се врши у материјалној, економској производњи и представља 
друштвену основу, или остали, неекономски рад који представља друштвену 
надградњу. Све појаве надградње могу да се поделе у две главне групе појава – у 
односе који међу људима постоје објективно и у идеје и осећања људи која се 
налазе у њиховој свести. Тако имамо објективни процес друштвених односа и 
структура и субјективни процес представа, осећања и мотива којима се људи 
уклапају у тај објективни процес и у њему учествују као свесна и вољна бића. 
Структурални део надградње опредмећује се у објективним друштвеним односима, 
установама и организацијама, а идејни у разним облицима друштвене свести. 

Међутим, већина људи још не мисли научно, филозофски или уметнички и 
своје судове доноси на основу површног свакодневног искуства, не обазирући се на 
научне појмове и моралне принципе. Зато већина свакодневних мисли и осећања 
просечног човека спада у део несистематичне друштвене свести, а само мањи део 
улази у састав науке, филозофије, уметности или етичких принципа. 

Филозофија као израз критичког испитивања стварности, ослања се на 
човекове способности рационалног мишљења. Она покушава да установи темељене 
одлике људског бића, да пронађе смисао људске егзистенције, да постави 
одговарајуће системе вредности и прикаже могуће перспективе будућности. 
Позиција индивидуалне свести, која је довољно моћна да критички сагледа себе 
саму. Однос између науке и филозофије можемо пратити у два основна схватања. 
По првом филозофија је само једна врста науке, тј. најопштија наука која уопштава 
исказе свих посебних наука, а по другом схватању филозофија није наука, већ 
сазнајна дисциплина која не садржи исказе о искуству, већ о ономе што би се могло 
назвати надискуством.  

Наука је данас релативно аутономна и плод је човекових, пре свега 
прагматичних, тежњи да задовољи одговарајуће потребе. Појединачне научне 
дисциплине имају специфичан, релативно издвојен предмет истраживања, и знања 
се формирају на основу, свакој науци примерених, научних метода. Важно је 
истакнути да постоје границе истраживања иза којих њена научна метода не 
допире. Међутим, иза тих граница успешно се сналази религија и вековима опстаје 
било да прати природни ток живота и из њега успоставља повезаност са 
оностраним, било да ослушкује откривења с оне стране границе и преводи их у мит, 
обред, симбол, норму. Повезаност између религије и науке управо је мугућа ако се 
признају међусобне границе и релативна аутономност ова два система. 

Научно истраживачки рад претвара се у игру у којој се ужива онда када се у 
резултатима не очекује апсолутна истина. Наука и религија су два различита 
система која имају различите методологије. У религији је истина дата, откривена и 
исказана у догми и видљива у обреду, док је у науци истина задата, као циљ. 
Стабилност вредносног система, који нуди одговоре на скоро сва битна питања 
смисла живота и функционисања на макро и микро плану, омогућава научнику да 
уклопи свој индивидуални живот у простор и време и прихвати улогу живљења на 
оригиналан и непоновљив начин. Можда звоучи парадоксално, али човек је 
слободан тек онда када је укорењен, када живи у реалности која га интегрише али 
не затвара потпуно већ омогућава флексибилну комуникацију са животом. Цели 
живот је заправо озбиљна игра уклапања у своје место. Неуспех проналажења себе 
води до неразумевања, лажи и индивидуалне патње. 



 

Разматрајући однос науке, религије и друштва, можемо поставити питање 
коме служи научник? Памтимо многа врхунска научна открића која су послужила 
као средство за нехумано деловање, злоупотребу чак и деструкцију. Догађало се и 
то да ономе ко наручи истраживање не одговарају резултати и зато их не објављује. 
Понекад су научници у конфликту између теорије од које полазе и резултата које 
добију, па прибегавају компромисима или манипулацији подацима. Проблем 
етичности је подједнако присутан и код научних истраживања и приликом 
разумевања и примене научних сазнања. Свесни смо да је све могуће 
злоупотребити и изврнути. Ипак, не одустајемо јер нема другог пута долажења до 
истине. Потребна је поштена и одговорна примена научне методологије и 
отвореност за нове хипотезе, спремност да се одустане од шаблона. Научник треба 
да служи истини, док лични ставови предпостављене хипотезе и замишљене 
теорије као и очекивања неких наручилаца истраживања треба да буду у сенци 
истине. 

Осим дијалога између науке и њене примене, употребе и злоупотребе, 
потребно је успоставити унутрашњи дијалог између емпиријских и теоријских 
истраживања. Бавити се искључиво теоријом или искључиво емпиријом у науци 
значи ограничити и осиромашити научни метод и могућност разумевања предмета 
истраживања. Разумевање друштвеног и психолошког функционисања захтева да 
научник буде истовремено присутан у предмету истраживања и изнад тог предмета 
да би га могао сагледати из две перспективе. Раскошна теорија без повезаности с 
реалним животом не може дуго опстати; пуки подаци без теоријског објашњења 
далеко су од науке. У тражењу равнотеже изеђу ове две перспективе чини ми се 
налази се најбоља методологоја у научним истраживањима. Идеолози у науци исто 
као и техничари, или се плаше истине или погрешних закључака. Слобода и 
одговорност иду заједно и захтевају тачку ослонца, а она се може пронаћи у неком 
систему изван науке, рецимо у уметности, религији, љубави, послу. 

Уметност као духовно подручје које има значајан утицај на оплемењивање 
људи и живота, за разлику од науке која је аналитичка, синтетичка је делатност која 
ствара целовит свет властитог бића. Путем речи откривају нам се тајне света и 
човека, исто као путем боје, тона и слике. Да ли и у уметности, као и у религији, 
можемо препознати два извора из којих настаје, из потребе да се осмисли властито 
искуство и створи нешто ново, или из спољашње инспирације којој се уметник не 
може супротставити, већ постаје само отелотворење онога што је добио. 

Религија је, сматра Ђорђевић (1996:109) „људска, културно-историјска 
чињеница, систем идеја, веровања и праксе, специфичан облик практичног 
одношења према свету, природи, друштву и човеку. Као такав систем, она је 
потпуно равнопрвна другим облицима људског духа: уметности, филозофији, 
науци, идеологији итд. Насупрот њима око ње је много спорења – различито се 
схвата, одређује, вреднује, некада је у политичкој милости, некада не. Прати мене 
епохалних дешавања, па у одређеној, за њу повољној епохи, или исечку епохе, 
задобија примат, постаје доминантна и боји време да би у измењеним околностима 
изгубила првенство, збацила изворност и сишла испод освојеног цивилизацијског 
нивоа.“ 

Многи филозофи религије настоје да докажу потпуну особеност и 
специфиност религије у поређењу с осталим облицима човековог културног 
стваралаштва, као што су филозофија, наука, уметност и други. Несумњиво је, 



наводи Павићевић (1980), да религија, чак ако се и прихвати теза о њеној 
особености и несводљивости на ма који други облик доживљавања света, у себе 
укључује и одговор на нека питања која поставља и филозофија; а осим тога, она 
претендује да усмерава понашање човека, да одређује морал. Шта више, могло би 
се рећи да религја тежи да универзално захвати човеково биће и његову 
егзистенцију и да, према томе, има низ функција које су јој заједничке са осталим 
облицима човековог културног стварања. 

Шушњић (1998) сматра да, поред других симболичких система, религија 
може да се појави као равноправан такмац у покушају да своје одговоре наметне 
као оквир оријентације. Ако човек у стању неизвесности и несигурности погледа 
шта му нуде световни системи идеја, веровања и вредности – филозофија, наука, 
уметност и други, може предност дати истини откровења над филозофском 
сумњом; религијском смислу, над вредносном неутралношћу; нади, над 
ништавилом; светом поретку над световним. Дакле, откривена истина у 
монотеистичким религијама има предност над филозофском сумњом, научном 
неутралношћу и уметничким субјективизмом. 

Јукић пише (1991) да религија, љубав и уметност скривају своју тајну од 
површних људи који их покушавају доживети само на спољашњи начин, јер те три 
духовне творевине нужно изискују дуготрајно суделовање, искрено држање обавеза 
и постепено улажење у један свет који тек на крају напорног тражења открива свој 
истински смисао. 

Појавни свет, природа, човек и друштво, део су објективне стварности која 
постоји независно од наших тумачења; док тумачења тог света има много и често 
се међусобно не слажу. Религија је вековима имала монопол над истином света. И 
уметност је себи својственим средсвима тумачила свет и омогућавала непосредно 
сазнање. За разлику од „откривених истина“ које су у верским системима 
повераване пророцима и записиване у светим књигама, у науци је пут сазнања 
текао од човекове радозналости да упозна, именује, претпостаља значења и поново 
проверава оно што је научним путем открио као истину. Одређујући двострану 
природу човека као природног и друштвеног бића, и сам развој одвијао се у правцу 
освајања природе ради човековог биолошког опстанка, све до духовног развитка 
којим је стварао оруђа и веру да би живот учинио лепшим, лакшим и смисленим. 
На тај начин човек ствара културу као особену човекову друштвену средину. 
Софисти су још у V веку пре наше ере заступали став да је „човек мера свих 
ствари“ (Парменид) и да од његових потреба и интереса зависи друштво у којем 
живи. 

Питам се колико је религија допринела развоју науке и цивилизације и да 
ли су све религије биле подједнако у стању да измене овај свет који нам је дат и 
задат. Ако посматрамо поруке хришћанства можемо запазити да је Исус Христос 
имао посебан однос према човеку, док се према природи односио као господар. 
Природа је у функцији човека, као и субота чији је он господар. Када је истерао 
демоне из бесног, отерао их је у свиње које су се подавиле. Неродну смокву је 
казнио да се одмах осушила (Колаковски, 1987; Нови завет). Христос заповеда 
морским таласима, хода по површини воде, улази, после васкрсења, кроз затворена 
врата. Порука је јасна, човек је изнад природе, човек је господар, човек има моћ, 
али и одговорност за своје поступке, чак и за мисли и помисли. Дакле, хришћанство 
је омогућило човекову креативност, моћ и развој. Међутим, претеривања су 



 

учинила да је господар постао тиранин или пак, немаран према ономе што је добио. 
Порука из Атине о мери сувише често је била заборављена.  

Јудаизам, из кога се развило хришћанство, има поруку у књизи пророка 
Данила (12,4) да ће се у последње време много претраживати и да ће се знање 
умножити, указује на брзи развој науке и знања на крају времена које има линеарни 
ток кретања за човеков рационални слој природе. Искорак из природног, 
биолошког, задатог, заправо је омогућио развој науке и ослањање на бога у нама. 
Друго је питање да ли је развој науке и технологије у функцији човековог живота 
или је против њега. Питање зла и деструкције такође има места у филозофским и 
теолошким расправама као и о односу друштва према властитом злу. Међутим, 
питамо се да ли је наука безазлена и ко све може да понесе одговорност за свет. Да 
ли је ово најбољи могући свет? Да ли је мишљење да „количина добра преовладава 
количину зла“ довољан разлог да свет остане овакав какав јесте, и да ли још увек 
имамо снаге да се боримо за неки бољи свет или све представља само 
оптимистичке покушаје да се нешто учини од властитог живота на издисају, пошто 
смо доживели и „смрт Бога“? Има ли места у постмодерном друштву за обнову 
духовности на принципу љубави и заједништва или нам је још остало да се 
групишемо по принципу страха за властити опстанак. Какву улогу има религија 
данас? Нису ли сва наша очекивања опет утопијска? 

Хараламбос (1980) истиче да веровања у надприродно постоје у сваком 
познатом друштву. Армстронг (1995) каже да нас наша научна култура упућује да 
своју пажњу усмеримо на физички и материјални свет око нас. Овај метод гледања 
на свет постигао је велике резултате. Међутим, једна од последица је да смо, на 
неки начин, избацили осећај „спиритуалног“ или „светог“ који у традиционалним 
друштвима прожима животе људи на свим нивоима. 

Човек, уз помоћ молитве или магијских радњи, тражи помоћ од виших бића. 
Елијаде (1996) детаљније проучава овај проблем и каже да је Бог створио људска 
бића која јесу у стању да изаберу између добра и зла; ипак, будући да су већ 
изабрала зло, изгубила су способност потпуног прилагођавања божанској вољи. 
Због тога је милост неопходна да би људска бића могла да буду спасена. 

„У почетку беше реч и реч беше у Бога и Бог беше реч. Све је кроз њу 
постало, и без ње ништа није постало што је постало.“ (Јован 1,1.3) 

„Речи твоје одају те“ (Матеј 26,73) рекла је нека жена апостолу Петру када 
је њиме завладао страх пред Богом који умире. За све оне који су опчињени 
значењима које носе речи, за оне који живе од речи и који јој се цели предају, 
остала је чаролија самооткривања и самоскривања пред светом који све више 
плаши. Наша упоришта у науци, тачке су ослонца на нашем путу у тражењу истине 
и скок у велио и испњено „ништа“ или су пак, истине у самооткривеном „ја сам“. 

Када говоримо о међусобним односима идеја и веровања поново 
наглашавам значај наших ставова који нису утемељени само на рационалном слоју, 
већ имају свој емоционални потенцијал који под утицајем неког схватања даје 
енергију за акцију, која је често била усмерена што према научницима што према 
верујућим људима који су страдали због своје истине. У духовним подручјима 
могли бисмо макар да одустанемо од насиља или да му не дозволимо да узме маха. 

Нашa настојањa да се религији поврати углед и да се врати у образовни 
систем праћена су страхом да се не врати и моћ верских институција да прогањају 
друге и другачије идеје те да наша трагања за истином у науци не занеми пред 



доказима догме. Свака од црквених институција током свог постојања, које се мери 
вековима па и миленијумима, у покушају да очува светост заједнице, искључивала 
је оне који су јавно грешили или се супротстављали догми. Креативност и 
радозналост су имале цену која се понекад плаћала животом. Представници 
верских институција направили су и много грешака које данашња извињења не 
могу да прекрију. Исто тако, неки појединци напуштали су заједницу оних који су 
отворено злоупотребљавали веру других и покушавали да, у сваком веку изнова, 
формирају друштво и заједницу светих и искрених људи који су своје место 
пронашли у другим духовним подручјима. После много разочарења, а најтежа су 
разочарења у себе и своје, све више се пристаје на одустајање од апсолутне истине 
и било какве организације али и од светости. Тако субјективне истине сасвим добро 
могу да заживе а индивидуализам постаје начин живота развијеног света који 
негује слободу и захтева одговорност. Наравно, за њу треба сазрети што нимало 
није лак задатак у условима осиромашеног света који се плаши будућности. Криза 
која нас је захватила приближава нас и религији и науци.  

Мој сусрет с кризом и злом у процесу глобализације био је у Југославији у 
пролеће 1999. и у Америци у јесен 2001. Наиме, као грађанин државе која је 
понижена, што од света што од нас самих, имала сам прилику да учествовујем на 
другом светском конгресу психотерапеута од 4. до 8. јула 1999. године у Бечу. 
Имала сам тада потребу да на конгресу, на коме је присуствовало око 4000 
психотерапеута из деведесет земаља света, будем достојни представник своје 
земље. Урадила сам емпиријско истраживање о психичком здрављу верника 
различитих цркава у Југославији и упоредила са општом популацијом и 
психијатријским пацијентима. Желела сам да баш у Бечу изнесем резултате који 
емприријским путем проверавају теорије познатих психотерапеута. Са 
графоскопом и фолијама препуним бројкама и графиконима изнела сам резултате. 
Осим стручног доприноса колега присутних на мом предавању, доживела сам још 
нешто што ми је помогло да боље схватим свет и осећање прихваћености и 
одбачености. После предавања пришла ми је једна колегиница и рекла да се 
извињава у име парламента своје државе за оно што су учинили мојој земљи. На 
завршној свечаности захвалила сам се пред учесницима конгреса председнику 
Алфреду Притзу што је омогућио учесницима из Југославије да буду на конгресу о 
трошку организатора и на писмима у току бомбардовања која су исказивала 
забринутост и интересовање за нас. Тема конгреса била је „Сан, мит и реалност“. 
Захвалила сам се на сну који је био предиван и довољан за повратак у реалност. 
Аплауз и сузе у очима многих. Само месец дана раније имала сам колективно 
осећање одбачености, међутим, нашавши се у „свету у малом“ имала сам прилику 
да тестирам реалност. Какви су наши снови, какви су наши митови и каква је 
реалност? Она је разапета између одбачености и осећања припадности људској 
заједници, између очаја и испуњености, између пропадања и успеха, у трагању за 
суштином и властитим смислом. 

Слика света у мом искуству допунила се на Светском конгресу Удружења 
за научно истраживање религије, одржаног у октобру 2001. године (дакле, 
непосредно после 11. септембра) у Колумбусу, Охајо, на ком сам имала тему о 
разликама између православне, протестанске и атеистичке породице у Југославији. 
Слушајући друга излагања препознала сам потребу истраживача да рационално 
објасне оно што се догађа и да заштите вернике исламске заједнице од 



 

стигматизације и одбацивања и да се не наметне колективна кривица недужним 
људима. Било је то у научним круговима, али у друштву се осећао страх. 

Враћајући се кући имала сам осећај да ми се свет смањио. Чинило ми се да 
нема више сигурног места на свету, да су молитве и псовке стални пратиоци 
људских криза и израз нашег страха и беса. Бог је у симболичкој комуникацији био 
саветник, помагач, заштитник, мост преко невоља и патњи, док је другима био 
кривац и судија, предмет пројектовања унутрашњег зла.  
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Резиме: У дискусији је размотрено пет аспеката везаних за научни и религијски систем, како би се 
помогло разумевању њиховог односа и ублажавању непотребних конфликата. 
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SCIENTIFIC AND RELIGIOUS SYSTEMS 
(Five fragments) 

Abstract: In this discussion five aspects related to science and religion are considered, to help understanding 
their relationship and harmonizing unnecessary conflicts. 

Keywords: science, religion, historical and contemporary relationship, society. 

I. Наука и религија - поред здравог разума, уметности, филозофије и 
идеологије - јесу два сасвим оделита система идеја, веровања и праксе и међу њима 
се не може успоставити хијерархијски однос нити вредносна супремација. 
Принципијелно гледано, као равноправни системи, наука и религија могу бити у 
односу: - сукоба, како је до сада најчешће случај; - индиферентности, што је 
обострано најбоља солуција; и - сарадње, која није увек плодотворна за обе стране. 
Много тога је спорно у реченом односу, па зато лепо вели А. Н. Вајтхед: „Кад 
размотримо шта за човечанство значи религија, односно шта значи наука, нипошто 
није претерано рећи да будући ток историје зависи од одлуке коју садашњи 
нараштај буде донео с обзиром на везу њих двеју. У религији и науци имамо две 
најјаче опште силе (мимо пуког подстицаја различних чула) које утичу на људе, а 
оне као да се постављају једна против друге; реч је о сили религијских институција 
и о сили нашег порива за тачно посматрање и логичко закључивање.” 

II. Религија је људска, културно-историјска чињеница, специфичан систем 
идеја, веровања и праксе, својеврстан облик практичног одношења према свету: 
природи, друштву и човеку. Око ње је пуно спорења - различито се схвата, одређује, 
вреднује, некада је у политичкој милости, некада не. Прати мêне епохалних 
дешавања, па у одређеној, за њу повољној епохи, или исечку епохе, задобија 
примат, постаје доминантна и боји време, да би у другим околностима изгубила 
првенство, забацила изворност и сишла испод освојеног цивилизацијског нивоа. 

III. У поређењу са побројаним системима идеја, веровања и праксе, па 
значи и са религијом, наука је у данашњем смислу речи нововековна појава. Знамо 
да је старогрчки период, осим другог, обележила филозофија, а средњем веку 
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религија ударила печат. Иако су још стари Грци учинили прелаз од митоса на логос 
- и тиме засновали филозофију као „прву науку” и у њеном окриљу зачетке 
савремене науке - дуго је времена било потребно за издвајање науке као засебног 
система. Тек од ренесансе наступа њен интензиван развој, да би у нашем столећу 
толико определила друштво и културу да се оно именује веком сцијентизма. Онако 
како се критичком скалпелу подвргавао „мрачни” средњи век, тако се морамо 
односити и према култури науке и тоталитаристичким претензијама 
сцијентистичког духа. 

IV. Научно истраживање јесте по себи на позицији методичког атеизма, 
тако да у том процесу нема места Богу, свеопштем ствараоцу и сведржитељу; сам 
научник, неоспорно и истовремено, може бити дубоко религиозан, предан вери, 
индиферентан у стварима религије, гностик или атеиста. Биографије Ђ. Бруна, И. 
Њутна, А. Ајнштајна, В. Хајнзенберга, П. Капице, П. Савића, С. Хокинга... јесу 
потврда тога. 

V. Наша досадашња, социјалистичка школа јесте била атеизирана, али то 
није био тзв. борбени атеизам радикалног типа, попут: научног атеизма и 
атеистичког васпитања са сцијентистичком искључивошћу у Совјетском Савезу, 
или теистичког атеизма са инквизицијским методама у Албанији. Први тип је 
посебно интересантан, будући да је рационалну примену остварио у већини видова 
формалног и неформалног образовања и унутар науке. Он је друштвеном животу 
нанео грдно зло дехуманизирајући сфере образовања и културе. Промотери су 
рачунали на премоћ науке над другим облицима људског духа, оспоравајући 
људску изворност религијском односу према свету. То им се осветило и следила је 
неминовна казна: научни атеизам и атеистичко васпитање склоњени су у 
историјску старинарницу, и то у онај њен одељак у који се неће радо залазити. 
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Резиме: У уводном делу се анализира појам и значење латинске речи religio – што значи обавезати се 
на одређен начин живота. Ту се констатује да су у религији окупљене жеље, чежње и притужбе 
безбројних генерација. Потом се дају основни постулати теориjских објашњења узрока настанка 
религије. Са развојем науке и модерне технологије религија све више губи на улози централне силе у 
друштвеном животу. Централно место у раду је подручје посвећено православној вери. У средишту 
Православља, црквености, јесте Личност Христова као Богочовека. У својој суштини, Православље 
се изражава као свеукупност, пуноћа живота, изражена преко: истине, светости и доброте. У трећем 
делу се анализира позиција православља у односу на развој друштва и њене противуречности. Утицај 
Православља на развој се изражава кроз проповеди о миру, јединству, љубави и слози међу људима. 

Кључне речи: религија, вера, Црква, Православље, наука, личност Христова, Бог, истина, светост, 
љубав, друштвени развој. 

ORTODOX CHRISTIANITY AND DEVELOPMENT 

Abstract: In the begining, a notion and meaning of the Latin word religio is analized – which means 
obligation for some specific life style. It is pointed out that any religion collects wishes, desires and 
complaints of numerous generations. Then main presumptions of theoretical explanations for origins of 
religions are presented. With development of science and modern technologies religion looses gradually its 
central role in the social life. The central part of this discussion is devoted to Ortodox Christianity. In the 
heart of it is Jesus Christ as a God-man. In its essence, Ortodox Christianity is expressed as totality, fullness 
of life manifested through: truth, holiness and kindness. Finally, the position of Ortodox Christianity in 
respect to the social development and its contradictions are analized. The influence of Ortodox Christianity 
on the development is expressed by preaching on peace, unity, love and harmony between people. 

Keywords: religion, faith, Church, Ortodox Christianity, science, Jesus Christ, God, truth, holiness, love, 
social development. 

По свом значењу латинска реч religio – долази од глагола religiare што 
значи обавезати се на одређени начин живота или прецизније, везати се за 
заједницу људи и богова. Другим речима, религија је веровање у натприродно, 
наднаравно. Заправо, религија је веровање у једно врховно биће које нам налаже да 
се на овоземаљском свету понашамо морално, и при том обећава загробни живот. 
Тако поимано, религија је најраспрострањенији друштвени подсистем, и не постоји 
ниједна цивилизација или култура без неког типа религије. Дакле, религија постоји 
у свим познатим људским друштвима. „У религији су окупљене жеље, чежње и 
притужбе безбројних генерација” (М. Хоркхеимер). Читав религијски универзум је 
заправо мање-више структурисан поредак вере (уз коју иде и сујеверје и 
предрасуде) и симболичке процедуре (крштење, црквене молитве, итд.), обреди или 
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церемоније. Постоји неколико основних теоријских објашњења узрока настанка 
религије. 

По социолошким теоријама (Е.Диркем, М. Вебер) вера и религија су 
прворазредно средство успостављања друштвене кохезије и хармоније. Да нема 
овог религијског „лепка” друштво би се по овим теоријама обрушило у атомизацији 
индивидуа и на крају распало. 

Друга група теорија, пре свега оних филозофских, тумаче религију као 
израз примитивне, непросечне, предлагачке и антирационалне свести. У религији 
влада слепа вера, догматски дремеж, и одатле извире жестока критика религије од 
стране француских просветитеља (Русо, Даламбер, Дидро, Хелвецијус, Холбах, 
итд.): филозофија и ум, а не религија и вера, треба да буду наш водич кроз 
историју. 

Бројне антрополошке теорије сматрају да је религија и вера трајна људска 
особина и да људски род не би могао да опстане без неког типа веровања. 
Марксисти су олако отписали веру и религију као класно-економски феномен, 
називајући је „опијум народа”. Наводно, попови (ти први идеолози како их је 
Маркс називао) постоје као део оне велике институције, тј. историје Цркве, само да 
би обмањивали народ и држали га у покорном положају. Чак је и Ниче скоро 
елитистички критиковао Хришћанство као „платонизам за народне масе”. 

Модерне теорије религије су по правилу интердисциплинарне и обухватају 
овај феномен из историјске, социолошке, антрополошке, културолошке, 
психолошке и сваке друге анализе [1]. 

Са ширењем науке и развојем модерне технологије религија је данас 
изгубила на улози као централна сила у друштвеном животу. Заправо она губи свој 
утицај у разним сферама друштвеног живота. Јер „црква коначно мора увидети да 
њен властити социјални положај зависи о очувању темељних црта данашњег 
система” [2]. 

Хршћанство као посебна религија настало је током прва три века Римског 
Царства. Касније се јединствена хришћанска црква поделила 1054. године на 
Западну – римокатоличку цркву и Источну – грчко–православну цркву. 

У првом реду, православна црква изражава једно веровање (веру) и 
слављење Бога, и то веру као живот, као пуноћу искуства, као свеукупност 
благодатних датости у Цркви. У средишту Православља, црквености јесте Личност 
Христова као Богочовека. Стога све што је православно има богочовечански 
карактер. Отуда се богочовечанство поима као једина категорија у којој се крећу и 
збивају све манифестације Православља. Бог је у свему на првом месту, човек на 
другом. Бог води – човек је вођен. По својој природи оно је свеобухватно и постоји 
ради спасења и пуноће живота читавог човека. Да би стигли или били православни 
верници, значи да би стигли до истине Православља, а она је разапети и васкрсли 
Исус Христ, неопходно је разбијати оклоп наших мана и погрешака, наших 
карактерних изопачености – или како би се једноставно казало – наших грехова. 
Православна црква, преко своје вере, тражи непоколебљиву веру у Христа, његово 
рођење, проповеди и његово разумом несхватљиво васкрсење. Симбол православља 
представља Крст [3]. 

Дакле, Православље у својој суштини се изражава као свекупност, пуноћа 
живота, изражена преко истине, светости и доброте, као три најзначајније 
врлине, које се међусобно допуњују и савршене су у потпуном јединству. Јер без 



 

истине (православне вере) човек не може бити ни свет ни добар, при том доброта је 
кључ а светост – врата истине [4]. Ове три врлине сливају се у једно живототворно 
јединство, које се обично назива – љубав. 

У фокусу истине, преме Православљу надомештен је посебно мир и 
јединство. То је значајна премиса Православља, те се стога узима да је оно 
(Православље) религија мира и јединства, као што је и религија слободе, од 
деспотизма над човеком. Овим врлинама, премисама Православље заправо 
изражава опстанак, спасење и даљи развој личности и друштвених заједница. 

Надаље, по православној вери, мир у себи је потреба и нужност, јер ко нема 
мир у себи, не може га дати ни другоме. Мир изражава хармонију свих тонова душе 
у себи и око себе, а ако је човек подељен у себи, не може дати мир и хармонију 
другом. А јединство са Богом, по својој бити је по православним начелима 
оснажење – истинског мира и јединства у свету као целини [5]. 

Православље, и уопште православни поглед на свет, поима се разумевањем 
шта је добро и тога се треба придржавати, а шта лоше, грешно – и то не треба 
чинити, у и код човека; тј. православна начела се примењују на целокупност 
живота човека и света, и не могу се сводити или пак односити само на православне, 
црквене делатности. Значи, Православље се огледа не само кроз строге религиозне 
назоре и начела, већ у целокупном животу човека хришћанина – православца, 
преко сваког поступка те и сваке изговорене речи [6]. 

Да би се православна вера (и црква) одржала и даље развијала, човек 
хришћанин – православац, мора ради свог просвећења и спасења бити у спрези са 
оним шта Црква даје, као што су: црквене службе, Свето Писмо, Житија светих, 
делима Светих отаца итд. [7]. Суштина ових читања књига и молитви, тј. учења 
Цркве доноси плод само ако то примењујемо на сопствене животне прилике, и 
мењамо наш живот, те стога се може казати да човек живи живот православаца [8]. 

Средишња тачка у начелима Православља је однос према људима. 
Православље тај однос фаворизује, види и заговара, кроз однос љубави и 
праштања, то тим пре што у Православљу данас има доста насртаја грубошћу и 
немилосрдношћу. 

Као друштвени под-систем, или традиционално казано као универзални 
облик људске свести, религија, па и православна, јесте имагинарно уточиште 
неостварених и неостваривих жеља свих припадника људског рода. А пошто су 
људске жеље не само различите, већ и противуречне, и религија је пуна 
противуречности. 

Зато је противуречан и однос Православља према друштвеном развоју. 
Уколико се држи познате догме да је Бог створио постојећи свет, религија 
искључује могућност иманентног развоја природе и човека, па и друштвене 
заједнице. Али пошто без развоја нема ни опстанка људског рода, људске жеље се 
нужно рефлектују и кроз религијске догме. 

У Православљу је то изражено нарочито кроз проповеди о миру, јединству, 
љубави и слози међу људима, без чега нема ни друштвеног развоја. Али због 
ограничених могућности остварења, томе противрече проповеди о начину 
остваривања људских жеља. 

У условима објективне разједињености човечанства, религија једини пут за 
успостављање јединства међу људима и народима види у унитаризму, према 
познатој заповести „немој имати других богова осим мене једнога”. А таква 



искључивост, у условима многобоштва, води наметању сопствене воље другима, 
којим се уместо љубави изазива мржња, а уместо мира ратовање међу људима и 
народима. Стварно јединство је јединство разноврсности, без које нема никаквог 
развоја, ни природе ни друштва. 

Да би свима удовољила, религија проповеда мир а оправдава ратове, и 
проповеда једнакости правдајући покоравање. Али не може се рећи да је она у 
једном случају за, а у другом против развоја, јер и мир и рат, и једнакости и 
неједнакости могу бити у функцији развоја и против развоја. 

Главна развојна снага друштва и човека је, према научним сазнањима, сам 
човек, што је у колизији са религијским учењем да је човека створио Бог, чијој 
вољи треба и да се покорава. Религија, међутим, одмах притивуречи самој себи кад 
захтева да се покоравањем непогрешивој вољи Божијој тежи апсолутном 
савршенству, јер је управо у таквој тежњи покретачка снага развоја, што 
подразумева да човек није створен већ да сам себе ствара, тежећи нечем вишем и 
савршенијем садржаном у његовим сопственим мислима и замислима. 

Православље проповеда душевни мир понашањем по Божијим заповестима, 
а без душевног мира нема духовног стваралаштва као генеричке основе друштвеног 
развоја. Али она истовремено изражава немирење, све до екскомуникације и 
физичке ликвидације, са свим што је противно Божијој вољи, подстичући тиме и 
људским душама немир са свим што није по њиховој вољи. 

Као генеричка основа друштвеног развоја, духовно стваралаштво 
имплицира стваралачку критику као генерички израз немирења са постојећим. 
Религија, насупрот томе, искључује било какав критички однос према сопственим 
догмама, али захтева критички однос према сваком нарушавању тих догми, 
доводећи тиме потенцијалне грешнике пред искушење да се и против самих догми 
побуне. 

Противуречан однос Православља према друштвеном развоју, огледа се и 
кроз противуречан утицај религиозности на генеричке предиспозиције индивидуе. 
Истраживање које смо вршили показује да су верници мање од безбожника 
предиспонирани за промене, те да је степен предиспонираности у обратној 
сразмери са степеном религиозности. 

Верници су мање отворени према променама, јер међу анкетираним 
студентима, 28,8% једних који верују и 11,8% других који не верују у Бога живе у 
складу са својим навикама и ставовима које не мењају лако, а 59,6% првих и 64,7% 
других су отворени према променама у свом животу и исказивању својих 
могућности. Знатне су разлике и међу самим верницима, зависно од степена 
религиозности, с обзиром да своје навике и ставове тешко мења 55,6% верника који 
прихватају све и 23,3% оних који не прихватају све што вера учи, док је 44,4% 
првих и 63,3% других отворено према променама. 

Да ли ће промене у животу индивидуе бити не зависи само од стицаја 
околности, већ пре свега од ангажовања саме индивидуе која је одлучујући чинилац 
и укупних друштвених промена. Резултати истраживања показују да верници више 
од безбожника верују у судбину и више се препуштају судбини, него што су 
спремни да се сами боре за побољшање своје егзистенције. Међу анкетираним 
студентима, у судбину не верује 26,3% испитаника који не верују у Бога и 14% 
оних који у Бога верују, а у судбину верује 26,3% првих и 72% других. 
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ЗА НОВУ ПРОЈЕКЦИЈУ НАУЧНОГ РАЗВОЈА 
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Резиме: У уводном делу рада разматрана су питања природе науке која је преузела задатак да 
нивелише унивезалистичке претензије религије и подрије филозофску претензију на „апсолутно 
знање”. Средишњи део текста је посвећен анализи науке као рационалног сазнања и искуства – човека 
и света, те захтеви пред науку да се демократизује како више не би колонизовала, већ управо обрнуто, 
хуманизовала наш „свет живота”. Аутор посебно истиче садашњи задатак наше науке да на нов начин 
пројектује обнову и развој разореног друштва. 

Кључне речи: наука, религија, филозофија, теорија, велике истине у друштвеним наукама, сплет 
упорних заблуда, нова пројекција научног развоја. 

FOR A NEW PROJECTION OF SCIENTIFIC DEVELOPMENT 

Abstract: In the beginning a nature of science is considered, as it overtook a task to level universalistic 
pretensions of religion and to undermine philosophical pretension on „absolute knowledge”. A central part of 
the discussion is devoted to analisys of science as a rational cognition and experience – of the man and world, 
as well as to demands before science to democratise itself in order not to colonise but humanise the „world of 
life”. Author especially points out the present task of our science to project reconstruction and development 
of our devastated society. 

Keywords: science, religion, philosophy, theory, great truths in social sciences, complex of pesistent 
misconceptions, new projection of devastated society. 

Опште је познато из историје европске мисли да је „научни погон” тек са 
„Просветитељством” добио прворазредни значај и улогу. С једне стране, наука је 
преузела задатак да нивелише универзалистичке претензије религије, и да укине 
теологију као „општи поглед на свет”. С друге стране, наука је требало да подрије 
филозофску претензију на „апсолутно знање”. Другим речима, временом се 
„научни ум” наметнуо као искључива мета-контролна инстанца преосталим 
формама сазнања, а сцијентизам се натурио као преовлађујућа „слика света”. 

Позивајући се на своје спектакуларне прагматичне резултате (лет на Mесец 
се узима као крунски доказ тријумфа техничког ума) наука се устолачила као 
једини, обавезујући тип рационалности. Тако је у духовној подели посла, наука 
преузела некадашњи примат уметности, религије и филозофије. Штавише и данас 
се научно знање узима као „трајни коректив” узнапређујућег фонда свеопштег 
сазнања у западној култури. Сви су, мање-више спремни да текућу акумулацију 
људског знања фиксирају за подручје науке. Само је наука постала поуздан 
полигон за увежбавање „општег”, „нужног” и „истинитог” сазнања. Верујући у 
своје стабилне епистемске моделе, наука се скоро нападно, наметнула као 
привилеговано „царство истине”. Заправо наука као рационално сазнање и искуство 
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се односи на целину човека и света, и у ширем контексту, и опште везе имеђу 
појава. Њу посебно карактерише: логично-узрочна систематичност, поузданост, 
тенденцијска тачност, проверљивост – и не допушта произвољну субјективност и 
емоционалност. Ко би још данас могао, у некој врсти посвећеног скептицизма, да 
посумња у текуће истине науке? Ко би се уопште дрзнуо да опонира очигледним и 
несумљивим резултатима научних теорија? 

Па ипак, управо је ова слепа вера у науку деловала крајње 
контрапродуктивно како за историју развоја саме науке, тако и за њене социјалне и 
културне последице. Тако је, рецимо, свеопште поверење у „Њутновску парадигму” 
– чије трагове можемо пратити све до данас, спречило продор нових „научних 
револуција” у XX веку. 

Целокупан „симболички поредак” (сви наши стилови резоновања, писања 
и читања) био је контаминиран вером у каузалистичку и детерминистичку „слику 
света”. 

Свеопшти продор, тако рећи, позитивистички продор сцијентизма у тзв. 
друштвене и хуманистичке науке само документује тотални тријумф „природних 
наука” над алтернативним супарницима. Својом метадолошком ригидношћу и 
теоријском искључивошћу, сцијентизам је колонизовао све остале моделе 
духовности, а нарочито филозофију. Наравно, овом позитивистичком вирусу није 
одолела ни социјална ни политичка, ни правна мисао и филозофија. Целокупна 
друштвена мисао није остала резистентна пред налетом строго дисциплинованог 
научног ума. Само нас је, при том, један корак одвајао од строгог реда у теорији 
дисциплинованом поретку у пракси. Управо се тежило да се целокупни „свет 
живота” моделира и структуира, по законима научне ригорозности. Суспензија и 
потискивање еманципаторних елемената у историји управо вуку своје корене и 
своју теоријску легитимацију из научне строгости. 

Још је, рецимо, Ж. П. Сартр говорио како теоријски ред не подноси 
историјски неред и како логички канони не трпе животну спонтаност. Мислим, да 
се мирне савести можемо сложити са Бењаминовом славном тврдњом како „нема 
ни једног документа културе који истовремено није и документ варварства”! Чини 
се да је сваком историјском злу, сваком фактичком насиљу претходио терор у 
теорији. При том, што је теорија, у системском смислу, била обимнија и већа, то је 
њен радијус изведеног насиља био обимнији. Дакле, поред својих еманципаторских 
потенцијала, научна империја виртуелно носи у себи и поробљивачке тенденције. 
Ко би данас уопште могао да порекне да су најновије (софицтициране) форме 
надзирања, кажњавања и поробљавања у директној вези са тако различитим 
научним теоријама, и то рецимо, од Марксизма и Психоанализе до генетског 
инжењеринга и функционалистичке теорије затвора. Ко би још могао да порекне да 
су управо најспектакуларнија открића у теоријској физици припремила терен за 
атомску апокалипсу. Зар нису Аушвиц и Гулаг управо „метафоре” за научну 
навигацију тоталитарног друштва. Не заборавимо да је објављено на милионе 
„научних” студија, истраживања, књига, итд. које су теоријски легитимисале и 
оправдале текући терор и насиље у историји. При том је „научна империја” са 
својом арогантном надменошћу – у којој се никад није доводио у питање проблем 
кризе компетенције – фабриковала на хиљаде научних установа, академија, 
институција, универзитета, института, итд., који су институционално оверавали 
свакодневно извитоперење теорије у праксу. 



 

Да подсетимо, највећи промашаји и гигантски порази до недавно 
југословенске привреде били су вођени и програмирани наводно најтачнијим и 
најобјективнијим научним истраживањима. Управо је економски колапс предходне 
Југославије крунски и емпиријски доказ лажности „истинитих” теорија. Изгледа да 
су се „картезијански ресурси рационалности” у науци сасвим истрошили. 
Мишљење које би се још увек канонски позивало на „строга”, „методична” и 
универзално обавезујућа методска правила, било би мишљење које унутар себе 
репродукује оно што је Лиотар називао „теоријски терор”. Дошло је време, да 
нарочито тзв. „друштвене науке” унутар себе ослободе једну филозофију 
релативизма и историцизма, коју науке у својој просвећеној фази заслужују. 
Некадашње велике истине у друштвеним наукама су се по правилу испостављале 
као оно што Фајерабенд назива, „сплет упорних заблуда”. При том су те истрајне 
заблуде скупо коштале и вероватно нико озбиљан није спреман да их бедно 
репризира. Тек када би прихватили један суптилни релативизам који упућује на 
„пролазни карактер научних тековина” не би више мирне савести били спремни на 
„одстрел у име теоријске истине”. Уколико би у оквиру наших истраживања више 
пажње посветили заблудама, неуспесима, колебањима, корекцијама, 
преиспитивањима и сл., теорије не би више могле да буду „рецепт” и „упут” за 
деформисану праксу. Тек оне научне теорије које су ослобођене и растерећене од 
ауторитарних и искључивих „истина” неће ажурирано командовати својим 
прагматичким учинцима. Живо, радознало имагинативно научно сазнање се не 
може више окаменити у чврсто агрегатно стање теорије. Време је да научна мисао 
положи рачуне за своје патологизирајуће нус-продукте у пракси; време је да се 
наука демократизује како више не би колонизовала, већ управо обрнуто, 
хуманизовала наш „свет живота”. Уколико наука и даље буде некритички рачунала 
са својим „ригидним истинама” биће суодговорна за оно што је Макс Хоркхајмер 
описујући фашизам, рекао како је он „демонско лице просветитељства”. Већ је 
критичка теорија друштва знала да се еманципаторска страна Просветитељства 
извитоперила у ауторитарну структуру. Дијалектика просветитељства би морала да 
зна да се свака идеологизирана наука, по правилу, деградира на стандардне рецепте 
дневне политичке праксе. Тада више није реч о научним истинама већ о 
идеолошкој вери и политичком слепилу. Добро је знати да ми живимо у времену 
„које се одликује чињеницом да проблем није у томе што има премало већ 
премного истине”. 

Данас морамо поћи од константе да смо доживели разорено друштво, те да 
нажалост имамо и дефицит демократске традиције и културе – и надасве, присутну 
опасност од нове ауторитарности тоталитарног предзнака. 

Стога нам предстоји тежак задатак: нова пројекција развоја на научним 
основама - у чијем центру мора бити брига о заједничком добру – а не острашћени 
интереси елита и крупног капитала, који науку настоје да потчине својим 
интересима. 

 
 



ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ ЧОВЕЧАНСТВА У НОВОМ 
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Резиме: Основни проблем савременог света је несклад између развоја техничких и друштвених наука. 
Техничка средства су на таквом ступњу да се помоћу њих може извршити цивилизацијско 
самоуништење. Због тога друштвеним наукама, а пре свега филозофији, треба дати већи значај него 
до сада у свеукупном образовању. „Воља за смисао” треба да буде нит водиља данашње цивилизације, 
којој много више недостаје мудрост него знање. 

Кључне речи: филозофија, религија, друштво, минимум ометања, максимум ефикасности 

BASIC PROBLEMS OF HUMAN BEINGS IN NEW MILLENNIUM ARE 
PHILOSOPHICAL 

Abstract: The basic problem of the modern world is disharmony regarding development of technical and 
social sciences. Technical devices are at such a level of development that they can bring about self-
destruction of civilization. Therefore, in further education more importance should be given to social 
sciences, philosophy in particular, than it has been the case so far. „Will for sense” should be a guiding 
principle of present civilization, which lacks wisdom much more than knowledge. 

Keywords: philosophy, religion, society, minimum distraction, maximum efficiency 

Рад Семинара „Наукa-религија-друштво” као и дискусије на Округлом 
столу о истој теми, дајy нам нове импулсе за смелија, нетрадиционална 
истраживања скривених нити и путева повезивања емпирије и трансценденције, за 
одговор на питање о чијем постојању нисмо ни слутили, а и сада не слутимо. 
Велики немачки мислилац Фридрих Шелинг изрекао је једну „вечну” истину када 
је устврдио да је човек „осуђен да размишља филозофски”. Јер упркос напретку 
свих знања и растућој вештини њиховог коришћења човек се стално сучељава са 
све необичнијим феноменима из света природе и његове сопствене унутрашње 
структуре и то га приморава да тражи глобалне, суштинске одговоре у целовитим 
тумачењима која предлажу само религија и филозофија. 

Све већи значај филозофије осећа се директно и када се лансира теза да 
свест мора да буде повезана на специфичан начин са квантном физиком, о чему су 
на семинару говорили професори Коруга и Раковић. Нови миленијум, по свему 
судећи, биће миленијум изграђивања и усвршавања Интегралног Интелекта као 
језгра информатичко-космичке цивилизације. Све снажнији импулси долазе из 
целог ансамбла природних, техничких и математичких наука, који негирају остатке 
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позитивистичких антифилозофких илузија и постављају на много виши ниво 
потребу за друштвеним наукама чији је центар филозофија. 

О томе је на округлом столу надахнуто и убедљиво говорио професор 
Ајдачић, бацајући поглед у трећи миленијум. 

„Први задатак који човек у трећем миленијуму мора да испуни је његово 
усклађивање са природом и са другим људима – каже проф. Ајдачић. Да би се то 
постигло мора се дати примат друштвеним и хуманитарним наукама, а не 
природним и техничким”.1 То су гласови еминентних представника физичке науке, 
космологије, технике, али они већ одавно одјекују међу представницима самих 
друштвених наука који одређују централно место филозофији у новој синтези 
људског знања и изградње, на тој основи, једне нове цивилизације. 

Међу моногобројним присталицама и наследницима значајног дела 
економисте Фридриха Хајека осећа се приближавање филозофској проблематици 
такозване нове економије знања. Но још је Хајек говорио да онај ко је само 
економиста не може да буде добар економиста. Нису само политичке науке и 
право, етнологија и психологија и, разуме се, историја које су значајне за 
економисте. Економски проблеми се у све већој мери наслањају на филозофка 
питања, што је било познато из историје економских наука. За формулисање 
строгих, логички коректних у доследних критеријума за ново социјално знање, пре 
свега је потребно стално усавршавање методологије и методике схватања 
непознатог. Јер проблеми формирања „цивилизације знања” и адекватних 
институција глобалног друштва најтешње су повезани са питањима развоја људске 
свести и целе психичке структуре личности. 

Овде морамо истаћи да је процес методологозације социјалних 
истраживања нешто што је у основи напора ка стварању неке врсте Новог 
Органума за ХХI век. Не ради се само о формулисању општих истина, а још мање о 
дедуктивизму или о априоризму. Када је Хегел истицао да је свака наука 
примењена логика он је пре свега имао у виду чињеницу да наука исказује свој 
предмет у виду мисли и појмова, што не укида већ подвлачи значај главне функције 
научног сазнања: анализе конкретне ситуације или проблема како би се понудило 
ново објашњење реалности на нивоу факата, закона и теорија. 

Посебно је актуелна у том контексту идеја о науци као о примењеној 
логици (Angewandte Wissenschaft - Хегел) која је једна од извора истицања значаја 
филозофије за друштвене науке као целине. Када се ради о експликацији онда треба 
говорити о три нивоа: 

• Фактолошком објашњењу (објашњењу факата или фактима) 
• Номологичком објашњењу (експликацији на основу откривеног закона) 
• Теориологичком објашњењу (на основу теорије) 

Ако се приступи системски онда би пут Новом Органуму ишао само преко 
једног савременог тумачења фундаменталних и апликативних социјалних 
истраживања у тернутку глобализације и преласка на информатички тип 
цивилизације са огромним компликацијама у односу свести, субјеката и реалности 
која постаје све нејасније дефинисана. 
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Као што је познато, фундаменталне науке откривају законе процеса и појава 
без обзира на евентуалне практичне користи од стечених знања. Законитисти које 
откривају фундаменталне науке имају водећу улогу као најмоћније спознајно 
средство за правилно дефинисање и експликацију процеса и феномена, догађаја и 
ситуација. 

Подсетимо се класичног магистралног пута сваке науке који почиње 
формулисањем научног проблема. Креће се од непознатог у правцу оног што се 
жели спознати, али се траже логичке тачке за оријентацију како би се уз помоћ 
хипотеза ишло даље ка формулисању теорије. Добијени научни закључак се даље 
трансформише путем теоријско-практичких операција у примењени продукт. 

Међутим, још крајем XX века почела је да се открива још једна могућа 
варијанта развоја науке: на бази рађања нових фундаменталних проблема који 
искрсавају у процесу примене и имају свој специфичан методолошки и 
конгнитивни статус. Све чешће ће бити узајамно деловање фундаменталних и 
примењених истраживања, која се преливају једна у другу као саставни део оног 
моћног дрвета сазнања које се грана и у ширину и у висину и чији смисао није 
могуће обухватити без филозофског приступа, без онтолошких, гносеолошких, 
логичких и аксиолошких идеја. Тако се изгледа рађа својеврсно ново синтетичко-
теоријско-апликативно научно знање чија фундаменталност зависи од напретка 
апликативних знања. Изгледа да је то пут ка стварању Новог Органума за XXI век 
са једном обновљеном фундаменталном свешћу о могућностима интеграције духа и 
материје у неку нову целину, без које су парцијалне истине само елементи који 
морају бити обрађени са позиције „путовања” ка интегралном интелекту. 

Филозофија ће још интезивније радити на додирним тачкама између 
филозофско-онтолошких и религиозних приступа на бази откривања суштине 
ситуације човека у свету у коме дух и материја добијају сасвим необичан статус две 
стране једне исте појаве. Који су путеви ка новој разумности помоћу које ће човек 
новог миленијума претварати унутрашњи и спољашњи свет у предмет своје 
духовне свести како би препознао своје „ја” и своју потребу за слободом? Докле ће 
трајати то „удвојавање” света, ако се послужимо Хегеловим термином? 

Само „воља за смисао” може, према мишљењу професора Јеротића, да нас 
учини одговорним и спремним да помогнемо и себи и друштву. А ту је филозофија, 
заједно са религијом, позвана и биће увек позвана да предлаже своја решења која 
никада не могу имати претензије на коначност, на неку априорну природу, већ само 
на одговор који ће укупни развој природе, друштва и човека чинити и дање 
одговорним. 

По свему судећи, свет сам по себи нема никаквог смисла који би био 
независан од људских одлука и да он у себи не садржи неке аксиолошке константе. 
Све вредности и сваки смисао, као и свака експликација и екстраполација у 
научним истраживањима, носе у себи клице целовитијег погледа на суштину 
стварности и на наше место у њој. 

Када говоримо да су основни проблеми човека, у времену које наступа, 
филозофски, морамо водити рачуна о значају мреже нових појмова за изражавање 
природе феномена који наступају рушећи пред собом устаљене догме и укорењене 
предрасуде. 



У том контексту треба истаћи улогу нових категорија које филозофија већ 
може да понуди за дубљу и целовитију анализу и синтезу комплекса нових сазнања 
свих наука – природних, техничких, математичких и друштвених. 

Овде ћемо само поменути пет таквих кључних категорија које би у следећих 
пет деценија могле бити носећи елементи конструкције не само научног сазнања, 
већ и турбулентне промене карактера друштва и живота човечанства. То су: 

• Конгнитизација (растућа улога знања у целокупном животу човека и 
друштва); 

• Спиритуализација (растућа улога духовног фактора како нове холистичке 
тенденције); 

• Планетаризација (глобализација); 
• Комуникатизација; 
• Аксиологизација (све већа улога моралних, естетских и религиозних 

вредности). 

У свему томе ће бити велики изазов примене закона златног пресека: 
минимум ометања и максимум ефикасности (Коруга). 

Скроман допринос томе је, надамо се, и рад нашег научног семинара и 
округлог стола Наука – Религија – Друштво. 

 
 



ИМПЛИЦИТНИ ПОРЕДАК НИЈЕ КРАЈ РЕАЛНОСТИ 
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Резиме: Главни методолошки приступ у разматрању односа између науке, религије и друштва треба 
да буде отвореност ума за нова сазнања и открића. Треба се чувати ароганције типичне за људе који 
мало знају и признати да су наша данашња сазнања недовољна, укључујући и знања о физичком 
свету. Уколико човечанство не изврши аутодеструкцију оно ће доћи до фундаменталних природних 
сазнања која изазивају осећај „страхопоштовања “, као доживљај лепог и узвишеног. 

Кључне речи: когниција, физичка реалност, свест, прошлост-садашњост-будућност. 

IMPLICIT ORDER IS NOT THE END OF REALITY 

Abstract: The main methodological approach in considering the relationship between science, religion and 
society should be open-mindedness to new insights and discoveries. One should avoid an arrogance typical 
for people who know little and acknowledge that our present knowledge is insufficient, including our 
knowledge about the physical world. Unless humanity causes the self-destruction, it will gain fundamental 
natural understanding which inspires the feeling of „respect”, as an experience of something beautiful and 
divine. 

Key words: cognition, physical reality, consciousness, past-present-future 

Тема наука, религија и друштво која је дискутована на Семинару, веома је 
актуелна због растуће улоге науке и чини нам се опасног угрожавања духовности и 
зато што се глобално друштво претвара у заједницу у којој су знање и наука водећи 
фактор који одређује судбину појединаца и заједница. 

С друге стране, са разлогом су и на семинару пре подне референти говорили 
о занимљивом феномену зближавања науке и религије на новим основама – на 
основама нових открића у области физике, квантне механике, космологије, 
биологије, психологије и других наука. 

Проф. Шијаковић је у свом реферату истакао да су наука и религија увек 
били супротстављени. Можда би тачније и прецизније требало рећи да су били 
супротстављени наука и црквена догма, јер још је Х. Спенсер рекао да „су религија 
и наука два пола људске мисли “, који су се данас изузетно приближили. Заиста 
однос између науке и религије треба да буде постављен на новим основама и више 
него икада раније потребно је да тај однос буде креативан. 

Проф. Биговић је указао на раздвајање науке и религије у XVIII и XIX веку 
и на мишљење Расела да „изван науке нема никаквог знања. „Али изгледа да у 
дефиницију науке у прошлом веку није био укључен субјекат са својим мислима и 
осећањима. Наука је посматрана као нешто објективно и независно од субјекта. Та 
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парадигма је већ превазиђена. Професор Биговић је ингениозно закључио да данас 
у XXI веку долази до „претварања науке у религију и религије у науку“. Још је 
Владика Николај рекао да мисао и осећај уједињени чине религију. Данас смо 
сведоци да се научници залажу за укључење мисли и осећаја, ума и смисла, у 
оквире науке. 

То је разлог због кога сматрам да на Oкруглом столу треба продискутовати 
неке философске аспекте те проблематике која прожима свест не само научника и 
теолога, већ и све ширих кругова интелектуалаца. 

Идеје које се овде развијају дате су као одговор на питања постављена на 
округлом столу професорима Коруги, Раковићу, Ајдачићу и осталим учесницима. 
Може се рећи да су овде та питања заправо проширена и разрађена и да 
представљају наставак дискусије започете за округлим столом. 

Круг дискусије је уследио након читања следећег текста и питања 
постављених у вези са истим: 

„Дејвид Бом, чувени физичар, творац je 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 имплицитни 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.“ 

Дејвид Бом је био скроман као и Исак Њутн, и признао је да су наша 
досадашња сазнања недовољна и да и даље стојимо пред океаном непознатог. 
Научницима још увек нису познати сви закони или силе које владају у природи, из 
чега се може закључити и да је природа реалности још увек непозната. 

Једно од питања постављених учесницима Oкруглог стола је - како 
савремена наука на нивоу досадашњих сазнања, објашњава феномене прекогниције 
и синхроницитета који су везани за људску свест. Ови феномени су примарно 
познати из психологије, дакле везани су за делатност човечје психе и свести. Њима 
се већ озбиљно баве и физичари, јер они озбиљно нарушавају постојећу слику 
света, која је била изграђена на већ превазиђеној физици и која је свест сматрала 
само као епифеномен физикалног мозга. 

Изгледа да су научници до сада игнорисали неке веома важне психичке 
чињенице које могу довести до револуционарних промена како у науци тако и у 
схватању света. Уместо да се очи затварају пред „необичним, парапсихолошким 
појавама“, треба им посветити далеко већу пажњу и интегрисати их у оквире 
модерне науке. 

Феномени прекогниције и синхроницитета постављају на дневни ред 
питање времена као и питање смисла и „објективне интелигенције“. Да бисмо 



 

разумели природу прекогниције и синхроницитета, неопходно је истражити 
природу времена, како физичког времена тако и психолошког времена, које је 
кључни аспект синхроницитета, и такође је потребно истражити цело питање 
еволуције сопства. Психолошко време изгледа има другачију природу од физичког 
времена.  

Можда индивидуална свест произилази из комплексног имплицитног 
поретка свести који се протеже кроз цео универзум. У том смислу је занимљиво 
тврђење професора Раковића изнето у његовом реферату, „да је свест суштинско 
стање самог физичког поља и да има онтолошку природу“, и да „свест може да 
делује и на машину а камоли на мозак”. Индивидуални ум је стога место 
локализације или концетрације свести која се ствара у мозгу и телу појединца. 

Оно што се може закључити на основу појавног феномена прекогниције и 
„синхроницистичког смисла“ је да оно лежи изван времена и простора, и да по 
свему судећи има трансценденталну природу. 

У том смислу ми се чини важном књига Пола Дејвиса Други светови, у 
којој се разматра питање времена. Извесне идеје делују толико смело и далеко од 
свакодневног искуства да се могу граничити са научном фантастиком. Али је већ 
одавно и сама званична наука превазишла машту писаца научне фантастике. 

Пол Дејвис каже да је „најдубља загонетка од свега то, да без обзира шта ми 
можемо да искусимо ментално, време не пролази, нити постоји прошлост, 
садашњост и будућност... Према овој слици Универзума, прошлост и будућност су 
у сваком делићу реални као и садашњост – заиста, не може да се направи 
универзална подела на прошлост, садашњост и будућност. Из овога следи да се 
ствари не дешавају у простор-времену, већ да оне једноставно јесу“. 

Херман Вејл, физичар каже: „Свет се не дешава, он једноставно јесте.“ У 
овој слици ствари се не мењају: будућност не долази и прошлост није изгубљена, 
јер целокупна прошлост и будућност постоје са једнаким статусом. Нучници говоре 
о свету затвореног времена у коме би прошлост такође била будућност, отварајући 
перспективе каузалне анархије и временских парадокса које често разматрају писци 
научне фантастике. 

Џон Вилер је увео појам суперпростора који је у целини потпуно 
детерминистички. Насумични елеменат произилази из издвајања само малог делића 
целине. Према Вилеру, у суперпростору не постоји разлика између прошлости и 
будућности. Наравно то отвара питање човекове слободе воље. Колику количину 
слободне воље може да ужива човек? 

Пол Дејвис сматра да је теорија релативитета коначно сахранила идеју да 
будућност тек чека да се деси. Будућност већ постоји мада још увек није одређена, 
и мада посматрач може учествовати у обликовању њене структуре. Тако стоји са 
временом, кажу физичари, али феномен прекогниције и синхроницитета прати и 
појам смисла, углавном индивидуалног смисла везаног за лични живот појединца 
али који отвара питање и општег смисла, смисла универзума. Физичари се сусрећу 
са категоријом која не спада у домен физикалних чињеница и природних закона, 
већ са категоријом и појмом који је пре везан за филозофију и психологију. Они су 
суочени са филозофским или религиозним проблемом - како уградити појам 
„смисла “ у оквире физике? Уколико се том проблему приступи редукционистички 
и каузалистички, постоји опасност да се феномени прекогниције и синхроницитета 
превиде и занемаре и да се поново тражи објашњење у кретању атома и деловању 



поља сила. Анализирајући појавне одлике феномена синхроницитета, изгледа да 
концепт каузалитета не одговара свету менталних догађаја. Као да један део 
психолошког времена може да буде укључен у неку врсту безвремене свести, док 
други део психолошког времена следи линеарни, свакодневни ток мисли. 

Кључно питање је како прекогниција и синхроницитет могу да постоје у 
свету којим доминира каузалитет и по ком принципу они делују? Квантна механика 
је довела у питање поглед на свет базиран на Њутновој физици - али изгледа да није 
довољна да објасни синхроницитет, управо због категорије „смисла“ који га прати. 
Како сместити смисао међу субатомске честице? Синхроницитет изгледа има 
трансценденталну природу и показује да постоји неки уређујући принцип који 
делује у универзуму, који мора да је веома другачији од онога што се нормално 
мисли под „законом природе“. Који је то принцип који се тако радикално разликује 
од конвенционалних закона физике? Уколико се ради о смисленом повезивању, 
онда се ради и о интелигенцији јер је тражење смисла као и давање смисла 
појавама, догађајима, карактеристично само за неку врсту интелигенције. У том 
смислу и физичари уводе појам „објективне интелигенције“, с обзиром да постоји 
хипотеза да процеси природе имају ментални или свесни аспект. 

Професор Огњеновић је у свом реферату истакао да је простор свести 
тродимензионалан. Узимајући у обзир феномене прекогниције и синхроницитета 
може се закључити да је простор свести вишедимензионалан и да за свест такође 
важи принцип „non-locality“. Професор Коруга је такође говорио о 
петодимензионалном простору и исходишту свести из димензије N = 0. 

Треба се чувати ароганције типичне за људе који мало знају и признати да 
су наша досадашња сазнања недовољна и да је наше разумевање физичког света 
неадекватно. Стога би главни методолошки приступ у разматрању односа између 
науке, религије и друштва требало да буде „open mindness“ - дакле отвореност ума 
за нова открића у науци и нове увиде у психологији и филозофији. Треба да будемо 
и останемо отворени према науци, религији и друштву с обзиром на наша 
недовољна сазнања о законима и силама који владају у универзуму и у нама 
самима. Сасвим извесно треба очекивати да ће природа реалности, времена, 
простора, ума и материје, претрпети величанствену револуцију нечувених 
сразмера. То ће бити открића која уливају страхопоштовање, уколико човечанство 
пре тога због своје растуће агресивности према природној средини и због 
потрошачке незајажљивости не доведе само себе до аутодеструкције. 
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Резиме: У раду се разматра питање да ли парапсихолошки феномени постоје и да ли је 
парапсихологија наука. Постоји довољан број непоновљивих догађаја и експеримента који 
недвосмислено показују да парапсихолошки феномени постоје. Међутим, чак и ако сви ови феномени 
којима се парапсихологија бави остану заувек непротумачени, ни то још увек неће бити доказ да их 
нема. 

Кључне речи: парапсихологија, прекогниција, предрасуде, експеримент, статистика, снови 

IS PARAPSYCHOLOGY A SCIENCE? 

Abstract: The paper deals with the issue whether parapsychological phenomena exist and if parapsychology 
is a science. There is sufficient number of unique occurrences and experiments that unambiguously indicate 
that parapsychological phenomena do exist. However, even if all thеse phenomena in parapsychological focus 
remain unexplained forever, this still will not be evidence of their non-existence. 

Keywords: parapsychology, precognition, prejudice, experiment, statistics, dreams 

Да ли је парапсихологија наука, питање је које, наравно, није од јуче, а нису 
дакако од јуче ни покушаји да се тој дисциплини оспори свака научна 
веродостојност. Када би се неким случајем сачинио списак људи од науке склоних 
да између сујеверја и парапсихологије ставе знак једнакости, показало би се да су 
они што тако мисле још увек - чак и данас - далеко бројнији од оних који на 
претходно поменуто питање не би дали одречан одговор. 

А начин на који противници парапсихологије оспоравају све оно што се не 
уклапа у њихов поглед на свет не разликује се тако много од фанатизма ловаца на 
вештице и прогонитеља слободноумних научних истраживања уопште, сем што 
срећом они не располажу онако моћним средствима гоњења што су их њихови 
претходници у историји имали. 

Постоји, наиме, осим ненаучног и нека врста „научног” фанатизма. Ко у то 
не верује нека само прочита оне странице књиге Сарџента и Ајзенка на којима ова 
двојица аутора анализују два карактеристична случаја слепог и потпуно 
неоснованог оспоравања неких чињеница што противрече схватањима заточника 
„научне” критике о којима је реч. Када су Франсоаз и Мишел Гогелан објавили 
резултате својих испитивања истакнутих спортиста рођених у знаку Марса, 
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чланови одбора за научно истраживање тврђења о постојању парапсихолошких 
појава прешли су из све снаге да ове резултате по сваку цену доведу у питање. 

Не би, разуме се, цела та прича била вредна неког посебног коментара да су 
се чланови дотичног одбора ограничили само на то да критикују претпоставке на 
којима астрологија почива. Они су међутим, настојали да порекну, чињеницама 
упркос, и статистичку компетенцију Гогеланових, идући у томе тако далеко да су 
где год су могли грубо и крајње нетолерантно ућуткивали све оне који су о томе 
имали друкчије мишљење. Тако су, рецимо, Денису Ролинсу, иначе критичару из 
њихових сопствених редова, одузимали реч на састанцима одбора и чак одбијали да 
објаве његове прилоге у часопису који одбор издаје. 

Још је карактеристичнији и по својим последицама далекосежнији пример 
овог, ако се тако може рећи, научног фанатизма што га налазимо у извештају 
Националног савета за истраживање при Америчкој националној академији наука, 
од децембра 1987. године. Аутори овог извештаја изјављују да нема никаквог 
научног основа за тврдњу да парапсихолошки феномени постоје. 

Међутим, још у времену што је претходило писању поменутог извештаја 
било је објављено једно изузетно озбиљно и темељно истраживање Роберта 
Розентала и Монике Марс из кога проистиче да је методологија коју су 
парапсихолози користили знатно поузданија од методологије коришћене у пет 
области конвенционалне психологије. 

Овај налаз Розентала и Марсове био је, међутим, добро познат ауторима 
извештаја о коме је реч. Упркос томе, они су потпуно игнорисали део у коме се 
парапсихолозима одаје признање, наводећи само оне делове у којима се говори о 
достигнућима конвенционалне психологије. 

А на питање због чега су то учинили ови ватрени борци за ствар науке 
одговорили су - невероватно али истинито - да се чак и не сећају шта их је на то 
навело. 

Не треба се онда чудити што нас Сарџент и Ајзенк уверавају да је наука „у 
дубини своје душе страшно конзервативна”. 

Истини за вољу, не наука већ научници, или још прецизније већина оних 
што се науком баве. 

Отуда и отпор према парапсихологији који, заправо, представља само 
посебан облик отпора свему оном што коренито доводи у сумњу неку 
општеприхваћену визију света. Ваља, наиме, непрестано имати у виду - поготово 
када је о овој теми реч - да осим ненаучних постоје и „научне” предрасуде, или 
друкчије и боље речено предрасуде под маском науке. 

Неће стога бити на одмет да скренемо пажњу на известан број 
методолошких упутстава неопходних сваком оном ко би да размишљању о 
парапсихолошким темама приступи са неком неопходном мером непристрасности. 

Претходно, међутим, не бисмо смели изгубити из вида да свака она 
дисциплина која претендује на научни статус мора најпре имати неки егзактно 
проверени и утврђени предмет изучавања, известан корпус чињеница чије 
постојање не подлеже никаквој сумњи. 

То свакако није нека нарочита мудрост и свако би се у начелу са претходно 
поменутом напоменом лако могао сложити. У пракси је то, нажалост, много теже, 
бар када је о парапсихологији реч, па отуда и потреба да се укаже на неколико 



 

препрека што стоје на путу непристрасног процењивања научног статуса ове 
дисциплине. 

Формулисаћемо их у виду извесног броја колико кратких толико и 
неопходних упозорења. 

Упозорење прво: Ако нешто нисмо у стању да објаснимо, то још увек не 
значи да то нешто не постоји. 

Упозорење друго: Ако нам се за неку појаву нуди неко апсурдно тумачење, 
не значи да те појаве нема. 

Упозорење треће: Ако нека појава коренито противречи свеколиким нашим 
претходним сазнањима, не може то бити довољан разлог да је поричемо. 

Упозорење четврто: Ако међу онима што се неком дисциплином баве има 
превараната и шарлатана, како у теорији тако и у пракси, одатле не следи закључак 
да су сви они што се у тој дисциплини огледају преваранти и шарлатани и у теорији 
и у пракси. 

И најзад, ако из признавања неке чињенице проистичу извесни неугодни, па 
чак и штетни закључци у практичном погледу, то још увек не значи да таква нека 
чињеница не постоји. 

А да су сва ова упозорења сасвим на месту, сведочи нам. очигледно и 
уверљиво управо књига Сарџента и Ајзенка. У тој књизи су на ретко трезвен и 

критичан начин сабране неке од најважнијих тековина парапсихологије из којих и 
на основу којих недвосмислено проистиче закључак да се овој дисциплини не може 
оспорити научно достојанство. Данас је, наиме, већ сасвим поуздано доказано - 
доказано пре свега експериментално - да парапсихологија, као и свака друга наука, 
има свој предмет или другим речима известан круг чињеница по нечем сасвим 
особених и несводљивих на чињенице из других научних области и што је 
најважније проверљивих на егзактан начин. 

Грубо узевши, могао би се онај круг појава што их парапсихологија изучава 
поделити у две групе. У прву групу спадају феномени психокинезе, телепатије и 
видовитости. У другу групу спада феномен такозване праве прекогниције. 

Психокинеза, телепатија и видовитост имају као свој заједнички именитељ 
оно што би се могло назвати истровременошћу. У свим овим случајевима простор 
као да не постоји, а тачке између којих се успоставља извесна комуникација налазе 
се у простору такорећи упоредо. 

Насупрот свему томе, права прекогниција, која за разлику од лажне – ту 
разлику Сарџент и Ајзенк не помињу - представља моћ предвиђања оне будућности 
што у датом тренутку не постоји чак ни у заметку, подразумева однос двају 
временски удаљених тачака, при чему субјект степенице на путу ка неком у 
садашњости потпуно непостојећем збивању на известан начин прескаче. 

За сваку од ових паранормалних способности постоји данас читав низ 
експериментално изведених, поузданих доказа у складу са највишим научним 
стандардима. 

Из мноштва таквих доказа издвојићемо за ову прилику само неке. Хајстед 
је, рецимо, доказао да има субјеката који су у стању да металну траку савију као да 
је изложена притиску тежине од пет тона, а да је при том уопште не додирују. А 
Снел и Ван дер Сидје експерименталним путем су утврдили да су неки нарочито, 
обдарени људи у стању да на раздаљини од тридесет километара заштите пацове 



заражене бабесијом, паразитом који напада црвена, крвна зрнца, и то само на 
основу фотографија дотичних глодара. 

Једнако тако поуздано је утврђено и постојање телепатије и видовитости 
огледима што су их поред осталих вршили Ризл и Прат - ова двојица са 
парапсихолошки изузетно обдареним Чехом Степанеком - а потом и огледима 
обављеним у медицинском центру „Мајмонид”. 

Нарочиту пажњу заслужују и резултати до којих је дошао Хонортон, 
вршећи читавих двадесет година такозване gancfeld–експерименте о којима 
Сарџент и Ајзенк такође извештавају. 

Данас више нема сумње ни у то да и права прекогниција постоји. Физичар 
Хелмут Шмит конструисао је машину помоћу које је убедљиво доказао да су 
субјекти са паранормалним способностима у стању да предвиде чак и ток 
распадања изотопа стронцијума, а до истих сазнања о феномену праве 
прекогниције, експериментално проверених, дошли су и сарадници медицинског 
центра „Мајмонид”, вршећи огледе са прекогнитивним сновима. 

Онима, пак, који оспоравају ову парапсихолошку моћ, покушавајући да је 
сведу на неку другу, мање парадоксалну способност, постављају Сарџент и Ајзенк 
следеће разложно питање: Ако су, наиме, субјекти обдарени прекогницијом 
спознавали будућност телепатским или каквим другим сличним начином, којим су 
то онда они досад познатим чулом могли спознати реч или слику чији насумични 
одабир ће се обавити тек следећег дана, као што је то био случај у већ поменутом 
медицинском центру. 

Сарџент и Ајзенк указују и на неоснованост покушаја да се права 
прекогниција сведе на психокинезу, позивајући се тим поводом и на Рајнов 
метеоролошки кључ. Рајн је, наиме, вршио експерименте, са погађањем осцилација 
температуре у пределима хиљадама километара удаљеним од субјеката 
прекогниције. Показало се да овим субјектима и у таквим случајевима полази за 
руком да открију будућност која још увек не постоји, јер било би већ сасвим 
бесмислено тврдити да ти људи помоћу неких својих изузетних психокинетичких 
моћи могу да утичу на температурне осцилације о којима је реч. 

За жаљење је, међутим, што ова двојица аутора не помињу у овом контексту 
огледе са означеним седиштима што их је најпре вршио доктор Ости, а потом 
нарочито скрупулозно и темељито професор Тенев са Парапсихолошког института 
у Утрехту. Тенев је, наиме, свом омиљеном субјекту, Холанђанину Кроазету, 
показао план једне сале од тридесет места и захтевао од њега да се усредсреди на 
неко од њих и погоди ко ће на то место сести, и то у часу кад се о касније случајно 
одабраним посетиоцима још ништа није могло знати. Потом су преко огласа 
позивани учесници у експерименту којима, разуме се, није могло бити било шта 
знано о природи огледа о коме је реч и који су из свежња коверата извлачили 
бројеве места. 

Показало се у неких двеста огледа ове врсте да је Кроазет успевао да погоди 
скоро све оно што се од њега тражило. Било би, међутим, смешно веровати да је тај 
способношћу праве прекогниције обдарени човек имао неку такву психокинетичку 
моћ да помоћу ње усмерава на означена седишта особе о којима у часу 
предсказивања није имао појма. 

Експерименти професора Тенева значајни су и по томе што, искључују 
могућност свођења праве прекогниције на телепатију. Док је Кроазет своја 



 

предсказања изрицао, ни Теневу, а ни било коме другом, као што је већ речено, није 
могло бити познато ништа о будућим посетиоцима сале у којој су експерименти са 
ознашеним седиштима вршени. 

Међутим, ако је у погледу легитимности свог предмета парапсихологија 
несумњиво достојна статуса научне дисциплине, нема она још увек једну одлику 
коју друге науке већ увелико имају. Ако су парапсихолози – то бар сад више није 
спорно - поуздано утврдили постојање извесног круга особених чињеница - 
назовимо их паранормалним - они засад нису у стању да нам за те чињенице понуде 
неко експериментално проверено тумачење. Али - да још једном и тим поводом 
подсетимо на оно прво овде поменуто методолошко упозорење - ако неко нешто 
није у стању да објасни не значи да то нешо не постоји. 

А искушење да се оспори оно што нисмо у стању да протумачимо толико је 
јако да му није одолео чак и један од двојице писаца ове књиге, Сарџент, који је 
издвојио своје мишљење када је реч о неким налазима што иду у прилог постојања 
феномена реинкарнације. 

Пример поучан зато што сведочи у прилог оправданости и једног другог 
овде поменутог методолошког упозорења. Признати да постоје чињенице које 
указују на могућност реинкарнације не значи самим тим усвојити и етичке и 
религијске претпоставке учења о реинкарнацији и потом на основу мањкавости тог 
учења порицати саму ту чињеницу. Налази др Стивенсона, на које се позива Ајзенк, 
а које оспорава Сарџент. и које, узгред речено, може да поткрепи и експеримент 
Делпас о коме се у овој књизи не говори, упућују само тек на закључак да постоји 
нешто што надживљава нашу физичку смрт. 

А да ли то што нас надживљава представља извесну духовну суштину која 
ће потом вечито трајати и да ли се реинкарнација врши према етичким нормама 
њених верских заточника - о томе сам феномен што га је др Стивенсон испитивао 
не говори баш ништа. 

Можемо се, наравно, питати хоћемо ли једног лепог дана да објаснимо све 
оно што је данас још увек необјашњено и о чему нам парапсихологија говори. 

Тешко да је неко кадар, како данас ствар стоји, да нам понуди 
задовољавајући одговор на то деликатно питање. 

Међутим, чак и ако сви они феномени којима се парапсихологија бави 
остану заувек непротумачени, ни то још увек неће бити доказ да их нема. 



ОДНОС НАУКЕ, РЕЛИГИЈЕ И ДРУШТВА ИЗ УГЛА 
БИОЛОГИЈЕ 

Алексеј Тарасјев* 

Институт за биолошка истраживања, Београд 

Резиме: У овој дискусији је истакнуто да су многа погрешна схватања и претпостављени конфликти 
између билогије и религије у прошлости били углавном сукоби међу различитим приступима у 
теоријском домену. На примеру основа синтетичке теорије еволуције (Фишер, Рајт, Добжански) 
илустровано је како научници различитих уверења могу да се сложе у научним стварима. Овај случај 
је такође добра илустрација доминирајућег гледишта међу савременим билозима да наука и религија 
представљају непреклапајућа подручја – НОМА приступ С. Ј. Голда. Такође је истакнуто да сукоби 
настају када се ова подручја преклопе – у случају тзв. „научног” креационизма, еугенике, или 
погрешног коришћења биологије у атеизацији за време комунистичких режима. Коначно, истакнуто је 
да би у дијалогу између науке и религије, попут овог, требало избегавати приказе, благо говорећи, 
научно „неортодоксних” гледишта и оставити их компетентним научним друштвима, да се избегне 
погрешна импресија да религија може коегзистирати само са таквим псеудонаучним гледиштима. 

Кључне речи: биологија, религија, НОМА приступ непреклапајућих подручја, модус за дијалог. 

RELATIONSHIP BETWEEN SCIENCE, RELIGION AND SOCIETY 
FROM THE BIOLOGICAL VIEWPOINT 

Abstract: In this discussion I emphasized that many misunderstandings and supposed conflicts between 
biology and religion were, historically, mostly conflicts among various approaches in theological thought. On 
the synthetic theory of evolution founders example (Fisher, Haldane, Wright and Dobzhansky) I ilustrate that 
scientists with wery diverse worldviews can agree on scientific matters. That case also serves as good 
ilustration of prevailing position among contemporary biologists that science and religion represent non 
overlapping magisterias - NOMA conception of S.J. Gould. I also highlight that clashes occurred when this 
border was crossed - in cases of so-called „scientific” creationism, eugenics, or misuse of biology in 
ateization during the communist regime. Finally, I point out that in dialogue between science and religion, 
such as this one, we should avoid treatises of, mildly speaking, scientifically „unortodox” views and leave 
them to competent scientific communities, in order to avoid false impression that religion can co-exist only 
with such, arguably pseudoscientific, views. 

Keywords: biology, religion, NOMA conception of nonoverlapping magisterias, modus for dialogue. 

Када говоримо о односу науке, религије и друштва из угла појединих наука, 
ту свакако посебно место припада биологији. Ако ни због чега другог, онда због 
тога што у „збирци сувишних увреда” (да позајмим тај термин од професора 
Шушњића [1]) биологији припада велик број „поглавља” те збирке, од којих су 
многа и предимензионирана. Да погледамо, на пример, период формирања 
биологије као теоријски засноване, такозване „тврде” науке – за шта највећа заслуга 
без сумње припада Чарлсу Дарвину. Из тог периода имамо доста информација о 
полемикама, па чак и сукобима, између заступника Дарвинове теорије и 
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представника Англиканске цркве - државне цркве у Дарвиновој домовини. 
Интерпретација тих сукоба понекад поприма и митске размере, као што је то, 
рецимо, случај са полемиком између Томаса Хенрија Хакслија, „Дарвиновог 
булдога” како су га звали, и бискупа Семјуела Вилберфорса која је одржана 1860. у 
Оксфорду [2]. Оно што се мање зна, ређе спомиње, па често и заборавља је, рецимо, 
податак да су у то време скоро сви професори на Оксфорду и Кембриџу били 
заређени свештеници Англиканске цркве [3] - па је и сва подршка која је Дарвину 
стизала од колега са тих институција била такође подршка дела клира Англиканске 
цркве. Стога је све те полемике, уместо као сукоб науке и религије, логичније 
посматрати као нормалну научну полемику коју свака нова теорија изазива са једне 
стране, али и као полемику у оквиру Цркве о значају те теорије и њеним 
евентуалним репрекусијама на црквено учење са друге стране. То важи и за много 
тога што је у XIX веку речено о Дарвиновој теорији од стране представника 
Католичке цркве, где се све то може сагледати и као полемика између 
конзервативне и либералне струје у самој католичкој теологији тог периода [4]. 
Што се православља тиче, да поменем Богословски речник који је, с благословом 
Руске православне цркве, објављен почетком XX века а недавно је преведен и код 
нас [5]. У њему постоји одредница „дарвинизам” која веома похвално говори о 
Чарлсу Дарвину, а на посредан начин и о ауторима тог речника. 

Нас овде, наравно, много више од стања у XIX занима стање у XXI веку. Па 
да погледамо како стоје ствари у области која данас представља интегративни 
фактор целе савремене биологије - у еволуционој биологији и у њој данас важећој 
тзв. синтетичкој теорији еволуције - назив синтетичка потиче од тога што је, 
двадесетих година прошлог века, настала синтезом Дарвинове теорије и генетике 
[6]. Да погледамо који су то људи учествовали у формирању те теорије. Роналд 
Фишер је, на пример, био англиканац - чак је понекад недељом у цркви држао 
проповеди [7]. Холдејн је био левичар [8] - једно време је био и у уређивачком 
одбору листа енглеске комунистичке партије. Био је, дакле, атеиста и марксиста - 
да се овом приликом не упуштамо у честе полемике међу марксистима ко то у 
ствари јесте а ко није. О погледу на свет Сјујела Рајта, трећег великог имена из ове 
области, тешко је нешто рећи јер се по овим питањима много ређе изјашњавао па га 
наводим да не би сте помислили да вршим некакву селекцију. Ипак бих поменуо 
још једног научника који је веома значајан за развој савремене еволуционе 
биологије -Теодосијуса Добжанског или, изворно, Теодосија Добржанског, који је 
из Совјетског Савеза емигрирао крајем двадесетих у Америку и који је био 
православац [9–11]. 

Све ово може послужити као одлична илустрација става који данас заступа 
већина биолога, не сви али свакако већина, да су наука, па самим тим и биологија, 
непреклапајућа подручја, приступ који се често означава као НОМА приступ (од 
енглеског non overlapping magisteria) [12,13]. По овом схватању, с једне стране 
имамо биологију која је у научном објашњењу појава нужно методолошки 
натуралистичка тј. у том објашњавању се не позива на натприродно већ 
искључиво на природне механизме, што уопште не мора водити онтолошком 
натурализму, тј. ставу да је природа све што постоји [14]. С друге стране имамо 
област која се бави системом вредности, циљевима и смислом нашег постојања и 
која укључује велик број различитих погледа на свет, па тиме наравно и религију. 



 

Поред података да су се научници који су имали сасвим различите погледе 
на свет слагали око научних питања не мењајући при томе своја убеђења, у корист 
НОМА приступа може говорити и чињеница да је већина, ако не и сви, проблеми 
који су постојали између биологије и религије били последица, да тако кажем, 
„упада на туђу територију” или, како је то рекао професор Биговић [15], покушаја 
да се од религије направи наука а од науке религија. Најпознатији пример упада на 
територију науке представља такозвани „научни” креационизам - доктрина 
фундаменталистичког крила америчког протестантизма која покушава да Књигу 
Постања користи као основни научни извор за све природне науке [16]. Они с једне 
стране покушавају да се представе као заступници свих верника чији је поглед на 
свет наводно угрожен од стране еволуционе биологије, док с друге стране 
покушавају да се представе и као настављачи дела великих имена из историје 
биологије који су заступали креационизам. Тај креационизам нпр. Линеа или 
Кивијеа је био научна теорија која је у њихово време била с разлогом важећа у 
биологији али је, такође с разлогом, одбачена након појаве Дарвинове теорије [16]. 

Међутим, постоје и упади на територију религије. Мада би се, наравно, 
могло полемисати да се ту не ради о науци већ о покушајима њене злоупотребе од 
стране заступника неких других погледа на свет, ипак се све то често чинило под 
плаштом науке, у име науке и заклањајући се иза науке. Свима нама су добро 
познати примери злоупотребе биологије у атеизацији становништва до којих је 
долазило код нас. Такође, добар пример упада на територију ситема вредности 
представља и еугеника - поушај „побољшања људске врсте научним средствима” 
који је у Америци служио као покриће за рестриктивну политику имиграције а 
довео је и до присилне стерилизације многих који су означавани као „слабоумни” 
[17]. Овоме је жесток отпор пружала Католичка црква, поред осталог и због тога 
што су се они који су означавани као недовољно квалитетни да би у већем броју 
били пуштани у Америку у великом проценту састојали из њених верника [17]. 

Каква је ситуација данас код нас? Па, можемо је оценити као ровиту. С 
једне стране, могу се срести рецидиви схватања да је религија нужно 
супротстављена биологији. С друге стране, мада већина правславних теолога нема 
никаквих проблема са прихватањем еволуционе биологије (види нпр. [18]), постоје 
и званична црквена издања која садрже скоро од речи до речи преписане ставове 
тзв. „научних” креациониста (као нпр. [19]). Стога нам је дијалог између науке и 
религије, па и у форми оваквих семинара и округлих столова, преко потребан. 
Овакви скупови носе, међутим и одређене ризике. Мислим да би се на њима пре 
свега морали држати оног што је важеће у струкама којима се бавимо а све што би 
могло бити спорно оставимо за стручне скупове. При томе мислим и на оно што је 
на овом скупу речено о наводном „научном” проучавању утицаја молитве [20]. 
Уколико говоримо о аутосугестији, „плацебо” ефекту, или благотворном дејству 
пријатељског непосредног окружења - ту нема ништа спорно. Али ако говоримо о 
молитви у сакралном смислу, о „дијалогу између човека и Бога”, онда је покушај да 
се то „ухвати” у епрувету или неку статистичку методу неприхватљив. Жао ми што 
професор Биговић тренутно није ту, јер мислим да је то крајње неприхватљиво и са 
богословског становишта. Ако, међутим, говоримо о неком облику утицаја путем 
„биоенергије”, онда то у принципу може бити проучавано од стране науке, али то у 
сваком случају није тренутно важеће схватање. Оно је, у случају молитве и са 
методолошке тачке крајње спорно. Помињали сте, на пример, Голтона. Он је 



велико име у историји генетике, али он је био и типичан викторијанац. Његово 
гесло је било „ако можеш бројати - број” и он је стварно све што је могао бројао и 
мерио. То је у неким областима довело до значајних открића (у генетици, 
метеорологији, испитивањима отисака прстију) али је често бивало и крајње 
бизарно. Такво је било прављење „мапе лепоте Енглеске” (све са изохипсама) на 
основу броја лепих жена које путујући по њој срео, или мерење, са пристојне и 
тачно прорачунате удаљености, „карактеристичних обима” афричких жена које су 
долазиле на изворе. У ову другу групу спада свакако и Голтоново проучавање 
„ефикасности молитве” [21]. За методолошки коректну анализу ви би сте морали 
бити сигурни да ли се неко стварно моли или не, што наравно не можете знати, а 
такође би у контролоној групи морали имати оне који би се иначе молили за своје 
болесне ближње, али који то ради експеримента не би чинили, што је, бар из мог 
угла, етички неприхватљиво. А против заговарања разних, благо речено 
„неортодоксних”, хипотеза на оваквим скуповима постоји и један крајње практичан 
разлог. Може се, наиме, стећи погрешан утисак да религија може бити 
компатибилна само са таквим приступима, што не само да није тачно већ је и у 
супротности са основним циљем оваквих скупова. 
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QUO VADIS, DOMINE? 

Владимир Ајдачић* 
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И пре смрти бивам мртав, 
И пре суда сам се осуђујем! 

св. Сава 

Резиме: Човек је овлaадао фундаменталним знањима из физике, и то како елементарних честица 
микросвета, тако и великих васионских пространстава макросвета. И мада је остало још доста 
непознатог, највећа непознаница остао је човек сам себи. Општа превага материјалног над духовним 
води злоћудном расколу човековог бића. Зато је потребно да се окренемо спознаји себе, ка 
хуманитарним учењима, уметности и непресушним врлинама духовности из наше богате прошлости. 

Кључне речи: наука, Велики прасак, историја Универзума, честице микросвета, однос природних и 
хуманистичких наука. 

QUO VADIS, DOMINE? 

Abstract: The man has mastered the fundamental knowledge of physics, not only the elementary particles of 
the microworld, but also the huge universe spaces of the macroworld. Although, there is still a lot of the 
unknown, the greatest mystery to a man is he himself. The general predominance of the material over the 
spiritual leads to the evil split of the human being. Therefore it is necessary to turn ourselfs to understanding 
of our own beings, to the humanities, the art and perpetual virtues of spirituality from our own rich past. 

Keywords: Science, Big Bang, history of the Universe, particles of the microworld, the relationship between 
natural and humanistic sciences. 

У прошлом миленијуму одиграле су се две велике техничке револуције. До 
њих су довела открића парне машине (Џемс Ват, 1736-1819) и полифазног система 
произвођења, преношења и коришћења електричне енергије (Никола Тесла, 1856-
1943). Затим је на сцену ступила нуклеарна енергија, ослобођена у вихору Другог 
светског рата (Енрико Ферми, Чикаго, децембар 1942). 

Две атомске бомбе бачене на јапанске градове Хирошиму и Нагасаки 
августа 1945. најавиле су човечанству могућност блиске апокалипсе. Док је ранијих 
миленијума смак света могао да буде изазван само громадним небеским телима, 
током последњих шесдесет година човек је овладао таквим моћима да сам може да 
суди животу на планети, да га затре у времену мереном данима, недељама или 
месецима. Његов прст сад стоји на нуклеарном „обарачу”, а нова још страшнија 
оружја он даље развија. 

Делује запрепашћујуће да се модерна цивилизација нашла у таквом 
положају после XX века, века грандиозних продора науке захваљујући којима је 
човек премостио крајње међе реалног света, изградио јединствени мисаони мост 
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између елементарних честица и Свемира. У чудесној слици света коју је чоивек 
спознао, он је себи остао највећа непознаница и казна. 

 
Слика 1. Размерник Природе 

Изгледа да је велики немачки математичар Карл Густав Јакоби (1804-1851) 
погрешио када је изрекао мисао да је основни циљ науке да оплемени људски дух. 
Тај циљ у новијем добу сигурно није остварен - време прошло и садашње пружају 
нам бројна сведочанства о злоупотребама науке. Процеп између човековог 
мисаоног и духовног развоја све више се шири и не види се крај оваквог тока 
ствари. Данас се не истиче ниједан значајнији мислилац, филозоф хуманиста, који 
се бави овим проблемом, тако да он „званично” не постоји. 

Урушавање античких идела о хармонији у односу човека према људима и 
Природи одвија се све брже и брже у нашем свету усмереном ка освајању 
материјалних добара, постизању економске, политичке и војне премоћи. Цена 
овакве оријентације постојећег друштва је претешка не само за људски род, већ и за 
планету Земљу. 

Четири праматерије Старих Грка: земља, ваздух, ватра и вода, несумљиво 
неопходне за живот, у кратком раздобљу су у високом степену деградиране и/или 
постале недостатне људима и осталим живим бићима на Земљи. У многим великим 
градовима ваздух је веома загађен, а вода није за пиће. Добар део тла је 
контаминиран тешким металима, штетним органским материјама или је учињен 
неупотребивим за обраду и живот на њему. „Нуклеарне ватре” су за собом већ 
оставиле толику количину радиоактивног отпада (активности веће од 1023 бекерела) 
да његова радиоактивност премашује збир природне радиоактивности Земљине 
атмосфере, хидросфере и тла до дубине од неколико десетина метара! 

Поред сталне деградације човекове животне средине, до које доводи 
незасито потрошачко друштво, повремено се изводе сулуди експерименти и дејства 
на Земљи, најчешће војне природе. Поменућу само неколико: пробе нуклеарног 
оружја, експлозије нуклеарних бомби у Ван Аленовом Земљином магнетном 
прстену (одмах по његовом открићу!), прегревање слојева јоносфере 
микроталасним зрачењем (америчко оружје HAARP за „рат звезда”) и дејствовање 



 

муницијом са осиромашеним уранијумом. У магацинима великих сила одложене су 
небројене тоне вишекомпонентних нервих бојних отрова, којима ће се, скоро је 
извесно, ускоро придружити још опаснији производи генетичког инжењерства са 
својствима селективног деловања на изабране противнике! То је, разуме се, само 
оно што је шире познато. А шта још постоји што ми не знамо!? 

Увелико се ради на глобалној контроли људске свести и мишљења путем 
пропаганде, наметања одређеног начина живота, а и коришћењем техничких 
средстава (HAARP и сл.). Већ се назире поларизација света на мали број земаља са 
веома имућним и дуговечним људима, који ће владати планетом („soft-ware” 
човечанства!) и оних других са бројним сиромашним и кратковечним људима 
(„hard-ware”), који ће бити потребни моћницима и онда када буду постојали 
интелигентни роботи. 

Човек нашег доба не само да је упознао основно устројство реалног света 
(в. Размерник Природе), већ и многе његове фине детаље, затим силе које њим 
владају, као и његову генезу. У многим појединачним случајевима, било у 
структури ствари или у природним појавама, открива се постојање чисте хармоније 
или, пак, хаоса, а негде се њиховa дејства прожимају. Тако предање каже да је 
Демокрит сматрао човека продуктом игре нужности и случајности. Међутим, на 
наше запрепашћење свуда, као у случају хармоније, тако и хаоса, откривамо 
„присуство” математике! Отуд нам се неминовно намеће питање због чега она на 
тако чудесан начин објашњава структуре и збивања у Природи? Несумњиво, 
намеће нам се закључак да постоји нешто дубље иза свега што још нисмо или 
никада нећемо докучити. 

Још Старим Грцима хармонија која је среће у појавном делу Природе 
привлачила је велику пажњу. У геометрији облика, небеским сферама које „свирају 
уметничким делима великих мајстора, они су откривали „божански поредак”, за 
који, као и за хаос, ми данас располажемо још већим обиљем примера. Бацимо само 
поглед на структуру микросвета, која нас својом „шаром” неодољиво подсећа на 
пиротски ћилим наших бака. 

Не мање успехе, од оних постигнутих у објашњењу устројства материје, 
човек је постигао и у откривању њеног постања - генези. Настајање време-
простора, појава природних сила и настајање елементарних честица непосредно по 
Великој експлозији представљају прве акорде „свемирске симфоније”, која ево већ 
траје 12 милијарди година. Слика историје Свемира, поред тока догађаја, показује 
нам и невероватну границу до које досеже наше данашње теоријско знање (грубо 
до 10-43 секунде). Захваљујући истраживањима помоћу акцелератора 
наелектрисаних честица и изучавањима ниско и високоенергетског зрачења које 
доспева из космоса, прикупљен је обилан чињенични материјал о дешавањима у 
Свемиру у врло кратком времену по Великој експлозији (Big Bang). 

Из свега реченог можемо да закључимо да је човек својим умом овладао 
„бескрајима” простора и времена. Он је открио да три природне силе: 
гравитациона, електрослаба и јака сила обликују нама познати свет и боље упознао 
далеке звезде и галаксије од самога себе. 

У релативно кратком времену интелектуалног сазревања наша цивилизација 
дошла је до бројних спознаја, тако да њој сада не недостаје знање већ мудрост. 
Постојећи ток ствари - глобализација и све већа подела на богате и сиромашне, 



моћне и немоћне, разарају „колективно биће” наше планете - људски род, и доводе 
у питање сам смисао човековог живота. 

 

У науци се ствара неплодно тло за велике идеје и хуманистичка прегнућа. 
Све више су на цени фах идиоти који се идеално уклапају у турбокапиталистичке 
производне структуре. Зато и највећа открића до којих може доћи, као што би, на 
пример, било откриће функционисања људске свести, буде страх од злоупотребе и 
нехуманих примена. 

Општа превага материјалног над духовним води злоћудном расколу 
човековог бића. Наука, уметност и религија у овом времену попримају 
диспропорционалне тежинске вредности. Материјална добит - новац у свету у коме 
живимо - постаје основни аршин. Њиме се не може стећи душевни мир, побудити 
племенита осећања и решити проблем суочавања са неминовним крајем живота. 
Зато је потребно да се окренемо спознаји себе, ка хуманистичким учењима, 
уметности и непресушним врелима духовности из наше богате прошлости. 

Још је Никола Тесла у своје време „тражио” више светлости, доброте и 
самилости. Да ли се свест о потреби за тим може развити у школи сутрашњице, 
која би у знатно већој мери морала да обраћа пажњу хуманистичким вредностима? 
Да ли је био у праву атомиста Павле Савић, који је у вези са решавањем ових 
проблема исказао веру у моћ људског разума, или биолог Петар Мартиновић, који 
је у инстинкту људског бића суоченог са непосредном катастрофом видео 
покретачку снагу за радикалне промене човековог односа према животу и 
Природи? 



 

Тешко је предвидети даљи ток збивања, да ли ће доћи до скорог освешћења 
или не. Време неумитно тече, бат глобализације постаје све јачи - ништа добро се 
не указује на видику. Ето довољног разлога који све нас треба да подстакне на 
размишљање и непосредну акцију. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

QUO VADIS, DOMINE? 
Апостол Петар је, према легенди, хтео да побегне из Рима да не би био стављен 
на муке. На Апијеву путу, via Apia, сретне Исуса, који је долазио у Рим и упита 
га: Quo vadis, domine? И овај му одговори: Vado Roman iterum cruicifigi – идем у 
Рим да ме по други пут разапну на крст. Петар се посрамљен врати у Рим, где је 
био мучен и где је умро. На месту где се то по легенди догодило подигнута је 
црква Quo vadis. 
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Резиме: Постављено је питање односа актуелне (текуће) науке и „неуобичајене” науке, то јест нових 
(другачијих) научних идеја, у контексту схватања Томаса Куна о парадигмама и нормалној науци. 

Кључне речи: aлтернативна наука, парадигма, нормална наука, схватања Томаса Куна, структура и 
композиција Библије, структура генетског кода, златни пресек. 

DOES AN ALTERNATIVE SCIENCE EXISTS? 

Abstract: In this discussion are given the proofs that an alternative science does not exists. The science is a 
science or nothing. It is important only the reality of the truth. – The things are such and such, in accordance 
with a current science or in accordance to just very new ideas. 

Keywords: alternative science, paradigm, normal science, Thomas Kuhn’s viewpoint, structure and 
composition of Holy Bible, structure of genetic code, golden mean 

У диксусији за Округлим столом, а поводом мог саопштења, постављено је 
и питање „алтернативне науке”, у смислу да све оно што се не слаже са 
преовлађујућим мишљењем унутар актуелне (текуће) науке, може евентуално да 
„иде” само у некакву „алтернативну науку”. Ако сам добро разумео, приговор се 
своди на то да упркос томе што сам у свом кључном научном раду, објављеном у 
релевантном међународном часопису (Biosystems, 46, 1998, pp. 283-291) дао доказе 
и аргументе1 да је генетски код строго детерминисан златним пресеком, то за 
актуелну (текућу) науку нема значаја, јер је преовлађајуће мишљење другачије, а 
наиме да је генетски код пробабилистичке, то јест вероватносне природе. Наводно 
су најпре могли постојати организми изграђени од протеина са само 7-8 
аминокиселинских молекула, уместо са свих 20 како следи из строгог златно-
пресечног детерминизма. 

Овај и овакав приговор није у сагласности са оним поимањем науке које 
карактерише филозофију науке Карла Попера, и тиче се самог суштаства науке, 
којим се захтева најбржи могући пут до научне истине, без обазирања на стање 
ствари у актуелној науци, а јесте у сагласју са оним делом теорије Томаса Куна (о 
структури научних револуција) који се тиче тзв. „нове традиције” нормалне науке, 

                                                      
* e-mail: mmr@eunet.yu 
1 Академик M. Сарић, Општи принципи научно-истраживачког рада, 5. издање (Српско друштво за 
историју науке, Београд), стр. 16: „Филозофија се разликује од науке по три битне чињенице: у 
филозофији не постоје докази, не постоје теореме и не постоје питања која могу да се реше са да или 
не. Међутим, непостојање доказа не значи непостојање аргумената, само што они нису резултат 
егзактних истраживања као што је то случај са аргументима у егзактним наукама” (подвукао МР). 



за коју се тражи да се до краја „иживи”, чак и тада када су њени кључни концепти 
доведени у питање. [Наравно, Кунова идеја о парадигмама као универзално 
прихваћеним обрасцима решавања научних проблема у одређеном раздобљу, 
између две научне револуције, јесте прихватљива, али не и став о томе да 
„нормална наука” треба да има предност у односу на потпуно нове, и другачије, 
идеје „неуобичајене науке” које традицију нормалне науке оспоравају]. 

Приговор је у сагласности и са стањем ствари у науци на прелазу из XX у 
XXI век, које је такво да се потврђује једна од давно претпостављених премиса – да 
нико више не кочи развој науке од самих научника, оличених и окупљених у 
чланствима уредништавâ водећих часописа и/или у изабраништвима рецензентских 
(експертских) листи и асоцијација. Баш тако, како каже Кун: „Чланови једне дате 
научне заједнице чине једину публику и једине судије рада те заједнице”, сагласно 
„релативној реткости ривалских школа у развијеним наукама.” Експертским 
рецензентским поступцима ривалске идеје су практично искључене, јер је кључни 
критеријум сагласност са „матицом” текуће науке, која је једина „овлашћена” да 
промовише коначно објашњење [које је, према Карлу Поперу, недосежно, јер 
ниједан научни проблем (explicandum) никада не може бити до краја „покривен”, 
чак ни најбољим могућим објашњењима (explicans)]. 

* 
Можда се то не види директно из мог саопштења, али је мој циљ био управо 

то, да критикујем важеће критеријуме научне критике (која, заправо, изван 
рецензентских поступака и не постоји). А догодили су се, последњих деценија, 
научни резултати изван матице, изван основног научног тока, и то у 
најфундаменталнијем научном подручју, оном које се тиче периодног система 
хемијских елемената (ПСЕ) и система генетског кода (ГК). Показује се да су и један 
и други систем детерминисани најбољом могућом – симетријом, пропорцијом и 
хармонијом; детерминисани су златним пресеком и генералисаним златним 
пресеком2. И даље се показује да у оквиру укупне традиције егзактне природне 
науке за ове резултате нема узора. Ненадано, узори су се појавили у структури и 
композицији светих књига и ремек-дела класика књижевности, на начин како сам 
то показао у саопштењу. 

Ако је то тако, онда се поставља питање образовања будућих истраживача, 
јер је садашње стање такво, на светском плану, да бар 95% истраживача у 
природним наукама, током школовања, у својим програмима није имало прилике да 
чује ни о златном пресеку, нити о Фибоначијевом и Лукасовом низу3.  

Очигледно, поново смо се нашли у ситуацији, да се показује да 
најплодоносније поље истраживања јесте оно које се налази на подручју „ничије 
земље”, између науке и филозофије; између научног и религијског поимања односа 
целине и делова, где откривамо да религијско поимање, исказано кроз канонско-

                                                      
2 Реч је о детерминацији вредностима златног пресека израчунатим из квадратне једначине ф2 – ф1 – 
ф0 = 0, и вредностима генералисаног златног пресека, израчунатим из једнакости фn + (фn)n+1 = 0.  
3 Руски научник и филозоф Д.Н. Трифонов још педесетих година XX века је доказао да је ПСЕ строго 
детерминисан Златним пресеком преко Лукасовог низа, али је то у науци практично остало 
незапажено (в. о томе у: Флогистон, бр. 12/2002).  



кодовну4 структуру светих књига има приоритет, јер те исте научне истине које 
тамо налазимо, додуше тек у најновије време, и у оквиру науке, и то не у њеном 
главном току, већ у токовима који ће, у неком не тако далеком будућем времену, 
бити сагледани као – рађање нове парадигме! 

* 
Али, вратимо се на почетну идеју – алтернативне науке, по дефиницији, не 

може бити! Наука јесте, или није наука. Нема трећег. Друго је питање што наука у 
свом развоју може да западне и у такву кризу да није ни свесна (нису тога свесни 
сâми истраживачи)5 да постоји проблем у њеним приступима, поступцима и/или 
садржајима, и наставља да се понаша по старом, све док се довољно дуго не 
изживи, а у читавом том времену иживљавања она, наука, уместо да постаје све 
строжа и критичкија, неминовно се, попут филозофије, утапа у реторику и (јавно) 
мнење – постаје само карика више у ланцу реторичке културе6. Најбољи пример за 
реторичност актуелне науке, где је уместо строге науке постала јавно научно 
мнење, јесу управо ПСЕ и ГК. Периодни систем елемената двослојне структуре, 
тродимензионалност периодног система, и детерминисаност златним пресеком, 
чекају пред вратима текуће „нормалне науке” већ неколико деценија (в. фусноту 3). 
Разумевање генетског кода, с друге стране, полази од погрешне претпоставке – већ 
деценијама важеће парадигме (уведене у науку од стране данског научника 
Вилхелма Јохансена још 1909. године) – да су организми детеминисани само 
„генотипом” и „фенотипом”, уместо: „типом родитеља”, „фенотипом”, „генотипом” 
и „типом индивидуе”, како то стоји у изворном раду родоначелника генетике 
Грегора Мендела, и како једино има смисла7. 

* 
Али, проблем кода постоји и на најопштијем плану, у таквој мери да је 

сметња разумевању могуће везе канонско-кодовних структура светих књига и 
ремек-дела класика светске књижевности с једне, и природних кодова, с друге 
стране. Кад би се у оквиру природне науке могло разумети да је сваки природни 
систем карактерисан не било којoм, већ уређеношћу редоследа елемената система, 
(кореспондентном редоследу у низу природних бројева), тада би се схватило и то 

                                                      
4 Кад се овде говори о кодовности светих књига, онда се мисли на кодове, такве какви су дати 
изворним текстом у нормалном читању (сагласне са природним кодовима на начин како је то 
показано у мом саопштењу), а не и на накнадно конструисане кодове, генерисане из читања Библије, 
на пример, под одређеним „углом”, како је то учињено у сада већ познатој књизи Drosnina The Bible 
Code (Orion, London, 1997), у којој се компјутерским избором текста „откривају” наводне предикције 
за будућност. На жалост, са појавом таквих књига отежано је предочавање правог (природног) 
Библијског кода. 
5 Т. Кун, Структура научних револуција (Нолит, Београд, 1974), стр. 92: „Научници раде на основу 
модела које су стекли школовањем и доцнијом изложеношћу литератури, често не знајући сасвим, или 
немајући потребе да знају, које су карактеристике овим моделима дале њихов статус парадигми 
научне заједнице”. 
6 Ј. Аранђеловић, Реторичка култура и начело филозофије (Завод за уџбенике и наставна средства, 
Београд), стр. 11: „Тако се показује нешто необично, нешто што је у много чему изненађујуће: 
потискивањем мнења, увођењем ‘сигурнијих’ путева сазнања, напредује се у учвршћивању и јачању 
мнења. ... Тежњe да се мнења искорене, да им филозофија окрене леђа, само су филозофију све више 
упућивале на њих, утапале је у мнења уместо да је заувек избаве из њиховог окриља. Нешто слично ... 
показује се и у науци.” 
7 Детаљније о овоме видети у: M.Rakočević, Logic of the Genetic code (Naučna knjiga, Beograd, 1994). 



да сваки природни систем, per se, мора бити и код. А у текућој природној науци се 
то не може разумети јер су кодови, преко теорије информација, уведени у науку као 
конвенције, а не као природне датости. (Видети о томе детаљније у саопштењу, 
посебно у одељку о односу Шеноновог и Геделовог кода.) И када ја у свом 
саопштењу предочавам „Прво, друго и треће Мојсијево бројање”, па „Бројање 
Светог Јована Богослова”, ја тиме настојим да укажем најмање на две ствари. Прво, 
да то бројање јесте такво да се, ipso facto, подразумева редослед кореспондентан 
редоследу у низу природних бројева; и друго, да је ту реч о строгим кодовима, 
таквим да кореспондирају са логиком природних кодова. 

Отежавајућа околност за моје настојање да предочим низ природних 
бројева као основну азбуку универзалног кода природе, важећу и за све могуће 
видове тог кода (какви морају бити хемијски код – ПСЕ, генетски код, природни 
говорни језик, итд), јесте у ономе што би требало да буде олакшавајућа околност, а 
то је да у ПСЕ хемијски елементи иду заиста тим редоследом: водоник као први 
могући елеменат, хелијум други, литијум трећи, и тако редом. И уместо да се 
схвати да је у питању универзална, општеважећа суштина, схваћено је (у оквиру 
науке) тако да редослед хемијских елемената, сам по себи, нема посебног значаја, 
баш као што су математичари, пре осам векова, схватили да, наводно, нема смисла 
говорити о природним бројевним системима, пошто бројевни системи могу бити 
једино конвенције и ништа више. На тај начин, хемичари су од самог открића ПСЕ 
па надаље били ускраћени за могући закључак да октална периодичност својстава 
хемијских елемената јесте истовремено и доказ да је октални бројевни систем један 
од могућих природних бројевних система. 

Са увиђањем да и златни пресек може кореспондирати са низом природних 
бројева8, а посебно да то може генералисани златни пресек9, повећане су шансе да 
се и у оквиру науке схвати неминовност узимања низа природних бројева за 
основну азбуку универзалног кода; да се и у науци схвати оно што су ствараоци 
структуре и композиције светих књига и/или ремек-дела светске књижевности, чак 
миленијумима уназад већ били схватили, и применили. 

                                                      
8 Најпре је показано да „вредности Хаусдорфових димензија случајног Канторовог тријадног скупа за 
различите димензије N” представљају заправо вредности златног пресека степеноване низом 
природних бројева: ф0, ф1, ф2, итд, до бесконачности (Ђ. Коруга, Информациона физика: у потрази за 
научним основама свести, у: Свест – научни изазов 21. века, Д. Раковић i Ђ. Коруга, ед. (ECPD, 
Београд, 1996), стр. 244; а затим је показано и да су позиције аминокиселинских конституената 
генетског кода на шестобитном бинарном дрвету, на исти такав начин детерминисане, са вредностима 
од ф0 до ф9 (Реф. [18] у саопштењу МР). 
9 О детерминацији аминокиселинских конституената генетског кода на шестобитном бинарном 
дрвету генералисаним златним пресеком, са вредностима ф0, ф1, ф2, итд до ф41, видети у Реф. [23], 
Supplement 1 (2002). (Са увидима, предоченим у претходној и овој фусноти, о кореспонденцији 
златног пресека са низом природних бројева, при чему је златни пресек, сам по себи, ирационалан 
број, карактерисан несамерљивошћу, постаје додатно разумљив и оправдан „вапај” великог Платона 
од пре скоро две и пô хиљаде година: „Недостојан је човекова имена онај, ко не зна да дијагонала 
квадрата није самерљива са његовом страницом”.) 
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Αρμονιη αϕανης ϕανερης κρεισσων2. 
Ηρακλειτος Σσκοτεινος 

Резиме: У дискусији ћу се ограничити на разматрање односа науке, религије и друштва са аспекта 
системског приступа односа дела и целине. Од свих односа који су познати у науци показује се да је 
најбољи однос који даје закон златног пресека (ЗП). Његову реализацију налазимо у структуралном 
уређењу, енергетским и информационим процесима у нашем бићу, укључујући и свест. Даје се једно 
виђење исходишта митова и религије, као и њихов значај за друштвене односе. У циљу успостављања 
хармонизованих друштвено-економских односа, предлаже се структурално уређење националних 
економија и светске економије по закону златног пресека. 

Кључне речи: свест, митови, религије, друштво, златни пресек 

GOLDEN MEAN: TEOS EPO MEHANES 

Abstrаct: In this discussion part-whole relation in science, religions and societies from the system point of 
view is considered. Golden mean (GM) is one of the best approaches to solve this problem, because it has 
been found as a basis of planets order in Solar system, organization of sunflowers, and structures, energy and 
information of our being, including consciousness. One possible explanation of what is point of departure of 
myths and religions is given. Their relevance for human history is considered. In order to estabilish harmony 
in society, structures of national economies and world economy, parts vs. whole relations, based on golden 
mean are proposed. 

Keywords: consciousness, myths, religions, society, golden mean 

 

13. НАУКА: ШТА ЈЕ ЗЛАТНИ ПРЕСЕК? 

Постоји више начина да се објасни шта је златни пресек? Овом приликом 
објашњењу ћемо приступити преко примера. Ево једног могућег: ако желимо да 
направимо кућу онда треба, поред осталог, да одредимо њену укупну висину (H). 
Међутим, висину куће детерминисаће два главна дела; основна висина (h) и висина 
крова (κ). Поставља се питање у каквом односу треба да буду укупна висина, 
основна висина и висина крова, да би кућа имала највећу естетску вредност, тј. да 
би изгледала складно. Одговор је једнозначан и гласи: односи треба да буду 
H:h=h:κ, јер тада се добија визуелни утисак склада, тј. најбоље пропорције. Ово је 
у науци познато као решење које је названо златни пресек (ЗП)[1]. Слично је и са 
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површинама. Испитивања су показала да је правоугаоник са пропорцијама 
страница по ЗП био избор већине испитаника. За закон ЗП су знали и стари народи. 
На пример, стари Грци су правили своје храмове тако да је укупна висина храма, 
висина стубова и висина крова била решење ЗП. Код старих Египћана пројекције 
површина страница пирамиде су биле у односу на базну површину пирамиде по ЗП. 
Видљива реализација ЗП код биљака је уочљива у већини случајева, а код 
сунцокрета је изразита. Ова запажања довела су нас до открића да су микротубуле 
кодиране по закону ЗП [2], а што је касније показано и за генетски кôд [3]. 
Захваљујући савременим истрaживањима из астрофизике знамо да је и распоред 
планета у Сунчевом систему, такође уређен по закону златног пресека. [4] Наша 
даља истраживања су показала да је и читава ембриогенеза и еволуција, уствари 
„рандом” пертурбациони скуп са основом ЗП и да се енергетско-информациони 
процеси на релацији човек-природа дешавају такође по законима ЗП[2,5]. 
Нарушавање односа делова према целини на релацији биомолекули-ћелија-ткива-
органи-организам води дисхармонији, а самим тим и генерисању неких врста 
психосоматских патолошких стања. Шта решава ЗП? Неколико важних ставри: (1) 
када год имамо мноштво састављено од јединки које имају вишеструке особине, па 
желимо да функционисање система као целине буде хармонизовано, тада 
приступамо мултифакторској оптимизацији односа део-целина са аспекта ЗП, (2) 
када се јаве здравствени проблеми функционалне физиолошке природе неког 
органа, тада је настала дисхармонија у организму која је нарушила, у мањој или 
већој мери, складно функционисање тога органа са организмом, јер је њихово 
функционисање детерминисано ЗП који се успоставио у току ембриогенезе; (3) 
када се јаве психолошки проблеми менталне природе тада су нарушени механизми 
рада управљачког система (неурона и нервног система) организма по ЗП, али када 
се јаве проблеми духовне природе тада су нарушени механизми односа ћелија-
организам у микротубуларној мрежи тела и/или на релацији тело-управљачки 
систем (неуро-ендокрино-имуни систем) који су такође детерминисани законом ЗП. 

21. СВЕСТ: ЗАКОН ЗЛАТНОГ ПРЕСЕКА 

Не само да је по закону ЗП устројено биохемијско-физиолошко 
функционисање нашег тела, већ и биофизичке основе наше свести. Биофизика наше 
свести започиње на молекуларном нивоу и могу настати три основна стања: 
органска, биолошка и ментална свест. Биофизику органске свести карактерише 
детерминистички хаос који формирају у првом реду дипол-дипол интеракције 
биомолекула. Биолошка свест започиње од ДНК, и преко интеракције амино 
киселина из протеинског састава и воде, првенствено као јон-дипол интеракција 
реализује се у форми енергетско-информационог кôдног система. Ментална свест 
је структурално тријадно-дијадна, при чему тријаду чине: психо-соматска, духовна 
и душевна. Свака од ове три су дијадне, па код психо-соматске свести имамо: (1) 
неуралну (детерминистички хаос кваната-неуротрансмитера) која започиње 
интеракцијом биомолекула на синапсама (микротубуле, клатрин-
неуротрансмитери) и даље се уобличава преко неуралних мрежа и мозга, (2) 
телесну (детерминистички хаос континуума) која се реализује у микротубуларној 
мрежи тела насталој у току ембриогенезе. Дијада духовне свести је: (1) квантно-



 

детерминистичка која настаје и реализује се у можданим структурама (квантни 
континуум) и (2) фрактално-квантна, која се као квантни хаос остварује унутар 
микротубула које улазе у састав микротубуларне мреже тела, под утицајем 
квантних електромагнетних и гравитационих дејстава (континум квантног). Дијаде 
душевне свести су: (1) квантни хаос у протеинском ланцу тубулина -N-Cα-C-N-Cα- 
који је у резонантном односу са димензијом N=1 (фрактални хаос квантног), и (2) 
хаос квантно-фракталног у атому угљеника Cα клатрина који је у резонантном 
односу са димнезијом N=0 (фрактални хаос континуума). Због оваквог устројства 
наше биолошко биће има истовремено смртну душу (свесну телесну, локалну, која 
је резонантна са N=1, и која са престанком функционисања нашег тела престаје да 
постоји, јер се квазиједнодимензионални ланац протеина распада) и бесмртну 
душу (духовну-нелокалну и безвремену, која је у непосредној вези са N=0, и која са 
престанком рада тела тунелује, као фрактални хаос гравитина- гg3/2, у димензију 
N=0). Имајући у виду да вода може да прави кластере сличне клатрину 
(кристализација око тачке - 0D), онда она симулира духовно стање на принципима 
N=0. Међутим, када дође до дефекта у кластеру воде или се поремети динамика 
оркестрације измена водоничних веза, онда долази до наших телесних, духовних и 
душевних немира. Нарочито то долази до изражаја код кластера воде који улазе у 
састав микротубула (микротубуларне мреже тела) који формирају декомпоновани 
кôдни систем 53=125 из квантног хаоса три јона водоника настала „растезањем” 
дипола воде, с једног на други крај микротубуле, дужине око 500 nm. [6] 

34. ТЕОS ЕPО МЕHАNЕS: ТЕХНИКА И РЕЛИГИЈА 

Техника нису само направе, машине и уређаји, како ми обично мислимо. 
Техника је шири појам, јер прожима структуру, организацију и динамику било ког 
система, а не само отелетвореног у форми машина. Дакле, идеја техничког налази 
се у свим системима без обзира на њихов карактер, а машине и уређаји су само 
један вид реализоване технике у физичком свету. Други вид материјално 
реализоване технике је природа, а у оквиру њеног садржаја су и биолошки системи. 
Оба ова система имају способност да генеришу свет идеја, јер је код њих остварен 
однос садржаја и форме техничког приближно по закону ЗП. У односу на степен 
тог остварења зависи квалитет остварења физиолошких и менталних стања и 
процеса нашег бића. Успостављени однос садржаја и форме у нашем бићу, у 
оквиру биофизичког постојања, омогућава квази-оствaрења димензија N=0 и N=1, 
односно Света идеја. Свет идеја је, по себи и за себе, Свет, и у њему је остварено 
савршенство односа садржаја и форме технике као закона златног пресека. 
Остварење технике у данашњим машинама и уређајима је само понегде 
реализовано по форми, али не и по садржају, по закону ЗП, па је данашња техника 
„диносауруског” типа. Због немогућности потпуне реализације технике у 
биолошким системима по законима златног пресека, код нас настају системске 
грешке у функционисању организма и његове интегралне функције свести. Степен 
тачности реализације технике је последица бољег или лошијег генерисања и 
функционисања дијада духовне и душевне свести, односно динамике измене 
водоничних веза код кластера воде у микротубулама. Како је у њима лоцирана 
„повратна спрега” са исходиштем, онда се оне у појавном облику форме свести 



генеришу као митологије, магије и религије. Свест, као стање димензије N=0, је 
дата као кôд 53=125 елемената и може у микротубулама човека остварити око 
10.000 милијарди комбинација. Међутим, несавршенство реализације Света (N=0 и 
N=1) у кластерима воде и микротубулама доводи до дисхармоније односа 
поларизованих физичких ентитета (јон-јон, јон-дипол, дипол-дипол интеракција и 
др.) који генеришу системске грешке, које се, на макро нивоу, у нашој свести 
јављају као антагонистичке поларности. Несавршенство технике у нашем свету 
идеја (менталном свету) доводи да немамо један Мит и једну Религију, већ имамо 
митове и религије. Због системских грешака технике свести на индивидуалном 
плану и организовaњу таквих индивидуа у одговарајуће друштвене заједнице 
настају разни друштвени покрети, као религије. Несавршенство реализације Једног, 
које је савршено, у Природу, а из ње у биофизички свет, доводи до двоструке 
системске и двоструке функционалне грешке технике свести. Ово значи да 
микротубуле, као пребивалиште и генератор свести која је зароњена у дубине 
несвесног, да би умањиле ове нежељене ефекте, морају поседовати „double-error 
correcting code”, тј. да би се противуречности из системског и функционалног дела 
менталне свести свеле на минимум. Уколико дође до поремећаја у функционисању 
микротубула (прегруписавањем из једног у други начин паковања, а има их седам) 
генеришу се екстремне грешке и настају антагонистичка стања, најпре на 
биофизичком плану, а затим на психолингвистичком. Како је језик оруђе технике 
свести то ће његове појмовне стрктуре са својствима поларизације (добар-лош, 
вредан-лењ итд.) резонантно изазвати на менталном и емотивном плану нова 
поларизована стања. Зато изговорене речи имају “своју тежину” за наша духовна 
стања. Због појаве антагонистичких екстрема у домену духовне свести „религиозни 
ратови” као друштвени феномен ће попримити најинтензивније размере, и по свом 
карактеру биће најбруталнији. Због нестабилности стања духовне свести 
психолингвистичка манипулација („пропаганада”) са „екстремним верницима” је 
због тога веома лако изводљива. 

Системске грешке пресликавања света идеја, не могу се избећи у нашем 
бићу, па је разноликост духовних стања (религија) иманентно природно 
цивилизацијско стање. Међутим, функционалне грешке технике могу се смањити 
до оне мере да не угрожавају минималне услове функционисања нашег бића. Да би 
се остварио „инжењерски” златни пресек грешка не треба да пређе 5%. То се може 
делимично постићи менталном повратном спрегом психолингвистичким 
репрограмирањем, а са више успеха биофизичким дејством, помоћу хармонизоване 
светлости. Колико год звучало парадоксално, наша свест је техника реализације 
димензије N=0 и N=1 у биофизичком супстрату, па ТЕОS ЕPO МЕHАNЕS постаје 
поново актуелан, наравно на један нов начин. Однос човек-машина са аспекта 
нашег духовног бића је значајан за наше здарвствено стање, али оно постаје 
посебно значајано у космологији, а нарочито онда када се буду остваривали 
међупланетарни летови, боравак на другим планетама и излазак из пространстава 
Сунчевог система. 



 

55. ДРУШТВО: НАЦИОНАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ И СВЕТСКА ЕКОНОМИЈА 

Ментална, духовна и душевна стања индивидуе су битан чинилац 
друштвених односа почевши од породице до државе. Како је индивидуа, као део, 
битна за друштво, као целину, то је здравље и духовни мир индивидуе основни 
предуслов за заснивање друштва на принципима ЗП. И друга мултифакторска 
својства индивидуе морају бити доведена у стање мере, да би се започео процес по 
закону ЗП. 

Колико је значајна интегрална ментална свест (телесна, духовна и душевна) 
индивидуе, доста илустративно говори следећи догађај. Крајем 1917. године после 
снажног вишедневног сукоба француске и немачке војске, обе стране направиле су 
кратак предах. Војници исцрпљени вишедневним борбама, неиспавани, одмах су 
заспали дубоким сном. Један поручник немачке војске уснио је застрашујући сан; 
све се руши, земља и камење лете на све стране. Буди се из кошмара, и у магновењу 
излеће из бункера. После кратког времена топовска граната погађа бункер из кога је 
он, само пре неколико тренутака, истрчао. Сви гину у бункеру, само је он 
преживео. Његово име је Адолф Хитлер.[7] Он је догађај схватио овако: Бог ме је 
спасио, да бих ја спасио Немачку. Себе је видео као новог вођу и спаситеља 
Немачке, што се касније и остварило. Међутим, како је његова побуда била 
реваншизам и верска прогањања, а не „пут ка вишој сигурности”, с једне стране, а 
са друге, његова духовна и душевна стања су била „у расцепу”, он се није могао 
сврстати у вође и државнике „који су имали храбрости да спознају сами себе, а 
посебно свој несвесни део личности”.[8] 

Међутим, треба имати у виду да је стање индивидуалне свести, као што је 
било код Хитлера, само један од предуслова да би се остварило оно што ће се 
касније дешавати везано за индивидуу и њен утицај на околину. 

Други предуслови произилазе из стања већине других индивидуа, односно 
друштва као целине. Ако само за тренутак уђемо у меморију матрикса времена, 
тада ћемо видети да су друштвене противуречности у досадашњој историји 
претежно биле антагонистичког карактера. Евидентно је да ова цивилизација као 
друштвено биће још није ни спознала, а камоли започела и уредила односе по ЗП, 
како у државама тако и на планетарном нивоу. Друштва која су се у прошлости 
хуманизовала и приближавала се по неким парцијалним основама решењима ЗП, 
пропадала су, јер је њихово окружење, тј локална и планетарна целина било 
доминаторског, а не хармонизујућег карактера. Планетарно уређење подразумева 
хармонизацију, а не доминацију, као што је то до сада обично био случај (монголи, 
Александар Македонски, римска империја, колонијалне империје, I и II светски 
рат, вијетнамски рат, као и нови трендови глобализације). 

Међутим, да би се приступило планетарној хармонизацији економских и 
друштвених односа морају бити остварени неки од важнијих предуслова, као што 
су: (1) јасно изражен циљ и спремност људи да њихова „држава изнутра буде 
срећна, а споља поштована”, (2) постигнут одговарајући степен планетарне 
глобализације - такав да се може преобратити у хармонизацију, или пак да води ка 
њој, а не ка доминацији, (3) остварен висок степен комуникационе ефикасности 
доступан свима, (4) започети процеси уређења националних економија и 
друштвених односа који имају снажан тренд преструктуирања и самоорганизовања 
са јасно израженим потребама за локалном и глобалном хармонизацијом. 



Ако, и када, се стекну наведени предуслови, тада ће мисао Виктора Игоа 
„Нема ничега снажнијег од идеје којој је дошло време” засијати својим правим 
сјајем. Као што се, када су се стекли услови, у Универзуму догодио фазни прелаз, 
тако ће се и на Земљи, када се стекну квантно гравитациони, гео-магнетни и 
друштвени услови, остварити отелотворење технике ЗП из Света идеја у 
друштвене системе („завладаће небеско царство на Земљи”). Биофизичку основу 
духовних стања индивидуе-као несавршену технику Света идеја, и економску 
основу друштвених односа-као несавршену технику човека, треба разумети и 
довести их у склад. Због тога се научници, духовници и политичари морају наћи на 
остварењу истог циља: хармонизацији стања и односа на свим нивоима и у свим 
областима. То ће захтевати организовано приступање: (1) стратешким основама 
хармонизације, (2) програмима њене реализације, и (3) правној, економској и 
социјалној регулативи која за основу има меру по закону ЗП. Уколико у основи 
нових друштвених токова не буде закон златног пресека опет ћемо доћи у 
ситуацију да нас „заваравају модерни жреци науке и политике”, говорећи о 
идеалима слободе и људских права, а ми ћемо се показати неуким улазећи у нове 
вртлоге дрштвеног кошмара, јер ништа ваљано нисмо научили из историје. 
Наравно, нећемо се тада сетити ни Гетеа који је све то сублимирао у једну мисао: 
„Апостоли слободе су увек мрски ми били; најзад сваки је од њих за се захтевао 
власт”.[9] 

Остварење индивидуалне мере и друштвене мере је један те исти процес, 
који је недељив и зато по реструктуираном организационом устројству целине, 
друштва, координираним радом, уз поштовање правила успостављања 
хармонизацје, можемо довести до остварења мере. О принципима и регулационим 
механизмима тога односа много можемо да научимо из процеса ембриогенеза-
еволуција, који се дешавао и који се још увек дешава у биологији.[5] 

89. Εν το σοϕον, επιστασθαι γνωμην η κνβερναται παντα δια παντων 
(Ηρακλειτος Σσκοτεινος)3  

144.  ХОЛОПЕНТ 

Холопент- свеукупност петице (јединство масе, енергије, информације, 
организације и управљања на основама φ+, φ- ,Φ+ и Φ- (φ = ± ( 5 -1)/2 и 
Φ= m ( 5 +1)/2)). Холопент– као појам први пут је у домаћој литератури јавно изнет 
1984. године: Коруга, Ђ., Qi inženjering, Пословна Политика, Београд, 1984., а у 
иностраној научној литератури 1991.године: Коruga, D.L., Neurocomputing and 
Consciousness, Int. Ј. on Neural and Mass-Parallel Computing and Information Systems, 
Nо.1, pp. 32-38, 1991. Приступ изучавању стварности са аспекта златног пресека и 
уређеност четворке φ-, φ+, Φ- и Φ+ назваћемо холопентизам који је глатка 
декомпозиција 2ℵо и 25. Његова техника је закон савршених бројева [6, 28, 496, итд. 
односно 2n(2n+1-1) при чему је n = 1, 2, 4, 6, 12, 16, 18, 30, 60, 88, 106 и 126] а кодни 
систем сферни са 32 кодна елемента. 



 

 



Астрологија, митологија и магија се јављају као Мобијусови ефекти 
кодогених процеса наше свести. Сва три ова феномена потичу од генетског кôда 43 
= 64, који се транскрибује у кôд 34=81. Како између ова два кôда не постоји 
обострано једнозначно пресликавање, то, како би рекао Хесиод за мит, исто важи и 
за астрологију и магију „Многе лажи ми знамо казати истини сличне; Али, када 
хоћемо, ми знамо објавити и истину праву”. У другом Мобијусoвом ефекту наше 
свести имамо сличну ситуацију за пантеизам, јер се 52 = 25 пресликава у 25 = 32, па 
се појављује седам вишезначности. Међутим, за религијски систем у целости то не 
важи, јер се 26 = 64 пресликава у 62 = 36, па се остварује феномен компресије од 28 
кодогених јединица, и то по закону другог савршеног броја. Наука изучавајући 
реалне просторно-временске и енергетско-информационе процесе је/или ће бити у 
стању да све преведе на стање будне свести, односно да успостави непосредан 
„дијалог” са осталим стањима свести и да нас уведе у Једно. 

Захвалност: Овај рад посвећен је мом трогодишњем сину Урошу, који ми кроз дечију игру о „три 
водe” у право време указа на ново виђење бибијске тајне „...нека буде свод посред воде, да раставља 
воду од воде”. Наиме, у току истраживања која сам обављао, Уки је започео игру „три мале воде” и 
„једне велике воде” . Његова игра је трајала неколико недеља, из дана у дан, приближно колико и моји 
напори да за овај скуп дам ново виђење проблема интегралног информационог процеса у нама. Једног 
момента ми „сину идеја”: па он жели на нешто да ми укаже, јер зашто би толико био упоран у игри 
„три воде”. Изврших малу модификацију приступу решавању проблема, у сагласнасти са његовом 
„игром”, а истарживања на крају показаше да су микротубуле „свод” које дели „ воду од воде” у 
нашим ћелијама, и да три молекула воде унутар микротубула формирају функционални кôдни систем 
53 =125, који интегрално повезује телесно, духовно и душевно у нама. 

1Направа која се користила у античким позориштима, а касније и у римским 
(deus ex маchinа) за расплет ситуације која се другачије није могла решити на сцени 
(божанска направа). 

2 Невидљива хармонија јача је од видљиве. 
3 Само у једноме састоји се мудрост: познавати духовну моћ која управља 

свиме кроз све - Хераклит „Мрачни” из Ефеса. 
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Rezime. Istaknuto je da prelazna stanja individualne svesti predstavljaju odličnu biofizičku osnovu za razumevanje i 
mentalnu kontrolu transpersonalnih stanja svesti opisanih u različitim ezoterijsko-religijskim tradicijama Istoka i Zapada 
tokom čitave istorije civilizacije, ukazujući na njihovu realnu prirodu - što može ubrzo dovesti do naučnog razumevanja i 
empirijske verifikacije čak i fundamentalnih filozofsko-religijskih pitanja - i uspostavljanja novih/starih modela ponašanja 
baziranih na iskonskim duhovnim moralnim načelima milosrđa. U tome bi odlučujuću ulogu mogle da odigraju sve verske 
zajednice, kultivišući istinski duhovni moral i apsolutnu međuljudsku, međuetničku i međureligijsku toleranciju, kao i meru 
ponašanja pojedinaca iz perspektive smrti, odnosno količine generisanih i nereprogramiranih psihosomatskih konflikata do 
trenutka smrti, koja određuje spiritualnu evoluciju duše umrlog ali i preferencije za individualnu i/ili kolektivnu budućnost 
potomstva - koju je moguće značajno izmeniti jedino kroz kolektivno upražnjavanje molitve za svoje bližnje i svoje 
neprijatelje, i sledstveno globalno reprogramiranje prostorno-vremenske mreže kolektivne svesti.  
 
Ključne reči: biofizika; religija & nauka kao dva modusa saznanja; prelazna stanja individualne svesti & molitva; molitva & 
globalno reprogramiranje kolektivne svesti; religijske & društvene implikacije.  
 

FROM SPIRITUALITY TO RATIONALITY AND BACKWARD: 
PRAYER FOR SALVATION OF CIVILIZATION 

 
Abstract. It is pointed out that transitional states of individual consciousness represent an excellent biophysical framework 
for understanding and mental control of transpersonal mystical states of consciousness described in various religious and 
esoteric traditions of East and West during the history of civilization, implying their real nature - which might soon give rise 
to scientific understanding and empirical verification of even fundamental philosophical/religious questions - and 
establishing of new/old models of behavior based on the primeval spiritual moral principles of charity. The key role in this 
process should have all religious communities, by cultivation of the real spiritual morality and absolute interpersonal, 
interethnical, and interreligious tolerance, as well as the personal behavior from the perspective of the death, i.e. from the 
perspective of the quantity of the generated and nonreprogrammed psychosomatic conflicts until the death, which determines 
not only the spiritual evolution of the deceased soul but also the preferences for individual and/or collective future of the 
descendants - which can be significantly changed only through collective prayer for fellow-men and enemies, and 
consequently through global reprogramming of the space-time network of the collective consciousness.  
 
Keywords: biophysics; religion & science as two modes of knowledge; transitional states of individual consciousness & 
prayer; prayer & global reprogramming of collective consciousness; religious & social implications.  
 
 
UVOD 
 

Krajem 1998. godine saopšteni su rezultati eksperimentalnih istraživanja na uglednom 
američkom Djuk univerzitetu o uticaju molitve na brzinu postinterventnog kliničkog oporavka akutnih 
srčanih bolesnika podvrgnutih tzv. koronarnoj angioplastiji. Slučajnim izborom odabrana su imena 
jedne grupe bolesnika na klinici (a da o tome nisu znali ni oni ni njihovi lekari) i zatim prosleđena 
sveštenicima u nekoliko različitih religijskih centara u Jerusalimu, Nepalu, Francuskoj i SAD, koji su 
se molili sa njihov oporavak. Potonje kliničke analize su pokazale da su se bolesnici iz ove 
eksperimentalne grupe oporavljali 1,5 - 2 puta brže od preostalih iz kontrolne kliničke grupe, što je 
odmah iniciralo planiranje proširenog eksperimenta u pet uglednih medicinskih centara u SAD [1]! 



Pomenuti eksperiment svakako je na liniji ponovo probuđenog naučnog interesovanja za 
istraživanje fenomena svesti u poslednjoj deceniji 20. veka (sa ključnim doprinosima i naše naučne 
sredine u biofizičkom razumevanju elektromagnetno/jonske prirode akupunkturnog sistema i njegove 
veze sa svešću i psihosomatskim poremećajima, proučavanju EEG korelata različitih izmenjenih i 
prelaznih stanja svesti, kao i uloge ovih stanja svesti u interakcijama sa makroskopskim i 
mikroskopskim okruženjem). Procenjuje se da svest danas spada u deset najznačajnijih naučnih 
problema, a lično ne sumnjam da će biti centralna naučna tema čitavog novog milenijuma, zbog 
neuporedivih implikacija u medicini, psihologiji, biologiji, fizici, tehnici i religiji [2-7]. 
 
 
RELIGIJA I NAUKA KAO DVA KOMPLEMENTARNA MODUSA SAZNANJA 
 

Treba posebno istaći realnu biofizičku prirodu religijskih i drugih transpersonalnih iskustava 
vezanih za prelazna i izmenjena stanja svesti [2-5], što je u skladu sa višemilenijumskim empirijskim 
iskustvima različitih religijsko/ezoterijskih tradicija Istoka i Zapada. U tom duhu može se govoriti o 
dva modusa saznanja individualne svesti [8]: direktnom (religijsko/kreativnom) i indirektnom 
(čulno/racionalno posredovanom). 

Direktni modus saznanja individualne svesti vezan je za kvantno-gravitaciono mentalno 
kanalisano tuneliranje i neposrednu komunikaciju kvantno-elektrooptičke akupunkturne mreže 
individualne svesti sa mentalno adresiranom metom, unutar kvantno-gravitacione prostorno-
vremenske mreže kolektivne svesti, bez prostorno-vremenskih barijera (karakterističnim za prelazna i 
izmenjena stanja individualne svesti u religijsko/ezoterijskim transpersonalnim komunikacijama, 
uključujući anticipaciju u intuiciji, prekogniciji i dubokim kreativnim uvidima [2-5] - koja se 
povratkom u normalna stanja svesti potom indirektno jezički/umetnički/naučno filtriraju, deformišići 
time direktno dobijeni informacioni sadržaj - ali im je biofizička osnova ista u svim 
religijsko/ezoterijskim tradicijama, jer je i kognitivni aparat ljudi svih tradicija bazično isti [9]).  

Indirektni modus saznanja individualne svesti vezan je za komunikaciju svesti sa okruženjem 
posredstvom prostorno-vremenski ograničenih čulnih senzacija obrađivanih klasično-elektro-
hemijskim moždanim neuronskim mrežama i racionalno filtriranih u svesni sadržaj aproksimativnim 
empirijsko/umetničko/naučnim konceptima zavisnim od kulturno/naučne tradicije i obrazovanja 
pripadnika jedne društvene zajednice (karakterističnim za normalna stanja individualne svesti u 
svakodnevnim komunikacijama, dodatno filtrirana moždanim proširenim retilularno-talamičkim 
aktivirajućim sistemom, ERTAS [10] - i potom prepisivana u svesni sadržaj kvantno-elektrooptičke 
akupunkturne mreže individualne svesti, posredstvom EM polja moždanih talasa na svakih ~ 0,1 s - 
generišući tako normalni "tok svesti" [2-4]).  
 
 
MOLITVA ZA GLOBALNO REPROGRAMIRANJE KONFLIKATA 
 

Posebno bih istakao prelazna stanja svesti, prvi put teorijski predskazana mojim biofizičkim 
relativističkim modelom izmenjenih i prelaznih stanja svesti [2-5], koja bi mogla biti biofizička 
osnova (pored ostalih transpersonalnih komunikacija) anticipacije u intuiciji, prekogniciji i dubokim 
kreativnim uvidima. Treba dodati da ono što se zaista anticipira u prelaznim stanjima individualne 
svesti moglo bi biti evoluirano stanje kolektivne svesti u nekom budućem trenutku (kojem naša 
individualna svest ima mogućnost pristupa, pošto je sastavni deo kosmičke kolektivne svesti - 
Boga!?), što se kvantnomehanički opisuje njenom determinističkom (Šredingerovom) evolucijom. U 
tom smislu, sasvim je moguće da postoje jake preferencije za individualnu ili kolektivnu budućnost, 
određene spiritualnim interpersonalnim opterećenjima, kako se tvrdi u tradiciji Istoka. Međutim, 
anticipirano stanje može se redefinisati izmenom početnog stanja više misaono-emocionalno 
povezanih individualnih svesti a time i kolektivne svesti, menjajući anticipirane preferencije za 
individualnu ili kolektivnu budućnost [5]. Ovo ostavlja prostor za slobodnu volju ukazujući na 
najefikasniju mogućnost uticaja na budućnost kroz kultivisanje molitve za druge, u skladu sa 
pravoslavnom tradicijom isihazma [11] i filozofijom slobode Berđajeva [8].  

U tom kontekstu, reprogramiranje molitvom bi spadalo u transpersonalna relativistička 
prostorno-vremenska tuneliranja svesti jedne osobe u njenim prelaznim stanjima, pri čemu bi njena 



mentalna adresa u tim stanjima bila vezana za drugu osobu, ali posredstvom prostorno-vremenski 
dislociranih moćnih elektromagnetno/jonskih spiritualnih struktura iz religijskih tradicija, koje bi 
utiskujući svoje snažne i pročišćene misaono/emocionalne sadržaje u akupunkturne sisteme obe 
interagujuće osobe kao neto-efekat vršile obostrano reprogramiranje (brisanje) poremećaja vezanih za 
neki njihov uzajamni psihosomatski konflikt [5]. Ovo bi moglo biti objašnjenje za posebnu efikasnost 
molitve sprovedene pred spavanje (što preporučuju sve religijske tradicije, kada se najlakše kontrolišu 
adresirani sadržaji svesti uoči prelaznog stanja budnost/spavanje), ali i razlog zašto monasi sprovode 
molitvu i rano pred zoru, ili tokom produženog bdenja (kada je bioritam organizma u pospanom stanju 
na granici prelaznog stanja budnost/spavanje, čime se ne samo dobro kontrolišu adresirani sadržaji 
svesti već se ima i puna svesnost o neposredno dobijenim transpersonalnim informacijama u 
prelaznim stanjima svesti tokom molitvi, što svakako učvršćuje njihovu veru). Ovome bih dodao i 
mnoštvo empirijskih iskustava u prelaznim stanjima svesti svoga bližeg okruženja, što funkcioniše kao 
fizičko pravilo kroz sopstvenu kontrolu prelaznih stanja svesti pred spavanje i introspektivnu 
simboličku analizu povezanog sna, pojačanog mozgom pri buđenju.  

Istakao bih da je molitva verovatno i najefikasniji način za uklanjanje psihosomatskih 
poremećaja prouzrokovanih međuljudskim konfliktima [5], pošto jednostrano uklanjanje poremećaja 
nekom terapeutskom tehnikom ostavlja neuklonjeni konflikt kod druge osobe, odakle će on biti 
ponovo obostrano indukovan u njenim prelaznim stanjima svesti sa (nesvesnim) mentalnim fokusom 
na prvu osobu. Ovo istovremeno ukazuje na izuzetan praktičan značaj spiritualnog morala i molitve 
za druge sa kojima smo u nekoj misaono-emocionalnoj vezi (kako bližnje tako i neprijatelje, jer tako 
se jedino mogu trajno iskoreniti uzajamni problemi u sebi i drugima), kroz obostrano pročišćenje 
misaono/emocionalnih fokusa i time obostrano poboljšanje psihosomatskog zdravlja i/ili uzajamnih 
odnosa. Čini se da zato hrišćanstvo toliko insistira na pokajanju i praštanju, što predstavlja odraz 
spiritualne zrelosti osobe [5]: to implicira obavezu duhovno zrelijih osoba da kroz molitvu pomažu u 
rasterećenju konflikata, i onda kada su one same žrtve sukoba ("A ja vam kažem: ljubite neprijatelje 
svoje, blagosiljajte one koji vas kunu, činite dobro onima koji vas mrze i molite se Bogu za one koji 
vas gone", Mt.5,44). Čak nije dopustivo ni da se vidi zlo u bližnjem i da se on osuđuje (drevna 
biblijska zapovest dana čoveku u Raju, koja zabranjuje kušanje "s drveta od znanja dobra i zla" - kod 
drugih - "jer u koji dan okusiš s njega umrijećeš" (Post.2,17), čije je kršenje dovelo do Adamovog 
grehopada i posejalo klicu budućeg "terora istorije"), insistirajući samo na ličnom pokajanju i 
praštanju, što jedino vodi konačnom rasterećenju misaono/emocijalnih konflikata. Dodajmo, imajući u 
vidu ulogu mentalno opterećujućih sadržaja u post-mortem spiritualnoj evoluciji jonske strukture 
umirućeg, da to implicira i značaj molitve za umrle sa mogućnošću naknadnog rasterećivanja konflikta 
i uticaja na spiritualnu evoluciju duše umrlog (ali i preferencije za individualnu i/ili kolektivnu 
budućnost potomstva).  
 
 
DRUŠTVENE IMPLIKACIJE  
 

Vidi se i da bi dublje razumevanje same prirode svesti i transpersonalnih fenomena moglo ubrzo 
dovesti i do naučnog razumevanja nekih fundamentalnih filozofsko-religijskih pitanja (poput tri 
ključna Kantova pitanja - postoji li Bog, ima li života posle smrti, postoji li slobodna volja - na koja će 
odgovori po svoj prilici biti pozitivni [5]). Verujem da će civilizacija kroz sintezu savremenih naučnih 
saznanja iz oblasti svesti i višemilenijumskih religijskih iskustava različitih tradicija, u bliskoj 
budućnosti doživeti renesansu modela ponašanja baziranih na iskonskim duhovnim moralnim 
načelima milosrđa, i da će novi milenijum biti obeležen mudrošću, kako bi istorija (u osnovi 
netolerantnog ponašanja, u ovim ili onim istorijskim kontekstima) postala istinska učiteljica života, 
bez potrebe da se svaka generacija uči na sopstvenim bolnim iskustvima.  

Odlučujuću ulogu u ovom procesu mogle bi da odigraju sve verske zajednice, kultivišući istinski 
duhovni moral i apsolutnu (ne deklarativnu, kao do sada kroz istoriju) međuljudsku, međuetničku i 
međureligijsku toleranciju, kao i meru ponašanja pojedinaca iz perspektive smrti, odnosno količine 
generisanih i nereprogramiranih psihosomatskih konflikata do trenutka smrti, koja određuje 
spiritualnu evoluciju duše umrlog ali i preferencije za individualnu i/ili kolektivnu budućnost 
potomstva - koju je moguće značajno izmeniti jedino kroz upražnjavanje molitve za svoje bližnje i 
svoje neprijatelje, i sledstveno globalno reprogramiranje prostorno-vremenske mreže kolektivne svesti. 



Zato smatram, zbog istorijskih ponavljanja tragičnih balkanskih golgota, da u interesu 
budućnosti našeg potomstva moramo kolektivno učiniti napor za stalno reprogramiranje molitvom 
svoga individualnog misaono/emocionalnog okruženja, čime ćemo doprineti renesansi duhovnih 
moralnih načela milosrđa i ostvarenju civilizacije bez besmislenih i bolnih međuljudskih, međuverskih 
i međuetničkih konflikata. Sve drugo, uključujući i krajnje dobronamerna racionalna ubeđivanja i 
pozivanje na velike principe i "grešni ponos" (koji nas najpre bezazleno razdvajaju, a potom često 
spontano rađaju velike konflikte: "Put do Pakla popločan je dobrim namerama"!), pojačavaće 
postojeća misaono-emocionalna opterećenja ljudi i uvećavaće zlo u svetu - beznadežno udaljavajući 
pojedince, narode i čitav ljudski rod od duha zajedništva i krajnjeg ideala bezgrešnog 
(isceljenog/zdravog) stanja individualne i kolektivne svesti. 

Čini se da je zato praktikovanje molitve za druge sudbinsko individualno i društveno pitanje, 
nezavisno od razlika religijskih tradicija i dogmatskih sistema - jer bolji pojedinci znače i bolje 
društvo - koje je zbog svojih restriktivnih zakona nužno "starozavetno" [8], ali pojedinci kroz dosledno 
"novozavetno" ponašanje i milosrdnu molitvu za druge stvaraju i bolje društvo sa smanjenim 
opterećenjima kolektivne svesti, sa manje medjuljudskih sukoba i psihosomatskih bolesti, u kojem se 
u krajnjoj liniji i sami zakoni doživljavaju manje restriktivno. 
 
 
ZAKLJUČAK 
 

Podvucimo na kraju, da realnost transpersonalnih religijskih fenomena implicira duhovnu 
obavezu svakog pojedinca da rastereti svoje mentalno okruženje i tako doprinese potpunom 
rasterećenju kolektivne svesti i "kraju istorije" sukoba, čime se daje puni smisao životu svakog 
pojedinca bez obzira na njegov socijalni status - što je svakako fundamentalno pitanje i mentalne 
higijene i građanske pristojnosti, odnosno i duhovnog i građanskog morala.  

To ukazuje i na puni značaj religijskog obrazovanja i ponašanja, i na putokaz za duhovnu 
obnovu našeg društva ali i čitave civilizacije, sa teško obremenjenom kolektivnom svešću!  
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