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Од елек трон ског ми кро ско па до Ха бло вог све мир-
ског те ле ско па, мо дер ни тех но ло шки из у ми про ши ри-
ли су на ше хо ри зон те - ма кро скоп ске и ми кро скоп ске – 
да ле ко из над оно га што се мо гло и за ми сли ти пре 1930-
их. Јед но од нај ва жни јих от кри ћа то ком прет ход них 
не ко ли ко де це ни ја је чи ње ни ца да све, по чев од су ба том-
ских че сти ца, пре ко зве зда них си сте ма, до све сног људ-
ског жи во та, на ста је из јед не основ не, тран сцен дент не 
Ствар но сти, ко ја до во ди све ства ри из не по сто ја ња у 
по сто ја ње кроз не пре ста ни чин ства ра ња. У су шти ни, 
све ства ри су уза јам но по ве за не у јед но спле те но је дин-
ство, ко је нас оба ве зу је да по сма тра мо свет као ве ли-
ки хо ло грам, у ком сва ки аспект са др жи ин фор ма ци је 
о Це ли ни.

Ова књи га по кре ће пи та ње од но са из ме ђу те Ства-
р но сти и хри шћан ског раз у ме ва ња Бо га. У осно ви пи-
са на у фор ми ро ма на, она на ла ич ки на чин по чи ње са 
пре гле дом квант не те о ри је и ње ног раз во ја од по чет ка 
два де се тог ве ка. По сте пе но по ста вља те мељ за ис тра-
жи ва ње од но са из ме ђу квант не ме ха ни ке и од ре ђе них 
кључ них аспе ка та тра ди ци о нал ног хри шћан ског уче-
ња. Њен циљ је да об ја сни да је наш уо би ча је ни по јам о 
Бо гу и све ту, по ре чи ма ен гле ског те о ло га Џ. Б. Фи лип са, 
„пре те ра но ма ли“. Ка да се пра вил но раз у ме, квант на 
те о ри ја нам омо гу ћа ва да ви ди мо из над хо ри зон та све-
та у ком жи ви мо, да опа жа мо ду хов ни зна чај Це ли не, 
од не за ми сли во ма лих квант них фе но ме на до огром них 
ја та га лак си ја ва си о не, ко ја је у стал ном ши ре њу. Као 
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што ау тор на гла ша ва, ау тен тич на хри шћан ска ве ра 
об у хва та све обла сти Ствар но сти, од ми кро ко смо са до 
ма кро ко смо са, и омо гу ћа ва нам да опа жа мо и це ни мо 
њи хов крај њи из вор и зна че ње.
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КРАТКО ОБЈАШЊЕЊЕ
КА КО ЈЕ ОВА КЊИ ГА НА СТА ЛА

На ве ли ку не де љу уо чи ус кр шњих пра зни ка ле
та го спод њег 2018. го ди не, во зи мо се пре ма ма на
сти ру По кро ва Бо го ро ди це у ма лом гра ди ћу Би си 
на Оти (BussyеnOt he), ко ји се на ла зи на 150 км од 
Па ри за. Осе ћа мо за до вољ ство док се во зи мо ма лим 
ви ју га вим пу те ви ма у про ле ће, ко је нас ма ми сли
ка ма и ми ри си ма Фран цу ске.

На ша же ља усли ше на је овог пу та Бо жи јом во
љом да по се ти мо оца Џо на и ње го ву су пру гу Лин 
у овом ма лом ме сту, ко је се, са бр да из над, ви ди 
као јед на не ве ли ка уо кви ре на сли ка, са ма на стир
ским зво ни ком у сре ди ни. Ме сто је ина че по зна то 
по овом пра во слав ном ма на сти ру ко ји су осно ва
ле че ти ри же не ари сто крат ског по ре кла, ко је су се 
ов де за мо на ши ле по сле еми гра ци је из Ру си је 1918. 
го ди не. У ма на сти ру су пе ри о дич но бо ра ви ли мно
ги зна чај ни љу ди по себ но из кру га ру ске еми гра ци
је као што су: Сер геј Бул га ков (по зна ти ре ли ги о зни 
фи ло зоф), Иван Бу њин (до бит ник Но бе ло ве на гра де 
за књи жев ност), Иван Шме љов и Бо рис Зај цев (по
зна ти пи сци), Отац Си при ан Керн, На де жда Те фи, 
и мно ги дру ги ко ји су ово ме сто зва ли Че хо вље вим 
„Ви шње вим са дом“. Да нас овај жен ски ма на стир 
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оку пља пра во слав не мо на хи ње ко је су ов де до шле 
из ве ли ког бро ја зе ма ља, од Ја па на до Аме ри ке.

Отац Џон по ла го ди не про во ди ов де, а по ла у 
Чарлс то ну (САД), где сам се ја, ду го жи ве ћи, и упо
знао са њим, као све ште ни ком ко ји слу жи у пра во
слав лној цр кви Аме ри ке (ОЦА). По што је пре шао 
из про те стант ске ве ре у пра во слав ну, отац Џон је 
вр шио сво ју ми си о нар ску ду жност пра во слав ног 
све ште ни ка на мно гим ме сти ма од Аља ске до Фран
цу ске. На пи сао је 14 књи га, ве ли ки број чла на ка, 
и био про фе сор на мно гим фа кул те ти ма го во ре ћи 
о пра во слав ној ве ри. На мо је оче ки ва но и по ма ло 
ин ди скрет но пи та ње: „За што је пре шао у Пра во сла
вље?“, од го ва рао ми је у ви ше на вра та, у су шти ни 
за то што сма тра да је оно нај бли же Хри сто вом из
вор ном уче њу, чи је је основ но деј ство: Ми лост, То
ле ран ци ја и То пла Љу бав за чо ве ка.

Слу жбе Оца Џо на за нас су увек би ле по се бан 
до га ђај, а по сле слу жбе, док смо се де ли и раз го ва
ра ли, до ти ца ли би смо се че сто те ма ко је су нас за
јед но ин те ре со ва ле, а од но си ле су се на ве зу из ме ђу 
ве ре и на у ке. И овог пу та, док смо се де ли у ње го вој 
скром ној ку ћи ко ја се на ла зи од мах по ред ма на сти
ра, при ча ли смо о књи зи ко ју је упра во за вр шио и 
за ко ју тек тре ба да на ђе из да ва ча. Дао ми је текст 
књи ге и ја сам је про чи тао за тих не ко ли ко да на и 
но ћи ко је смо про ве ли за јед но у мо ли тва ма и раз го
во ри ма. Бо жи јом ми ло шћу и бла го да ћу, ова књи га 
ће из гле да до жи ве ти сво је пр во из да ње на срп ском 
је зи ку, пре не го на ен гле ском. Све то не би би ло мо
гу ће без ве ли ке по мо ћи пре во ди о ца Пе тра Ву ји чи
на, лек то ра Ве сне По по вић, ре цен зе на та Про то је ре
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ја Проф. др Љу би во ја Сто ја но ви ћа, Проф. др Де ја на 
Ра ко ви ћа, Проф. др Ве ли ми ра Абра мо ви ћа и из да
ва ча Дра слар Парт нер д.о.о. Бе о град.

Хо ли стич ка, квант нохо ло граф ска па ра диг ма, 
као па ра диг ма бу дућ но сти, све ви ше при вла чи на
уч ни ке, те о ло ге, фи ло зо фе, ан тро по ло ге, со ци о ло
ге, пси хо ло ге, ле ка ре и умет ни ке и мо ја је же ља да 
ова књи га да ље до при не се њи хо вом ди ја ло гу у ци
љу при бли жа ва ња ве ре и на у ке, ра ди ства ра ња оду
хо вље не на у ке. Ни ко ла Те сла је ре као: „Кад на у ка 
поч не да се ба ви не ви дљи вим ства ри ма, на пре до ва
ће за не ко ли ко де це ни ја ви ше не го за све ве ко ве до 
са да.“

На кра ју, ову књи гу по све ћу јем мом ве ли ком 
учи те љу и узо ру, ака де ми ку проф. Др Вла де ти Је
ро ти ћу, ко ји уснув ши у Го спо ду, ко ји га је се би при
звао из ма ло вре ме ног у жи вот не за ла зног да на, ни је 
сти гао да на пи ше пред го вор за ову књи гу. Оста вио 
нам је сво је ве ли ко про све ти тељ ско де ло, да га сле
ди мо рас ту ћи у ду хов но сти кроз по сто ја ни рад на 
се би, све сни да је ди но Ево лу ци ја, ко ја је по сво јој 
при ро ди ду хов на а не би о ло шка, мо же спа си ти чо
ве чан ство.

Не ка Вас ова књи га од ве де из над свих хо ри зо
на та, та мо где је све Јед но – Јед на Бес крај на Љу бав 
Хри сто ва – као „Пут, Исти на и Жи вот“.

Др Пе тар Ди нић  
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РЕЦЕНЗИЈЕ

Сва ки ру ко пис за ми шљен као бу ду ће књи жев но 
де ло ве ли ка је ра дост за ис кре не књи го љуп це ко ји 
на ла зе сми сао по сто ја ња у не пре ста ном чи та њу и 
пи са њу. Та ко се ства ра ства ра лач ка ди на ми ка, јер 
се отва ра ју но ва пи та ња, а не на ме ћу го то ви од го
во ри. То под сти че кул ту ру ди ја ло га, где је рас пра
ва у ко јој по сто је раз ли чи ти ста во ви си гу ран пут у 
кул ту ру раз ли чи то сти и та да сва ко до сти же пун ка
па ци тет сло бо де и од го вор но сти. По ста је ис тра жи
тељ са же љом да не пре ста не да бу де бо го тра жи тељ 
и чо ве ко љу бац. То је дуг пут на ко ме има мо мно
ге пу то ка зе, али је по треб но да сва ко овла да сво
јим уну тра шњим пр о сто ром, јер са мо та ко мо же мо 
успе шно да чи та мо по ру ке јед ни дру гих и да за јед
но сти че мо до бра ис ку ства. Та да сва на ша зна ња и 
уве ре ња по ста ју за јед нич ки ка пи тал, а не за тво ре ни 
си сте ми. Та ко смо сви отво ре ни и ис кре ни јер смо 
пре ва зи шли се бич ност и не по ве ре ње и не под ле же
мо ни ка квим на мет ну тим ау то ри те ти ма. Зна мо и то 
да нам се Бог от кри ва као Исти на, а не на ме ће као 
ау то ри тет. Тру ди мо се да Бо га ствар но во ли мо, зна
ју ћи да је Он нај пре за во лео нас и ве ру ју ћи да Ње га 
нај пот пу ни је во ли мо ако во ли мо јед ни дру ге. То нас 
до во ди до ста ва да је нај по треб ни је да чо век во ли 
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чо ве ка, док је ма ње ва жно да ли се увек око све га 
сла же мо. Мо гу ће је за кљу чи ти: „Сла же мо се да се 
не сла же мо, али се због то га не ће мо су ко бља ва ти 
до на си ља и ома ло ва жа ва ња!“ Рас пра вља ће мо се са 
ува жа ва њем дру го сти дру гих, тру де ћи се да раз ли
чи те по гле де не пре тва ра мо у не сно сна не при ја тељ
ства. Пре ду го је чо ве чан ство тро ши ло до бре ре сур се 
људ ско сти на раз ли чи та јед но у мља, крај ње је вре ме 
да се све пре у сме ри ка тра же њу сми сла по сто ја ња 
где је нео п ход но уме ће ин те гри са ња кро то сти и не
у стра ши во сти. 

Ру ко пис ИЗ НАД ОВИХ ХО РИ ЗО НА ТА по зи ва 
нас, на је дан уме сан и кон кре тан на чин, да про на
ђе мо пут пре ва зи ла же ња су ко ба у ко је сва ко днев
но до спе ва мо, же ле ћи са мо јед но, да увек бу де мо 
у пра ву!? Мно ги уне сре ћу ју и се бе и све око се бе у 
на ме ри да до ка жу сви ма да су са мо они у пра ву и 
не раз ми шља ју о по сле ди ца ма сво је су лу до сти, јер 
не мо гу да по бе де са мо жи вост под те ре том на го на 
да бу ду „ја ки“. Не же ле да по слу ша ју је ван ђел ски 
са вет да, ко же ли да бу де „пр ви“, не из о став но тре ба 
да сви ма „слу жи“. То слу же ње је кре а тив но и про
гре сив но се бе да ва ње ко је се за сни ва на ста ву БО ЉЕ 
ЈЕ БИ ТИ ДО БАР НЕ ГО БИ ТИ У ПРА ВУ. 

Ви со ко пре ча сни Џон Брек до бро раз у ме све 
тра ге ди је чо ве чан ства као по сле ди це људ ске зло
во ље, ни ка ко их не до жи вља ва као ре зул тат Бо жи је 
осве те. Пре по зна је по гре шна осе ћа ња на пу ште но
сти, ко ји ма под ле жу по је дин ци и сна жно све до чи 
да нас Бог не из мер но во ли, и то сва ког чо ве ка, а не 
са мо при ви ле го ва не по је дин це. Са мо је по треб но да 
то сва ки чо век раз у ме и при хва ти, јер Бог се ни ка да 
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ни ко ме не на ме ће. Сто ји и ку ца на вра ти ма сва ко
га ср ца и има вре ме на за сва ко га чо ве ка, са мо ми 
че сто не же ли мо да то раз у ме мо, па не чу је мо и не 
ви ди мо ту ствар ност. Да кле, Бог се не игра жмур ке 
са љу ди ма, не скри ва се, не пре ти, не пре сре ће. Ту 
је ве о ма бли зу ако же ли мо да Га чу је мо и ви ди мо, 
до сту пан је сви ма не на сил но и не на ме тљи во. Због 
то га, сва ко ко искре но ве ру је, не би тре ба ло да би
ло шта дру ги ма на ме ће или из ну ђу је прет ња ма. Да 
же ли да оду зме свој дар чо ве ку  сло бо ду, Бог би 
ура дио то без свих вер ских фа на ти ка. Ње му је та ко 
не што стра но и то не зна чи Бо жи ју не за ин те ре со ва
ност за бо љи так чо ве чан ства, већ све до чи о ви со ком 
сте пе ну ува жа ва ња на ше бо го да ро ва не сло бо де. 

Ау тор је хра бро про јек то вао сво ју бо го да ро ва ну 
сло бо ду и до ве ре ко ју све до чи до шао је под ви гом 
без па си ви зма по ре кла и при пад но сти, што зна чи 
да су за ње га ве ра и зна ње ко ре ла тив не и ин те гра
тив не чи ње ни це. До бро раз у ме те о ло шки став: „Бог 
је по стао чо век не пре ста ју ћи би ти Бог, да би чо век 
по стао „бог по бла го да ти“ не пре ста ју ћи би ти „чо
век“. Ја сно му је да је ва жно раз ли ко ва ти оно шта 
Бог је сте од оно га шта Бог чи ни, Бо жан ска су шти на 
и Бо жи је енер ги је су дво јед на ствар ност, али и бит
не од ред ни це успе шно сти те о ло шке на у ке. 

Бо го чо ве чан ска ди на ми ка, као стал на про гре
си ја по сто ја ња и ства ра ла штва, успе шно раз ре ша ва 
ди ле ме и су прот ста вље но сти још од вре ме на ан тич
ких му дра ца, ко ји су се спо ри ли да ли је са мо Бог, 
или са мо чо век, ме ри ло свих ства ри. Хри шћан ска 
док три на по чи ва на ствар но сти: Бо го чо век је ме ри
ло све га, што тре ба раз у ме ти од го вор но, а не до жи
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вља ва ти као при ви ле ги ју при пад но сти. Не на ме тљи
во све до че ње ове не по ре ци ве исти не под ра зу ме ва 
ви сок сте пен раз у ме ва ња за сва дру га чи ја ми шље
ња. Зна ју ћи да је Хри стос „исти ју че, да нас, су тра 
и у све ве ко ве“, тре ба ло би да раз у ме мо по тре бу 
да увек бу де мо ино ва тив ни и спрем ни да се „пре
о бра жа ва мо об но вље њем ума сво га, да ис ку ством 
по зна мо шта је до бра и са вр ше на во ља Бо жи ја“ 
(Римљ.12:2). То ни ка ко ни је бес по го вор на по кор
ност, ра ди се о ства ра лач кој отво ре но сти, по што је 
во ља Бо жи ја „да се сви љу ди спа су и до ђу до по зна
ња исти не“ (1.Тим.2:4). Ви со ко пре ча сни Џон Брек 
ово од лич но раз у ме и у свом од го вор ном све до че њу 
Бо жи јег спа со но сног чо ве ко љу бља на сто ји да осми
сли си гур ност по сто ја ња као од го вор ност, а не не де
лат ну опу ште ност. 

По ла зе ћи од чи ње ни це да је чо ве чан ство исто
вре ме но „па ло“ и „обо же но“, као чо век ко ји по зна
је раз ли чи те тра ди ци је и уве ре ња, опре де љу је се 
за пра во слав ни оп ти ми зам ко ји вр ху ни у ста ву да 
се „нај го ри гре шник“ по зи ва на „по ка ја ње и ужи
ва ње у веч ном уче шћу у жи во ту са Бо гом – обо
же њу“, ве ру ју ћи да је ес ха то ло ги ја „бу ду ћа“, али и 
„већ оства ре на“. Хра бро ко ри сти „квант ну су пер
по зи ци ју“, име ну ју ћи је као „спле те ност“, ко ја у 
те о ло шком кон тек сту озна ча ва ко ре ла ци ју вре ме
на и веч но сти, зе мље и не ба, чо ве ка и Бо га. До бро 
раз у ме Цр кву ко ја је исто вре ме но Те ло Хри сто во и 
исто риј ска ин сти ту ци ја и та ко нас под се ћа на ко
ји на чин би тре ба ло осми сли ти са вре ме ну ми си ју 
где има мо два за го нет на фе но ме на. Пр ви је тај да 
има мо два со ци о ло шка ти па вер ни ка: вер ни ци без 
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при пад но сти и при пад ни ци без ве ре. Оба „ти па“ 
под јед на ко су ин те ре сант на, пр ви због од у ста ја ња 
од цр кве но сти, а дру ги због след бе нич ког од но са 
пре ма „отач ким пре да њи ма“ и скло но сти ка крај но
сти ма, рав но ду шно сти или фа на ти зма, без ствар не 
ве ре. Уме ће пре по зна ва ња јед ног или дру гог „ти па“ 
вер ни ка, под ра зу ме ва без у слов ну до бро на мер ност 
и пу ну оства ри вост сва ког по је дин ца и за јед ни це. 
Ру ко пис све ште но слу жи те ља Џо на Бре ка до бар је 
пу то каз, јер за го ва ра ви сок сте пен ува жа ва ња свих 
ства ра лач ких под ви га, са ја сним на гла ском на нео
дво ји во сти ве ре у Бо га и ве ре у чо ве ка и ње го ву бо
го да ро ва ну веч ност.

Пред Све тог Ни ко лу,
Ле та Го спод њег 2018.

У Бе о гра ду,
Про то је реј Проф. др Љу би во је Сто ја но вић
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Др Пе тра Ди ни ћа, ле ка ра и ме ђу на род ноли це
н ци ра ног хи ро прак ти ча ра, упо знао сам по ње го вом 
по врат ку из САД, на сим по зи ју му Ин те гра тив на ме
ди ци на, у Бе о гра ду (2006), а по том сам са ака де ми
ком Вла де том Је ро ти ћем био и ре цен зент ње го ве 
сјај не књи ге Хи ро прак ти ком до здра вља (2009), ко ја 
за го ва ра хо ли стич ки при ступ ле че ња и пре вен ци је 
про бле ма са кич мом и здра вљем у це ли ни. У ши рем 
сми слу, та књи га се ба ви ла кри тич ким раз ма тра њем 
од но са за пад њач ке ре дук ци о ни стич ке ра ци о нал но
на уч не па ра диг ме (уте ме ље не по ја вом ху ма ни зма и 
ре не сан се, и екс пло зив ним раз во јем фи зи ке и дру
гих пар ти ку ла ри зо ва но из ди фе рен ци ра них при
род них на у ка у по след ња че ти ри сто ле ћа) и ис точ
њач ке хо ли стич ке кре а тив норе ли гиј ске па ра диг ме 
(ка рак те ри стич не за све кла сич не ци ви ли за ци је, са 
по че ци ма у про шло сти ко ји се ме ре ми ле ни ју ми
ма), ко је се по след њих де це ни ја све ви ше ин те гри
шу кроз по ја ву тран спер со нал не пси хо ло ги је и ин
те гра тив не ме ди ци не у САД и Евро пи.

На ред них де се так го ди на др Ди нић и ја смо на
ста ви ли са рад њу кроз не ко ли ко хо ли стич ких ме ђу
на род них на уч них ску по ва и струч них еду ка ци ја из 
ових обла сти, са пла но ви ма за све ши ре про мо ви са
ње хо ли сти ке. Ка да сам не дав но за мо љен да па жљи
во про чи там текст и да на пи шем ре цен зи ју за књи гу 
оца Џо на Бре ка, Из над ових хо ри зо на та: Квант на 
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те о ри ја и хри шћан ска ве ра, ко ју др Ди нић при ре
ђу је за ње но срп ско из да ње (2019), при хва тио сам 
са за до вољ ством има ју ћи у ви ду те му књи ге и сво ја 
ду го го ди шња на уч на ис ку ства у те о риј ском квант
нохо ло граф ском мо де ли ра њу ме ђу по ве за но сти 
све сти и пси хо со ма ти ке и њи хо ве уло ге у сла бим 
бес пра гов ним енер гет скоин фор ма ци о ним ин тер
ак ци ја ма са окру же њем – са зна чај ним пси хо со
мат скоду хов ним и епи сте мо ло шкоког ни тив ним 
им пли ка ци ја ма (ви ди до ле пре по ру че ну до пун ску 
ли те ра ту ру). 

Отац Џон Брек, про то је реј и те о лог Пра во слав
не цр кве у Аме ри ци, спе ци ја ли зо ван је за Све то Пи
смо и Ети ку, а од 1995. го ди не је ди рек тор Уто чи шта 
Св. Си лу а на на остр ву Вед ме лоу (Ју жна Ка ро ли на), 
где га је др Ди нић и упо знао ду го жи ве ћи и ра де
ћи, а по том и че сто по слов но и при ват но бо ра ве ћи у 
САД. По што је пре шао из про те стант ске ве ре у пра
во слав ну, отац Џон је вр шио ми си о нар ску ду жност 
пра во слав ног све ште ни ка на мно гим ме сти ма од 
Аља ске до Фран цу ске. Не дав но за вр ше ни ен гле ски 
текст сво је књи ге, Beyond The se Ho ri zons: Qu an tum 
The ory and Chri stian Fa ith, отац Џон је дао др Ди ни
ћу да при ре ди ње но срп ско из да ње, ко је ће, за хва
љу ју ћи ње го вом ве ли ком ан га жо ва њу, из гле да чак 
прет хо ди ти ен гле ском из да њу.

Спо зна ја не ло кал не (хо ли стич ке) при ро де са ме 
квант не фи зи ке то ком прет ход них де це ни ја на го ве
шта ва да све, по чев од су ба том ских че сти ца, пре ко 
зве зда них си сте ма, до све сног људ ског жи во та, на
ста је из јед не основ не, тран сцен дент не Ствар но сти, 
ко ја до во ди све ства ри из не по сто ја ња у по сто ја ње 



21

кроз не пре ста ни чин ства ра ња. У су шти ни, све ства
ри су уза јам но по ве за не у јед но квант но спле те но 
је дин ство, ко је нам ука зу је да по сма тра мо свет као 
ве ли ки хо ло грам, у ком сва ки аспект са др жи ин
фор ма ци је о Це ли ни. Ова књи га по кре ће пи та ње 
од но са из ме ђу те Ствар но сти и хри шћан ског раз у
ме ва ња Бо га. У осно ви пи са на у фор ми ро ма на, она 
на ла ич ки на чин по чи ње са пре гле дом квант не те о
ри је и ње ног раз во ја од по чет ка два де се тог ве ка.

Књи га по сте пе но по ста вља те мељ за ис тра жи
ва ње од но са из ме ђу квант не фи зи ке и од ре ђе них 
кључ них аспе ка та тра ди ци о нал ног хри шћан ског 
уче ња. Њен циљ је да об ја сни да је наш уо би ча је ни 
по јам о Бо гу и све ту, по ре чи ма ен гле ског те о ло га 
Џ. Б. Фи лип са, „пре те ра но ма ли“. Ка да се пра вил
но раз у ме, квант на те о ри ја нам омо гу ћа ва да ви ди
мо из над хо ри зон та све та у ком жи ви мо, да опа жа
мо ду хов ни зна чај Це ли не, од не за ми сли во ма лих 
квант них фе но ме на до огром них ја та га лак си ја ва
си о не, ко ја је у стал ном ши ре њу. Као што ау тор на
гла ша ва, ау тен тич на хри шћан ска ве ра об у хва та све 
обла сти Ствар но сти, од ми кро ко смо са до ма кро ко
смо са и омо гу ћа ва нам да опа жа мо и це ни мо њи хов 
крај њи из вор и зна че ње.

Др Ди нић је по све тио срп ско из да ње књи ге 
свом ве ли ком учи те љу и узо ру ака де ми ку Вла де ти 
Је ро ти ћу, ко ји ни је сти гао да на пи ше пред го вор и 
за ову књи гу, али нам је оста вио ‘сво је ве ли ко пр
о све ти тељ ско де ло, да га сле ди мо рас ту ћи у ду хов
но сти кроз по сто ја ни рад на се би’. Књи гу за то то
пло пре по ру чу јем ши рем кру гу чи та ла ца – јер ну ди 
нео бич но ин спи ра тив ну по тра гу за хо ли стич ким 
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пу те ви ма ко ји по ве зу ју квант ну фи зи ку и ду хов ност 
– ука зу ју ћи и на истин ску по тре бу хо ли стич ких мо
де ла по на ша ња, што је сва ка ко фун да мен тал но пи
та ње и мен тал не хи ги је не и ду хов ног мо ра ла (ви ди  
до ле пре по ру че ну до пун ску ли те ра ту ру).

У Бе о гра ду, де цем бра 2018. 
Проф. др Де јан Ра ко вић

http://www.de jan ra ko vic fund.or g

Пре по ру че на до пун ска ли те ра ту ра

1. D. Raković, www.dejanrakovicfund.org/prezentacije/2017_
PSIHOSOM_EPISTEMOL_DUHOVNOST.pdf (i videolink 
www.dejanrakovicfund.org/video13.html), i tamošnje ref.

2. D. Raković, www.dejanrakovicfund.org/prezentacije/2018_
SVEST_&_SLOBODNA_VOLJA.pdf (i videolink www.
dejanrakovicfund.org/video21.html, u okviru Tribine PTT 
muzeja “Velike sinteze u nauci”), i tamošnje ref.

3. D. Raković, Integrativna biofizika, kvantna medicina i 
kvantno-holografska informatika: psihosomatsko-kogniti-
vne implikacije, IASC & IEFPG, Beograd, 2008; www.
dejanrakovicfund.org/knjige/2008integbiofizkvant
medic.pdf 

4. D. Raković, Đ. Koruga, eds., Svest: naučni izazov 21. 
veka, ECPD, Beograd, 1996; www.dejanrakovicfund.org/
knjige/1996ecpdsvest1.pdf 
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Оно што је у те о ло ги ји Дух, то је у на у ци Свест. 
Пси хо ло ги ја (софт вер) и Не у ро на у ке (хар двер) су 
те ко је пој мов но мо гу да спо је Бо га и квант ну ме
ха ни ку. А за то је нео п ход но не са мо да се фи зи ка 
спи ри ту а ли зу је, већ и да се по ста ви фи зич ка хи по
те за ду ше. 

Фи зи кал но од ре ђе ње Ду ше и те о риј ско и екс пе
ри мен тал но де фи ни са ње Етра су ми ни мал ни усло ви 
за ра зу мљив и при мен љив успех ис тра жи ва ња у ко је 
се хра бро упу стио отац Џон. С јед не стра не хри шћан
ско ве ро ва ње не мо же се пре и спи ти ва ти јер је сум ња 
су прот на ве ри, а с дру ге стра не, уну тар са ме квант
не те о ри је и ње не екс пе ри мен тал не прак се не до ста ју 
бит на са зна ња као што су суп стан ци јал на де фи ни
ци ја ма се, хи по те зе пра ве при ро де вре ме на, си ле и 
енер ги је, као и увид у основ ну опе ку гра ђе ма те ри је 
и ње но име но ва ње. Услед ових не до ста та ка, квант но
ме ха нич ки по глед на свет оста је ин де тер ми ни стич ки 
и на ни воу ста ти сти ке, сто ха сти ке и ве ро ват но ће. А 
ин ту и тив но зна мо, не са мо у хри шћан ству не го и у 
свим дру гим ре ли ги ја ма, да је иза ствар но сти (све
та ства ри) је дан ре а лан и не у ми тан Бо жан ски План 
оли чен у са мо јед ном је ди ном и Уни вер зал ном За
ко ну све оп штег Кон ти ну и те та бес крај не Це ли не ма 
ко ли ког бро ја ње них ко нач них де ло ва.

Ау тор Џон Брек у ди ја ло гу  о ве ри и на у ци сјај
но ука зу је не са мо на  њи хо ву при вид ну про ти ву
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реч ност, већ и на њи хо во су штин ско је дин ство, на 
исти из вор ре ли ги је и на уч ног от кри ћа. Јер оно што 
по кре ће на уч на ис тра жи ва ња ни је не што што се мо
же “на у чи ти”. На у ка по сто ји са мо због на уч них от
кри ћа, а она не по ти чу из прет ход ног обра зо ва ња и 
не ма ју по зна ту ло ги ку. На уч на от кри ћа су кре а ци је 
ума, на дах ну ти уви ди по ре клом из та јан стве ног Бо
жан ског је згра ема на ци је Све та. Сва ко на уч но от
кри ће је ге ни јал ни умет нич ки чин и оно се не мо же 
прет ход но “на у чи ти”, ма ко ли ко се ду го и ши ро ко 
шко ло ва ли.

Ако би тре ба ло у јед ној ре че ни ци са же ти нај ду
бљу по ру ку де ла Џо на Бре ка, она би гла си ла: На у ка 
је ме то да ре ли ги је. На у ци је нео п ход на Ду хов ност 
не са мо да би са знај но ево лу и ра ла, већ и да би уоп
ште по сто ја ла.

Ни су до вољ ни са мо екс пе ри мен ти и ма те ма
тич ки је зик фор му ла, јер са ми за ко ни Ко смо ло ги је 
и Фи зи ке има ју чи сто Ду хов ну при ро ду. Дру гим ре
чи ма, не за ми слив је и не мо гућ би ло ка кав фи зич ки 
екс пе ри мент ко ји ни је ни по јед ном за ко ну фи зи ке 
што мо же да зна чи са мо јед но: Дух прет хо ди ма те
ри ји.

Го спо до чи та о ци, за сва ког ко раз ми шља о по
ре клу Уни вер зу ма и мо ћи на у ке да га спо зна, де ло 
оца Џо на је оба ве зно шти во.

Проф. др Ве ли мир Абра мо вић



ИЗ НАД 
ОВИХ ХО РИ ЗО НА ТА:

Квант на те о ри ја и хри шћан ска ве ра





За Лин,
Са за хвал но шћу и љу ба вљу

„No us n’a vons été fa its ’à son ima ge et res se mblan ce’ 
que po ur Le refléter et ret our ner à Lui.“1

[Lan za del Vas to, La Tri nité Spi ri tu el le, Pa ris, Denoël, 1971]

1 Ство ре ни смо по Ње го вој сли ци и ли ку са мо да Га од ра
жа ва мо и да Му се вра ти мо. (Прим. прев.)
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Пред го вор

То ком по след њих де це ни ја на пи са но је мно го 
књи га на те му на у ке и ре ли ги је. Ова књи га је до
да та њи хо вом бро ју из не ко ли ко раз ло га. Из ван ред
на на уч на от кри ћа од по чет ка 20. ве ка умно го ме су 
про ши ри ла и про ду би ла на ше раз у ме ва ње при ро де 
и функ ци о ни са ња ва си о не ка ко на ми кро ко смич
ком ни воу та ко и ма кро ко смич ком. Упр кос то ме, 
ова от кри ћа су че сто на во ди ла хри шћа не, по себ но 
у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма, да се изо лу ју 
иза ар ха ич них фор му ла ци ја и не а де кват них кон це
па та њи хо вих тра ди ци о нал них ве ро ва ња. По треб но 
је са мо да се се ти мо тен зи ја у на шим шко ла ма, ко је 
и да ље по сто је из ме ђу ево лу ци о ни ста и кре а ци о ни
ста, или ар гу ме на та у јав но сти о вред но сти ма вак
ци на и опа сно сти ма од њих. Глав ни раз лог због ког 
је на пи са на ова књи га је да се на гла си да на у ка и 
ре ли ги ја – по себ но квант на те о ри ја и хри шћан ство 
– мо гу, ако се пра вил но про ту ма че и из ра зе, да жи
ве у ми ро љу би вој ко ег зи стен ци ји, па чак и да по др
жа ва ју и осве тља ва ју јед на дру гу.

Још је дан сли чан раз лог због ког сам се при
хва тио овог про јек та је да по ну дим чи та о цу ла и ку 
од ре ђе не основ не ин фор ма ци је о квант ној фи зи ци. 
Ја ни сам на уч ник и не мам зва нич но обра зо ва ње у 
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фи зи ци и срод ним јој на у ка ма. Мо је обра зо ва ње је 
те о ло шко, пре вас ход но у про у ча ва њу Но вог За ве та 
и Би о е ти ке (ове по то ње са свим слу чај но, али то је 
дру га при ча). Пен зи о ни сао сам се 2011. го ди не по
сле ско ро че тр де сет го ди на под у ча ва ња на ра зним 
пра во слав ним те о ло шким се ми на ри ма, и ово ми је 
да ло при ли ку да про чи там при ли чан број књи га о 
квант ној фи зи ци, те ми ко ја ме је ве о ма ин те ре со ва
ла још од мо је по след ње го ди не у гим на зи ји.

Док сам го ди на ма ра дио са сту ден ти ма и ко ле
га ма на те о ло ги ји, че сто сам би вао раз о ча ран ка да 
бих уви део ко ли ко ма ло њих је по ка зи ва ло би ло ка
кву отво ре ност или за ин те ре со ва ност за при род не 
на у ке. Зна ча јан број њих ис по љио је пра ву ан ти па
ти ју пре ма овој обла сти људ ског зна ња, ко ја ми се 
од у век чи ни ла као су штин ска за раз у ме ва ње Све тог 
пи сма. Њи хов по глед на Бо га и ства ра ње че сто је 
огра ни чен на ив ним сли ка ма и об ја шње њи ма нај ве
ће ми сте ри је од свих: а то је ка ко Бог от кри ва Се бе 
и ка ко функ ци о ни ше у ко смо су и у ду би на ма људ
ског жи во та и ис ку ства. Под се ти ло ме на књи жи цу 
Ваш Бог је су ви ше ма ли, ко ју је пре не ко ли ко го ди
на на пи сао Џ. Б. Фи липс (J. B. Phil lips)2. Те о ло шко 
ви ђе ње мно гих на ших сту де на та, као и бри љант них 
ко ле га, че сто ми је из гле да ло као „су ви ше ма ло“. 
По себ но је би ло огра ни че но не ма њем ду бо ких уви
да у при ро ду ко смо са и људ ске све сти, ко ја је би ла 
глав ни фо кус ин те ре со ва ња са вре ме них на уч ни ка, 
ка ко вер ни ка та ко и ате и ста (од ко јих су ве ћи на аг

2 John Ber tram Phil lips или J. B. Phil lips (1906–1982), ен
гле ски про у ча ва лац Би бли је, пре во ди лац, ау тор и све ште ник. 
Нај по зна ти ји је по сво јој вер зи ји пре во да Но вог за ве та на мо
дер ни ен ле ски. (Прим. прев.) 
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но сти ци, ис кре ни и отво ре ног ума). На дам се да ћу 
пру жи ти чи та о ци ма ин фор ма ци је из обла сти квант
не фи зи ке и пра во слав не хри шћан ске тра ди ци је та
ко да ћу што бо ље об ја сни ти ка ко њих две мо гу да 
ком пле мен ти ра ју јед на дру гу у сва ком тра га њу за 
исти ном и ствар но шћу.

За тим, та ко ђе ми је у овој књи зи би ло ста ло да 
од ба цим раз ло ге за не дав на по ме ра ња ка фун да
мен та ли стич ком при сту пу и у на у ци и у те о ло ги ји. 
Сци јен ти зам с јед не стра не и до бро на мер ни али на
ив ни ре ли ги о зни фун да мен та ли зам с дру ге стра не 
то ли ко су се стврд ну ли и про ши ри ли јаз ко ји по сто
ји из ме ђу ова два до ме на. Чу ве на је Ајн штај но ва из
ја ва да је же лео да упо зна Бож ји ум, јер је све оста ло 
са мо де таљ. Упра во та ква мо ти ва ци ја, мо жда ви ше 
не го ијед на дру га, мо же да до ве де до истин ског по
ми ре ња из ме ђу оно га што се по ре чи ма Кар ла По
пе ра „мо же да по би је“, и што се мо же опа зи ти са мо 
ве ром, мо ли твом и де ло ва њем Све тог Ду ха. Бог от
кри ва Се бе у при род ном по рет ку као што то чи ни и 
у ду би на ма људ ског ср ца. Не ка нас то от кро ве ње во
ди не са мо до ду бљег раз у ме ва ња Ње го ве тво ре ви
не, укљу чу ју ћи и на шег соп стве ног по сто ја ња, већ и 
до ве ћег схва та ња ле по те Ње го вог све та и до ду бље 
че жње за све том ко ји ће до ћи.

Пре ви ше је осо ба ко је су ме, ди рект но или ин
ди рект но, во ди ле до ре а ли зо ва ња овог пр о јек та да 
бих их ов де на вео. Ме ђу тим, по себ ну реч за хвал
но сти ду гу јем др Пје ру Ван хо у ву (Pi er re Van ho ve), 
ко ји је био то ли ко љу ба зан и стр пљив да про чи та и 
ко мен та ри ше овај текст са ве ли ком па жњом и дра
го це ним са ве ти ма. На рав но, он ни је од го во ран за 
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би ло ка кве гре шке или дру ге не до стат ке ко је ова 
књи га мо жда има. По себ ну за хвал ност упу ћу јем 
Ма на сти ру за шти те Мај ке Бож је у Бур го њи, у Фран
цу ској, ње го вим све ште ни ци ма Оцу Ра дуу и Оцу 
Џор џу, и ње го вој игу ма ни ји Мај ци Еме ли ја ни, вер
ним све до ци ма ко ји су ме ни и мо јој по ро ди ци пру
жи ли окру же ње бо го што ва ња, ми ра и ле по те што су 
би ли ин спи ра ци ја сви ма на ма.

Мо ја нај ду бља за хвал ност мо јим си но ви ма По
лу и Мај клу, ко ји су љу ба зно да ли сво је ко мен та ре 
на овај текст, и мо јој су пру зи Лин, мом са пут ни ку 
и нај дра жем при ја те љу то ком пе де сет и че ти ри го
ди не и још да ље. Упра во њој по све ћу јем ову ма лу 
књи гу са без гра нич ном за хвал но шћу и огром ном 
љу ба вљу.

Џ. Б. (Џон Брек)
Би си на Оти, Фран цу ска, 2018.



33

1.

„До бро до шли! Дра го ми је што сте ве че рас ов
де.“ Мла ди про фе сор се то пло осмех нуо гру пи од 
не ких ше зде сет ди пло ми ра них сту де на та и го сти ју, 
ко ји су се ску пи ли у ам фи те а тру ма лог али пре сти
жног Уни вер зи те та Креј тонЛи (Cre ig htonLe igh)3 у 
Се вер ној Ка ро ли ни.

„Ово је наш тре ћи не дељ ни раз го вор о ра зним 
аспек ти ма квант не те о ри је и ње ном од но су пре ма 
хри шћан ској ве ри“, на ста вио је, „и за до вољ ство ми 
је да вас све ви дим. Те ма ове се ри је је при лич но за
стра шу ју ћа и при зна јем да сам им пре си о ни ран до
ла ском то ли ко мно го вас ре дов них сту де на та и што 
сте чак до ве ли и го сте са со бом.“

Не ко ли ко ре дов них сту де на та се зна лач ки 
осмех ну ло, по но сно на сво ју спо соб ност да раз у ме
ју нај ве ћи део пре да ва ња ко ја су од слу ша ли пре ве
че ра шњег са стан ка. Мно ги од но во до шлих, с дру ге 
стра не, по ма ло су се вр по љи ли у се ди шти ма. Ни ко 
од њих ни је имао ви ше од гим на зиј ског по зна ва ња 
фи зи ке, а мно ги су по соп стве ном при зна њу би ли 
на уч но не пи сме ни. На ову се ри ју пре да ва ња их је 
при ву као оглас на та бли из ван Ад ми ни стра тив не 
кан це ла ри је ко ји је за ла и ке ну дио увод за нај но ви ја 

3 Фик тив ни уни вер зи тет. (Прим. прев.)
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от кри ћа у квант ној фи зи ци и њи хо ву ре ле вант ност 
за ре ли ги ју, по себ но пра во слав ну ве ру. Ма сним 
сло ви ма је обе ћа но да ће ова пре да ва ња от кри ти 
ми сте ри је ато ма, укљу чу ју ћи при ро ду елек тро на, 
квар ко ва и не дав но от кри ве не (и ве о ма по гре шно 
на зва не) „Бож је че сти це“ или Хиг со вог бо зо на. Циљ 
пре да ва ња је да под стак не ши рок ра спон ди ску си ја 
о зна ча ју од ре ђе них от кри ћа у мо дер ној на у ци ко је 
би отво ри ле но ве пер спек ти ве у хри шћан ском те о
ло шком раз ми шља њу. Сит ним сло ви ма је обе ћа но 
да ће го вор ник узе ти у раз ма тра ње Све то пи смо и 
при том из бе га ва ти ка ко бу ква ли стич ко ту ма че ње 
Би бли је та ко и ра ди кал ну кри ти ку. То ком по след
њих не ко ли ко не де ља вре ме на це лом Ју го за па ду 
би ло је ужа сно то пло и вла жно и де сти му ли са ло је 
нор мал не ак тив но сти по сле рад ног вре ме на. То, као 
и при влач на лич ност пре да ва ча, на ве ли су свр ше не 
сту ден те и не ко ли ко ра до зна лих ду ша из кра ја да се 
при ја ве за ову се ри ју од шест ве чер њих раз го во ра.

Ро берт Рајнс (Ro bert Ri nes), про фе сор фи зи ке 
и ор га ни за тор ове се ри је пре да ва ња, од бра нио је 
свој док то рат и на ста вио пост ди плом ске сту ди је у 
Ен гле ској, пре вас ход но на Уни вер зи те ту у Кем бри
џу. Ње го ве ко ле ге су осе ћа ле стра хо по што ва ње ко
ли ко пре ма ње го вом ср дач ном од но су са Сти ве ном 
Хо кин гом то ли ко и пре ма ње го вом им пре сив ном 
вла да њу по љем сту ди ја ко јим се ба вио и зна чај ним 
бро јем чла на ка ко је је већ био об ја вио у ча со пи си
ма као што су Sci en ce и Physi cal Re vi ew Let ters. Ни шта 
од то га ни је мно го зна чи ло они ма ко ји су при сут ни 
на ве че ра шњим раз го во ри ма. Рајнс је био су о чен с 
иза зо вом да пред ста ви те шку те му ла и ци ма је зи ком 
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ко ји би они мо гли да раз у ме ју, а да их при том не 
успа ва. Се тио се јед не анег до те ко ју му је је дан пен
зи о ни са ни шеф ка те дре ис при чао убр зо по сле Рај
нсо вог на и ме но ва ња за до цен та. Кра јем 1950их, 
ка да је овај шеф био по стим пло мац на МИТу, Нилс 
Бор је до шао у по се ту овом уни вер зи те ту и го во рио 
о при ја тељ ском не сла га њу са Ал бер том Ајн штај ном. 
Ви со ко по што ва ни и ср дач ни Бор по пео се на по ди
јум у пре пу ној са ли за пре да ва ња. Са ја ким дан ским 
ак цен том и езо те рич ним во ка бу ла ром, оста вио је 
слу ша о це у пот пу ној ма гли. Мла ђи сту ден ти су по
ку ша ли да са кри ју не при јат но сме ју ље ње. Ка да је 
Бор за вр шио, сви слу ша о ци су уста ли и гро мо гла
сно му апла у ди ра ли; за тим је Бор на пу стио згра ду 
у сти лу Ел ви са При сли ја. Ка сни је су у ка фе те ри ји 
у фо а јеу сту ден ти и фа кул тет ско осо бље при зна ли 
јед ни дру ги ма да ни су ни шта раз у ме ли од оно га о 
че му је Бор го во рио.

„То ће ре ћи“, ка зао је шеф ка те дре свом мла
дом ко ле ги, „да без об зи ра на то ко ли ко ве ле по што
ва ни и бри љант ни мо же те да бу де те, ако не ка же те 
не што ја сно и кон ци зно, уз до зу ху мо ра, ни ка да не
ће те мо ћи да не што са оп шти те дру ги ма, па чак ни 
дру гим спе ци ја ли сти ма у ва шој обла сти.“

Рајнс је озбиљ но схва тио овај са вет и на кра
ју сво је дру ге го ди не на Креј тонЛи ју из гла сан је 
за нај по пу лар ни јег про фе со ра на На уч ном од се ку. 
Ово при зна ње, за јед но са охра бре њем јед ног ко ле ге, 
да ло му је нео п ход ни под сти цај да при пре ми се ри
ју пре да ва ња за оп шту пу бли ку о езо те рич ној те ми 
квант не ме ха ни ке и ње ним им пли ка ци ја ма за хри
шћан ско раз у ме ва ње ко смо го ни је и ес ха то ло ги је: 
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по ре кло и ства ра ње све та и ње го ву ко нач ну тран
сфор ма ци ју.

Узи ма ју ћи у об зир број но вих ли ца ме ђу слу ша
о ци ма, Рајнс је од лу чио да по но во украт ко пред ста
ви се бе и свој рад. У ин те ре су пот пу не отво ре но сти, 
до дао је да се др жи основ них хри шћан ских ве ро ва
ња и да при па да ло кал ној па ро хи ји пра во слав ног 
хри шћан ства. На гла сио је и чи ње ни цу да су на ова 
пре да ва ња до бро до шли љу ди би ло ко је ве ро и спо ве
сти, као и ате и сти. За тим је по гле дом пре шао по пу
бли ци и на ја вио ве че ра шњу те му.

„Ве че рас бих во лео да поч нем ти ме што ћу за
јед но са ва ма ис тра жи ва ти нео би чан и фа сци нан
тан фе но мен ко ји на зи ва мо ’спле те ност’4. За тим ће
мо ка сни је по гле да ти не ке срод не те ме, укљу чу ју ћи 
при ро ду људ ске све сти, и збу њу ју ће пи та ње пси хич
ких фе но ме на. Ко нач но, раз мо три ће мо шта све од 
ово га зна чи за је дан нов на чин по и ма ња кључ них 
аспе ка та хри шћан ске те о ло ги је. У ства ри, по мом 
ми шље њу ‘нов’ на чин је стар као и са мо хри шћан
ство, јер је мој при мар ни циљ, као што сам на по
ме нуо на пр вом пре да ва њу, да у окви ру ис прав них 
гра ни ца по но во фор му ли шем из ве сне еле мен те 
‘тра ди ци о нал не’ док три не. По себ но ћу се усред сре
ди ти на ‘ор то док сне’ из ра зе ве ре ка ко су их раз ви ли 
ау то ри Но вог за ве та и њи хо ви на след ни ци, та ко зва
ни цр кве ни оци. Ме ђу тим, упр кос овом кон крет ном 
на гла ску, на дам се да ова пре да ва ња мо гу би ти од 
од ре ђе ног ин те ре са за сва ко га ко је зна ти же љан да 
са зна при ро ду ствар но сти ка ко је ин тер пре ти ра ју 
фи зи ча ри и ми сти ци свих ду хов них тра ди ци ја.

4 На ен гле ском: en tan gle ment. (Прим. прев.)
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„Пре не го што се вра ти мо на квант ну те о ри
ју, тре ба да се под се ти мо на не ке основ не аспек те 
кла сич не фи зи ке. Овај по глед на свет про ис те као 
је на осно ву ра да слав них љу ди по чев од Ари сто те
ла, пре ко Њут на, Га ли ле ја и Де кар та, до са мог Ајн
штај на. Ова кла сич на пер спек ти ва још увек ва жи на 
ма крони воу ствар но сти. Али она је два да об у хва
та све у куп ност ства ри. Го ди не 1900. лорд Кел вин је 
ис ка зао чу ве ну из ре ку да ‘са да у фи зи ци не ма ни чег 
но вог да се от кри је’, сем ве ће пре ци зно сти у ме ре
њи ма. А он да се по ја ви ла квант на те о ри ја. Цео је дан 
но ви свет је че као да бу де от кри вен и Кел ви но ва из
ја ва је ота да че сто по на вља на са иро нич ним осме
хом.

„Кла сич на фи зи ка“, на ста вио је Рајнс, „за сни ва 
се на од ре ђе ном бро ју по се би при вид но очи глед них 
прет по став ки, од ко јих је сва кој квант на ме ха ни ка 
упу ти ла оштар иза зов. Пре све га, на ше уо би ча је но 
ис ку ство нам го во ри да су вре ме и про стор ап со лут
не ка те го ри је, утвр ђе не и не про мен љи ве. Ајн штај
но ве те о ри је спе ци јал не и оп ште ре ла тив но сти су 
за у век про ме ни ле овај по глед. Оне су по ка за ле да 
су и вре ме и про стор ва ри ја би ле ко је за ви се од пер
спек ти ве по сма тра ча. На рав но, све ства ри у на шем 
ис ку ству су у кре та њу јер се и са ма Зе мља не пре
ста но кре ће. Али је Ајн штај но ва спе ци јал на те о ри
ја ре ла тив но сти – ко ја се ба ви про сторвре ме ном и 
бр зи ном све тло сти – по ка за ла да ка да се ча сов ник А 
кре ће бр же од ча сов ни ка Б, спо ља шњем по сма тра
чу из гле да ће као да ча сов ник А ра ди спо ри је: фе
но мен ди ла та ци је вре ме на. Слич но, ако има мо два 
ко пља исте ду жи не, јед но ко је се ба ци би ће (нео па
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зи во, али ствар но) кра ће од дру гог ко пља ко је са мо 
ле жи на зе мљи. Ово је ду жи на Ло рен цо ве кон трак
ци је, ко ја се мо же от кри ти са мо при бр зи ни ко ја је 
бли зу бр зи не све тло сти. Кла сич ни фи зи ча ри та ко
ђе сма тра ју да су че сти це и та ла си фун да мен тал но 
раз ли чи ти; да сва ко му ни ка ци ја из ме ђу обје ка та 
или осо ба зах те ва сиг на ле ко ји их по ве зу ју, да та ко
зва на ’стре ла вре ме на’ ука зу је са мо на је дан пра вац 
– од про шло сти ка бу дућ но сти, и да су кре та ње и 
раст глат ки и кон ти ну ал ни, то јест да у при род ном 
све ту не ма дис кон ти ну ал них ско ко ва. (Уз гред, узи
ма ју ћи као при мер ево лу ци ју, ово схва та ње су по би
ли не са мо квант ни фи зи ча ри, већ та ко ђе и те о ри ја 
до стиг ну те рав но те же5 Сти ве на Џеј Гул да6 и Нај лса 
Ел дри џа7.) За тим, кла сич на фи зи ка та ко ђе сма тра 
да су све по ја ве ло кал не и да на њих ути че не по сред
но окру же ње. Сход но то ме, не по сто ји ни ка кво ’аве
тињ ско деј ство на да љи ну’, ка ко је Ајн штајн на звао 
по јам спле те но сти. Хај де да по бли же по гле да мо тај 
по јам, да ви ди мо за што је Ајн штајн по ку шао да га 
по би је.

„Ве ћи на нас је би ла упле те на у не што или са 
не ким у не ком тре нут ку у на шем жи во ту. Али са
да мо ра мо да поч не мо да од ба цу је мо уо бича је ну 
упо тре бу овог тер ми на. За фи зи ча ре ‘спле те ност’ 

5 На ен гле ском: pun ctu a ted equ i li bri um  те о ри ја у ево
лу ци о ној би о ло ги ји ко ја сма тра да ка да се не ка вр ста по ја ви у 
фо сил ним оста ци ма, да ће ње на по пу ла ци ја по ста ти ста бил на 
и по ка зи ва ти ве о ма ма ле про ме не у нај ве ћем де лу сво је ге о ло
шке исто ри је. (Прим. прев.)

6 Step hen Jay Go uld (19412002), аме рич ки па ле он то лог, 
ево лу ци о ни би о лог и исто ри чар на у ке. (Прим. прев.)

7 Ni les El dred ge (1943), аме рич ки би о лог и па ле он то лог, 
ко ји је за јед но са Сти ве ном Гул дом 1972. го ди не  по ста вио те
о ри ју до стиг ну те рав но те же. (Прим. прев.)
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опи су је спе ци фи чан од нос из ме ђу су ба том ских че
сти ца. Већ смо го во ри ли о струк ту ри ато ма. На по
ме ну ли смо да је да ле ко од то га да су ато ми не де љи
ве, основ не је ди ни це ма те ри је, за шта су пр во бит но 
сма тра ни. Они уоп ште ни су ‘еле мен тар не’ че сти це. 
Је згро ато ма се са сто ји од про то на и не у тро на, ко ји 
се и са ми са сто је од квар ко ва. Квар ко ви ће ве ро ват
но би ти нај фун да мен тал ни ји са стој ци ма те ри је, ко
је за јед но др жи ја ка ну кле ар на си ла. Ме ђу тим, све 
ве ћи број фи зи ча ра да нас пред ви ђа да ће мо уско
ро от кри ти још ма ње, фун да мен тал ни је ен ти те те од 
квар ко ва. На при мер, те о ри ја стру на сма тра да се 
ма те ри ја са сто ји од си ћу шних јед ноди мен зи о нал
них ви бри ра ју ћих ‘стру на’ или вла ка на ко ји са чи
ња ва ју ма те ри јал ни свет на нај о снов ни јем ни воу.

„Као што сам вам спо ме нуо на на шем пр вом 
раз го во ру, облак не га тив но на е лек три са них елек
тро на, у раз ли чи тим ор би та ма, окру жу је је згро сва
ког ато ма. Као и све еле мен тар не че сти це, елек тро
ни су у ства ри по бу ђе на ста ња квант них по ља ко ја 
уза јам но де лу ју јед но на дру го. Фи зи ча ри да нас ге
не рал но при хва та ју иде ју да су све че сти це, укљу чу
ју ћи елек тро не и квар ко ве, јед но став но по бу ђе но
сти њи хо вих кон крет них уни вер зал них по ља. По ље 
има спе ци фич ну вред ност у сва кој тач ки у про сто
ру. У слу ча ју та ко зва них век тор ских по ља, та вред
ност укљу чу је и ве ли чи ну и смер. Те о ри ја квант ног 
по ља (ТКП) прет по ста вља да се са ма Ствар ност у 
осно ви са сто ји од по ља (елек тро маг нет ских, квар
ков ских, не у три но, итд.) и да ова по ља де лу ју и да 
су у ме ђу соб ном деј ству на та кав на чин да по ста ју 
по бу ђе на и пр о из во де ло ка ли зо ва не тач ке ко је ми 
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пре по зна је мо као че сти це. Квант на по ља ис пу ња
ва ју ва си о ну и у сво јој ‘те мељ ној’, или ‘нул тој тач
ки’, укљу чу ју ста ње нај ни же енер ги је. То зна чи да 
та ко зва ни ‘квант ни ва ку ум’ уоп ште ни је са мо пу ки 
пра зан про стор. Чак и та мо где ни ка ква по бу ђе ност 
не про зво ди че сти це, при сут на су са ма по ља, ко ја 
ис пу ња ва ју ва си о ну оним што би се мо гло на зва ти 
квант на по тен ци јал ност. Као што ће мо ви де ти ка
сни је, ТКП је ра ди кал но про ме ни ла на ше ви ђе ње 
ствар но сти и струк ту ре и уза јам но деј ство квант них 
че сти ца.

„То ком нај ве ћег де ла 20. ве ка ато ми су сма тра
ни си ћу шним сун че вим си сте ми ма: ми сли ло се да 
се елек тро ни окре ћу око је згра на на чин на ко ји се 
пла не те у ор би та ма окре ћу око Сун ца. Ме ђу тим, 
ово до во ди у ве ли ку за блу ду, јер са да зна мо да елек
тро ни по сто је око је згра у ро је ви ма ко ји об у хва та ју 
раз ли чи те орбитaле, и они ни су ма те ри јал не ‘ства
ри’ у уо би ча је ним сми слу ове ре чи. Они се тач ни је 
по и ма ју као ‘по ља ве ро ват но ће’,  ко ја ни су ве за на 
ни пр о сто ром ни вре ме ном. Све док се не опа зи, 
елек трон – као и бу квал но сва ка че сти ца – ви ше је 
као не ки ма те ма тич ки по јам не го ма те ри јал ни обје
кат. Ка да јед ном бу де опа жен или из ме рен, нео д ре
ђе ност ко ја га ка рак те ри ше у ње го вом пр во бит ном 
ста њу иш че за ва. Од обла ка мо гућ но сти он по ста је 
кон крет на ствар ност. Та ла сно свој ство ко је по се ду је 
пре опа жа ња ‘ко лап си ра’ док он по при ма вред но сти 
им пул са и/или по ло жа ја ко ји су свој стве ни че сти
ца ма. Он се та ко ре ћи кре ће из вир ту ел ног у ак ту ел-
но ста ње по сто ја ња. О ово ме смо већ го во ри ли и на 
то ће мо се по но во вра ти ти, та ко да у овом тре нут ку 
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не ћу у то ула зи ти де таљ ни је. Оно што са да хо ће мо 
да пи та мо је ка ко ато ми – ком плек сни си сте ми ко ји 
се са сто је од еле мен тар них че сти ца – мо гу да по ста
ну оно што на зи ва мо спле те ним.“

Је дан чо век не ко ли ко ре до ва иза по ди гао је ру
ку и устао. Рајнс му је дао реч и чо век је ре као: „Из
ви ни те, али сум њам да сам је ди ни ко ји се пи та ка ко 
то да нај фун да мен тал ни ји са став ни де ло ви ма те ри
је уоп ште ни су ма те ри јал ни, као што сте ви ре кли, 
већ су ви ше као ма те ма тич ки пој мо ви. Мо же те ли 
нам још ма ло об ја сни ти ка ко би смо раз у ме ли зна
че ње све га то га?“

„На рав но, ра до“, од го во рио је Рајнс. „Уџ бе ни
ци фи зи ке че сто ко ри сте сли ку риб ња ка да га ви зу
е ли зу ју. Ри бар ви ди ка ко ри ба ска че. Он ба ца уди
цу у риб њак без ја сног пој ма где би та ри ба мо гла 
да бу де. Што се ње га ти че, она мо же би ти би ло где, 
свуг да или ниг де. Она се по тен ци јал но рас про сти
ре по це лој во ди у риб ња ку. По сто ји ве ро ват но ћа да 
ће ри ба пли ва ти бли же ме сту на ко ме ју је ри бар 
ви део да ска че не го на дру гом кра ју риб ња ка. Али, 
за ри ба ра њен по ло жај је са мо ‘ве ро ва тан’, то јест 
ста ти стич ки ве ро ва тан. Ме ђу тим, ка да јед ном ри ба 
ско чи, њен по ло жај је од ре ђен, ње на ло ка ци ја ја сна. 
Оно што је ра ни је би ло са мо иде ја у ри ба ре вом уму, 
са да је ствар ност – уло вио је ри бу и ви ди је ка ко ви
си на ње го вом шта пу за пе ца ње. Че сти це су као ри ба 
пре не го што се уло ви. Оне мо гу би ти би ло где или 
сву да (не ки фи зи ча ри би ре кли да би мо гле да бу ду 
и ниг де). Као што сам на по ме нуо про шле не де ље, 
мо же мо да за ми сли мо че сти цу не као ма те ри јал ни 
обје кат, већ као по јам, ма те ма тич ку ве ро ват но ћу. 
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Она функ ци о ни ше као та лас, или пре ци зни је као 
та лас ве ро ват но ће ко ји ис пу ња ва ва си о ну и ко ји је 
бес кра јан и без гра ни чан. (Као што је Луј де Бро љи8 
де мон стри рао, по сто ји ду а ли зам та ласче сти ца где 
су та ла си че сти це и че сти це та ла си, исто вре ме но! 
На при мер, све тло сни та ла си су та ко ђе и че сти це 
– на и ме фо то ни.) Тек ка да та ла сну функ ци ју фик
си ра мо опа жа њем – то јест ме ре њем – она се ‘ре ду
ку је’ или ‘ко лап си ра’ и по ста је ствар на че сти ца са 
спе ци фич ном ло ка ци јом или им пул сом. ‘Та ла сна 
функ ци ја’ је ма те ма тич ки опис квант ног ста ња да
тог си сте ма. Она од ре ђу је ве ро ват но ћу да ће мо на 
од ре ђе ној ло ка ци ји на ћи не ки квант ни ен ти тет.

„Из пер спек ти ве ри ба ра, ри ба је би ла на спе
ци фич ној ло ка ци ји тек ка да је би ла упе ца на. Елек
трон, атом, у ства ри ве ћи на нај фун да мен тал ни јих 
са сто ја ка ма те ри је, су као ри ба. Они по ста ју ‘фик
си ра ни’, тран сфор ми са ни из вир ту ел ног у ак ту ел но 
ста ње по сто ја ња  спе ци фич ном ло ка ци јом или им
пул сом – тек ка да их по сма трач ‘уло ви’. На рав но, 
раз ли ка је у то ме што је ма кро скоп ска ри ба у сва
ком тре нут ку ло ци ра на на не ком спе ци фич ном, ма
да нео д ре ђе ном ме сту. Ме ђу тим, на ми кро скоп ској 
ска ли, че сти це не по се ду ју свој ства ло ка ци је, бр зи не 
или сме ра – ни ти су укљу че не у од нос узро ка и по
сле ди це – све док не бу ду из ме ре не или на не ки дру
ги на чин опа же не. Оне се мо гу сма тра ти ви ше као 
‘вир ту ел не’ не го ‘ак ту ел не’, ма да, стро го го во ре ћи, 

8 Lo u is de Bro glie (18921987), фран цу ски фи зи чар ко ји је 
дао епо хал ни до при нос квант ној те о ри ји. У сво јој док тор ској 
те зи 1924. го ди не по сту ли рао је та ла сну при ро ду елек тро на 
и прет по ста вио да сва ма те ри ја има та ла сна свој ства. (Прим. 
прев.)
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‘вир ту ел не че сти це’ су укљу че не у ин тер ак ци је из
ме ђу ствар них или обич них ‘ак ту е ли зо ва них’ че сти
ца. У свом вир ту ел ном ста њу че сти ца се мо же опи
са ти као функ ци ја ве ро ват но ће у по тен ци јал ном, а 
не ствар ном ста њу. Ово зна чи да, на при мер, елек
трон не ма од ре ђе ни по ло жај пре не го што се из ме ри. 
Не ра ди се о то ме да ми јед но став но не зна мо где је. 
Он ствар но не ма ни ка кву спе ци фич ну ло ка ци ју пре 
не го што бу де опа жен. 

Да ли је са да ма ло ја сни је?“, упи тао је Рајнс, по
ди жу ћи ма ло обр ве.

Чо век се за тре ну так ко ле бао. За тим је про мр
мљао „хва ла“ и сео.

„У сва ком слу ча ју“, до дао је про фе сор, „има ће
мо при ли ке да се вра ти мо на ову те му ка да сле де ће 
не де ље бу де мо не што више го во ри ли о Хај зен бер го
вом Прин ци пу нео д ре ђе но сти9. Не мој те да вас ово 
обес хра бри. Ово ни је ла ка ствар, али кад је јед ном 
схва ти те, цео свет ће вам из гле да ти дру га чи је.

„А са да“, на ста вио је, „хај де да пре ђе мо на пи
та ње спле те но сти.

„Че сти це, као што су елек тр о ни и про то ни, су у 
ме ђу соб ној ин тер ак ци ји јед не са дру ги ма. Мо ле ку
ли, ко ји не ма ју ни ка кав елек трич ни на бој, са сто је 
се од од ре ђе ног бро ја ато ма ко ји су по ве за ни јед ни 
са дру гим сво јим не га тив но на е лек три са ним елек
тро ни ма. Ато ми ко ји са чи ња ва ју мо ле кул спа ја ју се 
у јед но не ком елек трич ном си лом, баш као што се 

9 Wer ner Karl He i sen berg (19011976), не мач ки те о рет ски 
фи зи чар и је дан од кључ них пи о ни ра у квант ној ме ха ни ци, 
чи ји прин цип нео д ре ђе но сти го во ри ка ко је на чел но не мо гу ће 
исто вре ме но од ре ди ти та чан по ло жај и бр зи ну не ке че сти це. 
(Прим. прев.)
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квар ко ви ко ји са чи ња ва ју про тон (два ‘гор ња’ квар
ка и је дан ‘до њи’) спа ја ју ја ком ну кле ар ном си лом. 
У сми слу ма се, про тон је 1.800 пу та те жи од елек
тро на. Ма да је елек трон мно го ма њи у по ре ђе њу с 
про то ном, ње гов не га тив ни елек тро ста тич ки на бој 
је баш исти као и по зи тив ни елек тро ста тич ки на бој 
про то на. Ин те гри тет ато ма је, да кле, са чу ван рав но
те жом из ме ђу не га тив но на е лек три са них елек тро на 
и по зи тив но на е лек три са них про то на. Јед на дру га 
че сти ца, од го ва ра ју ће на зва на глу он10, је сте ‘ле пак’ 
ко ји по сре ду је у си ла ма из ме ђу квар ко ва и др жи их 
за јед но. Ови нео бич ни ма ли глу о ни по се ду ју ма су, 
спин и елек трич ни на бој, али уоп ште не ма ју ‘ве ли
чи ну’. И, мо жда још нео бич ни ја, чи ње ни ца је да се 
њи хо ва сна га по ве ћа ва пре не го сма њу је са раз да љи
ном. Ин тер ак ци је глу о на са квар ко ви ма та ко др же 
квар ко ве за јед но да би са чу ва ли ко хе зи ју про то на и 
не у тро на ко ји са чи ња ва ју да то је згро.

„Све ово зна чи да су пре ма стан дард ном мо
де лу фи зи ке еле мен тар них че сти ца (или, тач ни је, 
‘по ља’) ато ми си ћу шне ва си о не, чи ји су са став ни 
де ло ви спо је ни не ве ро ват но ја ким си ла ма. Ове си
ле при вла че ња су од су штин ске ва жно сти јер би у 
про тив ном слу ча ју си ла од би ја ња из ме ђу два по зи
тив но на е лек три са на про то на раз би ла атом у па
рам пар чард и не би по сто ја ло ни шта што под се ћа 
на ‘ма те ри ју’. (Се ти те се ма лих маг не та Ско ти ку
чи ћа ко ји ма сте се игра ли као де ца: ста ви те ју жни 
и се вер ни пол за јед но и они се при вла че и спа ја ју, 
ста ви те исте по ло ве за јед но, они се од би ја ју.) Да кле, 
ма те ри ја – ма те ри јал ни пред ме ти све та у ко ме жи

10 Glue, на ен гле ском зна чи ле пак. (Прим. прев.)
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ви мо – са сто ји се од че сти ца и си ла у ме ђу соб ној 
ин тер ак ци ји. Ма да ни је ла ко по ву ћи ли ни ју из ме ђу 
ово дво је, по што се у кла сич ној фи зи ци си ла би ло 
ко је вр сте од ре ђу је мно же њем ма се да тог те ла са 
ње го вим убр за њем (Дру ги Њут нов за кон, F=ma). Ре
че но на нај ја сни ји на чин, зна чи да се не ко ма те ри
јал но те ло са сто ји и од ма те ри је и енер ги је, што је 
од нос ко ји из ра жа ва чу ве на Ајн штај но ва фор му ла 
E=mc², енер ги ја је јед на ка ма си по мно же ној бр зи
ном све тло сти на ква драт. Све што сма тра мо де лом 
ма те ри јал ног све та мо же се сма тра ти функ ци јом 
енер ги је. Це ла ва си о на, укљу чу ју ћи там ну ма те
ри ју, пла не те и нас са ме, у ства ри је из раз енер ги је. 
Из у зе так од ово га је ин фор ма ци ја, на ко ју ће мо се 
вра ти ти ка сни је. Иа ко енер ги ја мо же да по при ми 
раз ли чи те об ли ке (ки не тич ка, гра ви та ци о нопо
тен ци јал на, то плот на, енер ги ја ма се, итд.) зна чај но 
је да се она не мо же ни ство ри ти ни уни шти ти. Са 
ове тач ке гле ди шта, енер ги ја, па пре ма то ме и сва 
‘ствар ност’, мо же се сма тра ти веч ном. 

„Али пре не го што пре ђе мо на ме та фи зи ку, хај
де ма ло да раз го ва ра мо о ‘спле те но сти’.“

Рајнс је на ме стио на о ча ре и пре у ре дио ре до
след сво јих за бе ле жа ка. Са че као је тре ну так док су 
не ки љу ди у пу бли ци за пит ки ва ли сво је су се де да ли 
су у ста њу да пра те оно о че му је про фе сор го во рио. 
Не ко ли ко ру ку се по ди гло увис и Рајнс је раз ја снио 
или по но вио не ко ли ко пој мо ва. За тим је на ста вио 
да об ра ђу је те шко квант но пи та ње спле те но сти.

„У на шем ма кро ко смич ком све ту, ако хо ће те да 
кон так ти ра те с не ким ко је у бли зи ни или на зна
чај ној раз да љи ни од вас, ви по ша ље те сиг нал. Ово 
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се мо же ура ди ти пре ко те ле фо на, ра чу на ра, или 
по мо ћу не ко ли ко ли мен ки по ве за них за тег ну тим 
ка на пом ко ји се про сти ре од ва ше днев не со бе до 
ком ши ји не ку ће. Сиг нал ко ји ус по ста вља ко му ни
ка ци ју пре но си се елек трон ски, или, у по след њем 
слу ча ју, ви бра ци јом ка на па. У про тив ном, ни ка кав 
сиг нал не мо же да се пре не се и ко му ни ка ци ја је не
мо гу ћа. Исто ва жи и за љу де. Ако же лим да ка жем 
мо јој су пру зи да је во лим, то мо гу да ура дим по љуп
цем, за гр ља јем, или јед но став ном ре чи љу ба ви. То 
зна чи да се ин фор ма ци ја ша ље од јед не осо бе дру гој 
по мо ћу сиг на ла за ко је се од при ма о ца оче ку је да 
их ин тер пре ти ра. У на шем ма кро ко смич ком све ту 
вре ме на и про сто ра из гле да да је не мо гу ће да се ин
фор ма ци ја пре не се без по сре до ва ња од го ва ра ју ћег 
сиг на ла. Тај сиг нал мо же да бу де спор или брз, али 
је огра ни чен ве ли чи ном c, бр зи ном све тло сти у ва
ку у му – 300.000 ки ло ме та ра у се кун ди. Као што су 
Ајн штајн и дру ги твр ди ли, ни шта не мо же да се ме
ри са бр зи ном фо то на док ју ре кроз про стор ни ти 
да пре ђе њи хо ву бр зи ну. (Са све убр за ни јим ши ре
њем ва си о не – то јест про сто ра из ме ђу га лак си ја – 
тре ба да на по ме не мо, ме ђу тим, да се ве о ма да ле ке 
га лак си је уда љу ју од нас бр зи на ма ве ћим од c. Ако 
хи по те тич ке че сти це та хи о ни уоп ште по сто је, оне 
та ко ђе пре ва зи ла зе бр зи ну све тло сти. Сто га, пре ма 
те о ри ји ре ла тив но сти, c је не про мен љи ва ве ли чи на, 
али ни је мак си мал на).

„Фо тон је нео би чан ма ли ен ти тет ко ји не ма ма
су и слу жи као соп стве на ан ти че сти ца. Он се обич
но опи су је као еле мен тар на че сти ца или квант ко
ји пре но си елек тро маг нет ско зра че ње, укљу чу ју ћи 
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ви дљи ву све тлост. Пре ци зни је, тре ба да ка же мо да 
фо тон пре но си ин фор ма ци ју; па ипак то чи ни на на
чин ко ји се раз ли ку је од обич них сиг на ла. У из ве
сном сми слу фо тон по сто ји са мо на тач ки од ла ска 
и на тач ки до ла ска. О ње му не тре ба ми сли ти као о 
не кој вр сти ‘по штан ске тор бе’ ко ја пре но си пи сма 
(тј. све тлост) из по ште до не ке адре се у Глав ној ули
ци! Дру гим ре чи ма, пре нос ко ји он из вр ша ва је па
ра док сал но не за ви сан од вре ме на и про сто ра. Оно 
што ми на зи ва мо ‘зра ком све тло сти’ ни је по се би 
фи зич ки ен ти тет. Он се тач ни је опи су је као ма те
ма тич ки мо дел пре но са од ре ђе не ин фор ма ци је од 
јед не тач ке до дру ге, од Сун ца до сад ни це па ра дај за 
ко ји ра сте у мо јој ба шти. Из ме ђу ове две тач ке, фо
тон не ма ни бр зи ну ни ло ка ци ју. На при мер, он не 
по сто ји на на чин као што по сто ји ки шна кап, по што 
се кап не пре кид но кре ће кроз про стор и до но си во
ду од обла ка до зе мље. Ипак, чи ње ни ца да наш па
ра дајз ра сте не по бит но по ка зу је да фо то ни за и ста 
по сто је и да је ин фор ма ци ја ко ју они са др же он то
ло шки ствар на. Као што је на уч ник Пол Ви го ре11 та
ко по год но ре као, фо тон је ‘по ру ка’, али ни је ‘пре
но си лац по ру ке’. Та ко да мо же мо ре ћи да фо тон 
пре но си са др жај сиг на ла, али ни је сиг нал као та кав. 
Хај де са да да по гле да мо шта је то што омо гу ћу је да 
се са др жај пре не се од јед не тач ке до дру ге, не за ви
сно од вре ме на и про сто ра.

„Све тло сна го ди на је раз да љи на ко ју све тлост 
пре ђе у јед ној го ди ни кон стант ном бр зи ном c или 
300.000 ки ло ме та ра у се кун ди. Ми зна мо да је ва

11 Paul Vi go u re ux (19031999), ње гов рад је имао ве ли ки 
ути цај на ег закт ност на у ке и тех но ло ги је; уче ство вао је у ства
ра њу ме ђу на род ног си сте ма ме ра (SI). (Прим. прев.)
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си о на то ли ко огром на да то не мо же мо ни да за ми
сли мо јер су астро фи зи ча ри по ка за ли да све тлост 
од нај бли жих га лак си ја пу ту је ми ли о ни ма све тло
сних го ди на. На при мер, нај бли жа, спи рал на га лак
си ја Ан дро ме да (кла си фи ко ва на као М31) уда ље на 
је два и по ми ли о на све тло сних го ди на (или 788 ки
ло пар се ка) од Зе мље. Ма да се ва си о на у це ли ни ши
ри убр за ним тем пом, Ха блов те ле скоп је от крио да 
га лак си је Ан дро ме да и Млеч ни пут ју ре јед на пре ма 
дру гој бр зи ном од око 110 ки ло ме та ра у се кун ди. 
(Не ма по тре бе да због то га гу би те сан, да би до шло 
до су да ра из ме ђу ове две га лак си је тре ба да про ђе 
че ти ри ми ли јар де го ди на!) На ма нај бли жа ег зо пла-
не та у дру гом сун че вом си сте му, Pro xi ma cen ta u ri b, 
уда ље на је са мо 4,2 све тло сне го ди не – са мо је дан 
скок од Зе мље. Хабл је от крио га лак си је ко је су не
дав но фор ми ра не, по астро ном ским ме ре њи ма, по
сле Ве ли ког пра ска, ко ји се до го дио пре 13,8 ми ли
јар ди го ди на. (Ако вам се од ових огром них ве ли чи
на па мет вр ти, са мо узми те у об зир са став људ ског 
те ла. Оно са др жи у про се ку не што ма ло ви ше од 37 
би ли о на ће ли ја, од ко ји се сва ка са сто ји од 1014 [100 
билиона] ато ма, што укуп но из но си не ких 1028 ато
ма ко ји са чи ња ва ју на ше фи зич ко би ће!)

„Све ин фор ма ци је ко је нам да ју раз да љи ну до 
зве зда и ста рост ва си о не пре но се се сиг на ли ма. Да 
би до шло до пре но са ин фор ма ци је, ства ри на ма
кро ко смич ком пла ну мо ра ју на не ки на чин фи зич
ки би ти по ве за не јед на с дру гом. Или бар смо та ко 
од у век ми сли ли.

„Те шко је да ово схва ти мо у на шој гла ви јер смо 
то ли ко на ви кли на свет у ко јем сиг на ли вла да ју сва
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ком ак ци јом и рак ци јом. Али на ми кро ко смич ком 
пла ну, пла ну че сти ца и та ла са у ве зи са њи ма, то 
ни је слу чај. Ово не зна чи да се на квант ном ни воу 
че сти ца мо же пре не ти бр же од бр зи не све тло сти. У 
ства ри, не по сто ји ни ка кав ‘пре нос’ у сми слу кре та
ња од јед не тач ке до дру ге. Још јед ном, то се до га ђа 
тре нут но, без об зи ра на то ко ли ко мо гу би ти уда ље
ни квант ни из вор и при јем ник, би ло у ин чи ма, ми
ља ма или све тло сним го ди на ма.

„Ме ђу тим, овај фе но мен зах те ва да до тич ни 
кван ти бу ду спле те ни. Е па сад, шта ово зна чи? Да 
би се ово об ја сни ло, хај де да ко ри сти мо при мер 
елек тро на, ко ји мо же мо за ми сли ти да ор би ти ра око 
атом ског је згра. Ова че сти ца увек има тен ден ци ју 
да по тра жи сво је основ но ста ње или нај ни жи ни во 
енер ги је, што је њен по ло жај нај бли жи је згру. Елек
трон – у ства ри еле крон ски облак – ор би ти ра око је
згра и, осим ако ни је ‘по бу ђен’, по ку ша ва да до стиг
не то нај ни же енер гет ско ста ње нул те тач ке. Чи не ћи 
то, он та ко ре ћи си ла зи у ка ска да ма са ви шег енер
гет ског ста ња до ни жег, од нај ви ше ор би те до ни же. 
Овај си ла зак се до га ђа у дис крет ним ‘квант ним ско
ко ви ма’, пре ла зе ћи из јед не ор би та ле у дру гу, али 
без про ла же ња кроз про стор, као што би смо ми кад 
би смо се кре та ли низ сте пе ни це. Овај пре лаз де ша
ва се тре нут но, не за ви сно од про ла ска вре ме на и ве
ли чи не про сто ра из ме ђу њих. Ка да елек трон си ђе 
или ско чи са јед не ор би та ле на дру гу, он еми ту је два 
фо то на. Ма да су они не за ви сни квант ни ен ти те ти, 
ко ји се одва ја ју од елек тро на и од ле ћу у су прот ним 
прав ци ма, ова два фо то на су са да спле те на. Они се 
по на ша ју као да су, а у ства ри и је су, је дан је ди ни 
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ен ти тет. Би ло ка кво деј ство на је дан фо тон од мах ће 
про из ве сти од го ва ра ју ће деј ство на дру ги, без об зи
ра на то ко ли ко да су уда ље ни је дан од дру гог.

„Је дан од нај ја сни јих при ме ра овог фе но ме на 
је оно што се на зи ва ‘спин’. Спин је ро та ци о но кре
та ње не ког објек та око соп стве не осе, као чи гре или 
сва ко днев но окре та ње Зе мље. Сви елек тро ни има
ју исти је дин стве ни спин, као и сва ка че сти ца. Тај 
спин се ме ри оним што се са да на зи ва ‘ор би тал ни 
уга о ни мо ме нат’. Ово је кру жно кре та ње око учвр
шће не осе, као ка да де ца игра ју око мај ског јар бо ла. 
Спин не ке че сти це мо же да бу де са мо у јед ном од 
два сме ра, ‘го ре или  ‘до ле’. Спин се ме ри у сми слу 
План ко ве кон стан те (на зва не по Мак су План ку, не
мач ком фи зи ча ру ко ји је 1900. го ди не по стао не што 
као отац квант не те о ри је). У фи зи ци че сти ца пра
ви мо раз ли ку из ме ђу ‘фер ми о на’ и  ‘бо зо на’. Фер
ми о ни су че сти це ма те ри је, као што су и квар ко ви, 
елек тр о ни, про то ни и не у тро ни (са сво јим ан ти че
сти ца ма: иден тич ним че сти ца ма али са су прот ним 
на е лек три са њем), док су бо зо ни че сти це ко је но се 
си лу, као што су фо то ни, глу о ни, не дав но от кри ве
ни Хиг сов бо зон, и раз не вр сте ком по зит них че сти
ца. И фер ми о ни и бо зо ни су ка рак те ри стич ни по 
спи ну. Квант на те о ри ја зах те ва да спин има спе ци
фич ни из нос ко ји се мо же од ре ди ти по мо ћу План
ко ве кон стан те (h) по де ље не са 2π (што нам да је ћ 
или h-са-цр том, ’та ко зва ну ре ду ко ва ну План ко ву 
кон стан ту’).“

Рајнс је за стао за тре ну так да ис пи ше све ово на 
та бли, ко ја је ста ја ла по ред ње го вог пул та. Про чи
тао је оно што је на пи сао и он да до дао:
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„Из ра же но у је ди ни ца ма ћ, фер ми о ни има ју 
по лу це ли спин (1/2, 3/2, 5/2, итд.), док бо зо ни има
ју це ли спин (0, 1, 2, итд.). Елек трон, да кле, има 
спин од јед не по ло ви не. Глу о ни, с дру ге стра не, су 
че сти це јед ног спи на ко је до при но се го то во 50% 
спи ну про то на. За јед но са квар ко ви ма, они се вр те 
уну тар про то на и да ју укуп ни спин про то на. Ме
ђу тим, не тре ба да ми сли мо да су квар ко ви, про
то ни и не у тро ни као ма ле лоп ти це ма те ри је ко је 
се су да ра ју јед на с дру гом. Они су ви ше као па ке ти 
енер ги је не го ма те ри јал ни објек ти ко ји су нам по
зна ти.

„При зна јем да је све ово је при лич но те шко за 
раз у ме ва ње“, ре као је Рајнс гле да ју ћу уна о ко ло мо
ре збу ње них ли ца. „Да ма ло раз ве се лим си ту а ци ју, 
до зво ли те ми да вам по ну дим је дан ли ме рик12 ко ји 
сам на пи сао про шле го ди не за је дан раз ред сту де
на та фи зи ке. Зо ве се:

Квант на збр ка
Фи зи ча ра че сти ца та бе ла
На зи ва пи о не и му о не не ста бил ним це ла.
Ње ни ба ри о ни су фер ми о ни
Ње ни ме зо ни су бо зо ни.
Об ја сни ми то, ако си та ква фе ла!

Ова ма ла бу да ла ста пе сми ца јед но став но ка же 
да, ако сте збу ње ни, као што су би ли на ши сту ден ти, 
он да сте у до бром дру штву. Љу ди као Бор, Хај зен

12 Ен гле ски: li me rick  вр ста сти ха, че сто ша љи вог, а по не
кад и оп сце ног, ко ја се са сто ји од пет ре до ва сти хо ва у стро гој 
ри ми ААБ БА. (Прим. прев.)
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берг и Ри чард Фејн ман13 са Уни вер зи те та ‘Кал тек’ 
(Cal Tech) че сто су на гла ша ва ли да за и ста ни ко не 
раз у ме квант ну те о ри ју, чак ни фи зи ча ри ко ји су је 
по твр ђи ва ли у по но вље ним екс пе ри мен ти ма. Они 
то мо гу да чи не, та ко ре ћи, али не мо гу да је об ја сне. 
Али, да се вра ти мо на шем елек тро ну и пи та њу ње
го вог спи на.

„Ма да оса спи на мо же да бу де у би ло ком сме
ру, ме ре ња те че сти це от кри ва ју да ли је то или 
‘спин го ре’ или ‘спин до ле’. Две спле те не че сти це 
су по ве за не на та кав на чин да ће јед на увек би ти 
или спин го ре или спин до ле. Ако раз дво ји мо ове 
две че сти це би ло ко јом раз да љи ном и ако за тим из
ме ри мо спин јед не че сти це као спин го ре, он да ће 
њен близанaц тре нут но до би ти спин до ле. Уз гред 
бу ди ре че но, фран цу ски фи зи чар Ален Аспе14 по ка
зао је екс пе ри мен ти ма да се исти фе но мен до га ђа 
са по ла ри зо ва ним фо то ни ма. Ако два фо то на по
сто је у спле те ном ста њу, је дан од њих ће има ти вер
ти кал ну по ла ри за ци ју, а дру ги хо ри зон тал ну. Аспе 
је по ста вио два де тек то ра на ра сто ја њу од два на ест 
ме та ра и ме рио фо то не у на но се кун да ма, бу квал но 
исто вре ме но. От крио је да је про ме на по ла ри за ци је 
фо то на А (са вер ти кал не на хо ри зон тал ну) пра ће на 
слич ном, тре нут ном про ме ном у фо то ну Б (са хо
ри зон тал не на вер ти кал ну). Не мо же мо ре ћи да је 

13 Ric hard Phil lips Feynman (19181988), аме рич ки фи зи
чар по знат по ра ду на те о ри ји квант не елек тр о ди на ми ке, об ја
снив ши ин тер ак ци ју из ме ђу елек тро маг нет ног зра че ња и на е
лек три са них че сти ца (про то на и елек тро на). Раз вио је си стем 
по знат као Фејн ме нов ди ја грам, ко ји пред ста вља ин тер ак ци
ју из ме ђу че сти ца. До бит ник је Но бе ло ве на гра де за фи зи ку 
1965. го ди не. (Прим. прев.)

14 Alain Aspect (1947), фран цу ски фи зи чар по знат по екс
пе ри мен тал ном ра ду на квант ној спле те но сти. (Прим. прев.)
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про ме на у А ‘про у зро ко ва на’ про ме ном у Б; ви ше 
из гле да да се они по на ша ју као је дан је ди ни ен ти-
тет. Ово мо же мо да ви зу а ли зу је мо ако за ми сли мо 
крст са јед ним вер ти кал ним и јед ним хо ри зон тал
ним кра ком. Про ме ни те вер ти кал ни крак у хо ри
зон тал ни по ло жај а дру ги, хо ри зон тал ни крак ће 
по ста ти вер ти кал ни – тре нут но. ‘То је очи глед но’, 
ве ро ват но ће те од го во ри ти, ‘јер је крст је дан пред
мет’. Тач но. Али та ко је и ком би на ци ја два фо то на: 
у њи хо вом спле те ном ста њу они чи не је дан ен ти тет.

„Оно што је још ви ше за чу ђу ју ће је чи ње ни ца да 
по сто ји фе но мен ‘од ло же ног из бо ра’. Ово зна чи да 
ме ре ње спи на јед не од че сти ца мо же да се из вр ши 
по што су се обе че сти це раз дво ји ле и да ће још увек 
до ћи до про ме не са го ре на до ле (или са до ле на го
ре) на дру гој че сти ци. То је као да че сти ца Б са зна је 
то ком ско ка да је у че сти ци А до шло до про ме не. 
На рав но, то ни је ствар но слу чај, по што се про ме на 
у Б де ша ва од мах (ап со лут но без ика квог про ла ска 
вре ме на). Дру гим ре чи ма, две спле те не че сти це се 
по на ша ју као је дан ен ти тет до то ме ре да се мо же и 
мо ра сма тра ти да је су је дан ен ти тет!

„Ово об ја шња ва та ко зва не ’аве тињ ске ак ци је на 
да љи ну’ (spuk haf te Fern wir kun gen) ко је су то ли ко му
чи ле Ајн штај на и ње го ве са рад ни ке. То је, ме ђу тим, 
по твр ђе но мно го пу та, по себ но од стра не Џо на Бе
ла15, Деј ви да Бо ма16 и Але на Аспеа. Ови фи зи ча ри су 

15 John Ste wart Bell (19281990), фи зи чар из Се вер не Ир
ске, тво рац Бе ло ве те о ре ме, ва жне те о ре ме у квант ној фи зи ци 
ко ја се од но си на те о ри је скри ве них ва ри ја би ла. (Прим. прев.)

16 Da vid Jo seph Bohm (19171992), аме рич ки на уч ник, је
дан од нај зна чај них те о рет ских фи зи ча ра 20. ве ка, ко ји је сво
јим нео р то док сним иде ја ма до при нео квант ној те о ри ји, не у
роп си хо ло ги ји и фи ло зо фи ји ума. (Прим. прев.)
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по ка за ли да је ствар ност не-ло кал на и да њом углав
ном вла да спле те ност. У све ту на шег сва ко днев ног 
ис ку ства, на објек те се ути че ‘ло кал но’ оним што 
по сто ји у њи хо вом не по сред ном окру же њу. Ови 
ути ца ји де лу ју пу тем сиг на ла ко ји пре но се ин фор
ма ци је кроз вре ме и про стор. Као што смо ви де ли, 
то ни је слу чај на ми кро скоп ском ни воу, на квант
ном ни воу ствар но сти. Ту пре о вла да ва прин цип не-
ло кал но сти. Ово по твр ђу је да не по сре до ва на ’ак ци
ја на да љи ну’ за и ста мо же да по сто ји, да про ме на 
мо же да се де си без сиг на ла, тре нут но и без ‘скри ве
них ва ри ја бли’. (Ове би би ле не по зна ти ути ца ји ко ји 
по пу ња ва ју пра зни не за ко је су Ајн штајн и оста ли 
ве ро ва ли да су на шли у Ко пен ха ген шкој ин тер пре
та ци ји квант не те о ри је Бо ра, Хај зен бер га и њи хо ве 
шко ле.) Ко нач но, Ален Аспе је до ка зао екс пе ри мен
тал но – и то не по бит но – да је нело кал ност вла да ју
ћи прин цип ва си о не (ствар но сти ‘као це ли не’) и да 
спле те ност за и ста по сто ји. Не ки фи зи ча ри су до ве
ли у пи та ње овај за кљу чак на осно ву хи по те тич ких 
скри ве них ва ри ја бли. Они твр де да мо ра да је не ки 
спо ља шњи ути цај од го во ран за ‘ин фор ми са ње’ јед
не че сти це о ње ном бли зан цу или за ма ни пу ли са ње 
де тек то ри ма на та кав на чин да ове две че сти це са
мо из гле да ју као да су упле те не. Ме ђу тим, не дав но 
ис тра жи ва ње об ја вље но у ча со пи су Psysi cal Re vi ew 
Let ters по твр ди ло је то ко ри сте ћи, од свих ства ри, 
све тлост зве зда у на шој га лак си ји! Би ло ка ква спо
ља шња ма ни пу ла ци ја мо ра ла би да се де си пре не
ко ли ко сто ти на го ди на, узи ма ју ћи у об зир ду жи ну 
вре ме на ко је је би ло по треб но да зве зда на све тлост 
стиг не до Зе мље. Ово је то ли ко не ве ро ват но да мо
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же мо без бед но да ка же мо да нело кал ност од но сно 
спле те ност за и ста про из во де ак ци ју на да љи ну. Сва
ка част, да кле, Але ну Аспе ну! Овај чуд ни фе но мен 
спле те но сти мо же се опи са ти као су пер по зи ци ја ко
ре ли ра них дво ком по нент них квант них ста ња. 

„Су пер по зи ци ја је, по ред спле те но сти, по сле
ди ца та ла сног аспек та квант них об је ка та. Пре не
го што се не ки квант ни обје кат из ме ри или опа зи, 
он по сто ји у про ба би ли стич кој су ми два или ви ше 
ста ња, од ко јих се сва ко мо же ак ту е ли зо ва ти уз ис
кљу че ње дру гих. Пре ма то ме (што је за па њу ју ће), у 
свом предопа же ном или вир ту ел ном ста њу, квант
на че сти ца у су пер по зи ци ји ста ња мо же ре ци мо да 
бу де на два или ви ше раз ли чи тих ме ста у исто вре
ме или да ма ни фе сту је у исто вре ме две или ви ше 
раз ли чи тих вред но сти свог им пул са. Ме ђу тим, да 
би смо би ли пре ци зни ји, мо ра мо да ка же мо да је не
ка нео па же на че сти ца у су пер по зи ци ји свих мо гу
ћих ста ња, са пред ви ди вим ве ро ват но ћа ма у ве зи са 
ње ном ло ка ци јом или им пул сом по што се из вр ши 
ме ре ње.

„Во де ни та ла си се мо гу ока рак те ри са ти као 
кла сич но су пер по ни ра ње. Ако два облут ка пу сти мо 
да пад ну у ти хи риб њак на ра сто ја њу од не ко ли ко 
цен ти ме та ра, пре кла па ње та ла са ко ји се ши ре до
га ђа се на та кав на чин да та ла си про ла зе је дан кроз 
дру ги не ре ме те ћи њи хов об лик или кон фи гу ра ци
ју. Квант ни еле мен ти (или кван ти) по на ша ју се, као 
што смо ви де ли, и као че сти це и као та ла си. Два или 
ви ше ква на та мо гу да уза јам но де лу ју је дан на дру ги 
као ‘та ла си ћи’ и мо гу да по сто је у не ко ли ко раз ли
чи тих ста ња исто вре ме но, као, на при мер, елек трон 
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ко ји мо же исто вре ме но да за у зи ма не ко ли ко раз ли
чи тих ор би та. На зо ви те ово ‘не мо гућ ном исто вре
ме но шћу’, ако же ли те. Али мо ра те да схва ти те да је 
то ‘не мо гу ће’ са мо из пер спек ти ве кла сич не фи зи
ке, ко ја се ба ви ма кро ко смо сом, ства ри ма из на шег 
сва ко днев ног ис ку ства (осим ако баш ни смо фи зи
ча ри че сти ца…). Слич но, на ком пју тер ским је зи ку 
‘бит’ је је ди ни ца ин фор ма ци је из ра же на би нар ном 
но та ци јом као 0 или 1, ко ја у свом кла сич ном об ли
ку мо ра би ти јед но или дру го. Квант ни бит, или ку-
бит, с дру ге стра не мо же да ис по љи су пер по ни ра ње 
ста ња та ко да је исто вре ме но и 0 и 1.

„Квант на су пер по зи ци ја се мо же сма тра ти под
ску пом нео бич ног фе но ме на квант не спле те но сти. 
И, као што ће мо ви де ти, ова два мо гу да игра ју ва
жну уло гу у на шем по нов ном про ми шља њу хри
шћан ске те о ло ги је. До бро по зна ти при мер ком би
но ва ња ег зо тич них пој мо ва квант не су пер по зи ци је 
и још ег зо тич ни је квант не спле те но сти је ми са о ни 
екс пе ри мент ко ји је сми слио Ер вин Шре дин гер17. 
Шре дин гер је по стао сла ван по сво јој из ја ви да 
квант на спле те ност (Qu an ten ver schrä nkung) ни је јед-
на од глав них већ глав на ка рак те ри сти ка квант не ме
ха ни ке. Не ћу да по на вљам де та ље, ко је мо же те на ћи 
у би ло ко јој еле мен тар ној књи зи о квант ној фи зи ци, 
али Шре дин гер је за ми слио си ту а ци ју у ко јој мач ка 

17 Er win Schrödinger (1887–1961), ау стриј ски те о рет ски 
фи зи чар. На до ве зу ју ћи се на прет по став ку Лу ја де Бро љиа из 
1924. го ди не да че сти це ма те ри је има ју двој ну при ро ду и да 
се у не ким си ту а ци ја ма по на ша ју као та ла си, пред ста вио је 
те о ри ју ко ја опи су је по на ша ње та квог си сте ма та ла сном јед
на чи ном ко ја је са да по зна та као Шре дин ге ро ва јед на чи на. 
За фор му ли са ње те јед на чи не 1933. го ди не до био је Но бе ло ву 
на гра ду за јед но са Бри тан цем По лом Ди ра ком. (Прим. прев.)
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у ку ти ји мо же да бу де у исто вре ме и мр тва и жи ва 
(за ви сно од ста ња ра ди о ак тив ног из во ра αче сти ца 
ко ји про ба би ли стич ки ак ти ви ра бо чи цу са отро вом 
у ку ти ји са мач ком). Ако тран спо ну је мо ову жи
во ти њу на квант ну ска лу, на ла зи мо да је (квант на) 
мач касаотро вом по сто ја ла у јед ном вир ту ел ном 
или ‘спле те ном’ ста њу. Тек ка да се ку ти ја отво ри, 
уста но ви ло би се да је (квант на) мач касаотро вом 
или јед но или дру го. Уз гред бу ди ре че но, мно ги фи
зи ча ри ве ру ју да у ства ри де ло ва ње људ ске све сти 
у оп штем слу ча ју вр ши за вр шну мер ну оп сер ва ци
ју, пр о у зр о ку ју ћи пре лаз из вир ту ел ног у ствар но 
ста ње (на ово ће мо се вра ти ти у на шем за вр шном 
пре да ва њу). Дру ги сма тра ју да је ме ре ње чи сто при
род ни фе но мен ко ји се де ша ва не за ви сно од људ
ске оп сер ва ци је. У сва ком слу ча ју, пре опа жа ња или 
ме ре ња (квант на) мач касаотро вом је по сто ја ла у 
су пер по ни ра ним дво ком по нент ним ста њи ма мач
кесаотро вом: би ла је и мр тваса ак ти ви ра ним 
отро вом и жи васа не ак ти ви ра ним отро вом. Ма ко
ли ко ап сурд но да то из гле да, то пред ста вља је дан од 
нај фун да мен тал ни јих прин ци па квант не те о ри је.

То ком крат ке па у зе при шао је је дан од Рај нсо
вих сту де на та, ви жља сти мо мак са на о ча ри ма, и по
ста вио не ко ли ко пи та ња ко ја су се од но си ла на ову 
те му, а сва су би ла за па њу ју ћа. „Про чи тао сам чла
нак ко ји сте на пи са ли“, ре као је, „у ком твр ди те да 
је спле те ност не ка вр ста мре же ин фор ма ци ја ко ја, 
у ства ри, са чи ња ва про сторвре ме, па је од го вор на 
чак и за гра ви та ци ју. Про стор је пун по ља, че сти ца, 
и та ко да ље. Ја сам ми слио да су ин фор ма ци је по да
ци ко ји се ор га ни зу ју и ин тер пре ти ра ју на не ки на
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чин. Али да ли су ин фор ма ци је истог ре да ‘ства ри’ 
као и кван ти? Ка ко ин фор ма ци ја мо же да са чи ња ва 
сам про стор? И за што се фи зи ча ри то ли ко тру де да 
уоб ли че те о ри ју квант не гра ви та ци је ко ја је ком па
ти бил на и са оп штом ре ла тив но шћу и са квант ном 
ме ха ни ком? Мо же те ли ре ћи не што ма ло о ово ме?“

Рајнс је клим нуо гла вом. „Океј, учи ни ћу све 
што мо гу.“ На жвр љао је не ко ли ко на по ме на на бло
ку па пи ра ко ји је из ва дио из ак тента шне. „Овај 
мо мак хо ће да се цео се ме стар на би је у ово ма ло 
вре ме на што има мо“, по ми слио је. „Али, мо жда мо
гу да ка жем бар не што о то ме.“ Ка да су сви по но во 
по се да ли, из ва дио је свој блок и по гле дао га са по
ма ло бол ним из ра зом на ли цу. Украт ко је по но вио 
сту ден то ва пи та ња и он да за по чео:

„У дру гој де це ни ји овог ве ка, фи зи ча ри оба
вља ју огро ман по сао да по ми ре оно што се ми сли
ло да су два не спо ји ва аспек та ствар но сти: оп шта 
ре ла тив ност и гра ви та ци ја. Ајн штај но ва те о ри ја 
спе ци јал не ре ла тив но сти из 1905. го ди не по ка за
ла је да су три ди мен зи је про сто ра нео дво ји ве од 
че твр те ди мен зи је: вре ме на. Ње го ва те о ри ја оп ште 
ре ла тив но сти, об ја вље на де сет го ди на ка сни је, по
ка за ла је да је гра ви та ци ја ге о ме триј ско свој ство 
сје ди ње ног про сто ра и вре ме на. Ово нас оба ве зу је 
да не го во ри мо о ‘вре ме ну и про сто ру’ већ о  ‘про
сторвре ме ну’, кон цеп ту ком је Хер ман Мин ков
ски фор мал но дао име, али је ис прав но при пи сан 
Ајн штај ну. Пре Ајн штај но вих из ван ред них оства
ре ња го то во сви су сма тра ли да је про стор не ма те
ри јал но окру же ње у ко јем де лу ју раз ли чи та по ља, 
си ле и че сти це. Још од ка ко је Њутн раз вио сво ју 
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те о ри ју гра ви та ци је, сма тра ло се да је овај фе но
мен ре зул тат си ла при вла че ња. Пред ме ти са ма
сом при вла че јед ни дру ге, као што Зе мља при вла
чи без бол лоп ту ко ја ле ти ви со ко да пад не на те рен 
или на три би не. Или Ме сец ко ји при вла чи оке а не 
и про из во ди пли му и осе ку. Ово прет по ста вља да 
је гра ви та ци ја у осно ви си ла при вла че ња ко ја де
лу је сра змер но ма си пред ме та. Пре ма оп штој ре
ла тив но сти, ме ђу тим, гра ви та ци ја је по сле ди ца за-
кри вље но сти про сто ра. По овом ви ђе њу про стор је 
ела сти чан и мо же да се рас те же као гу ме на фо ли
ја. Ка да се на ову фо ли ју ста ви те шка ку гла, она ће 
иза зва ти улег ну ће. Ако на ту фо ли ју ста ви мо ма
њу ку глу, она ће се по кре ну ти ка улег ну ћу и, по не
кад, по че ти да кру жи у ор би ти око ве ће ку гле. Ако 
се Зе мља и оста ле пла не те окре ћу око Сун ца, то 
је због то га што Сун це ства ра за кри вље ност у про
сто ру, ко ја узро ку је да пла не те кру же у ње го вим 
спе ци фич ним ор би та ма, и то кре та ње се одр жа ва у 
тим ор би та ма уга о ним мо мен том пла не та.

„Не дав но су из вр ше ни по ку ша ји да се по ми ре 
сла ба при влач на си ла гра ви та ци је (за ко ју се че сто 
сма тра да на ста је од хи по те тич ких че сти ца ко ји се 
на зи ва ју ‘гра ви то ни’) са иде јом за кри вље ног про
сто ра. Ово нас вра ћа на по че так фе но ме на спле те
но сти. Од ра да Џо на Ви ле ра18 по чет ком 1990их, је

18 John Ar chi bald Whe e ler (19112008), еми нент ни аме
рич ки фи зи чар, нај по зна ти ји по то ме што је пр ви ско вао по
пу лар не тер ми не „цр на ру па“, „цр во то чи на“ и још не ко ли ко 
дру гих упе ча тљи вих из ра за. То ком 1930их раз вио је ва жну 
„Sма три цу“ у фи зи ци че сти ца и ра дио са Нил сом Бо ром на 
об ја шње њу ну кле ар не фи си је у сми слу квант не фи зи ке. Та ко
ђе је са ра ђи вао са Ал бер том Ајн штај ном у тра га њу за Те о ри
јом је дин стве ног по ља. (Прим. прев.)
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дан број углед них фи зи ча ра се фо ку си рао на ње гов 
по јам ‘It from bit’’19. ‘Ит’ је област про сторвре ме на, 
ко ји се са сто ји од квант них  ‘би то ва’ ин фор ма ци
ја, та ко зва них ку би то ва. Ком пли ко ва ни при ступ за 
по ми ре ње квант не те о ри је са гра ви та ци јом укљу
чио је оп шту ре ла тив ност, фи зи ку че сти ца и те о ри
ју су пер стру на, у ко ју не мо же мо да ула зи мо ов де. 
Оно што је ва жно за нас је сте да раз у ме мо да из
гле да да је ва си о на са чи ње на од си ћу шних би то ва 
ин фор ма ци ја, ко ји се мо гу уни вер зал но пре но си ти 
пу тем спле те но сти. То нас оба ве зу је да по сма тра мо 
ва си о ну хо ло граф ски, та ко да нело кал не ин фор ма
ци је мо гу про жи ма ти це ли ну, без пре но ше ња сиг
на ли ма.

„Пра зан про стор (та ко зва ни ко смич ки ва ку
ум или ‘Ди ра ко во мо ре’) уоп ште ни је пра зан. Он 
је ис пу њен бес крај ним бро јем че сти ца ко је уско че 
у по сто ја ње и не ста ну го то во тре нут но. На ста ју ћи 
из основ не, вир ту ел не ди мен зи је ствар но сти, оне се 
крат ко по ја вљу ју у обла сти про сторвре ме на. По ред 
ових че сти ца по сто је, пре ма ‘ит из ку бит’ те о ри је, 
еле мен ти ствар но сти ко ји по при ма ју об лик ин фор
ма ци је. Као што су по твр ди ли не дав ни екс пе ри мен

19 It from bit.  Дру гим ре чи ма, сва ки ит – сва ка че сти ца, 
сва ко по ље си ла, чак и сам про стор новре мен ски кон ти ну ум 
– до би ја сво ју функ ци ју, сво је зна че ње и са мо сво је по сто ја
ње – чак иа ко у не ким кон тек сти ма ин ди рект но – из од го во ра 
из ву че них апа ра том на „да или не“ пи та ња, би нар них из бо ра, 
би то ва. Ит из бит сим бо ли зу је иде ју да сва ка ствар у фи зич ком 
све ту има у осно ви – ве о ма ду бо кој осно ви, у ве ћи ни слу ча је ва 
– не ку не ма те ри јал ну си лу и об ја шње ње, да оно што на зи ва
мо ствар ност у крај њој ли ни ји на ста је на осно ву по ста вља ња 
пи та ња „да или не“ и ре ги стро ва ња од го во ра на осно ву сти му
лу са из опре ме, да су све ства ри ин фор ма ци о ноте о рет ске по 
по ре клу и да је ово пар ти ци па тор на ва си о на. (Прим. прев.)
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ти, ин фор ма ци ја је фи зич ка ствар ност. Она ле жи 
у осно ви све га што по сто ји, ка ко ми кро ко смич ки 
та ко и ма кро ко смич ки. Ко смос за ми шљен као хо
ло грам  зна чи да че ти ри ди мен зи је про сторвре ме
на, за јед но са гра ви та ци јом, мо гу да бу ду ре зул тат 
спле те но сти ку би та ин фор ма ци ја. Ако се ово мо же 
про ве ри ти, то би да ло фи зи ча ри ма Све ти грал је
дин стве не те о ри је, ко ја би об је ди ни ла про сторвре
ме те о ри је ре ла тив но сти са квант ном фи зи ком. По 
Те о ри ји све га, це ло куп на ва си о на би се са сто ја ла 
од ку би та квант них ин фор ма ци ја. А кључ за ово је 
спле те ност.

„Има још не што о че му би тре ба ло да раз ми шља
мо у ве зи са овим. Да нас по сто ји јед на из ван ред на 
прет по став ка (ко ју су по себ но по ста ви ли Ле о нард 
Са скинд20 и Ху ан Мал да се на21) да спле те ност по ве
зу је цр не ру пе по мо ћу ‘цр во то чи на’. Цр во то чи не се 
мо гу схва ти ти као пре чи це ко је тре нут но пре но се 
ин фор ма ци је из јед ног ре ги о на све ми ра у дру ги. 
Оне су не ма те ри јал не и ства ра ју се за кри вље но шћу 
про сторвре ме на – исти фе но мен ко ји ства ра гра ви
та ци ју, пре ма оп штој ре ла тив но сти. На жа лост, оне 
су не ста бил не до те ме ре да пу то ва ње кроз њих, из 
јед ног де ла све ми ра у дру ги, ни је мо гу ће ма ко ли
ко пи сци на уч не фан та сти ке же ле ли да је дру га чи је. 

20 Le o nard Sus skind (1940), аме рич ки фи зи чар, про фе
сор те о риј ске фи зи ке на Уни ве зи те ту „Стан форд“ и ди рек тор 
Стан форд Ин сти ту та за Те о риј ску Фи зи ку. (Прим. прев.)

21 Juan Martín Mal da ce na (1968), те о риј ски фи зи чар, про
фе сор на Ин сти ту ту за на пред не сту ди је (IAS) на Прин сто ну. 
Че сто га на зи ва ју Но ви Ајн штајн. Мал да се на је дао ве ли ки до
при нос раз у ме ва њу квант не фи зи ке цр них ру па, а 1997. го
ди не пр ви је дао те о риј ску осно ву за фун да мен тал ни од нос 
из ме ђу те о ри је квант ног по ља и квант не гра ви та ци је. (Прим. 
прев.)
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Са скинд и Мал да се на прет по ста вља ју ин три гант ну 
иде ју да би квант на те о ри ја про сторвре ме на мо
гла би ти ба зи ра на на екви ва лен ци ји цр во то чи на и 
спле те но сти. Кон фликт из ме ђу те о ри је ре ла тив но
сти и фе но ме на спле те но сти је по сле ди ца чи ње ни
це да (прак тич но) ни шта не мо же да пре ђе бр зи ну 
све тло сти, као што твр ди спе ци јал на те о ри ја ре ла
тив но сти, па ипак спле те ност пре но си ин фор ма ци
је тре нут но из ме ђу ши ро ко раз дво је них ствар но сти 
као што су фо то ни или елек тро ни, што је и до ка за
но број ним екс пе ри мен ти ма. Ако се ис по ста ви да 
су цр во то чи не исти фе но мен као спле те ност, ово 
би по твр ди ло иде ју да је ва си о на је дан ве ли ки хо
ло грам, ма три ца ин фор ма ци ја, чи ја би ге о ме три ја 
мо гла да омо гу ћи на уч ни ци ма да ује ди не про стор
вре ме и гра ви та ци ју у јед ну за о кру же ну те о ри ју ко
ја опи су је це ло куп ну Ствар ност.“

Рајнс је за стао схва тив ши да се уда ља ва од сво
је глав не те ме и упла шио се да ће са свим из гу би ти 
пу бли ку. Ћу тао је је дан ми нут док је по гле дом пре
ла зио пре ко ли ца пред со бом. Њи хо ви из ра зи би ли 
су у ра спо ну од фа сци ни ра них до оних ко ји су по
ка зи ва ли до са ду. Ипак, ве ћи на је из гле да ла за ин те
ре со ва но, ма да по ма ло збу ње но те шким на гла ском 
на фи зи ку, јер су би ли ви ше за ин те ре со ва ни да чу ју 
ка ко про фе сор при ча о од но су фи зи ке и хри шћан
ске ве ре.

„Мо ја на ме ра у за ла же њу у све ово је дво стру
ка“, ре као је. „Пр во, по зи ва ју ћи се на квант ну ме ха
ни ку и, у огра ни че ној ме ри, на ко смо ло ги ју, же лео 
сам да вам на гла сим ко ли ко мно го ствар но сти, ма
кро и ми кро, ле жи из ван оп се га ви ђе ња – из ван хо
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ри зон та – кла сич не фи зи ке и мо гућ но сти про ве ре 
на шим фи зич ким чу ли ма. Су ви ше ла ко за бо ра вља
мо да су свет и ва си о на ап со лут на ми сте ри ја. По
сле све га, сма тра се да там на ма те ри ја, што год да је 
и ако уоп ште по сто ји, са чи ња ва ви ше од че твр ти не 
ва си о не, а там на енер ги ја ско ро 70 про це на та; и ми 
не зна мо го то во ни шта ни о јед ној ни о дру гој! Екс
пе ри мен ти су по ка за ли ван сва ке сум ње да је квант
на те о ри ја ис прав на; она ни је са мо рад на хи по те за. 
Ово, упр кос чи ње ни ци да ни ко ни ка да ни је ви део 
(и ни ка да не ће ви де ти го лим оком) елек трон, кварк 
или не ку дру гу фун да мен тал ну че сти цу. Мо же мо да 
их ‘зна мо’ са мо по тра го ви ма ко је оста вља ју ка да се 
убр за ју и раз би ја ју при не за ми сли вим бр зи на ма по
мо ћу апа ра та као што је Ве ли ки ха дрон ски су да рач, 
ко ји се на ла зи на фран цу скошвај цар ској гра ни ци и 
ко јим ру ко во ди ЦЕРН – Европ ски цен тар за ну кле
ар на ис тра жи ва ња.

„Ова гра ни ца ва жи и за ва си о ну у це ли ни. Упр
кос из ван ред ном успе ху те ле ско па као што су Хабл 
и дру ги сле де ћих ге не ра ци ја, ни ка да не ће мо би ти 
у ста њу да про ви ри мо ви ше од од ре ђе ног хо ри зон
та. Све тлост од Ве ли ког пра ска ни је до шла до кра ја 
ва си о не, и мо жда ни ка да не ће, јер се ва си о на ши ри 
бр же од бр зи не све тло сти! C, бр зи на свих че сти ца 
ко је не ма ју ма су, на ста вља да озна ча ва спољ не гра
ни це бр зи не би ло ког објек та са ма сом; ни јед на не 
мо же да се кре ће та ко бр зо као фо тон, ‘та ла сти ца’ 
ко ја пре но си све тлост.

„Про стор, с дру ге стра не, ни је фик си ра на 
ствар ност, већ се ‘ства ра’ док се ши ри. Ма ко ли ко 
да из гле да кон тра ин ту и тив но, Ве ли ки пра сак ни је 
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по чео да ис пу ња ва про стор ко ји је уна пред по сто
јао. (Ве ли ки пра сак ни је био ’пра сак’ ни ти уоп ште 
екс пло зи ја, већ пре по че так тре нут ног на ду ва ва ња 
и/или бес крај ног ши ре ња.) У нај ра ни јем ‘тре нут ку’ 
ни је би ло про сто ра. Про стор, па мо жда и вре ме, у 
ства ри се ‘ства ра ју’ ка ко се на ста вља фе но мен ши
ре ња, као ба лон ко ји ра сте по ве ли чи ни док се ис
пу ња ва мо ле ку ли ма ва зду ха. Ово је про цес ко ји би 
мо гао да тра је за у век. Ако за и ста по сто је  ‘мно ги 
све то ви ‘, ва си о не ко је су па ра лел не с на шом, ве
ро ват но ни ка да не ће по сто ја ти мо гућ ност да их ис
тра жи мо, или да чак до ка же мо њи хо во по сто ја ње. 
Ово је слу чај ка да ове оста ле ва си о не са чи ња ва ју 
мул ти вер зум са мо стал них  ‘ме ху ро ва’, изо ло ва них 
јед них од дру гих, или да ли се они мо гу за ми сли ти 
као до дат не ди мен зи је, пре ма по сту ла ти ма те о ри
је стру на. Ви ше сам склон да ми слим у сми слу ове 
дру ге мо гућ но сти: да по ред на ше че ти ри про стор
новре мен ске ди мен зи је по сто је дру ге ди мен зи је 
ствар но сти, мо гу ће сва ка са сво јим је дин стве ним 
ску пом фи зич ких за ко на.

„Ка ко год би ло, мој глав ни раз лог што тро шим 
вре ме на та кве ства ри као што су ато ми и еле мен
тар не че сти це, за јед но са фе но ме ни ма спле те но сти 
и су пер по зи ци је, је сте да по ло жим те ме ље у фи
зич ким тер ми ни ма за ис тра жи ва ње не ких од нај о
снов ни јих еле ме на та хри шћан ског уче ња. Древ ни 
ан та го ни зам из ме ђу на у ке и ре ли ги је тре ба за у век 
оста ви ти по стра ни. Тре ба да пре по зна мо и це ни
мо чи ње ни цу да мно га от кри ћа мо дер не на у ке, од 
квант не фи зи ке до ко смо ло ги је, не са мо да не пре
те основ ним по сту ла ти ма хри шћан ске ве ре, већ у 
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ства ри по др жа ва ју ова уче ња на из у зет не на чи не – 
све док се глав не дог ме на шег ју деохри шћан ског 
на сле ђа пра вил но раз у ме ва ју и из ра жа ва ју. Те сна са
рад ња из ме ђу на уч ни ка и те о ло га мо гла би да до ве
де до раз во ја јед не ау тен тич не ‘апо ло ге ти ке ‘, ко ја би 
умно го ме на чи ни ла хри шћан ство ка ко ра зу мљи вим 
та ко и свар љи вим за љу де ко ји да нас жи ве у ви со ко  
се ку ла ри зо ва ној и скеп тич ној кул ту ри. Ме ђу тим, та
ква са рад ња би ће мо гу ћа са мо у ме ри у ко јој на уч
ни ци отво ре свој ум на мо гућ ност ‘тран сцен дент не’ 
ствар но сти, из ван хо ри зо на та ем пи риј ске пер цеп ци
је, а хри шћан ски еду ка то ри од ба це фун да мен та ли
стич ке при сту пе Све том пи сму и на ив не фор му ла
ци је ве ре. Од 19. ве ка на о ва мо, ту ма че ња Би бли је су 
сти шње на из ме ђу сци ле оп скур ног бу ква ли зма и ха
рид бе ра ди кал не исто риј ске кри ти ке. Ни је дан од ова 
два при сту па не при ка зу је по ште но ли це и ствар ност 
Бо га или ау тен тич но све до чан ство Све тог пи сма. Иа
ко са мо нео б у зда не и не про вер љи ве те о ри је о мул ти
вер зу му – у ком  ‘све што мо же да се де си у ствар но
сти, се и де ша ва’ – оне нам по ма жу у на шем тра га њу 
за зна њем и раз у ме ва њем ва си о не као це ли не.

„У ре ду“, за кљу чио је Рајнс, „ов де мо же мо да 
се за у ста ви мо за ве че рас. Сле де ће не де ље же лим 
да се вра тим на те му спле те но сти и су пер по зи ци је, 
да бих да ље ука зао ка ко се наш свет мо ра раз у ме ти  
‘хо ло граф ски’, као ствар ност у ко јој су ства ри ин
тим но уза јам но по ве за не и кре ћу се те ле о ло шки, са 
ре дом и свр хом, ка јед ном ко нач ном, тран сцен ден
тал ном рас пле ту.“

Рајнс је скло пио сво је бе ле шке и по тра жио лу лу 
по џе по ви ма свог са коа. Љу ди у учи о ни ци су уста ли, 
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сме шка ли се или уз ди са ли над оним што су чу ли, и 
буч но ћа ска ли са сво јим су се ди ма. Не ко ли ци на се 
зби ла око Рај нсо вог пул та, на да ју ћи се од го во ри ма 
на сво ја мно га нео д го во ре на пи та ња. Рајнс је про
вео не ко ли ко ми ну та пре ла зе ћи пре ко не ких кључ
них по ен ти ко је је по ку ша вао да на пра ви, а за тим 
је кре нуо ка из ла зу. По ста ја ло је ка сно, а он је био 
обе ћао сво јој су пру зи да ће би ти код ку ће на вре ме 
да про чи та не ку при чу њи хо вом че тво ро го ди шњем 
де ча чи ћу, То ми ју. Док је на пу штао са лу за пре да ва
ња, пи тао се ка ко да на пра ви скок од Шре дин ге ро ве 
мач ке до Мач ке у ше ши ру22. Као и обич но, ра чу нао 
је на по моћ и ин спи ра ци ју од сво је су пру ге, Ке рол, 
же не са нео бич ним здра вим ра зу мом, ко ја је зна ла 
ка ко да свог му жа пре ба ци са На уч ни ка на Та ту а да 
га не по ре ме ти.

22 The Cat in the Hat, по пу лар на књи га за де цу об ја вље на 
1957. го ди не, по ко јој је сни мљен и филм 2003. го ди не. (Прим. 
прев.)
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2.

Сле де ћег ју тра, по сле ча са у 9.00, Рајнс је на
ле тео на свог при ја те ља Ада ма Ми ле ра у пре двор ју 
фа кул те та. Адам му је по ну дио шо љу ка фе и они 
се до ше за ма ли окру гли сто ис пред кон век сног про
зо ра ко ји је гле дао на кам пус.

„Ка ко је, Ро бе?“, упи тао је Адам. „Чуо сам да си 
по ку шао да за ин те ре су јеш сво је слу ша о це че тврт
ком уве че за не ке фи ни је тач ке квант не те о ри је.“

„Да“, од го во рио је Рајнс. „На дам се да ћу раз
ра ди ти не ку вр сту апо ло ге ти ке ме ша њем фи зи ке са 
не ким аспек ти ма хри шћан ске те о ло ги је. То је да ле
ки циљ“, осмех нуо се, „али ми слим да је вред но по
ку ша ти. Ве ћи на тих љу ди од га је на је са ве о ма не а
де кват ним схва та њем основ них еле ме на та сво је ве
ре. Би ло да има ју фун да мен та ли стич ко или ве о ма 
‘ли бе рал но’ раз у ме ва ње Бо га, све та и људ ске лич
но сти, из гле да да су се за гла ви ли на ни воу не дељ не 
шко ле у би ло ком по ку ша ју да схва те и ар ти ку ли шу 
кључ не аспек те тра ди ци о нал ног хри шћан ског уче
ња. Ово ва жи ко ли ко за на ше ко ле ге са док тор ском 
ти ту лом, то ли ко и за игра че фли пе ра ко ји је ду хам
бур ге ре у ‘Бур гер кин гу’ у ком ши лу ку.“

Рајнс је био све стан да је Адам ате и ста, или у 
нај ма њу ру ку „око ре ли аг но стик“, ка ко је из ја вио. 
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Ада ма су с пу но љу ба ви од га ји ли по бо жни је вреј ски 
ро ди те љи чи ји су соп стве ни ро ди те љи еми гри ра ли 
у Сје ди ње не Др жа ве из Не мач ке не ду го пред Дру ги 
свет ски рат. Ње го ва фа сци ни ра ност мо ле ку лар ном 
би о ло ги јом и те о ри јом ево лу ци је на ко ле џу на ве
ла га је да по сте пе но на пу сти хе бреј ску Би бли ју и 
Тал муд. Као и мно ги ње го ви при ја те љи с је вреј ским 
или хри шћан ским вас пи та њем, и он је сма трао да 
су на у ка и ре ли ги ја уза јам но не по мир љи ве. По ње
го вом ми шље њу, био је то кон фликт из ме ђу исти не 
и ствар но сти с јед не стра не, и ми стич ног ма шта ња, 
са дру ге. Ма да је сма трао да је Рајнс би стар и ср да
чан ко ле га, ни је мо гао да схва ти ка ко је, као фи зи
чар, тај чо век мо гао да про гу та при че о Сун цу ко је 
се за у ста ви ло, о љу ди ма ко ји су се пре тво ри ли у со, 
о ан ђе лу ко ји до но си ве сти ти неј џер ки де ви ци о ње
ној труд но ћи, и о љу ди ма ко ји се ди жу из мр твих и 
од леб де на ви ше на не бо. „Он је па ме тан чо век“, ми
слио је, „али ја јед но став но не схва там…“

Адам је срк нуо мла ку ка фу, отво рио још јед
ну ке си цу ше ће ра и си пао њен са др жај у без у ку сну 
теч ност. Ме шао је док је за ми шље но зу рио у свог 
при ја те ља, ску пља ју ћи хра брост да из ра зи ми шље
ње за ко је се бо јао да би ово га уз не ми ри ло или мо
жда раз љу ти ло.

„Ро бе“, ре као је, „ствар но мо раш да па зиш ка
ко уно сиш ре ли ги о зну пер спек ти ву у област на у ке. 
Знам да је ова ствар по ли тич ке ко рект но сти пре
на ду ва на. Али, хо даш по тан ком ле ду ка да уво диш 
раз го вор о Бо гу у учи о ни цу без об зи ра на то да ли су 
у пу бли ци тво ји сту ден ти или го ми ла ла и ка са ули
це. На кра ју кра је ва, ти си на уч ник са ви со ким ква
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ли фи ка ци ја ма. Не тре ба да ри зи ку јеш и оста виш на 
сво је ко ле ге ути сак да си не ка вр ста крип тоеван ђе
ли ста. То ствар но мо же да те спре чи у да љем на пре
до ва њу у про фе су ри.“

„Ми слио сам о то ме, ве руј ми“, од го во рио је 
Рајнс. „Ме та фи зи ка је та бу на ка те дри за фи зи ку. 
Али, ма ко ли ко да се овај по ку шај мо жда по ка же 
три ви јал но и не за хвал но, осе ћам да мо рам да по
ку шам да по ну дим не ким од на ших љу ди је дан ал
тер на ти ван на чин гле да ња на Бо га и ва си о ну. На чин 
ко ји не са мо да по шту је ре зул та те не дав них на уч
них ис тра жи ва ња, већ ви ди те ре зул та те као по др
шку и раз ја шње ње све га – од хер ме не у ти ке до ес ха
то ло ги је.“

Ми ле ро во ли це по ка зи ва ло је збу ње ност. „Ја 
сам би о лог, при ја те љу мој. Шта тре ба да зна чи тај 
жар гон?“

Рајнс је раз ми шљао за тре ну так, а он да од го во
рио: „Хер ме не у ти ка је на у ка – ве ро ва ли или не – 
ко ја де фи ни ше пра ви ла ту ма че ња Би бли је или би
ло ког књи жев ног де ла. Што се ти че ес ха то ло ги је, 
о то ме сам го во рио го ди на ма а да ни сам мо гао да 
на ђем чвр сто упо ри ште за то, би ло за се бе би ло за 
мо је сту ден те. Као што до бро знаш, ова реч зна чи 
‘про у ча ва ње по след њих ства ри’. Под ‘по след њим 
ства ри ма’ не ми слим на исто риј ски ко нач не, као 
‘по след ња фа за исто ри је’. Она ви ше има ве зе са при-
су ством и ис пу ње њем. Из хри шћан ске пер спек ти ве, 
она се од но си на са да шње до ба, уко ли ко је то ‘до ба’ 
отво ре но за тран сцен ден ци ју. Па ипак, њен при мар
ни фо кус је оди ста на бу дућ но сти, на тре нут ку чо
ве ко ве смр ти или на кра ју вре ме на. Мо же мо ре ћи 
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да се бу ду ће ис пу ње ње Бож јег ра да на ства ра њу и 
спа се њу већ до го ди ло про леп тич ки у осо би и ра ду 
Ису са Хри ста. Оно се на ста вља из ге не ра ци је у ге
не ра ци ју то ком це ле исто ри је, под ути ца јем и свр
сис ход ним пла ном оно га што би се на зва ло ru ach 
Ado nai, Све тог Ду ха. Је вреј ски те о ло зи су, као што 
ти је до бро по зна то, на пра ви ли раз ли ку из ме ђу ‘са
да шњег до ба’ и ‘до ба ко је до ла зи’. Хри шћа ни ве ру ју 
да су се ова два до ба у жи во ту и кроз жи вот, смрт и 
вас кр се ње Ису са, сје ди ни ла у вре ме ну и про сто ру. 
У из ве сном сми слу она су ‘спле те на’ јед но са дру
гим. Да упо тре би мо уо би ча је ну сли ку, ми смо ов де 
са да, пи је мо ка фу и при пре ма мо се за на ша лет ња 
пре да ва ња. Али, у исто вре ме смо ‘јед ном но гом на 
не бу’ и ужи ва мо уна пред у уку су ‘веч но до ла зе ћег’ 
Цар ства Бож јег. Без об зи ра на то да ли смо све сни 
те чи ње ни це или не, ми већ жи ви мо у ‘веч но сти’.“

„Ау, ау“, про мр мљао је Адам док му је ли це из
ра жа ва ло збу ње ни скеп ти ци зам. „Ка ко год“, уз дах
нуо је, „мо ја је гре шка што сам те пи тао!“

„Знам да зву чи не ве ро ват но и фор му ли стич ки“, 
од го во рио је Рајнс. „Због то га је на ма, хри шћа ни ма, 
то ли ко те шко да об ја сни мо дру ги ма, па чак и се би 
са ми ма, шта је то у шта ми то ли ко ствар но и ду бо ко 
ве ру је мо. Све је то на осно ву оно га што смо до жи-
ве ли у лич ном ис ку ству. Има мо ма те ма ти ку Џо на 
Бе ла, ко ја нам ну ди озби љан ар гу мент за ствар ност 
спле те но сти. Али, она је по ста ла ствар на те о ри ја, а 
не са мо шар мант на ма те ма тич ка хи по те за, тек ка да 
је Ален Аспе дао екс пе ри мен тал ни до каз тог фе но
ме на. (Ово је раз лог за што ва ља ни на уч ни екс пе ри
мен ти мо ра ју да бу ду по но вљи ви, а те о ри је на ко ји
ма по чи ва ју да бу ду по твр ђе не.) Исто ва жи и за хри
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шћа не. Ве ко ви ма смо има ли Све то пи смо и све до
чан ство без број них осо ба ко је су го во ри ле о сво јим 
нај ду бљим ду хов ним уве ре њи ма. Али, сва ко од нас 
тре ба да при хва ти то оп ште све до чан ство, да га ин
тер на ли зу је, и пре тво ри у лич ни аспект соп стве ног 
жи во та. Ка да то ра ди мо, по ста је мо све сни не че га о 
че му мно го љу ди, ако не и ве ћи на, не ма ни ка квог 
пој ма. Знам да ово зву чи ужа сно пре тен ци о зно. Али 
на ше уве ре ње је уте ме ље но на лич ном и не по сред
но до жи вље ном ис ку ству Бо га, ма да то ис ку ство не 
мо же мо да по де ли мо са дру гим осо ба ма на за и ста 
увер љив на чин. Сва ко од нас мо ра то да до жи ви и да 
зна за се бе. То је ве ро ват но нај ин тим ни ји и нај ра
до сни ји до жи вљај ко ји мо же мо да упо зна мо. И ми 
га за и ста упо зна је мо на ви ше стру ке на чи не: мо ли
твом, ли тур гиј ском слу жбом, за јед нич ким уче шћем 
у Те лу Цр кве, до бро чин ству и слу же њу ко је ну ди мо 
љу ди ма у не во љи, а на ро чи то озбиљ ним про у ча ва
њем и ме ди та ци јом на Све то пи смо. Па ипак, не мо
гу ће је уве ри ти не ко га ко ни је до жи вео то ис ку ство, 
ко је ни је са мо пу ки иде о ло шки кон структ, пу ста 
же ља и фан та зи ја о рај ском жи во ту. Ме ђу тим, за 
љу де ко ји су до жи ве ли то ис ку ство, оно је нај ја сни ја 
и нај ду бља ствар ност ко ја по сто ји.“

Адам про чи сти гр ло и ре че: „Прет по ста вљам да 
је ва ма по тре бан не ки ми стич ни Ален Аспе, да на ма 
оста ли ма да не ки ем пи риј ски до каз ко ји ће по твр
ди ти ва ше тврд ње. Што се ме не ти че, ве ро ва ћу у то 
кад то бу дем ви део или осе тио, или ка ко год. У ме ђу
вре ме ну, оста ћу срећ ни скеп тик.“

„Фа сци нант но ми је“, уз вра тио је Рајнс, „да ате
и сти осу ђу ју и од ба цу ју у прин ци пу оно што ни ка да 
ни су упо зна ли и ни ка да ни су до жи ве ли!“
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Ми лер је за тре ну так ћу тао, а он да бр зо по ср као 
оста так хлад не ка фе. „Мо рам у би бли о те ку“, ре као 
је. Зу рио је у свог при ја те ља док је уста јао од сто ла. 
„Мо жда ћеш ме уве ри ти јед ног да на“, ре као је це ре
ћи се, „али не да нас“.

Сле де ћег не дељ ног ју тра по ро ди ца Рајнс – Ро
берт, Ке рол и ма ли То ми – про би ја ла се кроз кра
так лет њи пљу сак да би сти гла на бо го служ је у ма лој 
пра во слав ној хри шћан ској цр кви ко јој су се при дру
жи ли прет ход не го ди не. Ке рол је од ра сла у јед ном 
грч ком до ма ћин ству на Лонг Ај лен ду. Ње ни ро ди те
љи би ли су дру га ге не ра ци ја Аме ри ка на ца, још увек 
уко ре ње на у ме ди те ран ску кул ту ру и пра во слав ну 
ве ру. Ро бер та Рај нса је упо зна ла у би бли о те ци Уни
вер зи те та ’Дјук’ кад је за вр ша ва ла ма ги стра ту ру из 
исто ри је умет но сти. Он се упра вио био вра тио са 
уни вер зи те та у Кем бри џу и имао је ин тер вјуе на 
Креј тонЛи ју за пре да ва ча фи зи ке. Њи хо ва уза јам
на при влач ност до ве ла је до бра ка у ро ку од го ди ну 
да на. Роб је до био по сао као аси стент про фе сор на 
пу ту ка ре дов ној про фе су ри. Про шло је не ко ли ко 
ме се ци и Ке рол је от кри ла да је труд на. По сле па
ни ке око мо гу ћег по ба ча ја, пар је до че као свог си
на са ра до шћу и за хвал но шћу. Де те ту су да ли име 
по Ке ро ли ном де ди, То ма су, је ди ним му шкар цем у 
њи хо вој про ши ре ној по ро ди ци ко ји се ни је звао Ни
ко лас или Џорџ. То ми је био ве сео де ча чић са без
гра нич ном енер ги јом и ра до зна ло шћу. Је ди ни пут 
ка да је из гле дао љут или обес хра брен би ло је ка да је 
без у спе шно по ку ша вао да уле ти у рад ну со бу док је 
ње гов та та при пре мао ма те ри јал за курс или пи сао 
чла нак ко ји је зах те вао не пре ки ну ту кон цен тра ци ју. 
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Ке рол је од го је на у грч кој пра во слав ној па ро
хи ји где су ста ри ин си сти ра ли да све ште ни ци др же 
бо го слу же ње на ма тер њем је зи ку упр кос чи ње ни ци 
да ни је дан од па ро хи ја на ни је мо гао да раз у ме мно
го од древ ног об ли ка грч ког је зи ка ко ји се још увек 
ко ри стио у ли тур гиј ској слу жби. Био је то уо би ча је
ни про блем у грч ким цр ква ма ко је је Рајнс по се ћи
вао. Роб се осе ћао као аут сај дер у тој кру тој ет но
цен трич ној сре ди ни. Ако је хтео да слу ша слу жбу 
Бож ју са сво јом су пру гом, он да је то мо ра ло да бу де 
на не ком ра зу мљи вом је зи ку.

Роб је на кра ју при хва тио пра во слав ну хри
шћан ску ве ру због ње не те о ло шке ви зи је и ли тур
гиј ске ле по те, јер су га обе ду бо ко дир ну ле. По сле 
не ко ли ко ме се ци у но вом до му, по ро ди ца Рајнс се 
при дру жи ла ло кал ној ми си ји OCA  Пра во слав не цр-
кве у Аме ри ци (Ort ho dox Church in Ame ri ca), чи ји је 
мла ди све ште ник, отац Мајкл Тим ко, ро ђен и од ра
стао у Мем фи су, где је и оба вљао бо го служ је. Ње го
во по вре ме но ко ри шће ње „те не сиј ског сло вен ског“ 
иза зи ва ло је не при јат но осе ћа ње у Ро бу. Али, Рај
нсо ви су и по ред то га сма тра ли да је он ин те ли ген
тан, на чи тан и чвр сто уте ме љен у сво јој ве ри. По
сте пе но је по стао бли зак по ро дич ни при ја тељ.

Ка да се не дељ на слу жба за вр ши ла, Роб и Ке рол 
се по ме ша ше с дру ги ма на ка фи у ка фе те ри ји, док је 
То ми трч ка рао на по љу уна о ко ло, игра ју ћи се шу ге 
и жмур ке са све ште ни ко вом пе то го ди шњом ћер ки
цом, Џе ни. Ки ша тек што је пре ста ла и де ца ни су ни 
при ме ћи ва ла мо кре ци пе ле на то пље не во дом. Док 
су То ми је ви ро ди те љи ис пи ја ли дру гу шо љи цу ка
фе, је дан брач ни пар у че тр де се тим го ди на ма при
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бли жио им се ко ле ба ју ћи се. Муж, Фи лип Шер ман, 
та ко ђе је ра дио на Креј тонЛи ју и био је ди ни дру ги 
пра во слав ни хри шћа нин на фа кул те ту. Роб га је био 
ви део пар пу та у пре двор ју фа кул те та, али ни ка да 
ни су раз го ва ра ли. Му шкар ци су се ср дач но по здра
ви ли и по че ли да раз го ва ра ју о ужа сном ме ђу соб ном 
не по зна ва њу код уни вер зи тет ских про фе со ра и сту
де на та хри шћан ске или би ло ко је дру ге ве ре. Овај 
раз го вор је био глав ни фак тор ко ји је охра брио Ро ба 
да озбиљ но раз ми сли о при пре ми се ри је раз го во ра 
ко ја би мо гла да за ин те ре су је ин те лек ту ал но отво
ре ну, ма да још увек углав ном се ку лар ну пу бли ку.

Ка да се вра тио ку ћи, у ра но по под не, Роб се за
тво рио у сво ју рад ну со бу. По ку шао је да при пре ми 
То ми ја и да му об ја сни да мо ра да пре ско чи игру са 
њим, па је оста вио Ке ро ли за да так да за ба вља њи хо
вог си на пра вље њем мо де ла од гли не и цр та њем сли
ка пр сти ма. Роб је за сео за свој сто са но вим бло ком 
па пи ра и по чео да ски ци ра мо гу ће те ме ко је би мо гао 
да пред ста ви сва кој ду ши ко ја је вољ на да се усу ди да 
кро чи у осе тљи ву област на у ке и ре ли ги је. Не ко ли ко 
са ти ка сни је, имао је спре мљен на црт, ко ји по чи ње 
са основ ним прин ци пи ма квант не те о ри је, укљу чу
ју ћи и струк ту ру и чуд не ка рак те ри сти ке ато ма. То 
би био са др жај ње го ва пр ва два пре да ва ња. Да ље је 
пла ни рао да се по за ба ви те мом спле те но сти, за тим 
фо ку си ра на Хај зен бер гов Прин цип нео д ре ђе но сти и 
пи та ње ’хо ли стич ке ва си о не’. На том ме сту је на ме
ра вао да уве де по јам све сти, ка ко ин ди ви ду ал не та ко 
и уни вер зал не. То ком свих раз го во ра раз ма трао би 
им пли ка ци је да на шње фи зи ке за хри шћан ску ве ру, 
по себ но из сво је пра во слав не пер спек ти ве.
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Знао је да мо ра да бу де опре зан. Био је си гу
ран да мно ги ко ји би мо гли да до ђу на ње го ва пре
да ва ња ни су ишли у цр кву, док су се дру ги стра сно 
или очај нич ки др жа ли фун да мен та ли стич ких уче
ња ко ји ма су хра ње ни још од де тињ ства. Хо да ње 
овим пу тем, из ме ђу Сци ле и Ха рид бе, зах те ва такт 
и пре фи ње ност, a он ни је био си гу ран да ли је до ра
стао том иза зо ву. У ње го вој пу бли ци нај ве ро ват ни је 
ће би ти и од ре ђе ни број ју жњач ких бап ти ста. Они 
ко је је лич но по зна вао и ко ји су би ли све сни ње го
ве афи ли ја ци је, би ли су углав ном ср дач ни и ни су 
из ри ца ли ни ка кав суд о то ме. Ме ђу тим, не ко ли ци
на дру гих у гра ду бу ни ла се про тив но ве ми си је и 
ње ног па сто ра, углав ном због „ру ског кр ста“ ко ји је 
укра ша вао ку по лу згра де. По њи ма је пра во слав ни 
ру ски крст су ви ше под се ћао на ку ка сти крст, па су 
кру жи ле гла си не о „ко му њар ској про шло сти“ но вог 
све ште ни ка. У ства ри, отац Мајкл је био при лич но 
кон зер ва ти ван ре пу бли ка нац, али ру ско по ре кло 
пра во слав не цр кве пред ста вља ло је ана те му за твр
до кор не бап ти сте. („Ти слав ци“, мр мљао је је дан 
од њих, „не ма ју ни па сто ре ни про по вед ни ке. Они 
има ју ‘све ште ни ке’. Ја сам ми слио да са мо Је вре ји 
има ју све ште ни ке!“) За тим, ту је био сав онај та мјан 
и оне „идо ла триј ске“ ико не, и чи ње ни ца да ти чуд
ни љу ди ни су чак ни се де ли за вре ме бо го слу же ња. 
Што је још го ре, би ло је по зна то да они љу бе Би бли
ју и да је ни кад не чи та ју. Роб се пи тао да ли ће се 
бап ти сти и пра во слав ци икад по гле да ти очи у очи 
пре Дру гог Хри сто вог до ла ска.

Ка ко је не де ља про ла зи ла, Рајнс је др жао сво
ја пре да ва ња и при су ство вао не под но шљи во ду гим 
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фа кул тет ским са стан ци ма. Же лео је да про во ди што 
је мо гу ће ви ше вре ме на у при пре ма њу свог пре да
ва ња за че твр так уве че. Та оба ве за је рас ту жи ва ла 
ње го вог син чи ћа и нер ви ра ла ње го ву же ну, али су 
се обо је на ви кли на иде ју да је Роб стра сно по све
ћен свом ра ду. По не кад им је би ло те шко да схва те 
чи ње ни цу да је он био још ви ше по све ћен Ке рол и 
То ми ју.

До шао је че твр так уве че и Рајнс је по здра вио у 
ам фи те а тру го ми лу ко ја је би ла не што ма ња од оне 
ко ја се ску пи ла прет ход не не де ље. На осно ву раз
го во ра ко је је чуо док су се слу ша о ци кре та ли по 
пре двор ју, схва тио је да су то би ли они по све ће ни, 
ко ји су це ни ли оно што су чу ли то ком пре да ва ња 
прет ход не не де ље, и ко ји су је два че ка ли да чу ју још 
ви ше. Из ва дио је бе ле жни цу, упа лио све тло из над 
пул та и по здра вио скуп. За тим је ско ро по ла са та 
об ја шња вао Хај зен бер гов Прин цип нео д ре ђе но сти. 
Под се тио их је да на квант ном ни воу свој ства ло
кал но сти и узроч но сти јед но став но не по сто је, бар 
не на на чин на ко ји по сто је у кла сич ној фи зи ци. 
Пре ме ре ња јед но став но не мо же мо да ка же мо пре
ци зно где је квант или ка ко је до спео та мо (у из
ве сном сми слу, до дао је, „та мо не по сто ји та мо!“) 
Сто га квант ни екс пе ри мен ти тра же ве ро ват но ће 
пре не го из ве сно сти.

Ка да је об ја снио да се два свој ства у ме ђу соб ној 
ве зи на квант ном ни воу ствар но сти мо гу опи са ти у 
сми слу ве ро ват но ћа, био је оба ве зан да по но ви и ре
фор му ли ше не ко ли ко та ча ка. Ко нач но је из гле да
ло да је гру па схва ти ла и при хва ти ла чи ње ни цу да 
фи зи ча ри мо гу да по ка жу тач ну ло ка ци ју не ке че
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сти це, али да при том гу бе пре ци зност о ње ном мо
мен ту. И обр ну то, што тач ни је од ре де њен мо мент, 
уто ли ко ма ње пре ци зно мо гу да зна ју ње ну ло ка ци
ју. Ово ни је по сле ди ца не ке гре шке у ме ре њи ма. То 
је ви ше ин хе рент но са мој при ро ди кван та.

Јед на же на у пу бли ци је по ди гла ру ку и Рајнс ју 
је пре по знао. Пред ста ви ла се као на став ни ца при
род них на у ка у гим на зи ји. „Оно што ни ка да ни сам 
мо гла да до ку чим“, ре кла је, „је сте ка ко се вр ши 
пре лаз од ми кро ко смо са до ма кро ко смо са. Шта се 
де ша ва што чи ни да се флу ид но, нео д ре ђе но мо ре 
че сти ца пре тва ра и спа ја у не ки ви дљи ви, кон кре
тан пред мет? На при мер, сто ли ца је чвр ста и нај
ве ћим де лом ста бил на. Али, ако за ро ни мо ду бо ко у 
њу и ис тра жи мо део ње не др ве не но ге под моћ ним 
ми кро ско пом, мо же мо ла ко да ви ди мо да се она са
сто ји од не чег основ ни јег. Уро ни мо у то, и, као што 
ка же те, сти же мо у ми кро свет ато ма. Мо гу да раз у
мем ка ко су ато ми та ко ђе сло же ни и са сто је се од 
раз ли чи тих си ћу шних че сти ца. Али, ка ко мо же
мо да ви зу е ли зу је мо обр ну ти ко рак на го ре, од не
ви дљи вих ато ма до ви дљи вог ко ма да др ве та? Шта 
омо гу ћу је пре лаз из јед ног у дру ги?“

„То је од лич но и ве о ма те шко пи та ње“, од го во
рио је Рајнс. „Фи зи ча ри још по ку ша ва ју да про на
ђу нај бо љи на чи да то об ја сне. Нилс Бор је сма трао 
да су ова два до ме на су штин ски одво је на: по сто је 
две раз ли чи те сфе ре ствар но сти, ми кро ко смич ка 
и ма кро ко смич ка. Раз дво је ност из ме ђу ове две се 
на зи ва ‘Хај зен бе р гов пре сек’, при ка зан са кла сич
ним до ме ном и је зи ком ис ку ства го ре, и квант ни 
до мен, при ка зан је зи ком ма те ма ти ке до ле. Ма кро
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ко смос, ка ко га опи су је кла сич на фи зи ка, об у хва та 
гру бо све од огром них ме ђу га лак тич ких ди мен зи ја 
ко смо са до, от при ли ке, сто тог де ла ми ли ме тра. Ис
под тог ни воа, као што би Бор мо гао да твр ди, по
чи ње ми кро ко смос, квант ни до мен ствар но сти. Као 
што сам ис та као, Ко пен ха ген шка шко ла је у осно ви 
учи ла да на квант ном ни воу до ла зи до ко лап са та
ла сне функ ци је на та кав на чин да омо гу ћа ва пре лаз 
из квант ног ста ња до кла сич ног ста ња, од ми кро ко
смо са до ма кро ко смо са. Хај де да ви ди мо да ли мо гу 
да об ја сним ка ко ја осе ћам да ово гле ди ште тре ба 
мо ди фи ко ва ти.

„Мо ра мо да се под се ти мо да је ствар ност фун
да мен тал но та ла со ли ке при ро де. Као што је Де Бро
љи по ка зао, по сто ји ду а ли тет та ласче сти ца, ко ји 
омо гу ћу је да елек трон ма ни фе сту је та ла со ли ке ка
рак те ри сти ке. То је оно што омо гу ћа ва екс пе ри мент 
‘дво стру ког про ре за’, о ком смо го во ри ли на на шем 
дру гом пре да ва њу. Јед на је ди на че сти ца – елек тр он 
или фо тон, на при мер – мо же да про ђе исто вре ме
но кроз два па ра лел на про ре за на апа ра ту и да вр
ши ин тер фе рен ци ју са са мом со бом на та ла со ли ки 
на чин, та ко да ства ра обра зац ин тер фе рен ци је на 
екра ну. Овај обра зац по ста је ви дљив ка да по ша ље
мо ве ли ки број фо то на кроз ове про ре зе. Те о рет ски, 
би ло ко ја че сти ца мо же да се по на ша на овај на чин. 
Под из ве сним усло ви ма, по себ но ка да се ме ри или 
по сма тра, та ла сна функ ци ја да тог кван та ко лап си
ра у про це су де ко хе рен ци је. То је оно што про у зро
ку је про ме ну из оно га што на зо ва мо ‘квант на ствар
ност’ у ‘кла сич ну ствар ност’, од ми кро ко смо са до 
ма кро ко смо са.
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„Се ћа те ли се она два шљун ка ко ја смо ба ци ли у 
риб њак да ство ри мо та ла се? Ако ти та ла си де ле исту 
фре квен ци ју и син хро ни зо ва ни су, за њих се ка же 
да су ‘ко хе рент ни’. Угред бу ди ре че но, та ко хе рен
ци ја чи ни квант не фе но ме не мо гу ћим на ма кро ко
смич ком ни воу. По зна ти при ме ри су ла сер, за јед но 
са су пер про во дљи во шћу, су пер флу ид ност и су пер
со лид ност (па ра док сал но ма кро ко смич ко ста ње у 
ко ме ул тра хлад на ма те ри ја мо же да те че као теч
ност, са нул том ви ско зно шћу). Ме ђу тим, обич но не 
мо же мо да опа зи мо пре ла зну фа зу из ме ђу квант ног 
све та и на шег до ме на сва ко днев ног ис ку ства. Ово 
ста ње је ста ње ‘де ко хе рен ци је’. Ово се мо же опи са
ти као гу би так ин фор ма ци је ко ји је иза зва ла ин тер
ак ци ја квант ног ста ња са ње го вим окру же њем. Ко
хе рен ци ја се гу би и квант но по на ша ње че сти це је 
ком про ми то ва но. Из ме ђу че сти це и ње ног окру же
ња по сто ји од ре ђе на квант на спле те ност, ко ја ства
ра квант ну су пер по зи ци ју дво ком по нент них ста ња 
че сти це и окру же ња. ‘Де ко хе рен ци ја’ је из раз ко ји 
опи су је ово квант но цу ре ње ин фор ма ци ја у окру же
ње на та кав на чин да се спле те ност ло ми и квант не 
ка рак те ри сти ке се гу бе, тре нут но или то ком пе ри о
да вре ме на. По сма тра ња или ме ре ња от кри ва ју де
ко хе рен ци ју у про це су ‘ко лап са та ла сне функ ци је’. 
Де ко хе рен ци ја не про из во ди ни ти про у зро ку је тај 
ко лапс, она јед но став но опи су је оно што се до га ђа. 
У ства ри, сам ко лапс ре ду ку је квант ну су пер по зи
ци ју дво ком по нент них ста ња у јед но кла сич норе
ду ко ва но ста ње че сти це и окру же ња, што пред ста
вља кла сич но оп сер ва бил ни ре зул тат ме ре ња.

„То је мо жда те шко да се раз у ме“, при знао је 
Рајнс, „али у осно ви де ша ва се сле де ће. Квант но 
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ста ње се ка рак те ри ше или опи су је по сво јој та ла
сној функ ци ји. Ка да се та та ла сна функ ци ја по сма
тра, ка же мо да она ‘ко лап си ра’ или да се ‘ре ду ку је’ 
у дру га чи је ста ње у ко јем ва же кла сич ни за ко ни. 
Део др ве та из но ге сто ли це о ко ме сте го во ри ли са
сто ји се од ква на та, али се ипак опа жа и до жи вља ва 
као ма те ри јал ни пред мет ко ји функ ци о ни ше пре ма 
за ко ни ма кла сич не фи зи ке. Оно што је ва жно да се 
се ти мо је сте да из ме ђу ова два ста ња по сто ји то-
тал ни кон ти ну и тет. Сто га је по гре шно ми сли ти о 
два ра ди кал но раз ли чи та ‘све та’ или сфе ре ствар но
сти, јед не ми кро ко смич ке и јед не ма кро ко смич ке. 
Фи зи ча ри све ви ше от кри ва ју да су спле те ност и су
пер по ни ра ње ка рак те ри сти ке це ло куп не ствар но
сти. Као што су Деј вид Бом и дру ги фи зи ча ри об ја
сни ли, по сто ји ме ђу по ве за ност из ме ђу ума и ма те
ри је, ко ја нас оба ве зу је да при хва ти мо хо ли стич ки 
по глед на ва си о ну. У ства ри, као што сам спо ме нуо 
про шле не де ље, мо жда ће би ти по треб но да по сма
тра мо це ло куп ну ствар ност као не ку вр сту хо ло гра-
ма, у ком сва ки део са др жи ин фор ма ци ју о це ли ни. 
Ве ру јем да нам ова кво гле ди ште омо гу ћу је да се би 
ви зу ел но пред ста ви мо, или бар ја сни је за ми сли мо, 
кон ти ну и тет ко ји по сто ји из ме ђу ма кро ко смо са  и 
ми кро ко смо са, из ме ђу но ге те сто ли це о ко јој сте 
го во ри ли и квар ко ва од ко јих је она са ста вље на.“

Раз ми шља ла је о то ме за тре ну так, а за тим, ко
ле ба ју ћи се, по но во по ди гла ру ку. Рајнс се осмех нуо 
и клим нуо јој гла вом да на ста ви.

„То нас до во ди до слич ног пи та ња с ко јим имам 
про бле ма“, ре кла је же на. „За и ста, шта је то што 
сто ли цу др жи за јед но као сто ли цу? За што се че сти
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це ко је је са чи ња ва ју не ка ко не сто пе у не што дру
го? Знам да ово пи та ње зву чи бу да ла сто. Или је то 
мо жда увр нут на чин гле да ња на ма те ри ју. Али сам 
ствар но ра до зна ла да са знам ка ко то да го ми ла ато
ма мо же да про из ве де но гу сто ли це, а за тим да но га 
по ста не део сто ли це, и да сто ли ца оста не оно што 
је сте а да се не рас тво ри у гру пу су ба том ских че сти
ца. Да ли схва та те оно што по ку ша вам да пи там?“, 
ре кла је по ма ло жа ло сно.

„При лич но сам си гу ран да раз у мем“, од го во
рио је Рајнс. „То је још јед но ве о ма до бро пи та ње. У 
осно ви, пи та те шта је то што одр жа ва фи зич ки ин
те гри тет не ког ма кро ко смич ког ен ти те та, као што 
је сто ли ца на ко јој се ди те. За што се ато ми ко ји са
чи ња ва ју ту сто ли цу јед но став но не рас тво ре у не
по сред но окру же ње? Или пре тво ре у не што са свим 
дру го? Ово је у ства ри дво стру ко пи та ње, ко је се ти
че иден ти те та не ког ма те ри јал ног ен ти те та и ње го
ве ста бил но сти. Шта ње га чи ни да бу де оно што је
сте? И шта га спре ча ва да не по ста не не што дру го?“

„Та ко је“, од го во ри ла је же на с олак ша њем, ви
дев ши да је Рајнс раз у мео шта је по ку ша ва ла да пи та.

„Што се ти че иден ти те та би ло ког да тог ма те
ри јал ног пред ме та“, на ста вио је Рајнс, „ве ру јем да 
од го вор ле жи не где скри вен у Ин фор ма ци о ној те о
ри ји. До ћи ће мо на то ка сни је, по себ но ка да се по
за ба ви мо пи та њем ар хе ти по ва и уна пред по сто је
ћим ‘фор ма ма’ ства ри. Али, за са да мо гу да ка жем 
да по мом ми шље њу по сто ји не ки тран сцен ден тал
ни из вор Ин фор ма ци ја, ко ји од ре ђу је шта од ре ђе на 
ма те ри јал на ствар ност је сте и шта ће по ста ти. Ме
ђу тим, ово нас до во ди у област ме та фи зи ке, па бих 
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ра ди је са че као до сле де ће не де ље да ка жем не што 
ви ше о то ме.

„Што се ти че ме ха ни зма ко ји одр жа ва иден ти
тет и ин те гри тет би ло ког да тог фи зич ког ен ти те та, 
мо ра мо да не ки ми нут раз го ва ра мо о та ко зва ном 
‘прин ци пу ис кљу че ња’, ко ји је фор му ли сао ау стриј
ски фи зи чар Вол фганг Па у ли. Па у ли је 1945. го ди
не до био Но бе ло ву на гра ду за раз ви ја ње овог прин
ци па (пр во бит но за мишљног 1925. го ди не), и он је 
имао зна ча јан ути цај на на чин на ко ји ‘ви ди мо’ или 
за ми шља мо ка ко елек тро ни и дру ги фер ми о ни, ма
те ри јал не че сти це, функ ци о ни шу у ато ми ма и из
ме ђу њих. Да се не би смо за гла ви ли у де та љи ма, 
мо же мо да на по ме не мо да се квар ко ви и елек тро
ни – у ства ри све че сти це са по лу це лим спи ном – 
ка рак те ри шу са ви ше квант них бро је ва и њи хо вих 
вред но сти, укљу чу ју ћи спин. Прин цип ис кљу че ња 
ка же да у окви ру да тог квант ног си сте ма ни ка кве 
две че сти це не мо гу би ти исто вре ме но у баш истом 
квант ном ста њу. То јест, не мо гу се ло ци ра ти у ис тој 
ор би та ли ако де ле сва ку од ових квант них вред но
сти. Је дан или ви ше ових бро је ва мо ра ју би ти дру га
чи ји. Ако де ле три од тих вред но сти, а јед на че сти ца 
има ‘спин го ре’, дру га мо ра да има ‘спин до ле’ да 
би ко ег зи сти ра ле. Овај прин цип вла да над на чи ном 
на ко ји се су ба том ске че сти це од но се јед на пре ма 
дру гој. Он об ја шња ва ‘шкољ ка сту струк ту ру’ ато ма 
и на чин на ко ји ато ми раз ме њу ју елек тро не, ства
ра ју ћи раз не еле мен те у пе ри о дич ној та бли ци. Оно 
што је нај ва жни је за ва ше пи та ње, прин цип ис кљу
че ња одр жа ва, та ко ре ћи, од го ва ра ју ћу ‘раз да љи ну’ 
из ме ђу че сти ца ко је са чи ња ва ју не ки атом или мо
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ле кул (‘раз да љи на’ ни је у ства ри сми сле ни по јам 
на квант ном ни воу, али за са да мо ра мо да га ко ри
сти мо). Он ти ме обез бе ђу је ге не рал ну ста бил ност 
да тог ма те ри јал ног ен ти те та. Упра во за хва љу ју ћи 
фе но ме ну ис кљу че ња, ва ша сто ли ца, и сва ка дру га 
фи зич ка ствар ност, оста ју оно што је су и не ста па ју 
се у не ку аморф ну мр љу кван та. 

„Упр кос кон ти ну и те ту ко ји по сто ји из ме ђу ми
кро ко смо са и ма кро ко смо са“, на ста вио је Рајнс, 
„ипак оста је оно што су фи зи ча ри на зва ли два он
то ло шка до ме на или пла на ствар но сти: квант ни 
и кла сич ни. Мо же мо да ми сли мо о ове две рав ни 
као ‘вир ту ел ној’ и ‘ем пи риј ској’, у сми слу да је на 
квант ном пла ну све нео д ре ђе но и оту да не са зна
тљи во, док ствар ност ‘упо зна је мо’ тек ка да се ‘ак
ту е ли зу је’ по сма тра њем. Па ипак, без об зи ра на 
то ко ли ко со фи сти ци ра ни да по ста ну на ши мер ни 
уре ђа ји, ни ка да не ће мо мо ћи да ствар но ‘са зна мо’ 
аспек те ми кро ко смо са ди рект но, ем пи риј ски. Мо
же мо са мо да за ми сли мо ка ко елек трон или дру ге 
че сти це ‘из гле да ју’ екс тра по ла ци јом из тра го ва ко
је оста вља ју у ак це ле ра то ру че сти ца или ‘раз би ја чу 
ато ма’. Ни ка да не ће мо би ти у ста њу да ви ди мо че
сти цу као та кву – јер у ве о ма ствар ном сми слу она 
не по сто ји; у нај ма њу ру ку не по сто ји као што по
сто је ства ри на кла сич ном или ем пи риј ском пла ну 
ствар но сти. Свет је та ко озна чен од ре ђе ном ду ал но
шћу. Али та ду ал ност ни је из ме ђу квант них обје ка та 
и кла сич них обје ка та. У ства ри, не по сто је ни ка кви 
квант ни објек ти, чак иа ко смо при ну ђе ни да го во
ри мо о кван ти ма као да су они јед но став но ми ни
ја тур не вер зи је ви дљи вих, опи пљи вих ства ри око 
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нас. Де ко хе рен ци ја опи су је пре лаз из ме ђу квант ног 
до ме на и ем пи риј ског, кла сич ног до ме на. Али опет, 
де ко хе рен ци ја ни је про цес или ме ха ни зам ко ји про-
у зро ку је тај пре лаз. Она је јед но став но опис пре ла за 
из вир ту ел ног или по тен ци јал ног ста ња у ак ту е ли
зо ва но ста ње. По што је по де фи ни ци ји оно што је 
‘вир ту ел но’ не ви дљи во, још (не)ре а ли зо ва но, квант
ни до мен ем пи риј ски ће би ти за у век ван на шег до
ма ша ја. Ми мо же мо са мо да ин тер пре ти ра мо ње го
ву ствар ност и ње го ве ефек те по мо ћу по сма тра ња 
ко је вр ши мо по сле ко лап са та ла сне функ ци је. То је 
као да је тај ко лапс из вр шио кре та ње из ‘неби ћа’ 
у ‘би ће’, из вир ту ел не ствар но сти у ак ту е ли зо ва ну 
ствар ност.

„Ме ђу тим, ов де тре ба да бу де мо па жљи ви. Ма
да се квант ни до мен ма ни фе сту је у сми слу ве ро
ват но ћа, он је за и ста он то ло шки ства ран: он за и ста 
по сто ји. Кон фу зи ја на ста је из на ше не мо гућ но сти 
да ис пи та мо ства ри из квант не стра не ствар но сти 
и екс пе ри мен ти ше мо са њи ма. Оно што је по треб
но да раз у ме мо је да квант ни про це си не ства ра-
ју ствар ност. Не што дру го, не што што се од но си на 
би ће, на ег зи стен ци ју, на он то ло ги ју, за и ста ‘ства ра’ 
ствар ност. Те о ло шким је зи ком, као што ће мо ви де
ти, не што или Не ко не пре кид но из вла чи све ства
ри ‘из не по сто ја ња у би ће’. Да нас зна мо да је иде ја 
про сто ра као ва ку у ма, као ап со лут но пра зног, по
гре шна. У по љу нул те тач ке ‘вир ту ел не’ че сти це се 
не пре ста но ства ра ју из квант них флук ту а ци ја. Оне 
‘по зајм љу ју’ енер ги ју из по ља, ‘пра ска ју’ у по сто
ја ње за на но сек нду, а за тим се од мах уни шта ва ју. 
Та ко зва ни ‘пра зан’ про стор је, да кле, ис пу њем без
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број ним че сти ца ма ко је пра ска ју у по сто ја ње сва ког 
тре нут ка, да би не ста ле у – шта? У оно што би не ки 
љу ди мо гли на зва ти ‘Ди ра ко во мо ре’, или квант ни 
ва ку ум, док би дру ги, укљу чу ју ћи ме не, то на зва ли 
Бог. Ово је раз лог за што мо ра мо да ин си сти ра мо на 
то ме да је ства ра ње кон ти ну ал но. Бо жан ска кре а
тив на ак тив ност се да нас ма ни фе сту је ни шта ма
ње не го што је то чи ни ла у вре ме Ве ли ког пра ска, 
или у фор ми ра њу ато ма и у ко смич ком ми кро та ла
сном зра че њу пре о ста лом из Ве ли ког пра ска не ких 
380.000 го ди на ка сни је. Или у ду гом ево лу ци о ном 
про це су, ко ји је до вео до на стан ка хо мо са пи ен са. 
Бог је Ал фа и Оме га све ствар но сти, свег би ћа. Бог 
је По ре кло и Ис пу ње ње све га што је сте, што је икад 
би ло и што ће икад би ти.

„Ме ђу тим, опрез! Ов де опет за па да мо у ‘ме
та фи зи ку’, не до пу стив скок на би ло ком од се ку за 
фи зи ку. Али, хо ћу да вас при пре мим за оно што 
сма трам да је нео п ход ни по крет из до ме на на уч них 
чи ње ни ца у до мен фи ло зоф ских или те о ло шких ин-
тер пре та ци ја. Наш циљ на овим раз го во ри ма, као 
што сам об ја снио на по чет ку, је сте то кре та ње из
ве де но што је глат ки је мо гу ће. Же лим да ука жем 
на на чи не на ко је се чи ње ни це о ствар но сти ко је је 
утвр ди ла на у ка мо гу та ко ин тер пре ти ра ти да от кри
ва ју дру ге сло је ве, дру ге ди мен зи је Ствар ног. Фи зи
ка нам мно го по ма же да раз у ме мо при ро ду и функ
ци о ни са ње ствар ног све та, ка ко квант ног та ко и 
ем пи риј ског или кла сич ног. Ме ђу тим, ја ве ру јем да 
мо же мо оста ти ло јал ни на уч ном ме то ду и ње го вим 
ре зул та ти ма док се кре ће мо из ван оп се га на у ке, да 
ис тра жи мо аспек те ствар но сти ко ји тран сцен ди ра ју 
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гра ни це оно га што се мо же са зна ти пу тем на уч ног 
ис тра жи ва ња. А то нас до во ди у до мен ме та фи зи ке 
и те о ло ги је.“

Не ко ли ко љу ди је по ди гло ру ке и Рајнс се мак
си мал но тру дио да раз ја сни ис ка зе ко је је дао о нео
д ре ђе но сти и ве ро ват но ћи у квант ном до ме ну. Мла
дић ко ји се пред ста вио као сту дент пси хо ло ги је на 
Креј тонЛи ју за мо лио је Рај нса да ка же не што ви ше 
о иде ји да се свет нај бо ље мо же раз у ме ти као не ка 
вр ста хо ло гра ма.

„Да, упра во са да на ме ра вам да то ура дим“, од
го во рио је Рајнс, „све док има мо на уму да је ова 
иде ја ве о ма че сто пред мет ра спри ме ђу фи зи ча ри
ма да нас.“ Отво рио је сво ју ак тента шну и ма ло тра
жио фа сци клу озна че ну са ‘хо ло гра фи ја’ пре не го 
што ју је на шао. Клим нуо је гла вом, ви ше се би не го 
пу бли ци, и по но во про го во рио.

„Ве ћи на нас је упо зна та са хо ло гра ми ма. То су 
тро ди мен зи о нал не сли ке про јек то ва не на дво ди
мен зи о нал ну по вр ши ну, по пут хо ло граф ског ор ла 
на ста рим ко ри ца ма На ци о нал не ге о гра фи је, или на
ше фо то гра фи је на во зач ким до зво ла ма или лич ним 
кар та ма. Љу би те љи Ра то ва зве зда ће се се ти ти јед не 
епи зо де у ко јој се по ја вио хо ло граф ски лик прин
це зе Ле је. Ови при ме ри спа да ју у не ку вр сту под ка
те го ри је. Пра ви хо ло гра ми се про из во де тех ни ком 
ко ја зах те ва спе ци јал ну ла бо ра то риј ску опре му, 
укљу чу ју ћи ла сер, це пач зра ка, два ди фу зна со чи ва 
и фи но зр ни хо ло граф ски филм ви со ке ре зо лу ци је 
по др жан ста кле ном или пла стич ном пло чом.

„Тех ни ка ко ја про из во ди хо ло грам је у су шти ни 
ова: ла сер или не ки дру ги из вор ко хе рент не све тло
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сти ис па љу је је дан зрак све тло сти, ко ји се раз би ја 
на два по мо ћу раз би ја ча зра ка. Је дан од ових, осве
тљу ју ћи зрак, про ла зи из раз би ја ча кроз ди фу зно 
со чи во, од би ја се од циљ ног објек та и усме ра ва на 
пло чу. Дру ги, ре фе рент ни зрак, про ла зи ди рект но 
до огле да ла, ко је га ша ље до дру гог огле да ла. Ово 
дру го огле да ло та да усме ра ва зрак кроз дру го ди фу
зно со чи во на пло чу та ко да се два зра ка се ку, па до
ла зи до ин тер фе рен ци је из ме ђу њих, као код та ла
си ћа у риб ња ку где смо ба ца ли ка мен чи ће. Обра зац 
ин тер фе рен ци је ко ји се по ја вљу је на пло чи са сто ји 
се од на су мич них ис кри вље них ли ни ја, обич но у об
ли ку кон цен трич них кру го ва. Ме ђу тим, ка да ла сер
ска све тлост осве тли ове обра сце ин тер фе рен ци је, 
по ја вљу је се са вр ше на хо ло граф ска ко пи ја ори ги
нал ног циљ ног пред ме та. Ова ко пи ја је са мо сли ка, 
прак тич но фа та мор га на. Мо же да из гле да као да 
ви си у ва зду ху, али је не мо же мо до дир ну ти или на 
не ки дру ги на чин ући у ин тер ак ци ју са њом. Мо
же мо, ме ђу тим, да хо да мо око ње и по сма тра мо је 
из би ло ког угла, баш као што би смо и ори ги нал. 
Ме ђу тим, тех но ло ги ја ни ка да не сто ји у ме сту. Је
дан бри тан ски тим је 2014. го ди не из у мео уре ђај 
ко ји, ко ри шће њем фо ку си ра ног ул тра зву ка, мо же 
да раз ви је оно што се на зи ва ‘хап тич ки’ или ‘ки не
сте тич ки’ хо ло грам. По ље си ле аку стич ког зра че ња 
да је так тил не осе ћа је ко ји омо гу ћу ју не кој осо би да 
‘до ди ру је’ или ‘пи па’ тро ди мен зи о нал ну сли ку као 
да је ори ги нал ни обје кат!

„Две ства ри тре ба на по ме ну ти ов де. Пр во, хо
ло граф ска сли ка се мо же при зва ти у би ло ко је вре
ме, чак и ка да је циљ ни пред мет укло њен. Та сли ка 
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је ви ше од јед но став ног од ра за или фо то гра фи је. 
Она да је са вр ше ну тро ди мен зи о нал ну ко пи ју ори
ги на ла. Она ре про ду ку је ори ги нал у тро ди мен зи о
нал ном про сто ру, баш као што цеде мо же да ре про
ду ку је у би ло ком тре нут ку у вре ме ну сим фо ниј ски 
кон церт одр жан дав но у про шло сти.

„Дру га и нај зна чај ни ја ствар је да сва ки део хо-
ло гра ма са др жи ин фор ма ци ју о це ли ни. То јест, мо
же мо да исе че мо или ис ки да мо филм у ко ли ко год 
ко ма да же ли мо, а по што је це ли на у спле те ном ста
њу, сва ки по себ ни део ће нам да ти ком плет ну сли ку 
ори ги нал ног циљ ног пред ме та. Ако га исе че мо на 
по ла, сли ка на сва ком ко ма ду ће би ти пе де сет од
сто од ди мен зи ја ори ги на ла, али ће ин фор ма ци ја о 
це ли ни би ти са чу ва на на сва ком ко ма ду. Мо же мо 
да исе че мо филм на би ло ко ји број ко ма да и ре зул
тат ће увек би ти исти: сва ки ко мад, ма ко ли ко ма ли, 
ре про ду ко ва ће ори ги нал ну сли ку у ње ној укуп но
сти. Ка ко ко ма ди по ста ју ма њи, сли ка по ста је све 
мут ни ја, ма ње ја сна. Али ово не ути че на кван ти тет 
ин фор ма ци ја ко ји је са др жан у сва ком ко ма ду. Хо
ло грам је за и ста ‘хо ли стич ки’!

„Елем“, на ста вио је Рајнс за тва ра ју ћи фа сци клу 
са за бе ле шка ма и ста вља ју ћи је у сво ју ак тента шну, 
„у ком сми слу мо же мо да го во ри мо о све ту или ва
си о ни као о ‘хо ло гра му’? Да би смо се усу ди ли да 
да мо од го вор на ово пи та ње, ми слим да би би ло ко
ри сно да про ши ри мо ма ло по јам ‘вир ту ел не ствар
но сти’.

„Чуд не ка рак те ри сти ке квант них ен ти те та на
ве ле су пр ве те о ре ти ча ре на овом по љу да за кљу
че са древ ним Гр ци ма и Га ли ле јем да је ма те ма ти
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ка ‘је зик Бо га’ и да је свет, као што је ре као Џејмс 
Џинс23, ви ше као ми сао не го као ма ши на, ви ше 
као мен тал ни кон структ не го као кон крет на ма те
ри јал на ствар ност. Вер нер Хај зен берг је сма трао 
да квант на ста ња ни су ни чи сте ми сли, или иде је, 
ни ствар ни до га ђа ји или ствар но сти, већ су не што 
што сто ји из ме ђу ова два. Макс Борн24 је го во рио 
о њи ма не као о ма те ри јал ним објек ти ма, већ као 
о ‘та ла си ма ве ро ват но ће’ ко ји се мо гу опи са ти са
мо ма те ма тич ки. Дру гим ре чи ма, квант на ста ња су 
мо гућ но сти, ствар на – али ипак вир ту ел на. Али шта 
под ра зу ме ва мо под тим ‘вир ту ел на’?

„Ово је пи та ње ко је је са вре ме ни на уч ник Ло
тар Ше фер25 об ра дио на на чин за ко ји сма трам да 
је од ве ли ке по мо ћи. Он опи су је да се ва си о на са
сто ји од ствар них или ак ту ел них ста ња и бес крај ног 
бро ја ‘ко смич ких вир ту ел них ста ња’. Ова по то ња, 
из ја вљу је он, до ла зе из тран сцен дент ног до ме на, 
не што као Пла то но вог до ме на Фор ми или Иде ја. 
Пре не го што не што по ста не ма те ри јал но ‘ствар но’, 
ње го во квант но ста ње је вир ту ел но, ко је по сто ји, по 

23 Sir Ja mes Je ans (18771946), ен гле ски фи зи чар и ма те
ма ти чар ко ји је пр ви прет по ста вио да се ма те ри ја не пре ста но 
ства ра по це лој ва си о ни. Нај по зна ти ји је по по пу лар ним књи
га ма о астро но ми ји. (Прим. прев.)

24 Max Born (18821970), не мач ки фи зи чар и ма те ма ти
чар ко ји је био кљу чан у раз во ју квант не ме ха ни ке. Та ко ђе 
је дао до при нос фи зи ци чвр стог ста ња и оп ти ци и над зи рао 
рад јед ног бро ја углед них фи зи ча ра то ком 1920их и 1930их. 
(Прим. прев.)

25 Lot har Schäfer, Qu an tum Re a lity and the Con sci o u sness of 
the Uni ver se (Квант на ствар ност и Свест Ва си о не), Zygon 41/3 
(септ. 2006) 505532, на стр. 508. Ви де ти та ко ђе ње го ве књи ге 
In Se arch of Di vi ne Re a lity (У по тра зи за бо жан ском ствар но
шћу), U. Of Ar kan sas Press, 1997, ко ја бри љант но раз ви ја ову 
те му, и In fi ni te Po ten tial (Бес ко нач ни по тен ци јал), De e pak Cho
pra Bo oks, Ran dom Ho u se, 2013, по себ но Пр ви део, гла ва 1.
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Хај зен бе р го вој тер ми но ло ги ји, из ме ђу иде је и кон
крет не ствар но сти. Ма да још ни је ‘ре а ли зо ван’ или 
‘ак ту е ли зо ван’, квант по се ду је соп стве ну ствар ност, 
‘вир ту ел ну ствар ност’, ко ја мо же да по ста не ак ту е
ли зо ва на у окви ру про сто ра и вре ме на. Ме ха ни зам 
ко ји про из во ди аспек те ма те ри јал ног све та из ‘ко
смич ких вир ту ел них ста ња’ је оно што Ше фер на зи
ва АВС, ‘Ак ту е ли за ци ја вир ту ел ног ста ња’. Иза сва
ке ма те ри јал не ак ту е ли за ци је ле жи тран сцен дент но 
вир ту ел но ста ње у ко ме не ма ни одва ја ња ни ло ка
ци је на на чин на ко ји обич но раз у ме мо ове тер ми
не. У том ‘ко смич ком вир ту ел ном ста њу’ све ства ри 
су ује ди ње не у јед ну не пре ки ну ту це ли ну. Ми смо на
ви кли на ак ту е ли зо ва на ста ња из ко јих про ис ти чу 
ло кал не ствар но сти ко је ка рак те ри шу одво је ност, 
раз ли ка и ин ди ви ду а ли за ци ја. У осно ви тог мул ти
пли ци те та, ме ђу тим, је сте ду бља, не-ло кал на ствар
ност, ко ја је из вор или по ре кло свих ма те ри јал них 
‘ства ри’, укљу чу ју ћи људ ска би ћа. Дру гим ре чи ма, 
иза тог ма те ри јал ног ста ња све га, од че сти ца до га
лак си ја, на ла зи се не ма те ри јал но ‘хо ло граф ско је
ин ство’. Као што Ше фер ин си сти ра, ‘Осно ва ма те
ри јал ног све та је не ма те ри јал на’. Она је ви ше ‘умо
ли ка’ не го фи зич ка. Она је ‘не по де ље на це ло ви тост’ 
из ко је на ста је људ ска свест, и ко ја, као што ће мо 
ви де ти, под ра зу ме ва уни вер зал ну Свест, ко ја ства ра 
и одр жа ва све ства ри.

„Је дан дру ги, сли чан на чин по сма тра ња ма те ри
је је у сми слу ди стинк ци је Деј ви да Бо ма из ме ђу ‘им
пли кат ног’ и ‘екс пли кат ног’ по рет ка.26 Им пли кат ни, 
или ‘уви је ни’, по ре дак гру бо од го ва ра Ше фе ро вом 

26 Da vid Bohm: Who le ness and the Im pli ca te Or der (Це ли на и 
им пли кат ни по ре дак), Lon don: Ark pa per backs, 1983.
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до ме ну ко смич ких вир ту ел них ста ња и мо же се упо
ре ди ти са фо то граф ском пло чом не ког хо ло гра ма 
ко ја са др жи све ин фор ма ци је о не ком кон крет ном 
си сте му. С дру ге стра не, екс пли кат ни по ре дак је до
мен ак ту ел но сти, ко ји ге не рал но функ ци о ни ше пре
ма за ко ни ма кла сич не фи зи ке. Овај се мо же упо ре
ди ти са са мом хо ло граф ском сли ком у фор ми 3Д. 
Ма те ри јал не ствар но сти на ста ју из ду бо ког из во ра 
им пли кат ног по рет ка. Тај из вор Бом на зи ва квант
ним по тен ци ја лом или ‘пи лот ским та ла сом’, не ло
кал ним по љем ко је ис пу ња ва це лу ва си о ну. Све фи
зич ке ства ри ‘раз ви ја ју’ се из ње га и по при ма ју ре а
ли зо ван, ма те ри јал ни об лик. Све ства ри се ‘са ви ја ју’ 
на зад у ње га, као де ло ви те не пре ки ну те це ло ви то
сти. Елек трон, на при мер, не ма ни ка кву ди мен зи ју 
и ни ка кву ло ка ци ју, као што смо ви де ли. Са Бо мо ве 
тач ке гле ди шта, да ти елек трон ни је ни шта ви ше до 
од ви ја ње јед ног аспек та им пли кат ног по рет ка. Тај 
по ре дак, ко ји се ка рак те ри ше не ло кал ном квант ном 
це ло ви то шћу, је сте оно што би смо мо гли на зва ти 
‘крај ња Ствар ност’, основ но уни вер зал но по ље или 
ма три ца из ко је на ста ју сви одво је ни ен ти те ти.

„Ово зна чи да по сто ји ди мен зи ја ствар но сти 
ко ја је ‘ду бља’ од квант ног све та че сти ца и та ла са, 
или тран сцен дент на у од но су на ње га.  Пла тон је 
ин ту и тив но прет по ста вио по сто ја ње та квог до ме
на по што је пра вио раз ли ку из ме ђу до ме на ‘Иде ја’ 
(тран сцен дент не, крај ње ствар но сти) и до ме на ски-
аи или ‘сен ки’ (ма те ри јал ног све та на шег ис ку ства, 
чи ји се раз ли чи ти де ло ви мо гу ана ли зи ра ти). Ово 
та ко ђе зна чи да те о ри ја Нил са Бо ра, по ко јој квант
ни објек ти не по сто је све док не бу ду опа же ни, ни је 
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тач на. По сма тра ње или ме ре ње мо же ак ту е ли зо
ва ти не ку по тен ци јал ност; мо же да иза зо ве ко лапс 
та ла сне функ ци је и про из ве де че сти цу. Али, упр кос 
фе но ме ну де ко хе рен ци је, ко ја, чи ни се, омо гу ћа
ва тран сфор ма ци ју вир ту ел не квант не ствар но сти 
у ак ту е ли зо ва ну ствар ност, оста је исти на да су та
лас и че сти ца јед но те исто. Ме ре ње не ства ра, оно 
от кри ва. Оно от кри ва оно што је би ло са кри ве но у 
им пли кат ном по рет ку, а за тим по ста ло пред мет по
сма тра ња и ана ли зе док се по ја вљу је у екс пли кат
ном по рет ку. Ме ђу тим, у би ло ком ста њу до тич ни 
квант је у су шти ни јед но са свим оста лим кван ти ма 
као део јед не не пре ки ну те, не де љи ве це ли не. Нај
бли жа ана ло ги ја ко ју има мо са овим ко смич ким 
фе но ме ном пре ла за из им пли кат ног по рет ка у екс
пли кат ни по ре дак је сте она вр ста хо ло гра ма ко ји 
мо же мо про из ве сти по мо ћу тех ни ке ко ју сам опи
сао ра ни је. Рад на уч ни ка као што су Бом и Ше фер 
учи нио је очи глед ним да це ло куп на ва си о на, вир ту
ел на и ак ту е ли зо ва на, функ ци о ни ше хо ло граф ски.“

Рајнс је пре ко на о ча ра по гле дао свог сту ден
та ко ји је по ста вио пи та ње о зна че њу хо ло граф ске 
ва си о не. Мла дић је за пи си вао за бе ле шке бр зи ном 
све тло сти, али је ње гов из раз на ли цу от кри вао да 
је и да ље збу њен. Рајнс је пред ло жио да они ко ји су 
по себ но за ин те ре со ва ни за ту те му про чи та ју Бо
ма и Ше фе ра, за јед но са по пу лар ни јим ди ску си ја
ма у књи га ма ко је је на вео у би бли о гра фи ји ко ју је 
по де лио то ком пр вог пре да ва ња из се ри је. Оне су 
укљу чи ва ле ра до ве Мај кла Тал бо та27 и Ди на Реј

27 M. Tal bot, The Ho lo grap hic Uni ver se (Хо ло граф ски уни
вер зум), N.Y. Har per Col lins, 1991 

Mic hael Co le man Tal bot (19531992), аме рич ки ау тор 
не ко ли ко књи га у ко ји ма на гла ша ва па ра ле ле из ме ђу древ
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ди на28, ко ји су ис тра жи ва ли од нос из ме ђу квант не 
те о ри је и пси хич ких фе но ме на. Рајнс је упо зо рио 
сво ју пу бли ку да су фи зи ча ри да нас скло ни да бу ду 
ве о ма скеп тич ни пре ма по ку ша ји ма да се па ра пси
хо ло ги ја и квант на ме ха ни ка до ве ду у ве зу. До дао 
је да фе но ме ни спле те но сти и хо ли стич ки по глед 
на уни вер зум ипак умно го ме об ја шња ва ју ван чул
не фе но ме не као што су ви до ви тост, те ле па ти ја и 
ин тер ак ци ја из ме ђу ума и ма те ри је. Ра ни је је на ме
ра вао да раз ви је овај аспект сво је пре зен та ци је, али 
вре ме му је би ло огра ни че но, па је хтео у ова два по
след ња раз го во ра да об ра ди зна чај квант не те о ри је 
ра ди ‘дру га чи јег ви ђе ња’ од ре ђе них кључ них аспе
ка та хри шћан ске ве ре. У сва ком слу ча ју, ис та као је 
да ва си о ном – ство ре ним по рет ком – вла да ју квант
ни за ко ни; да је спле те ност уни ве р зал ни фе но мен 
ко ји ка рак те ри ше ма кро скоп ске, као и ми кро скоп
ске од но се и да је ва си о на ује ди ње на Це ли на ко ја 
стал но на ста је из јед не тран сцен дент не Ствар но сти, 
ко ја јој ле жи у осно ви. Ње гов за да так са да је био да 
об ја сни ка ко та Ствар ност да је Це ли ни зна че ње и 
свр ху.

„Океј“, ре као је, „ово је до ста за ве че рас. На по
чет ку пре да ва ња сле де ће не де ље по ку ша ћу да раз
ја сним не ке од кључ них та ча ка ко је сам спо ме нуо 

ног ми сти ци зма и квант не ме ха ни ке и екс по нент те о рет ског 
мо де ла ствар но сти по ком је фи зич ки уни вер зум сли чан хо
ло гра му на осно ву ис тра жи ва ња и за кљу ча ка Деј ви да Бо ма и 
Кар ла При бра ма. (Прим. прев.)

28 D. Ra din, The Con sci o us Uni ver se (Све сни уни вер зум), 
N.Y. Har per Col lins, 1997, и En tan gled Minds (Упле те ни умо ви), 
NY: Si mon & Schu ster, 2006.

Dean Ra din (1952), ис тра жи вач па ра пси хо ло шких фе
но ме на и бив ши пред сед ник Па ра пси хо ло шког удру же ња. 
(Прим. прев.)



94

ве че рас. Чак иа ко до бар део ово га из гле да не ја сно 
– или, што је још го ре, ире ле вант но – да ћу све од 
се бе да по твр дим да но ви уви ди у квант ну фи зи ку 
мо гу да отво ре све же пер спек ти ве за на ше схва та
ње и об ја шње ње тра ди ци о нал них хри шћан ских док
три на. И на дам се да ћу то ура ди ти на на чин ко ји ће 
при ву ћи љу де дру гих ве ра или оне ко ји су без ика
кве ве ре. Јед но став но мо лим да за др жи те отво ре ни 
ум о оно ме што же лим да пре не сем. Ка да јед ном 
бу дем пред ста вио глав не тач ке, има ће мо при ли ку 
да по ста вља мо пи та ња и де ба ту је мо о те ма ма ко је 
би мо гле да бу ду од по себ ног ин те ре са за вас или 
ко је се мо гу чи ни ти про бле ма тич ним. Мој циљ ни
је да еван ге ли зу јем, већ да при ка жем пло до ве ско
ра шњег на уч ног ис тра жи ва ња и да те ин фор ма ци је 
до ве дем у ве зу са до ме ном ме та фи зи ке. Ако мо гу 
на нај о снов ни ји на чин да ис ка жем шта ми је циљ, 
то је да об ра дим мо жда нај ва жни је пи та ње од свих: 
Да ли људ ски жи вот има зна че ње? И ако је та ко, шта 
је по ре кло и са др жај та квог зна че ња? По мом ми
шље њу, еле мен ти квант не те о ри је мо гу нам би ти од 
огром не вред но сти у от кри ва њу од го во ра, во де ћи 
нас ка хо ли стич ком ви ђе њу ствар но сти, у ко јој се 
те о ло ги ја и фи зич ке на у ке уза јам но об ја шња ва ју и 
по др жа ва ју јед ни дру ге. Не по сто ји“, за кљу чио је, 
„ни ка ква дру га пер спек ти ва по мо ћу ко је мо же мо да 
ука же мо по што ва ње мак си ми из Дел фа, Упо знај са-
мо га се бе. Ко јој мо ра мо да до да мо, и свет око се бе!“

Са тим ре чи ма, ста вио је сво је за бе ле шке у ак
тента шну и кре нуо ку ћи.
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3.

Рајнс је био оп сед нут пи та њем зна че ња у ва си
о ни и у људ ском жи во ту. Оно што га је мо ти ви са ло 
би ло је ви ше од ин те лек ту ал не ра до зна ло сти. И он 
и Ке рол има ли су го ле мо ис ку ство бор би и пат њи и 
обо је су стра сно има ли по тре бу да са зна ју ‘за што?’ 
Ке ро ли ни ро ди те љи Гр ци, тек вен ча ни у то вре ме, 
по бе гли су у Сје ди ње не Др жа ве за вре ме по ли тич
ких пре ви ра ња ко ја су по тре са ла њи хо ву род ну зе
мљу кра јем 1960их го ди на. Отац, ком је Ке рол би ла 
увек по све ће на, умро је од ра ка 1989. го ди не. Она 
и ње на мај ка су га бес по моћ но по сма тра ле док су 
му ту мо ри ра за ра ли утро бу. Пре ми нуо је код ку ће, 
у Ке ро ли ном на руч ју, увео као је се њи лист и опла
ку ју ћи свој бол све до по след њег да ха. Њен ста ри ји 
брат је по ги нуо од ‘при ја тељ ске ва тре’ за вре ме ин
ва зи је Џор џа Бу ша на Ирак. У сво јој гор чи ни, њен 
мла ђи брат је ока чио у сво ју спа ва ћу со би фо то гра
фи ју пред сед ни ка об у че ног у ле тач ко оде ло, ка ко се 
це ри ис под ве ли ке па ро ле ‘Ми си ја оства ре на!’ Овај 
гу би так је рас ту рио Ке ро ли ну мај ку, а са ма Ке рол 
се осе ћа ла по го ђе ном и пра зном. Из гу би ла је бли
ске при ја те ље на дру ге на чи не, због не ке тра ге ди је 
или јед но став но јер су се од се ли ли. И још ду го го ди
на јој је остао у се ћа њу су сед ко ји ју је зло ста вља вао 
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ка да је би ла де вој чи ца, као и по ку шај си ло ва ња од 
стра не мла ди ћа са ко јим је би ла на са стан ку и ко ји 
јој се до па дао и ком је ве ро ва ла. За тим, ту је био и 
пре те ћи по ба чај, ко ји је го то во од нео То ми јев жи
вот два ме се ца по сле за че ћа.

Ке рол је рет ко му жу спо ми ња ла сво ју жа лост. 
Би ла је све сна да је и он био из гу био бли ске чла но ве 
по ро ди це због бо ле сти или не ког тра гич ног не срећ
ног слу ча ја. Зна ла је да је од ра стао са на сил ним оцем 
ал ко хо ли ча рем, ко ји је сво ју агре си ју и фру стра ци ју 
ис по ља вао на сво јој же ни и си ну је дин цу. То ком сво
јих школ ских го ди на, Роб је на ла зио уте ху у ака дем
ским по стиг ну ћи ма и у при ја те љи ма ко ји су ста ја ли 
уз ње га у по вре ме ним на па ди ма де пре си је. Ово се 
знат но сма њи ло ка да је до био ти ту лу док то ра и по
чео да пре да је. Упр кос то ме, у там ним за би ти ма ње
го вог ума увек је пре тио страх да ће под ле ћи свом 
зах тев ном по слу или по ти сну том гне ву. Отац му је 
то ком де тињ ства за вр тао уши ако би се усу дио да ис
по љи гнев пре ма ње му због фи зич ког на си ља ко је му 
је на но сио. Та ко је ‘са би јао свој гнев у се бе’ и то је 
по ста ло на сле ђе ко је је но сио це лог свог жи во та.

Ова ве о ма раз ли чи та ис ку ства учи ни ла су и Ке
рол и Бо ба по себ но осе тљи вим на не прав де ко је су 
тр пе ли мно ги љу ди у све ту, а ко је ни су лич но по зна
ва ли. Ке рол је ра ди ла са јед ним ло кал ним ко ми те
том је вреј ских и хри шћан ских же на ко је су се по све
ти ле по се ћи ва њу ста рих и на смрт бо ле сних и бри зи 
за њих. Бо лео ју је не до ста так здрав стве не за шти те 
у Сје ди ње ним Др жа ва ма за оне ко ји ни су мо гли да 
при у ште оси гу ра ње или да пла ћа ју па пре не це не ле
ко ва. Учи ни ла је све што је мо гла да по же ли до бро
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до шли цу То ми је вим ма ње срећ ним при ја те љи ма из 
пред школ ских да на, по себ но оним из ма њин ских 
гру па ко ји су би ли жр тве раз ли чи тих об ли ка пред
ра су да и мал тре ти ра ња. Бри зну ла би у плач ка да би 
на у ве чер њим ве сти ма на те ле ви зи ји ви де ла сли ке 
же на и де це ко ји су па ти ли од гла ди и уми ра ли у Је
ме ну, Со ма ли ји и Ју жном Су да ну. Због њи хо вих усу
ка них те ла осе ћа ла се не моћ ном и бе сном, јер је жи
ве ла у све ту у ком су си ро ма штво и бо ле сти мо гли 
да се ис ко ре не кад би се еко ном ски, ме ди цин ски и 
дру ги ре сур си пра вед но рас по ре ди ли.

Са сво је стра не, Роб је јед ног уни вер зи тет ског ко
ле гу и бли ског при ја те ља пра тио кроз по след ње да не 
ње го ве пат ње, по сле ди це ужа сног не срећ ног слу ча ја 
ко ји је про у зро ко вао је дан де чак ко ји је во зио укра де
ни ау то. Роб се при дру жи вао Ке рол кад год је мо гао 
док је слу жи ла сво ју сме ну у бол нич ким оде ље њи ма 
ин тен зив не не ге и по оро ну лим ста рач ким до мо ви
ма. За јед но су чи ни ли све што су мо гли да ума ње бол 
обич них љу ди ко ји су жи ве ли око њих. Би ло је не из бе
жно да ап сор бу ју ве ли ки део тог бо ла, по себ но ка да их 
је акут но под се ћао на њи хов спо стве ни.

„Тре ба ло би да сам до бра пра во слав на хри
шћан ка“, раз ми шља ла је Ке рол јед не ве че ри. У ње
ном гла су се осе ћао сар ка сти чан тон. Роб је ра дио 
на члан ку за ко ји се на дао да ће га об ја ви ти у но во
о сно ва ном ча со пи су за фи зи ку. Чуо је за тег ну тост у 
Ке ро ли ном гр лу и за тво рио свој лап топ да би обра
тио ви ше па жње.

„Шта си хте ла ти ме да ка жеш?“, упи тао је.
„По не кад ми је му ка од све га ово га“, од го во

ри ла је. „За што има то ли ко мно го бо ле сти, смр ти 
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и де струк ци је у овом бед ном све ту?“ Он да је бр зо 
до да ла: „Из ви ни, ду шо. Ни сам хте ла да зву чим та ко 
де при ми ра но. Хо ћу са мо да то све има не ки сми
сао. Или бар не ки део. Да ли Бог за и ста по сто ји, и 
ако по сто ји, да ли Му је ствар но ста ло? Цр ква ме је 
ди за ла и но си ла це лог жи во та. Па ипак, по не кад то 
јед но став но ни је до вољ но. Ако до бро раз у мем, реч 
‘ве ра’ зна чи по ве ре ње. Ка ко мо же мо да има мо по
ве ре ње у Бо га ко ји до зво ља ва то ли ко мно го пат ње, 
чак и ако је Он сам не ша ље или иза зи ва?“

Роб је ћу тао је дан ми нут, а он да је кре нуо да од
го во ри. По ма ло из нер ви ра на, Ке рол га је пре ки ну ла 
и ре кла: „Ти си фи зи чарте о лог у по ро ди ци. Знам 
да ћеш ре ћи да по ста вљам пи та ње на ко је се не мо
же од го во ри ти о ‘те о ди це ји’: за што се ло ше ства ри 
де ша ва ју до брим љу ди ма? Ко ли ко год да по ку ша
вам, ствар но ми је те шко да по ми рим по јам до брог 
и све мо гу ћег Бо га са аго ни јом ко ју ви дим у жи во ту 
то ли ко мно го љу ди. Цр ква да је сва ка ква пра ви ла и 
про пи се о то ме шта ве ро ва ти и ка ко се по на ша ти. 
Али баш не ма шта мно го да ка же о људ ској пат њи и 
о то ме шта ми мо же мо ту да ура ди мо.“

„На про тив“, од го во рио је Роб. „Ја ни сам те о
лог. Знаш да за и ста не мо гу да дам од го вор на та кво 
пи та ње, ма ко ли ко да бих то же лео. По себ но те би“, 
до дао је гле да ју ћи сво ју же ну са ме ша ви ном бо ла и 
не жно сти.

„Те о ди це ја29“, ре као је од ма ху ју ћу по ма ло гла
вом. „Мно го сам раз ми шљао о то ме, али пре ма ло 
то га имам да по ка жем као ре зул тат ових на по ра. 

29 Реч „те о ди це ја“ (од грч ког the os, „Бог“, и dikē, „прав да“), 
об ја шња ва за што са вр ше но до бри Бог, све мо ћан и све зна ју ћи 
Бог, до пу шта по сто ја ње зла. Ову реч је пр ви пут упо тре био 
Лајб ниц и она бу квал но зна чи „оправ да ње Бо га“. (Прим. прев.)
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Ме ђу тим, по сто је не ке ства ри за ко је ми слим да мо
же мо ре ћи. Ства ри ко је ми по ма жу, у сва ком слу
ча ју, да се су о ча вам са пат њом то ли ко мно го љу ди, 
укљу чу ју ћи те бе и ме не. То су ства ри ко је ми по ма
жу да на ђем ви ше од мо ди ку ма зна че ња у жи во ту, у 
на шем жи во ту као по ро ди ци и као чла но ви ма људ
ског ро да.“

„На ста ви“, ре кла је Ке рол. „За и ста ми је по
треб на по моћ да схва тим сми сао све га то га. Ка ко ти 
то об ја шња ваш се би?“

„Пре све га“, од го во рио је Боб по ла ко и по ку
ша ва ју ћи да при бе ре сво је ми сли, „мо ра мо да стал
но под се ћа мо се бе да Бог за и ста по сто ји, и да је у 
крај њој ли ни ји и у су шти ни, он Бог љу ба ви. То би смо 
мо гли да од ба ци мо као би блиј ско пу шта ње ма шти 
на во љу. Али, и ти и ја има мо сна жна и за и ста ра до
сна ис ку ства на бо го слу же њу у цр кве ној за јед ни ци, 
у ду бо кој и ин тен зив ној лич ној мо ли тви, у бри са њу 
оста та ка хра не са ли ца љу ди ко ји су су ви ше ста ри и 
сла би да се бри ну са ми о се би. Ова ис ку ства за јед
ни штва са Бо гом и она ко ја дру ги љу ди има ју, као 
што си ми че сто го во ри ла, по ја ча ва ју ве ру у ко јој 
смо од га ја ни, чак и ако не да ју од го во ре на сва пи
та ња ко ја же ли мо да по ста ви мо. У тре ну ци ма уну
тра шње ти ши не, или ка да по ку ша ва мо да слу жи мо 
не ко ме дру гом, ти и ја смо осе ти ли, у на шем уму и 
у на шем би ћу, да је крај ње зна че ње у овом жи во ту 
да то чи ње ни цом да Бог за и ста је сте љу бав. Или, тач
ни је, да истин ска љу бав, она ква ка кву ти и ја де ли мо 
јед но са дру гим, као и са љу ди ма ко ји ма по ку ша
ва мо да слу жи мо, има по ре кло у тран сцен дент ној, 
али ипак лич ној ствар но сти Бо га. Ма да о то ме не 
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раз го ва ра мо мно го јед но с дру гим, ти знаш да је то 
исти на, а и ја.“

„Ле по“, од го во ри ла је Ке рол. „Али то је ви ше 
или ма ње ап страк ци ја. Го во риш да је свет са чи њен 
од та ла са, че сти ца и сва дљи вих љу ди. А шта је са 
оним ду ша ма ко је же ле да ве ру ју у Бо га, да бу ду 
вер не Бо гу, а ипак не мо гу за то што жи ве са пре
ви ше бо ла или ту ге или де пре си је, би ло да им је то 
на мет ну то или да су са ми узрок то ме?“

„Прет по ста вљам“, ре као је Роб, „да мо ра мо да 
кре не мо од основ не исти не да је ‘Бог љу бав’ да би
смо под се ти ли се бе шта то зна чи у на шем лич ном 
ис ку ству. И у ис ку ству љу ди ко ји па те или уми ру 
или љу ди ко је уоп ште ни је бри га за то.

„Ово зна чи да мо ра мо да при хва ти мо чи ње ни цу 
да нас Бог ства ра сло бод ним. Сло бод ним да тра жи мо 
и из ра жа ва мо Ње го ву љу бав и сло бод ним да је пот
пу но од ба ци мо. Сло бод ним да по све ти мо свој жи
вот Ње му или не. Та сло бо да ши ро ко отва ра вра та 
оно ме што Би бли ја на зи ва гре хом, ко ји је у осно ви 
на ша са мо вољ на по бу на про тив Бо га и на ше од ба
ци ва ње Ње го ве љу ба ви. Ве ра за и ста зна чи по ве ре
ње. Зна чи да се бе да је мо Бо гу кроз мо ли тву и чи но
ве љу ба ви, упр кос све му. Упр кос на шем не ве ро ва
њу, на шој се бич но сти, на шем гне ву, на шим ам би ци
ја ма, на шим те ско ба ма. Она зна чи да при хва та мо 
фун да мен тал ну исти ну да Бог не ша ље ни ти на ме ће 
пат њу љу ди ма, чак и ако је до зво ља ва. За што је Он 
до зво ља ва? То је пи та ње на ко је ми слим да сви же
ли мо од го вор. Мо жда због то га да нас на у чи ка ко 
и за што наш жи вот при па да Ње му и ка ко мо же мо 
да слу жи мо Ње го вој свр си за ко нач но ис це ље ње и 
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спа се ње све та. То је те шка лек ци ја. Али, прет по ста
вљам да нам је због то га те шко да је при хва ти мо.

„За и ста, за што се ло ше ства ри де ша ва ју до брим 
љу ди ма?“, Роб је по но вио пи та ње сво је же не, го то во 
ре то рич ки. Зу рио је у те пих је дан ми нут, а он да је 
по но во про го во рио. „На ово пи та ње се ве ро ват но не 
мо же од го во ри ти ни на је дан на чин ко ји је ствар но 
за до во ља ва ју ћи, ин те лек ту ал но или ду хов но. У сва
ком слу ча ју, си гур но не ми слим да нам Бог ‘ша ље’ 
пат њу или нам је на ме ће као сред ство ка зне. Тај ап
сурд ни по јам је оса ка тио од нос љу ди са Бо гом ко
ли ко и би ло шта дру го. Али, кад раз ми шља мо о љу
ди ма ко ји гла ду ју или тру ну у за тво ри ма или у бол
ни ца ма, или јед но став но пла чу да би олак ша ли се би 
сво ју уса мље ност и бол, по сто ји јед на ствар ко ју не 
сме мо да за бо ра ви мо. То је је ди на ствар ко ја да је 
сми сао све му то ме, је ди на ствар ко ја ну ди ствар но 
зна че ње.

„Тре ба да се се ти мо да ко ји год да је раз лог за 
пат њу, мо же мо би ти си гур ни да Бог не са мо да зна 
да је то фун да мен тал на ствар ност на шег жи во та, 
већ – и то је од су штин ске ва жно сти – и да је де ли са 
на ма. Он пи је ча шу на ше пат ње до гор ког та ло га. Не 
по сто ји ни шта кроз шта ми мо же мо да про ла зи мо, 
ни ка кво ис ку ство са ко јим мо ра мо да се су о ча ва
мо, а да Он и јед но и дру го не зна и не де ли са на ма. 
У оним бол ним тре ну ци ма ка да је твој отац умро и 
ка да је твој брат био уби јен у Ира ку, кад смо ско ро 
из гу би ли То ми ја и ја за ма ло да не за вр шим сту ди је 
због анк си о зно сти и де пре си је – баш као кад мај ке у 
ра том уни ште ним африч ким зе мља ма гле да ју ка ко 
им одој чад уми ре у на руч ју од гла ди, или ка да хри
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шћа не, Је зи де и дру ге ра за пи њу на крст, од се ца ју 
им гла ве или са хра њу ју жи ве у Си ри ји, Ли би ји и на 
дру гим ме сти ма – у свим тим тре ну ци ма Бог је у 
лич но сти вас кр слог Хри ста са сва ким од нас и де ли 
наш бол у пот пу но сти. Без об зи ра да ли ми то ‘осе
ћа мо’ или не, да ли је то на све сном ни воу или не, то 
је оно што је ко нач но ствар но, ко нач но исти ни то.“

По сле јед ног тре нут ка, Роб је на ста вио. „Увек 
је на ме не оста вљао ути сак је дан стих из Па вло ве 
по сла ни це Ко ло ша ни ма. Он ка же не што као: ‘Ра
ду јем се мо јим пат ња ма, јер кроз њих на док на ђу
јем оно што не до ста је у Хри сто вим му ка ма – оно 
што он но си за рад свог те ла, Цр кве’. Че сто сам се 
пи тао шта би уоп ште мо гло не до ста ја ти у пат ња ма 
овог Бо го чо ве ка, ко ји је умро бед ном смр ћу на кр
сту. А од го вор на то, ми слим, је сте да је ди на ствар 
ко ја је не до ста ја ла у Хри сто вим му ка ма је сте на ше 
уче ство ва ње у њи ма. Из не ког раз ло га ко ји мо жда 
ни ка да не ће мо раз у ме ти, Хри стов рад на из вла че
њу овог си ро тог све та из ка љу ге гре ха и смр ти мо же 
да се до вр ши уз на шу по моћ, та ко што ће мо де ли
ти ње го ву те ку ћу пат њу с њим. Ово је дру га стра на 
оно га што Цр ква зо ве си нер ги јом: на ша ‘са рад ња’ са 
ра за пе тим и вас кр слим Го спо дом у ње го вој аго ни ји 
док нас ди же из смр ти и ква ре жи, да би нас упу
тио на на ше соп стве но хо до ча шће ка веч ном жи во
ту. Па скал је био у пра ву: ‘Хри стос је у аго ни ји све 
до кра ја ве ка’. Ми слим да је су шти на на шег жи во та, 
ње го во нај о снов ни је зна че ње, да де ли мо укуп ност 
Ису со вих соп стве них пат њи у па лом све ту и за па ли 
свет. И ово је да би смо ми и сва ко дру ги ко ствар но 
жу ди за тим мо гли та ко ђе да веч но уче ству је мо у 



103

ње го вом вас кр се њу и сла ви. Ко ли ко ја раз у мем, то 
је хри шћан ска по ру ка и она је су шти на све га што 
ми да је сми сао.“

„Ако си у пра ву“, ре кла је Ке рол, „прет по ста
вљам да је то раз лог за што ти и ја то ли ко ду бо ко 
осе ћа мо бол дру гих љу ди. По не кад ми слим да смо 
по ма ло лу ди или пре те ра но осе тљи ви кад то ли ко 
мно го осе ћа мо бол због пат њи и аго ни је ко је то ли ки 
љу ди мо ра ју да из др же. Сва ка ко, не осе ћам то пре
ма сва ко ме, јер то не мам у се би. Пре ви ше ре а гу јем 
на без об зир ност и не прав ду. И по не кад осе ћам пре
зир пре ма при ви ле го ва ни ма и моћ ни ма ко ји на но се 
ту не прав ду си ро ма шни ма и сла би ма. Али, у це ли
ни, има не што у то ме што по ку ша вам да по мог нем 
дру ги ма што ме бу ди из ну тра и чи ни да се за и ста 
осе ћам жи вом, као да свет ствар но има зна че ње. И 
ако ме је мо је хри шћан ско вас пи та ње иче му на у чи
ло, то је да је ко нач но зна че ње да то, као што ка жеш, 
Хри сто вим да ром се бе ме ни, те би, сви ма на ма. Оно 
што мо рам да ра дим“, до да ла је, „је сте да под се ћам 
се бе на тај дар ка да па тим или ка да пла чем у мра ку, 
Бо же, по мо зи ми у мом не ве ро ва њу!“

„Да, ваљ да је то то“, од го во рио је Роб по ла ко, 
за ми шље но. „Ми слим да ми сви тре ба то да ра ди мо: 
да шкр гу ће мо зу би ма и но си мо наш крст, ко ји је у 
ства ри Хри стов крст. Ме ђу тим, мо ра мо да при зна
мо да ће све ово да зву чи као бо го бо ја жљи во тра
бу ња ње мно гим љу ди ма, по чев ши са не ко ли ци ном 
мо јих ко ле га на од се ку за фи зи ку. Али, ево нас, ти и 
ја, муж и же на, ко ји про по ве да мо јед но дру гом оно 
што то ли ко мно го же ли мо да ве ру је мо, да жи ви мо у 
свом жи во ту и да то пре не се мо на на шег де ча чи ћа.“
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Обо је су ћу та ли не ко вре ме пре не го што је Роб 
до дао: „За хва лан сам што мо же мо да раз го ва ра мо 
ова ко, Ке рол. Увек си ме пра ти ла и охра бри ва ла ка
да сам хтео да од у ста нем и да све оте рам до ђа во ла. 
Хва ла што си ме под се ти ла да сам его цен трич на жр
тва не ких ло ших ис ку ста ва и збр ка не хе ми је мо зга! 
Да мно го мо јих фру стра ци ја над пи та њем ‘зна че ња’ 
по ти че од мо је не спо соб но сти да при хва тим озбиљ
но и ду бо ко оно што ми мо је ис ку ство го во ри да је 
исти ни то. И хва ла што ова ко раз го ва раш са мном. 
Ни сам си гу ран да раз у мем за што тр пиш мо ја нер
ви ра ња и мо ја бес крај на пи та ња о све му…“

„За то што те во лим. За што ина че?“, ре кла је као 
да он не схва та оно што је очи глед но. „Са да се вра ти 
свом лап то пу.

По ред то га што је др жао сво је ре дов не пла ни ра
не лет ње кла се, Рајнс је про во дио ве ли ки део вре ме на 
по ку ша ва ју ћи да сми сли ка кав би био нај бо љи пре лаз 
са фи зи ке на те о ло ги ју. У гла ви је стал но пре слу ша
вао раз го вор са сво јим при ја те љем Ада мом и ње го во 
упо зо ре ње да не ме ша оно што би љу ди мо гли сма
тра ти не спо ји вим обла сти ма: на у ку и ре ли ги ју. „За ни
мљи во“, ми слио је Рајнс. „Мој циљ је су пер по зи ци ја 
су прот но сти, ако је та ко не што икад по сто ја ло!“

Сле де ћег че тврт ка уве че до шао је ра ни је не го 
што је то же лео. Пр вих два де се так ми ну та се си је 
про вео је од го ва ра ју ћи на ра зна пи та ња ко ја му је 
пу бли ка по ста ви ла о хо ло гра фи ји и ње ном зна ча ју 
као сим бо ли зо ва њу ми сте ри је хо ли стич ке квант не 
ва си о не. Још јед ном је на гла сио ва жност схва та ња 
пој мо ва ко је су пред ста ви ли Бом, Ше фер, Тал бот 
и дру ги о су штин ској тран сцен дент ној Ствар но сти, 
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ко ја се на ла зи у осно ви ка ко ми кро скоп ских та ко и 
ма кро скоп ских по ја ва. Не сти де ћи се, при знао је да 
се др жи не че га слич ном Пла то но вом пој му ствар но
сти, ко ји је вред ност на ла зио у зна че њу „све та из над 
на шег све та“. Тај свет, или ко нач на ди мен зи ја, твр
дио је, је сте из вор или по ре кло све га што по сто ји. 
Ако је осно ва за ма те ри јал ни свет не ма те ри јал на, 
као што из ја вљу је Ше фер, он да осно ва зна че ња та
ко ђе ле жи из над ма те ри јал не ствар но сти. Ис так ну
ти на уч ни ци, као што су Жак Мо но30 и Сти вен Вајн
берг31, за кљу чи ли су да свет, у ства ри, не ма ни ка кво 
крај ње зна че ње. (Из гле да да ни ко ни је био си гу ран 
ка кав је став Ро бо вог мен то ра, Сти ве на Хо кин га, по 
том пи та њу. Са тач ке гле ди шта Мо ноа и Вајн бер га, 
ми, људ ска би ћа, про из во ди смо пу ког слу ча ја, уса
мље на ство ре ња у огром ном и без лич ном ко смо су 
ли ше ном сми сла и прав ца. ’Тран сцен ден ци ја’ по 
овом гле ди шту по сто ји као огра ни че на и чи сто при
род на ди мен зи ја ствар но сти. Као и беч ки по зи ти ви
сти, ови љу ди сма тра ју да се зна че ње мо же из ву ћи 
ем пи риј ски из чул ног ис ку ства. Не по сто ји Бог, а ни 
крај ње зна че ње иче га. У овом гле ди шту се ‘ду хов на 

30 Jac qu es Lu cien Mo nod (19101976), фран цу ски би о хе
ми чар, до бит ник Но бе ло ве на гра де 1965. го ди не са још дво ји
цом ко ле га за от кри ће кон цен трич не ге нет ске кон тро ле ен зи
ма и син те зе ви ру са. Чу ве ни ци тат: „Пр ви на уч ни по сту лат је 
објек тив ност при ро де: при ро да не ма ни ка кву на ме ру или циљ“. 
(Прим. прев.)

31 Ste ven We in berg (1933), аме рич ки те о рет ски фи зи чар и 
до бит ник Но бе ло ве на гра де за фи зи ку 1979. го ди не са  дво ји
цом ко ле га за сво је до при но се уни фи ка ци ји сла бе си ле и елек
тро маг нет ске ин тер ак ци је из ме ђу еле мен тар них че сти ца. Чу
ве ни ци та ти: „На пор да се раз у ме ва си о на је јед на од ве о ма ма лог 
бро ја ства ри ко је по ди жу људ ски жи вот ма ло из над ни воа фар се 
и да ју му дра же сност тра ге ди је“ и „Што ва си о на из гле да схва-
тљи ви је, уто ли ко ви ше из гле да и бе сми сле ни је“. (Прим. прев.)
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ис ку ства’, баш као и па ра нор мал ни фе но ме ни, од
ба цу ју као илу зи је. И упр кос оно ме што је ре че но 
о фи ном шти мо ва њу ва си о не и зна ча ју ко смич ких 
кон стан ти (План ко ва кон стан та, гра ви та ци о на кон
стан та, ма са елек тро на, бр зи на фо то на, итд.), глу
пост је твр ди ти да ‘нас је ва си о на оче ки ва ла’. Њи
хо во ви ђе ње је су мор но, па ипак је ор то док си ја за 
мно ге на уч ни ке и дру ге ко ји ни ка да ни су до жи ве ли 
за јед ни штво са Бо гом у мо ли тви, ме ди та ци ји или у 
до бро твор ној ‘спле те но сти’ са дру гим осо ба ма. Као 
и Ро бов при ја тељ Адам, љу ди слич ни ње му по ри чу 
оно о че му ни шта не зна ју, уве ре ни да се Ствар ност 
не пру жа да ље и ду бље од оно га што се мо же опа жа
ти, ме ри ти и ана ли зи ра ти.

Рајнс је за вр шио сво је увод не на по ме не са же
љом ко ја је при лич но за чу ди ла оне у ау ди то ри ју му. 
„Ка да би они са мо мо гли да по гле да ју у очи истин
ски све ту осо бу!“, ре као је. „Та кве осо бе по сто је 
сву да у овом све ту. Не ко ли ко тре ну та ка у њи хо вом 
при су ству – би ло да је то бу ди стич ки ка лу ђер или 
она ма ла ста ра го спо ђа до ле низ ули цу – отва ра ју 
про зо ре на про стра ну област ствар но сти, ко ју ве ћи
на љу ди пот пу но иг но ри ше. Ствар ност се са сто ји од 
квар ко ва, елек тро на, там не ма те ри је и там не енер
ги је. Али се та ко ђе са сто ји и од Ле по те и Све то сти!“

По што је ус пео да за ин три ги ра или из ба ци из 
рав но те же ве ћи ну при сут них, Рајнс се окре нуо 
глав ној те ми ве че ри: су пер по зи ци ји и спле те но сти, 
ко је ка рак те ри шу по при ли чан број еле ме на та хри
шћан ског ве ро ва ња.

„Да бих ста вио ства ри у пер спек ти ву“, по чео је, 
„во лео бих да ка жем не што ви ше о усло ви ма ко ји 
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су до ве ли до об ли ка и са др жа ја уни вер зу ма и зна чај 
уни вер зал них кон стан ти ко је сам по ме нуо про шле 
не де ље.

„Иде ја ко ју је из ра зио Фри ман Дај сон32 да нас је 
‘Ва си о на оче ки ва ла’ пот кре пље на је мно гим до ка
зи ма ко је су да ли астри о фи зи ча ри и ко смо ло зи. Ва
си о на је то ли ко фи но на шти мо ва на, да ато ми мо гу 
да фор ми ра ју и ства ра ју ши ре ње ма те ри је у об ли
ку зве зда, га лак си ја и ма сив них ја та га лак си ја. Чак 
и нај ма ња раз ли ка у тем пе ра ту ри ‘ко смич ке су пе’, 
ко ја је на ста ла из Ве ли ког пра ска, спре чи ла би фор
ми ра ње ма те ри је, или би оно што се фор ми ра ло би
ло пот пу но не ком па ти бил но са жи во том и све шћу. 
Да су ја ка ну кле ар на си ла или елек тро маг нет на си
ла или ко смо ло шке кон стан те би ле са мо за ни јан су 
дру га чи је, ре зул тат би био исти: не би се фор ми ра
ла ма те ри ја ка кву  по зна је мо, па, пре ма то ме, не би 
би ло ни жи во та. Ово ме мо ра мо до да ти див ну рав
но те жу ко ја по сто ји из ме ђу при влач не си ле гра ви
та ци је и од бој не си ле там не енер ги је. Ово омо гу ћа
ва не пре ста но ши ре ње ва си о не на кон тро ли са ни на
чин (ни ти је рас ки да на на де ло ве, ни ти је ста тич на) 
и по ве ћа ње у Ин фор ма ци ји. Као што ће мо ви де ти 
ка сни је, да нас све ве ћи број фи зи ча ра пре по зна је 
Ин фор ма ци ју као основ ни из вор из ког на ста ју све 

32 Fre e man John Dyson (1923), аме рич ки те о рет ски фи
зи чар и ма те ма ти чар, по знат по ра ду у квант ној елек тро ди
на ми ци, фи зи ци чвр стог ста ња, астро но ми ји и ну кле ар ном 
ин же ње рин гу. Чу ве ни су ње го ви ци та ти: „Тех но ло ги ја је дар од 
Бо га. По сле да ра жи во та, то је мо жда нај ве ћи од свих да ро ва. 
Она је мај ка ци ви ли за ци ја, умет но сти и на у ке. Пи та те: шта 
је зна че ње или свр ха жи во та? Мо гу са мо да од го во рим дру гим 
пи та њем: да ли ми сли те да сте до вољ но му дри да чи та те Бож-
ји ум? За ко ни при ро де су та ко на пра вље ни да ва си о ну чи не што 
је мо гу ће ин те ре сант ни јом.“ (Прим. прев.)
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ства ри, фун да мен тал ни је од про сторвре ме на, ма
те ри је или енер ги је.

„Нај при бли жни је про це не су да је ва си о на не
ких 92 до 93 ми ли јар де све тло сних го ди на у преч ни
ку и да се сто па ње ног ши ре ња убр за ва. Не мо гу ће је 
са зна ти пра ве ди мен зи је ва си о не због то га што, као 
што сам на по ме нуо ра ни је, уда ље не га лак си је бе же 
од нас бр же не го што је бр зи на све тло сти. (Опет, ни
је да су га лак си је те ко је се кре ћу ко ли ко да се ши ри 
про стор ко ји их раз два ја.) Оне про ла зе кроз оно што 
астро но ми на зи ва ју ко смо ло шки хо ри зонт до га ђа ја, 
тач ка са ко је њи хо ва све тлост (и оту да до каз о њи хо
вом по сто ја њу) ни ка да не ће сти ћи до нас. Ове раз да
љи не су не појм љи во огром не. Исто то ли ко не појм
љив је број ато ма у ва си о ни, број ко ји се кон стант но 
ме ња. Ту је, та ко ђе, и пи та ње да ли је на ша ва си о на 
је ди на ко ја по сто ји. Мно ги фи зи ча ри да нас ве ру ју 
да је на ша ва си о на са мо јед на у мно штву ва си о на – 
те о ри је о та ко зва ном ‘мул ти вер зу му’ или ‘мно штву 
све то ва’. У на у ци, про ра чу ни бро ја ато ма или бро ја 
ва си о на обич но се из ра жа ва ју по мо ћу осно ве бро
ја 10 са екс по нен ти ма ко је до сти жу сто ти не. Не ки 
про та го ни сти те о ри је стру на, на при мер, твр де да 
се Це ли на са сто ји од 10500 (1 са пет сто ти на ну ла…) 
ва си о на! Овај број је ве ро ват но ису ви ше ма што вит, 
као што је и ве ћи на те о ри ја о мул ти вер зу му. Али, 
он нам да је не ку пред ста ву о ве ли чи на ма ко ји ма се 
ба ве фи зи ча ри и ко смо ло зи. Ове ве ли чи не су бу
квал но ван на ших пој мов них хо ри зо на та, из ван на
ше спо соб но сти да их схва ти мо, а исто ва жи и за 
ми кро свет. Ако је те о ри ја стру на (или су пер стру на) 
тач на, као што смо ре кли ра ни је, он да нај фун да
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мен тал ни ја ствар ност у фи зич ком вре ме ну и про
сто ру ни су че сти це као што су елек тро ни и квар ко
ви. Она је си ћу шно осци ли ра ње јед но ди мен зи о нал
них вла ка на, ви ше као ма те ма тич ких ап страк ци ја, 
ко ја са чи ња ва ју ствар ност на ње ном нај о снов ни јем 
ни воу. Те о ре ти ча ри че сто сма тра ју да су стру не јед
на ке План ко вој ду жи ни, нај ма њој мо гу ћој ду жи ни 
ко ја се мо же за ми сли ти, де фи ни са ној као 1,616 x 
1035 ме та ра (1020 ве ли чи на про то на). Ако су ово за
и ста нај ма њи кван ти ко ји по сто је, то он да зна чи да 
раз ли чи те фре квен ци је стру на – ко је од ре ђу ју ко
ја ће че сти ца, атом, и та ко да ље, на ста ти – ис пу ња
ва ју ва си о ну му зи ком! До сто јев ски је из ја вио да ће 
‘ле по та спа сти свет’. Мо же би ти да је mu si ca uni ver-
sa lis, ‘му зи ка сфе ра’, ствар ност ко ја про ис ти че из 
хар мо ни ја ко је су фун да мен тал ни је од квар ко ва и 
елек тро на. Мо же би ти да са ма Ва си о на ни је ни шта 
дру го ни ма ње од ве ли ке ко смич ке сим фо ни је. Ле по
та, да кле, мо же ствар но да са чи ња ва свет за ко ји је 
пред о дре ђе на да га спа се!“

Рајнс је по гле дао пу бли ку да би про це нио њи
хо ву ре ак ци ју  на оно што је упра во ре као. Пи тао 
се да ли би мо гао да без бед но пре ђе на пи та ња о ко
смич кој свр си и пла ну. Да би то ура дио, мо рао би 
да до ве де у пи та ње не ке од фи ло зоф ских прет по
став ки за ко је је знао да у њих стра сно ве ру је бар 
не ко ли ко чла но ва ау ди то ри ју ма. Вред но је ри зи ка, 
по ми слио је, па се стр мо глав це ба цио на то.

„Ва си о на се та ко са сто ји од ди мен зи ја, ма кро
ко смич ких и ми кро ко смич ких, што су ге ри ше да је 
не ки ин те ли гент ни, тран сцен дент ни Прин цип ор га
ни зо вао Це ли ну и да је усме ра ва ка спе ци фич ном 
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те ло су или свр сис ход ном кра ју. Та ко зва ни ‘ан тро
пич ки прин цип’, на при мер, ис по ља ва се и у ‘сла
бом’ и у ‘ја ком’ об ли ку. Слаб прин цип је прак тич но 
та у то ло ги ја. По ње му ми по сто ји мо јер су усло ви у 
ва си о ни фи но по де ше ни да омо гу ће све сно по сто ја
ње. Дру гим ре чи ма, ‘ми смо ов де јер смо ов де’. Јак 
об лик прин ци па, ме ђу тим, по ста вља по сто ја ње ко
нач ног узро ка иза ва си о не чи ја је свр ха да до ве де 
до при су ства све сних жи вих би ћа. Ма да за ступ ни
ци овог об ли ка не иден ти фи ку ју ну жно тај узрок са 
‘Бо гом’, они при зна ју да нас је ва си о на за и ста ‘оче
ки ва ла’ и сто га је снаб де ла људ ски жи вот са зна че
њем: он је усме рен ка спе ци фич ном ци љу, без об зи
ра на то да ли мо же мо да ка же мо баш шта је тај циљ.

„Екс тра по ла ци је на овом прин ци пу до ве ле 
су до раз ли чи тих те о ри ја Ин те ли гент ног Пла на. 
У осно ви, оне твр де да је ком плек сност фи зич ке 
ствар но сти, по себ но људ ског жи во та и све сти, та ква 
да је ва си о на мо гла да на ста не са мо кроз кре а ти ван 
рад јед ног ин те ли гент ног Би ћа. Хри шћа ни, Је вре ји 
и му сли ма ни су сви за ступ ни ци не ког об ли ка ин те
ли гент ног пла на, го то во по де фи ни ци ји. ‘У по чет
ку ство ри Бог…’, ка же нам Књи га по ста ња. Па ипак, 
ме ђу хри шћа ни ма по сто ји ве ли ко не сла га ње, у сва
ком слу ча ју, о то ме ка ко тај план тре ба раз у ме ти. За 
не ке из гле да да по сто ји не раз ре шив кон фликт из
ме ђу Бож је кре а тив не ак тив но сти и дар ви нов ских 
и нео да р ви нов ских те о ри ја ево лу ци је. На уч ни ци са 
ви со ком ре пу та ци јом да ли су ра зум ну кри ти ку и 
мо ди фи ка ци је ових те о ри ја. Имам на уму љу де ко
ји има ју фун да мен та ли стич ки при ступ овом пи та
њу и по др жа ва ју оно што се на зи ва ‘кре а ци о ни зам’. 
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Њи хо ва тач ка гле ди шта је под стак ну та би блиј ским 
бу ква ли змом, чи та њем Све тог пи сма ко је за не ма
ру је ње го ву сим бо лич ну су шти ну ко ју су та ко до бро 
ту ма чи ли ра ни Све ти оци ко ри сте ћи ме то де ег зе ге
зе але го ри је и ти по ло ги је. Они тре ти ра ју би блиј ске 
тек сто ве, по себ но пр ве три гла ве Књи ге по ста ња, 
као да их тре ба чи та ти као на уч не, исто риј ске опи
се о на чи ну на ко ји Бог ра ди у све ту. (Сва ка ко да 
ау то ри Књи ге по ста ња ни су на ме ра ва ли да се њи хов 
опис чи та на тај на чин!) За ступ ни ци кре а ци о ни зма 
по ри чу да су раз ли чи те вр сте на ста ле при род ним 
про це сом ево лу ци је и сма тра ју да је Бог ство рио 
сва ку вр сту ин ди ви ду ал но, одво је но. Овај ар гу мент 
обич но пра ти тврд ња, по гре шно ба зи ра на на Би бли
ји, да је ва си о на нај ви ше ста ра не ких 6.000 го ди на33 
и да се ства ра ње све та де си ло у пе ри о ду од шест ка
лен дар ских да на. ‘Твр до кор ни’ кре а ци о ни сти од ба
цу ју на ла зе ге о ло га и па ле он то ло га, ко ји по ка зу ју да 
је Зе мља ста ра 4,5 ми ли јар де го ди на. Што се ти че 
ко сти ју ди но са у ру са и дру гих оста та ка из древ не 
пр о шло сти, мно ги твр де да је њих ‘Бог по ста вио да 
би те сти рао на шу ве ру’. То јест, Бог је про из вео те 
остат ке и фа бри ко вао раз не ге о ло шке сло је ве у зе
мљи у ко је их је ста вио да би ви део да ли мо гу да нас 
пре ва ре ево лу ци о ни сти, ко ји би хте ли да нас од ву
ку од те о ри је ‘мла де Зе мље’ и ти ме нас на ве ду да 
до во ди мо у пи та ње и са мо по сто ја ње Бо га. И та ко 
да ље… Све ово је уда ље но са мо План ко вом ду жи

33 Ар хи би скуп Ир ске цр кве Џејмс Ашер (Ja mes Ussher 
15811656) из ја вио је на осно ву бро ја ња ге не ра ци ја у Ста ром 
за ве ту да је свет ство рен 23. ок то бра 4004. го ди не п.н.е. у 9 са
ти ују тро! Одав но је пред мет под сме ха ка ко не хри шћа на та ко 
и хри шћа на. (Прим. прев.)
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ном од те о ри је рав не зе мље и пред ко пер ни ков ске 
ко смо ло ги је! 

„Ма да јак ан тро пич ки прин цип не зах те ва по
сто ја ње ин тер вен ци је Бо га у при род ном по рет ку, он 
до зво ља ва је дан при хва тљи ви об лик ‘ин те ли гент ног 
пла на’. Иа ко ће мно ги кре а ци о ни сти то по ре ћи, не 
по сто ји ин хе рент на не ком па ти бил ност из ме ђу ин
те ли гент ног пла на и те о ри је ево лу ци је. Мно ги ево
лу ци о ни сти су, на рав но, ате и сти. Па ипак, мно ги 
вер ни ци су убе ђе ни да Бог ства ра све ства ри ни из 
че га не ким об ли ком ево лу ци о ног про це са. Они јед
но став но по ри чу да је ‘се лек ци ја’ у ‘при род ној се
лек ци ји’ на су мич на. Они то пре ви де као из раз бо
жан ске во ље. Ко смос мо ра да бу де стар оно ли ко ко
ли ко је сте – ско ро че тр на ест ми ли јар ди го ди на – да 
би се по ја ви ли ато ми, мо ле ку ли, пла не те и љу ди и 
раз ви ја ли она ко ка ко је су. Би ло је по треб но све то 
вре ме да се про из ве ду усло ви ко ји су до ве ли до људ
ског жи во та и све сти. Бог је, ме ђу тим, из ван вре ме
на, из ван гра ни ца ко је се од но се на ства ра ње. Он је 
ди рект но и ин тим но укљу чен у на ста ја ње све га што 
по сто ји, од угље ни ка ко ји се фор ми рао у зве зда ма 
до жи во та на зе мљи на ба зи угље ни ка. И он то чи ни 
та ко не за ви сно од про ти ца ња вре ме на, где је хи ља
ду го ди на јед на ко јед ном да ну, као што ка же Но ви 
за вет (2 Пет. 3.8)34.

„Да кле, шта има мо ов де?“, упи тао је Рајнс ре
то рич ки. По гле дао је по ам фи те а тру да оце ни ни
во ин те ре со ва ња и раз у ме ва ња ис пи сан на ли ци ма 
ње го ве пу бли ке. Чак и они ко ји ма је ра ни је из гле да 

34 Дру га Пе тро ва по сла ни ца 3.8: „Али, не за бо ра ви те ову 
јед ну ствар, дра ги при ја те љи. Код Го спо да је је дан дан као хи
ља ду го ди на, а хи ља ду го ди на као је дан дан.“ (Прим. прев.)
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би ло по ма ло до сад но док су слу ша ли ње го ву пре
зен та ци ју, зу ри ли су у ње га са ме ша ви ном за ин три
ги ра но сти и иш че ки ва ња. 

„Ов де скре ћем на по ље ме та фи зи ке“, при знао 
је. „Али сам уве рен да нам квант на те о ри ја да је на
уч ни те мељ за кон цепт Бо га и Ствар но сти, ко ји по
ку ша вам да при ка жем.

„Рад фи зи ча ра ко је сам спо ме нуо – по себ но Бо
ма и Ше фе ра – по ка зао је да иза ма те ри јал не ствар
но сти по сто ји скри ве но по ље, ко је је у сво јој су шти
ни не-ло кал но. То по ље се мо же при год но опи са ти 
као ‘тран сцен дент но’ у сми слу да ле жи из ван про
сто ра и вре ме на. Па ипак, оно ства ра све што по
сто ји, про жи ма и одр жа ва све, и свим ства ри ма – од 
квар ко ва до га лак си ја и љу ди – да је крај њу свр ху и 
зна че ње. (Уз гред, ово ни је ‘пан те и зам’. Пра вил ни је 
се мо же опи са ти као па нен те и зам: иде ја да је Бог 
пот пу но из ван свог ства ра ња и одво јен од ње га, а 
ипак пот пу но при су тан и ак ти ван у ње му у сва ком 
по гле ду.) Ова тран сцен дент на Ствар ност да је све му 
пра вац ка те ло су, ко нач ном ци љу ко ји ис пу ња ва пр
во бит ни кре а тив ни про је кат, ко ји се на ста вља сва ког 
тре нут ка на шег вре ме на и у сва кој ди мен зи ји на шег 
про сто ра. Мо гао би се опи са ти на на чин на ко ји је 
Бом опи сао им пли кат ни по ре дак или на ко ји на ши 
те о ло зи опи су ју при су ство и ак тив ност Бо га. ‘Бо га’, 
ме ђу тим, тре ба раз у ме ти као тран сцен дент ног чак 
и у од но су на ову Ствар ност, ко ји сто ји бес крај но 
из над оно га што би се мо гло на зва ти пра ва Ствар
ност или По ље нул те тач ке. У оној ме ри у ко јој то 
По ље од го ва ра не че му слич ном Бо мо вом квант ном 
по тен ци ја лу, мо ра се ви де ти као за ви сно: ство ри ла 
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га је јед на вр хов на, не ство ре на и веч на Ствар ност, 
ко ју на зи ва мо Бог. Бог оста је ‘Пот пу но Дру го’, не са
зна тљи во, не из ре ци ва моћ и из вор све га што је сте, 
што је ика да би ло и што ће ика да би ти. Па ипак је 
овај Бог, ка ко га је спо зна ло и до жи ве ло мно штво 
љу ди, ‘ли чан’ у са мом свом Би ћу, уну тар се бе (Бог 
ad in tra), и ‘ли чан’ та ко ђе и у свом од но су пре ма 
све ту и пре ма људ ским осо ба ма (Бог ad ex tra). Па
ра док сал но, овај Бог, ко ји је бес кра јан по мо ћи, у 
сво јој са мој су шти ни је Бог љу ба ви (1 Јов. 4)35. Као 
што из ја вљу је ми стич на тра ди ци ја Цр кве, он нам је 
‘бли жи’ од на шег соп стве ног ср ца!

„До зво ли те ми јед ну ди гре си ју, да ка жем да је 
овај Бог та ко ђе, ако то тре ба да се ис так не, из над ро-
да. Ако на ста ви мо да ко ри сти мо му шке за ме ни це у 
ве зи са ‘Њим’, то је за то што у ен гле ском је зи ку не
ма мо ал тер на ти ву. Го во ре ње о Бо жан ству у жен ском 
ро ду до во ди са мо до кон фу зи је. Не из бе жно во ди ка 
идо ла три ји, сво де ћи Бо жан ство на не ку оса вре ме
ње ну вер зи ју древ них па ган ских бо ги ња, са не из бе
жним сек су ал ним при зву ци ма ко је та кво ко ри шће ње 
иза зи ва. Он да, опет, да бих го во рио ко хе рент но и са 
што је ма ње мо гу ће не зграп но сти, ви ше во лим да не 
пре оп те ре тим наш је зик кон стант ним по на вља њем 
ре чи ‘Бог’. За ме ни це су ко ри сне, па чак и нео п ход не 
ка да фор му ли ше мо на ше из ја ве о Бо гу. На жа лост, не 
по сто је од го ва ра ју ће за ме ни це ка да по ми ње мо Из
вор и Циљ свих ства ри. Али, ово са мо да ље до ка зу је 
чи ње ни цу да ова крај ња Ствар ност са свим тран сцен
ди ра на ше је зич ке из ра зе, баш као и на ше мен тал не 

35 Пр ва Јо ва но ва по сла ни ца, 4.8: „А ко не ма љу ба ви, не 
по зна Бо га, јер је Бог љу бав.“ И 4.16: „... Бог је љу бав. И ко ји 
год жи ви у љу ба ви, жи ви у Бо гу, и Бог у ње му.“ (Прим. прев.)
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кон цеп те. Она не по се ду је у Се би ни шта ‘фи зич ко’, 
ни шта што за ви си од про сторвре ме на и за ко на ка
у зал но сти. Она је истин ски ‘нело кал на’ и, као што 
су на гла си ли мно ги фи зи ча ри, она је ви ше ‘умо ли
ка’ не го фи зич ка. Као та ква, она је по се би ап со лут но 
не са зна тљи ва, не при сту пач на и из ван има ги на ци је. 
Због то га су ста ри цр кве ни оци при бе га ва ли оно ме 
што се зо ве ‘апо фа тич ки’ при ступ ка да се го во ри о 
Бо гу. То јест, они су при зна ва ли ап со лут ну не из ре ци
вост бо жан ске Ми сте ри је и из ја вљи ва ли шта Бог ни-
је, пре не го што су по ку ша ва ли да твр де по зи тив но, 
‘ка та фа тич ки’, шта Бог је сте. (Еу ха ри стич ке мо ли тве 
ста рих ли тур ги ја та ко ће го во ри ти о Бо гу у не га ци ја
ма, из ја вљу ју ћи да је ‘не ви дљив’, ‘не са зна тљив’, ‘нео
пи сив’, ‘не при сту па чан’, ‘бе смр тан’, итд.) По де фи
ни ци ји, је зик не мо же да из ра зи ‘не из ре ци во’, та ко 
да смо при ну ђе ни да ко ри сти мо за ме ни це у му шком 
ро ду ка да го во ри мо о Бо гу. Не ка они ко ји су по себ
но осе тљи ви на то пи та ње не за бо ра ве да је фун да
мен тал на тврд ња о Бо гу упра во да је ‘Бог из над ро да’, 
баш као што је сте и што ће увек оста ти из над људ ске 
ми сли и људ ског го во ра.

„Мо ли тва у пра во слав ној хри шћан ској тра ди
ци ји“, на ста вио је Рајнс, „опи су је Све тог Ду ха као 
‘све при сут ног, ко ји ис пу ња ва све ства ри’. Сма трам 
да је упра во тај Дух онај ко ји ства ра и одр жа ва су
штин ску Ствар ност – тран сцен дент ну Си лу или По
ље – ко ја ства ра ка ко вир ту ел не та ко и ак ту е ли зо
ва не аспек те све та у ком жи ви мо. Књи га по ста ња 
го во ри да се при ства ра њу Дух Бож ји ‘ди за ше над 
во дом’ до но се ћи ред, хар мо ни ју и ле по ту из пр во
бит ног ха о са. То јест, Дух ‘ре а ли зу је’ или ‘ак ту е ли
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зу је’ ко смос (реч од ко је смо до би ли име ни цу ‘ко
зме ти ка’, што зна чи ред и ле по та). По би блиј ском 
ви ђе њу – ви ђе њу ко је је има ло тра ди ци о нал но хри
шћан ство на осно ву ин ди ви ду ал ног и за јед нич ког 
ис ку ства – Дух Бож ји је Spi ri tus cre a tor, онај ко ји 
се од но си пре ма свом ства ра њу на ли чан на чин, у 
сми слу за јед ни штва и љу ба ви. Ово не про тив ре чи 
би блиј ским тврд ња ма ко је се од но се на ства ра лач ку 
ак тив ност Хри ста, Си на (Јо ван 1.13; Ко ло ша ни ма 
1.16; Је вре ји ма 1.2,3), већ их пре до пу њу је. За јед но 
са дру гим ли цем тро је ди ног Бо га, Дух ства ра, об ли
ку је и усме ра ва сву ствар ност ка ње ном ко нач ном 
ци љу, ко ји је веч но уче шће у бо жан ском Жи во ту 
(Ри мља ни ма 8.511). Ово је ви ђе ње тр ој ства. И ја 
бих до дао да је оно исти ни ти је у од но су на Бо га у 
ње го вом са мо от кро ве њу не го би ло ко је дру го ви
ђе ње, би ло ко је дру го ту ма че ње Бо га ко је мо же мо 
да на ве де мо. На рав но, че сто се твр ди да не ма ап со
лут но ни ка квог до ка за да Бог уоп ште по сто ји, а још 
ма ње да Бог по сто ји у па ра док сал ном ста њу три у 
јед ном, или ‘јед ној Су шти ни’ ко ја об у хва та ‘три бо
жан ска ли ца’. Све јед но, ма да је је зик ко ји је ов де ко
ри шћен не из бе жно ан тро по мор фан, Ствар ност ко ју 
он при ка зу је се не пре ста но по твр ђи ва ла ис ку ством 
ми ли јар ди љу ди то ком про те клих ве ко ва. ‘Бог’ ни је 
пред мет на уч ног до ка за. Али, ни су ни та кве ствар
но сти као што су љу бав, ал тру и зам, свест, бес ко
нач ност и сло бод на во ља. Па ипак, мно ги на уч ни ци 
не ма ју ни ка кав про блем са исто та ко не до ка зи вим 
(тј. ‘не по бит ним’) пој мо ви ма о ‘мно гим све то ви ма’, 
мно го број ним ди мен зи ја ма из над про сто ра и вре
ме на, о Ка ла биЈа у гра на њу ге о ме триј ског про сто ра 
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и о там ној ма те ри ји. Јед ног да на ова два по след ња 
пој ма мо жда ће до би ти на уч ну по твр ду. Ме ђу тим, 
хи по те зе о мул ти вер зу му и (за са да) по сто ја њу до
дат них ди мен зи ја, као у те ро ри ји стру на, оста ју и 
да ље хи по те зе и ни шта ви ше. Иде ја о бес ко нач ном 
бро ју па ра лел них ва си о на, у ства ри, чи ни се као 
не у вер љив на пор да се под ри је ве ро ва ње у Бо га и 
‘ан тро пич ки прин цип’. Ако се ‘све што се мо же до
го ди ти у ва си о ни у ства ри за и ста и до га ђа’, као што 
че сто твр де хи по те зе о мул ти вер зу му и мно гим све
то ви ма, он да се уни вер зал не кон стан те, за јед но са 
ин те ли гент ним све сним жи во том, мо ра ју до го ди ти 
не где у не ко вре ме, у јед ној или не кој дру гој ва си
о ни, и јед но став но се де ша ва да смо ми ти срећ ни
ци! Ово ми се чи ни да ле ко ма ње ве ро ват но од иде је 
о нат ко смич ком Прин ци пу ко ји ства ра све ства ри 
са на ме ром да про из ве де све стан жи вот са ко јим се 
мо же ан га жо ва ти у од но су љу ба ви. Хи по те за о мул
ти вер зу му се не мо же по би ти, те се сто га не мо же 
ни до ка за ти. Исто се мо же ре ћи о ско ро уни вер зал
ном пој му о Бо гу. Ме ђу тим, ка да се све ства ри узму 
у об зир, Ока мов бри јач36 би од се као пр ву мно го пре 
не го дру гу, ко ју по др жа ва ју – не на уч но, већ ин те
лек ту ал но, емо ци о нал но и ду хов но – го то во сви, 
сем ве о ма ма лог бро ја чла но ва људ ске ра се.

„Гле ди ште о трој ству, ко је ле жи у ср цу хри шћан
ске ве ре и ис ку ства, чвр сто је уко ре ње но у хе бреј

36 Oc cam’s (или Oc kham’s) ra zor – прин цип ко ји је при пи
сан ло ги ча ру, те о ло гу, ско ла стич ком фи ло зо фу и фра ње вач
ком ка лу ђе ру Ви ли ја му од Ока ма (око 1287–1347). На зван и 
lex par si mo ni ae, „за кон ште дљи во сти“, то је прин цип за ре ша
ва ње пр о бле ма по ко ме је нај јед но став ни је ре ше ње оно пра во. 
Ка да по сто је су прот ста вље не хи по те зе, тре ба иза бра ти оно ре
ше ње са нај ма њим бро јем прет по став ки. (Прим. прев.)
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ским, као и хри шћан ским све тим пи сми ма. Ста ри 
или Пр ви за вет при ка зу је сли ке ли ца и де ла ‘Бо га’, 
‘Ре чи’ (као бо жан ски го вор, Књи га по ста ња 1.13; у 
про ро чан ским ре чи ма, итд.), и ‘Ду ха’. Са сво је стра
не, Но ви за вет сје ди њу је ‘Бо га’, или ‘Оца’, ‘Си на’ 
(Ису са, Ису са Хри ста, Реч Бож ју или Ло гос, Јо ван 
1.1) и ‘Ду ха’ у ве ли ки број тро дел них фор му ла и 
дру гих од ло ма ка. Нај о чи глед ни ја од ових су спо ми
ња ња Оца, Си на и Па ра кле та (‘Бра ни о ца’, ‘Са вет
ни ка’) или Ду ха Исти не у Ису со вим опро штај ним 
го во ри ма да тим у еван ђе љу по Јо ва ну, гла ве 14, 15. 
и 16. Оста ли при ме ри укљу чу ју ли тур гиј ске фор
му ле, као што су у Дру гој по сла ни ци Ко рин ћа ни ма 
13.13: ‘Бла го дат Го спо да на шег Ису са Хри ста и љу
бав Бо га и оца и за јед ни ца Све то га Ду ха’, за јед но са 
Ефе сци ма 2.18. и 3.1419, Ри мља ни ма 1.3,4, Пр вом 
Пе тро вом по сла ни цом 1.2, и та ко да ље. Да кле, по 
би блиј ским ре чи ма Бог се пра вил но за ми шља као 
‘Отац’, вр хов ни Прин цип, Из вор и Ко нач ност свих 
ства ри; као ‘Син’, бо жан скољуд ско ли це, ког веч но 
ра ђа Отац; и као ‘Дух’, ко ји веч но про ис ти че из Оца, 
да сак нти фи ку је свет и људ ски жи вот (аспект ко ји 
је по себ но раз ви јен у Ри мља ни ма 8). ‘Је ди но род ни’ 
и ‘про ис хо ђе ње’ су тер ми ни ко је ко ри сти еван ђе ли
ста Јо ван. Њих су нај ве ћи те о ло зи цр кве пре у зе ли 
то ком пр ва че ти ри ве ка и утка ли у док три ну Све
тог Трој ства. Веч ни Син Бож ји и бо жан ски Дух Бож
ји, по ми сли Све тог Ири не ја из Ли о на, су ‘две ру ке 
Оца’, ко је за јед но ства ра ју и одр жа ва ју све ства ри, 
и сту па ју у лич ни од нос са они ма ко ји тра же Бо га и 
че зну за Бо гом. За јед но ова три ли ца Бо жан ства чи
не јед ног Бо га – ‘јед ног по су шти ни и не по де ље ног’, 
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као што из ја вљу је цр кве на ли тур ги ја – ко ји осло ба
ђа чо ве чан ство од смр ти и тру ле жи кроз цен трал ни 
до га ђај у људ ском жи во ту и исто ри ји: оте ло тво ре
ње, смрт и вас кр се ње веч ног Бож јег Си на, Бо го чо ве
ка Ису са Хри ста. Ово ви ђе ње Трој ства је су штин ско, 
ако хо ће мо да схва ти мо пу ну ствар ност Бо га и Ње
го вог од но са са ство ре ним по рет ком.

„Мо ра мо да кле да за кљу чи мо да Бог ле жи ‘из
над с ону стра ну’. Он све ства ри из но си из не би ћа у 
би ће и сви ма да је свр ху и смер – и при том ни је ни у 
ка квој кон фу зи ји око то га. Ме ђу тим, Ње гов не пре
кид ни чин ства ра ња ни је огра ни чен на ма те ри јал ни 
свет на шег ис ку ства. Ако за и ста по сто је дру ги све то
ви, дру ге ди мен зи је ство ре не ствар но сти, оне та ко ђе 
има ју сво је по ре кло и циљ у Ње му. Као и сви дру ги 
об ли ци све сног жи во та на дру гим ме сти ма у ко смо
су, ако ствар но по сто је. По овом гле ди шту по сто ји 
од ре ђе на хи је рар хи ја би ћа. По чи ње мо и за вр ша ва
мо ‘из над би ћа’ са са мим Бо гом, три ‘Хи по ста зе’, или 
‘ли ца’, ује ди ње на у јед ну бо жан ску суп стан цу, или 
су шти ну. Овај Бог је ‘из над ствар но сти’ и из над са
мог по сто ја ња, као крај њи Из вор све га: свег би ћа и 
свег зна че ња и вред но сти. Он ства ра и одр жа ва уни
вер зал но ге не ра тив но по ље Ствар но сти, ко је од го
ва ра Бо мо вом им пли кат ном по рет ку. Из овог по ља 
на ста је вир ту ел на ствар ност у сво јим мно го стру ким 
ис по ља ва њи ма, од ко јих не ка по ста ју ак ту е ли зо ва на 
као кван ти. Они, да кле, са чи ња ва ју ма те ри ју и мо
жда ‘дух’ у фор ми све сти. Ме ђу тим, свест ве ро ват
ни је про из ла зи из јед ног кре а тив ног про це са, ко ји је 
не за ви сан од ма те ри је и од кван та ко ји је са чи ња ва ју. 
Као што ћу ука за ти на то ка сни је, из гле да да је свест 
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тран сцен ден тан фе но мен за јед нич ки људ ским би ћи
ма и из ве сним ви шим жи во ти ња ма, а мо жда и дру
гим об ли ци ма жи во та. Не ки би твр ди ли да људ ска 
свест про ис ти че ди рект но из све сти Бо га, ства ра ју ћи 
оно што Све то пи смо на зи ва ima go Dei, лик Бож ји, ко
ји ка рак те ри ше сва ког чо ве ка.“

Рајнс је за ћу тао за тре ну так. За тим је про ме шао 
сво је за бе ле шке и обри сао на о ча ри. Пи тао се да ли 
је му дро и на ме сту да у ди ску си ју о квант ној те о
ри ји уве де те о ло ги ју тра ди ци о нал ног хри шћан ства. 
Мо жда је ње гов при ја тељ Адам био у пра ву, да су ова 
два до ме на у ства ри фун да мен тал но не по мир љи ва. 
Та ко ђе се пи тао да ли је ње гов на гла сак на тро је ди
ном Бо гу увре дио би ло ко је Је вре је или му сли ма не 
ко ји су мо гли би ти у пу бли ци. Али, Рајнс је та ко ви
део Ствар ност, за јед но са ње ним из во ром или по ре
клом. „Ова ко сто је ства ри, бар у мом раз у ме ва њу и 
ис ку ству“, по ми слио је. „Та ко ми Бог по мо гао да то 
рас ту ма чим нај бо ље што мо гу! У сва ком слу ча ју“, 
до дао је у ми сли ма, „ово ми да је оквир ко ји ми је 
по тре бан за ана ло ги је ко је же лим да из ву чем.“

„Све ово“, на ста вио је на глас, „зна чи да тре ба 
да по гле да мо на свет на је дан пот пу но нов на чин. 
Тре ба да схва ти мо чи ње ни цу да је ство ре на Ствар
ност да ле ко ши ра, ком пли ко ва ни ја и ми сте ри о зни
ја не го што мо же мо и да за ми сли мо. На ших пет чу
ла нам по ма жу да схва ти мо кла сич ни свет око нас 
и, до од ре ђе не ме ре, у на ма. Али, са ма Ствар ност 
је да ле ко ви ше не го што се мо же до пре ти на шим 
чу ли ма. Раз не до бро уте ме ље не те о ри је сма тра ју да 
по сто је ако не дру ги све то ви, а оно бар дру ге ди мен
зи је из над на ше че ти ри ко је ди рект но до жи вља ва
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мо: три ди мен зи је про сто ра и јед на вре ме на. Мо же 
чак би ти да смо ми окру же ни и мо жда ис пу ње ни 
мно штвом ди мен зи ја ‘ствар ног’ ко је ни ка да не ће мо 
са зна ти, ни ка да опа зи ти и ни ка да не ће мо мо ћи да 
их ана ли зи ра мо или на њих ути че мо. Ипак, све сна, 
ин те ли гент на би ћа у тим ди мен зи ја ма мо гу има ти 
спо соб ност да са зна ју и бу ду у ин тер ак ци ји са на ма. 
Ово је, у сва ком слу ча ју, уве ре ње љу ди ко ји су до жи
ве ли при су ство и по сре до ва ње оно га што хри шћа
ни на зи ва ју ‘за јед ни штво све та ца’. То су ду ше ко је 
су фи зич ки мр тве, па ипак на ста вља ју да по сто је на 
јед ној дру гој рав ни ствар но сти. Има ју спо соб ност да 
се мо ле за нас и да ути чу на до га ђа је у на шем про
стор новре мен ском уни вер зу му. Оно што је иден ти
фи ко ва но као ‘ан ђе ли’ и дру га ду хов на би ћа, та ко ђе 
мо же да по сто ји у до ме ну или ди мен зи ји ствар но
сти из ко је они мо гу да сту пе у ин тер ак ци ју са на
ма. По сто је без број ни све до ци та квих де ша ва ња и 
без број на ис ку ства ‘с ону стра ну’, ко ја ути чу на наш 
жи вот, на до бро или ло ше. Ако по сто је све ци и дру
ги ко ји се мо гу мо ли ти за нас, он да из гле да ве ро ват
но, на осно ву ис ку ства ве ли ког де ла свет ске по пу ла
ци је, да по сто је и та ко зва ни ‘де мо ни’, зле си ле ко је 
исто та ко мо гу да ути чу на наш жи вот. Ако квант на 
те ро ри ја има ишта да ка же о ова квим ствар но сти
ма, то је да по твр ди да из над на ших ве о ма огра ни
че них хо ри зо на та, у ма кро скоп ским и ми кро скоп
ским ди мен зи ја ма на шег зна ња и ис ку ства, по сто ји 
нат ко смич ко По ље из ког све ства ри про ис ти чу и ка 
ко ме се све ства ри кре ћу.

„Из те и стич ке пер спек ти ве, мо ра мо да на гла
си мо још јед ном да ово кре та ње, овај про цес ин хе
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рен тан у са мом ства ра њу, во ди ка јед ном Ци љу са 
свр хом и зна че њем. Ис ку ство ми ли јар ди хри шћа
на, Је вре ја, му сли ма на и дру гих, по твр ди ло је из ван 
сум ње да људ ски жи вот из вла чи сво ју свр ху и свој 
зна чај из тран сцен дент не ‘Ствар но сти из над Ствар
но сти’, ко ју на зи ва мо Бог. Ту ко нач ну Ствар ност по
и ма мо на раз ли чи те на чи не. Али, све глав не ве ре се 
сла жу да је ова Ствар ност ‘ин тен ци о нал на’, свр сис
ход на. Она не са мо да ства ра свет, она га спа са ва. То 
зна чи да Бог очу ва ва сво ја људ ска ство ре ња – но си
о це ње го вог бо жан ског ли ка – из над фи зич ке смр
ти, и омо гу ћу је им да веч но уче ству ју на су бли ман 
на чин по сто ја ња, ко је Но ви за вет на зи ва ‘веч ним 
жи во том’, жи во том у ‘Цар ству Бож јем’. У кла сич
ној хри шћан ској тер ми но ло ги ји, та бо жан ска Си ла, 
или Моћ, ко ја про ис ти че из Бо жан ства, по и ма се 
као ‘бо жан ске енер ги је’, ко је се ма ни фе сту ју у вре
ме ну и про сто ру пре ко Ли ца Си на и Све тог Ду ха. 
За јед но, Син и Дух ства ра ју оно што те о ло зи на зи ва
ју ‘бо жан ска еко но ми ја’. Њи хо ва сје ди ње на ак ци ја 
оства ру је ово спа се ње, пре о бра жа ва ју ћи рад, да ју ћи 
љу ди ма крај њу вред ност и свр ху од тре нут ка њи хо
вог за че ћа. Тај спа си лач ки рад осло ба ђа чо ве чан
ство од око ва гре ха, смр ти и ква ре жи уни шта ва њем 
мо ћи смр ти кроз de scen sus ad in fe ros или ‘Хри стов 
си ла зак у Па као’. Ово се од но си на си ла зак ра за пе
тог Хри ста у Ше ол, или Ад, област мр твих, да осло
бо ди оне ко ји су би ли у роп ству смр ти оним што се 
мо же на зва ти ‘но ви Из ла зак’. Пр ва по сла ни ца Пе
тро ва алу ди ра на ово у по гла вљи ма три и че ти ри. 
Исто се по ја вљу је код Ма те ја 16. 18, у Ефе сци ма 4. 
7, От кро ве њу 1. 18 и оно се при ка зу је са по себ ном 
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сна гом у пра во слав ној ико ни Пас хе или Ус кр са. Си
ла зак у Па као, до мен – или пре ста ње – бес крај ног 
оту ђе ња и одво је но сти од Бо га, та да је пре о кре нут и 
ње го ва свр ха се ис пу ња ва вас кр се њем и ваз не се њем 
Бож јег Си на. Ан ђео га пре по зна је у гро бу као веч но 
Ра за пе тог, и Син се ‘ваз но си на не бо’ у пу но ћи свог 
Бо го чо ве штва, но се ћи са со бом ка ко бо жан ску при
ро ду та ко и пре о бра же но чо ве чан ство. Кроз кр ште
ње у ње го во ‘Те ло’, Цр кву; кроз ‘ве ру’ ко ја ин спи ри
ше лич ну по све ће ност и кроз ‘де ла љу ба ви’ или де ла 
ми ло ср ђа, људ ска би ћа се бу квал но ‘угра ђу ју’ у Ису
сов жи вот бо жан ске сла ве. Ова еко но ми ја, или де ло 
спа се ња, за вр ше на је ка да они ко ји су та ко ‘спа се ни’ 
по сти жу веч но уче шће у са мом жи во ту Бо га, уче
шће ко је су Цр кве ни Оци сме ло на зва ли the o sis или 
‘обо же ње’. Ме ђу тим, хри шћан ска ве ра твр ди да чак 
и овом жи во ту они ко ји жу де за овим спа се њем мо
гу да ужи ва ју у ње му про леп тич ки и лич но у фор ми 
оно га што апо стол Па вле на зи ва ‘пр вим пло до ви ма’ 
Ду ха. Они ну де на го ве штај веч ног жи во та, ког им 
ов де и са да да је Дух Бож ји. Ови ‘пло до ви’ су, ве о
ма јед но став но, бла го дат и моћ, ко је по зна је мо као 
љу бав. Не ерос или ерот ска љу бав, ни ти phi lia или 
при ја тељ ство, већ agapê. Ово је љу бав ко ју нам Бог 
бес плат но ну ди, љу бав не се бич ног са мо жр тво ва ња, 
ко је нам је по ста ло ма ни фе сто ва но и при сту пач но 
кроз смрт Ису са Хри ста на кр сту. Упра во је баш та 
љу бав, из раз са мог Бож јег би ћа, оно што нам да је 
зна че ње у ина че бе сми сле ној ва си о ни.

„Са да бих во лео да вам пред ло жим не ко ли ко 
па ра ле ла из ме ђу квант них фе но ме на и из ве сних 
прин ци па хри шћан ске ве ре“, ре као је Рајнс и из ва
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дио из ак тента шне рад ко ји је био на пи сао не ко ли
ко ме се ци ра ни је за гру пу љу ди у ње го вој па ро хи ји. 
„Њих тре ба раз у ме ти са мо као пу ке ана ло ги је. Не 
же лим да вам дам ути сак да цр кве не дог ме про из
и ла зе, или да за ви се, од от кри ћа у обла сти квант
не ме ха ни ке или, што се то га ти че, от кри ћа у би ло 
ко јој дру гој на уч ној обла сти. Еле мен ти ве ре у ства
ри про ис ти чу из ди рект них ис ку ста ва Бо жан ског, 
Све тог. Ни ка ква на уч на ме то до ло ги ја не ма при ступ 
овим ствар но сти ма. Па ипак, ве ру јем да ана ло ги
је ко је из вла чи мо мо гу да нам по мог ну да ју ћи нам 
сли ку ва си о не и нас са мих ко ја од го ва ра ка ко све ту 
Све тог пи сма та ко и све ту фи зи ча ра, би о ло га и дру
гих у за јед ни ци про фе си о нал них на уч ни ка.

„Ве ћи на ана ло ги ја о ко ји ма го во рим под се
ћа ју на те о ри је су пер по зи ци је и спле те но сти. Као 
што смо ви де ли, ‘са бла сне ак ци је на да љи ну’ за ви
се од нело кал но сти. Ра ни ји по ку ша ји да се раз у ме 
овај фе но мен, за јед но са ду ал но шћу че сти цата лас, 
укљу чу ју екс пе ри мент ‘дво стру ког про ре за’, ко ји је 
из у мео То мас Јанг још 1801. го ди не и ко ји је уса вр
шен у 20. ве ку. О ово ме смо го во ри ли до ста де таљ но 
то ком на шег пр вог пре да ва ња пре че ти ри не де ље. 
Се ти те се да екс пе ри мент об у хва та сла ње зра ка све
тло сти, или чак јед ног је ди ног фо то на, кроз је дан 
апа рат са два па ра лел на про ре за, иза ко јег се на ла
зи екран за де тек ци ју. Зрак фо то на ко ји се та ко про
јек ту ју ство ри ће обра зац ин тер фе рен ци је на екра
ну, по ка зу ју ћи да су они (не ве ро ват но, али ствар но 
је су) про шли кроз оба про ре за у исто вре ме и до
шли у ин тер фе рен ци ју са са ми ма со бом. Фо тон је 
че сти ца, али на јед ном фун да мен тал ни јем ни воу он 
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је та лас, ‘та лас ве ро ват но ће’, ко ји до ла зи до ко лап
са, пре ма ко пен ха ген шкој те о ри ји, по опа жа њу или 
ме ре њу, пре ла зе ћи из вир ту ел ног у ак ту ел но ста ње. 
Да кле, на ми кро скоп ском ни воу, кван ти по сто је у 
су пер по зи ци ји че сти цата лас. По но вље ни екс пе ри
мен ти су да ли оно што се сма тра не по бит ним до ка
зом да сва квант на ствар ност по сто ји у овој су пер
по зи ци ји ста ња.

„Се ти те се да ко пен ха ген шка те о ри ја прет по
ста вља да се пре лаз из вир ту ел ног у ак ту ел но ста
ње до га ђа ко лап сом та ла сне функ ци је у про це су 
де ко хе рен ци је. Ме ђу тим, Да вид Бом са зна чај ним 
бро јем фи зи ча ра да нас од ба цу је по јам ко лап са та
ла сне функ ци је. Ње го ва те о ри ја ‘квант ног по тен ци
ја ла’ опи су је про цес ко ји усме ра ва нело кал но кре
та ње кван та или квант них че сти ца на сва ком ни воу 
ствар но сти. Он при ка зу је квант ни по тен ци јал као 
по ље ко је ис пу ња ва ва си о ну и, пре као из вор ин фор-
ма ци ја не го енер ги је, ути че бу квал но на све што по
сто ји. У ства ри, мо же се ре ћи да овај квант ни по тен
ци јал слу жи као ње гов из вор по сто ја ња. Оно што ми 
опа жа мо ем пи риј ски је су ин ди ви ду ал не, одво је не 
ствар но сти, али оне су у ства ри илу зи је. Све оне ко
је ми на зи ва мо ‘ак ту е ли зо ва не ствар но сти’, не ка су 
вр ста ема на ци је, ефе мер не ма ни фе ста ци је ду бљег 
По ља, ко је ле жи у осно ви бу квал но све га. По овом 
гле ди шту, све што по сто ји је ме ђу соб но по ве за но и 
свет је у су шти ни хо ло грам, ко јим упра вља оно што 
Бом на зи ва ‘хо ло кре та ње’. По ње му, све ства ри су у 
флук су, ко јим упра вља ба зич но квант но По ље, ко је 
се мо же иден ти фи ко ва ти са тран сцен дент ном Си
лом Ствар но сти о ко јој смо го во ри ли ра ни је. За Бо
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ма, сву ствар ност ка рак те ри ше хо ло граф ска спле те
ност, ко ја по ти че из оног што он на зи ва Не по де ље на 
Це ло куп ност. Као што смо ви де ли, та Це ло куп ност 
у крај њој ли ни ји про ис ти че из им пли кат ног по рет
ка, и та ко се мо же упо ре ди ти са ко нач ном Ствар но
шћу иза свег по сто ја ња, уоб ли че на и пу ште на у рад, 
са хри шћан ске тач ке гле ди шта, не пре кид ном кре а
тив ном ак тив но шћу  Све то га Ду ха. На рав но, Бом не 
би то до вео у ве зу ни ти би се сло жио са ње ним им
пли ка ци ја ма. Ме ђу тим, ње гов увид упа дљи во од го
ва ра хри шћан ском ви ђе њу не пре ста ног кре а тив ног 
ра да Ду ха уну тар ко смо са, ко смо са ко ји се нај бо ље 
ви ди хо ло граф ски и ко јим упра вља Ин фор ма ци ја 
ко ја има свој из вор у Бо гу.“

На овом ме сту не ко ли ко љу ди је ди гло ру ке. 
Рајнс је по гле дао на ве ли ки ча сов ник ко ји је ви сио 
иза ау ди то ри ју ма и од лу чио да је вре ме за ма ло ди
ску си је о ра зним пи та њи ма ко ја је по кре нуо, по
себ но о они ма ко ја су се од но си ла на де та ље хри
шћан ске ве ре. Не ко ли ко љу ди је по ста ви ло пи та ња 
о Рај нсо вој раз ра ди те о ло ги је Трој ства. Је дан мла ди 
ри мо ка то лич ки све ште ник уста де и ре че да, упр
кос Јо ва ну 15. 26, ми мо же мо са мо да за ми сли мо да 
Све ти Дух ‘про ис ти че и из Оца и из Си на’. Рајнс се 
тр гао, све стан да ова алу зи ја на За пад но уче ње фи-
ли о кве, ко је је Пра во слав на цр ква од ба ци ла, мо же 
до ве сти до бес крај них и бес плод них ра спри о ства
ри ма ко је не са мо да су не бит не за ње го ву те му, већ 
су иза зва ле рас цеп из ме ђу За пад не и Ис точ не цр
кве још од ка да је фи ли о кве (fi li o que) фор му ли са
но по чет ком VI ве ка. Је дан дру ги чо век је из ра зио 
сво је не за до вољ ство про фе со ро вим ко ри шће њем 
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не би блиј ских тер ми на ка да го во ри о Бо гу, као што 
су хи по ста за, the o sis и ‘бо жан ске енер ги је’. Се тио се 
са ве та ко ји му је дао бив ши пред сед ник фа кул те та 
и схва тио је да су га го ди не у Пра во слав ној цр кви 
на ви кле на реч ник и на чин го во ра ко ји је био пот
пу но не по знат ве ћи ни љу ди у пу бли ци. Нај ве ћи део 
тог та јан стве ног реч ни ка про ис те као је из грч ког. 
Не ке ре чи, као ‘хи по ста за’, мо гу се на ћи у Но вом 
за ве ту. По сла ни ца Је вре ји ма, 1.3, ко ри сти овај тер
мин ка да го во ри да Бож ји син но си лик (или ‘пе чат’) 
бо жан ске ‘хи по ста зе’. У овом кон тек сту, реч се ко
ри сти у ње ном из вор ном зна че њу – ‘при ро де’. Ме
ђу тим, грч ки те о ло зи по чет ком IV ве ка узе ли су тај 
тер мин да зна чи ‘ли це’ на су прот ‘при ро ди’. Пре ма 
док три ни Трој ства, Бог има три Бо жан ске хи по ста
зе или ли ца, сје ди ње на у јед ној бо жан ској Су шти
ни или При ро ди, на грч ком ou sia. Ово је ни јан са за 
ко ју је Рајнс те шко мо гао оче ки ва ти да је по зна та 
ње го вој пу бли ци. Дру ги љу ди би ли су про тив иде је 
да је Исус из На за ре та ствар но био ‘Бог’, а не са мо 
људ ски ка нал кроз ко ји је Бог из ра жа вао сво ју Реч. 
Још не ки дру ги, спрем ни за по ле ми ку, твр ди ли су 
да је Исус умро на кр сту као жр тва за на ше гре хе, и 
тач ка! Не ма раз ло га, да кле, да се го во ри о ‘си ла ску 
у Па као’ као о не ком сред ству да се ‘уни шти смрт’, 
јер смрт очи глед но још увек по сто ји у све ту!

И та ко је то тра ја ло до брих че тврт са та и ви ше. 
Рајнс је био збу њен чи ње ни цом да су про ти вље ња 
ње го вим иде ја ма до ла зи ла од хри шћа на, а не од не
ко ли ци не Је вре ја и пар му сли ма на за ко је је знао да 
су у пу бли ци. Охра брен не ко ли ци ном љу ди ко ји су, 
из гле да, схва та ли оно што је по ку ша вао да пре не се, 
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за мо лио је да се пре ки не пре пир ка ко ја се ши ри ла 
по ау ди то ри ју му. „Бо ље да се вра ти мо на шој те ми“, 
ре као је, „пре не го што се ве че за вр ши. У сва ком 
слу ча ју, сле де ће не де ље го во ри ће мо о мно гим од 
ових пи та ња. Ва ше при мед бе су са свим на ме сту и 
ја же лим да од го во рим на њих и раш чи стим мо је 
соп стве не ми сли што је бо ље мо гу ће.“

Ску пио је сво је за бе ле шке и на ста вио. „До
зво ли те ми да су ми рам оно што сам по ку ша вао 
да ис так нем. Већ смо ви де ли ка ко су пер по зи ци
ја функ ци о ни ше на ми кро ко смич кој ска ли ства ри. 
Ко пен ха ген шка те о ри ја сма тра да по сто ји квант на 
ствар ност у вир ту ел ном ста њу ‘та ла са ве ро ват но ће’. 
Она са чи ња ва су пер по зи ци ју та ла со ли ких и че сти
цо ли ких свој ста ва. Ве ћи на фи зи ча ра ко ји ра де са 
овом те о ри јом твр ди да се та лас ве ро ват но ће, или 
(ма те ма тич ка) та ла сна функ ци ја, ак ту е ли зу је, или 
чи ни ‘ствар ном’, ка да до ла зи до ко лап са под ути ца
јем по сма тра ча. Са тим ко лап сом по ја вљу је се ма
те ри јал на ствар ност ко ја ви ше ни је у су пер по зи ци ји 
ста ња. О су пер по зи ци ји се мо же ге не рал но ми сли
ти као да два при вид но кон тра дик тор на ста ња ко ја 
мо гу да по сто је исто вре ме но као ’спле те на це ли на’. 
Пре не го што се под врг не ме ре њу, квант из гле да и 
као та лас и као че сти ца, ње гов спин је и по зи ти ван 
и не га ти ван, и го ре и до ле, и, као Шре дин ге ро ва 
има ги нар на мач ка, мо же би ти, та ко ре ћи, и ‘жи ва’ 
и ‘мр тва’. То јест, она по сто ји на на чин ко ји се пот
пу но дру га чи ји од ма кро ко смич ких обје ка та, ко ји 
мо гу да бу ду са мо у јед ном ста њу у јед ном тре нут
ку. У ма кро ко смо су, во да не мо же би ти облу так ни
ти облу так та лас, баш као што у би нар ној но та ци ји 
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је дан бит мо ра би ти или 0 или 1, али ни ка да обо је 
исто вре ме но. Оно што ће омо гу ћи ти квант ним ра
чу на ри ма да ра де на астро ном ским бр зи на ма у по
ре ђе њу са да на шњим крн ти ја ма је чи ње ни ца да ће 
се је ди ни це ин фор ма ци ја из ра жа ва ти и као 0 и као 
1. То јест, у Ин фор ма ци о ном до бу по бе ди ће су пер
по зи ци ја! Она ви ше не ће би ти кон цепт ко ји је огра
ни чен на ми кро ко смос, већ ће се ви де ти да та ко ђе 
ка рак те ри ше и ма кро ко смич ке до га ђа је и че сти це.

„Ме ђу тим, тре ба да на по ме не мо да фи зи ча ри 
ме ђу со бом ко ри сте тер мин ‘су пер по зи ци ја’ на ви
ше тех нич ки на чин. Она се, још јед ном, од но си на 
та ла со ли ки аспект квант них фе но ме на ко ји по сто је 
у про ба би ли стич ком ста па њу на из глед кон тра дик
тор них или не ком па ти бил них ста ња. Ти фе но ме
ни, или квант ни ен ти те ти, мо гу се ак ту е ли зо ва ти 
по сма тра њем, ко је уни шта ва њи хо ву ко хе рен ци ју 
и сво ди их на јед но је ди но ствар но ста ње. Вр хо ви 
ин тер фе рен ци је у екс пе ри мен ту са дво стру ким пр
о ре зом су, на при мер, су пер по ни ра ни, као што су и 
та ла си ко је ства ра ју ка мен чи ћи ко је ба ци мо у риб
њак. У квант ној об ра ди ин фор ма ци ја та ко ђе по сто је 
ку би ти у су пер по зи ци ји ста ња (0 и 1). Ово је при
лич но ја сно. Ако по тра жи мо пот пу ни ју де фи ни ци ју 
овог кон цеп та, на и ла зи мо на из ја ве као што је ова, 
узе та из Ви ки пе ди је: ‘Ли не ар на ком би на ци ја два 
или ви ше ај ген ста ња (не ке фи зич ке ко ли чи не) ре
зул ти ра у су пер по ни ра њу две ју или ви ше вред но сти 
те ко ли чи не’. За фи зи ча ра, ово има са вр ше ног сми
сла. За ве ћи ну љу ди, то је исто оно ли ко ра зу мљи во 
ко ли ко и кла сич ни ‘пре ки дач раз го во ра’ из јед ног 
ста рог ча со пи са Mad Ma ga zi ne: ‘По јео сам са мо је
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дан гру чак сем оног пла вог па тли џа на та мо!’. За оне 
истин ски не у стра ши ве ме ђу ва ма, мо же мо спо ме
ну ти Хај ген сов прин цип су пер по ни ра ња: ‘По ме ра
ње у би ло ко јој тач ки због су пер по зи ци је та ла сних 
си сте ма је јед на ко су ми по ме ра ња по је ди нач них 
та ла са у тој тач ки’. И ова ре че ни ца је та ко ђе је при
лич но ра зу мљи ва ако је па жљи во раш чла ни мо. Ме
ђу тим, је дан јед но став ни ји при мер нас вра ћа на зад 
на Хај зен бер гов прин цип нео д ре ђе но сти. Се ћа те се 
да овај прин цип ка же да у да том тре нут ку у вре ме ну 
ни је мо гу ће тач но спе ци фи ци ра ти и им пулс и по
ло жај не ке квант не че сти це. Ако, на при мер, од ре
ди мо пре ци зну вред ност им пул са те че сти це, он да 
је ње на ло ка ци ја не из бе жно ба че на у су пер по зи ци ју 
два или ви ше ста ња, па је од ре ђи ва ње ње не тач не 
вред но сти не мо гу ће. У ства ри, ка да се јед ном им
пулс те че сти це од ре ди, мо ра мо да при хва ти мо да 
она не ма ло ка ци ју! Она се ускла ђу је са нео д ре ђе
но шћу (и увр ну то шћу), ко ја је ин хе рент на у свим 
ко њу го ва ним ва ри ја бла ма: ка да се њен им пулс пре
ци зно од ре ди, че сти ца јед но став но не ма од ре ђе ну 
ло ка ци ју, и обр ну то, ка да се њен по ло жај пре ци зно 
од ре ди, она не ма од ре ђе ни им пулс.

„Да би смо ово схва ти ли ма ло бо ље, хај де да се 
вра ти мо на де фи ни ци ју из Ви ки пе ди је. ‘Ај ген ста ње’ 
или ‘ај ген вред ност’ да те фи зич ке ве ли чи не (нпр. 
им пулс или по ло жај) од но си се на ин трин зич ку 
вред ност те ка рак те ри сти ке у да том тре нут ку. (Ови 
тер ми ни из ве де ни су из не мач ке ре чи ei gen, ко ја 
зна чи ‘соп стве ни’ или ‘пра вил ни’, са зна че њем ‘пре
ци зне вред но сти’ не че га.) Због нео д ре ђе но сти ко ја 
је ин хе рент на у сва ком квант ном си сте му, би ло по
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ло жај би ло им пулс мо же се од ре ди ти пре ци зно, али 
не и обо је у исто вре ме. Ако жр тву је мо пре ци зност 
у по гле ду по ло жа ја, он да мо же мо да од ре ди мо ‘ин
хе рент ну’ или ка рак те ри стич ну вред ност им пул са, 
и обр ну то. То од ре ђе ње нам да је ње го во ај ген ста ње 
са спе ци фич ном ај ген вред но шћу и број ном вред но
шћу. Не за бо ра ви те да се ово де ша ва не због то га 
што спе ци фи ци ра ње јед не ве ли чи не, нпр. им пул са, 
не ка ко са кри ва ин фор ма ци ју о ствар ној ло ка ци ји те 
че сти це – као што је ми слио Хај зен берг – већ за
то што ка да се јед ном од ре ди ај ген вред ност ње ног 
им пул са, че сти ца јед но став но не ма по ло жај, та ко
ли чи на не по сто ји, из у зев у сми слу Пол Ди ра ко вих 
та ко зва них q-бро је ва, ко ји из ра жа ва ју ве ро ват но ће.

„Ако ком би ну је мо на ли не а ран на чин два или 
ви ше ај ген ста ња да те фи зич ке ве ли чи не, до ла зи мо 
до квант не су пер по зи ци је две ај ген вред но сти (на 
при мер, квант је на две или ви ше ло ка ци ја у исто 
вре ме). Ова па ра док сал на ме ша ви на је од кључ не 
ва жно сти за фе но мен те ле пор та ци је. Швај цар ски 
фи зи чар Ни ко лас Ги син и ње гов тим су оба ви ли ре
во лу ци о нар ни рад у овој обла сти. Ма ко ли ко да то 
нео збиљ но из гле да ло, ми слим да се ве за из ме ђу су
пер по зи ци је и те ле пор та ци је мо же нај бо ље опи са ти 
по мо ћу јед не ша љи ве пе сме (имам сла бост за ова
кве ства ри):

Хим на по хва ле (ша љи ва) у част 
проф. Н. Ги си на

За го нет ка те ле пор та ци је
Зна чи ла је за фи зи ча ре стал не фру стра ци је,
Док из Же не ве мо мак
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Ни је ус пео да оства ри по мак
Квант ни пре нос но ве ин фор ма ци је.

Пар фо то на упле те но
Да ли су не што но во спле те но
Те о ри ју да ‘ов де’
Зна чи ствар но ‘он де’,
Оста вља ју ћи Њут нов по глед при лич но сме те но.

„На ве ли ко раз о ча ре ње љу би те ља Зве зда них 
ста за, ве ро ват но ни ка да не ће мо до ћи до тач ке ка да 
Ско ти мо же бу квал но да ма те ри ја ли зу је не ко га кроз 
сноп све тло сти. Али, Ги син и ње го ве ко ле ге су ус
пе ли да тран спор ту ју фо тон не ких 25 ки ло ме та ра, 
та ко да је квант но ста ње очу ва но и ин фор ма ци ја о 
то ме мо гла је да се ускла ди шти у кри ста лу. Ки не ски 
фи зи ча ри су 2017. го ди не би ли у ста њу да ус по ста
ве квант ну ко му ни ка ци ју на да љи ну од не ких 1.200 
ки ло ме та ра ко ри шће њем спле те них фо то на. За хва
љу ју ћи њи хо вом ра ду и ра ду дру гих, са да су вра та 
отво ре на за прак тич но нео гра ни че ну те ле пор та ци
ју ин фор ма ци ја (упр кос су прот ним ин тер пре та ци
ја ма ‘те о ре ме без ко му ни ка ци ја’). Спле те ност, као 
по се бан слу чај су пер по зи ци је, игра кључ ну уло гу у 
све му то ме.

„Прин цип су пер по зи ци је по сту ли ра да је не ки 
квант ни обје кат у свим мо гу ћим ста њи ма све док се 
не опа зи или из ме ри. Као и ду ал ност та ласче сти
ца, су пер по зи ци ја вр ши де ко хе рен ци ју опа жа њем. 
Ка да се јед ном из ме ри, до ла зи до ко лап са та ла сне 
функ ци је до тич ног квант ног објек та, и ‘сва мо гу ћа 
ста ња’ се ре ду ку ју на јед но јед ни но ај ген ста ње са 
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јед ном је ди ном ај ген вред но шћу. Она је, та ко ре ћи, 
‘ак ту е ли зо ва на’, та ко да ви ше ни је у ста њи ма су пер
по зи ци је. Ка да се ку ти ја јед ном отво ри и њен са др
жај се опа зи, Шре дин ге ро ва мач ка је би ла или мр
тва или жи ва, али ни је би ла (мо гло би се ре ћи ни је 
би ла ви ше) и јед но и дру го исто вре ме но.

„Да кле, за на ше свр хе, мо же мо да ми сли мо о 
су пер по зи ци ји као о ли не ар ној ком би на ци ји два 
или ви ше ста ња или вред но сти ко је су, или из гле да 
да је су, ло гич ки кон тра дик тор не јед на дру гој (мач ка 
мр тва и жи ва, спин го ре и до ле, по ла ри за ци ја хо ри
зон тал на и вер ти кал на, итд.). Са да мо ра мо да пи та
мо ка кав је од нос из ме ђу су пер по зи ци је и спле те но
сти? Је су ли оне иден тич не и да ли тре ба да пра ви
мо раз ли ку из ме ђу ово дво је? Те о ре ти ча ри су ис ти
ца ли да сва спле те на ста ња укљу чу ју су пер по зи ци ју, 
али обр ну то ни је исти на: не укљу чу ју сва су пер по
ни ра на ста ња спле те ност. Са јед не дру ге тач ке гле
ди шта, спле те ност укљу чу је два или ви ше одво је на 
кван та и тре нут ни пре нос ин фор ма ци је са јед ног на 
дру ги. Овај не ло кал ни пре нос не укљу чу је гу би так 
ин фор ма ци је, за то што два спле те на кван та де лу ју 
као је дан си стем, је дан ен ти тет. Ме ђу тим, гу би так 
су пер по зи ци је укљу чу је гу би так ин фор ма ци је. Ово 
се до га ђа, на при мер, са ко лап сом та ла сне функ ци
је и пре но сом ‘та ла сти це’ у спе ци фич ну че сти цу. Са 
гу бит ком су пер по зи ци је та ла со ли ки аспект кван та 
се гу би, а са њим и гу би так ин фор ма ци је.

„Због ове раз ли ке, при ме ри па ра док сал них еле
ме на та хри шћан ске ве ре ко је же лим да по ме нем 
мо гли би би ли бо ље об ја шње ни као ана лог не спле
те но сти пре не го су пер по зи ци ји. (Тер мин ‘слич
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ност’ би мо гао би ти по де сни ји не го ‘ана ло ги ја’.) Ту 
не до ла зи до гу бит ка ин фор ма ци је, и два или ви ше 
ен ти те та или ста ња де лу ју као јед на спле те на ствар
ност. Од нос из ме ђу раз ли чи тих ен ти те та је та ко ђе 
пер ма нен тан, не за ви сан од вре ме на и не под ле же 
де ко хе рен ци ји. Ме ђу тим, су пер по зи ци ја је још увек 
ко ри сна сли ка за ко ри шће ње са овим ана ло ги ја ма, 
јер су оне ба зи ра не на ком би на ци ји у је дан ‘си стем’ 
при вид них су прот но сти или не по мир љи вих фак то
ра. Све јед но, бу ди те опре зни! Ов де не го во ри мо о 
оно ме што је по зна то као ana lo gia en tis, ‘ана ло ги ја 
би ћа’. Ни ти нас у овом кон тек сту ин те ре су је ар гу
мент ко ји је по ста вио Карл Барт, ко ји од ба цу је ana-
lo gia en tis у ко рист ana lo gia fi dei, ‘ана ло ги ју ве ре’. 
Пра во слав ни став о ана ло ги ји је са свим дру га чи ји 
би ло од про те стант ске би ло од ка то лич ке те о ло ги је. 
Пи та ње о ком рас пра вља мо је на ше уче шће у жи во-
ту Бо га. Не мо же мо ва ља но го во ри ти о ‘би ћу Бо га’, 
јер Бог, као што сам већ на гла сио, из над би ћа. (Ка да 
овај тер мин из гле да не из бе жан, мо же мо да га пи
ше мо са ве ли ким ‘Б’, да озна чи мо раз ли ку из ме ђу 
ство ре не и не ство ре не ствар но сти.) Бо гу се не мо же 
при пи са ти чак ни свој ство ‘по сто ја ња’, јер је он ‘из
над по сто ја ња’, као ње гов Ау тор и Циљ. ‘Би ће’, или 
уну тра шња су шти на Бо га, пот пу но је из над би ло ка
кве мо гућ но сти ‘уче шћа’ са би ло чим ство ре ним. Та 
су шти на оста је ком плет но тран сцен ден та, не до сти
жна и не са зна тљи ва. Па ипак Бог чи ни се бе ‘par ti
ci pa ble’ (да упо тре би мо фран цу ску реч ко ја би тре
ба ло да по сто ји у ен гле ском је зи ку). Он чи ни се бе 
при сту пач ним и у тој ме ри ‘спо знај ним’. Го во ре ћи 
о по ми ре њу из ме ђу Је вре ја и не зна бо жа ца у Хри
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сту, Све ти Па вле из ја вљу је да ‘у ње му (Хри сту Ису
су) обо је има мо при ступ Оцу у јед ном Ду ху’ (Ефе
сци ма 2.18). У пра во слав ној хри шћан ској ми сли та 
мо гућ ност за ‘при ступ’ бо жан ском Жи во ту – за уче
шће у Бо гу и зна ње о Ње му – да та је кроз оно што 
па три стич ка тра ди ци ја (по себ но Гри го ри је Па ла ма, 
те о лог из XIV ве ка) на зи ва ener ge ia, ‘бо жан ске енер
ги је’. О њи ма се мо же ми сли ти као о ‘атри бу ти ма’ 
Бо га, као што су му дрост, до бро та, све тост (у сми
слу ‘одво је но сти’), све зна ње, све моћ, пра вич ност, 
прав да и љу бав. Ови ма мо ра мо да до да мо атри бут, 
ко ји је пред ло жио ру ски фи ло зоф Ни ко лас Бер ђа
јев, о ‘нео бја шњи вој ми сте ри ји’. Да ва ни су ар гу
мен ти да се ове енер ги је он то ло шки раз ли ку ју од 
бо жан ске су шти не. Ово је не спо ра зум, ко ји би ла
ко мо гао до ве сти до по ли те и зма. Не мо же мо чак ни 
ре ћи да је раз ли ко ва ње три ли ца Бо га он то ло шко. 
Отац, Син и Дух су сје ди ње ни у са мој ‘су шти ни’ и у 
сва ком по гле ду де ле пу но ћу свог тран сцен дент ног 
Би ћа. Исто се мо же ре ћи и за бо жан ске енер ги је: 
оне су ма ни фе ста ци је уну тар Бож јег ства ра ња ко
ји, у сво јој на ју ну тар њи јој су шти ни је сте и оста је 
пот пу но тран сцен ден тан у од но су на сву ство ре ну 
ствар ност. Бог ad in tra, Бог ad ex tra: то мо же би ти 
крај ња су пер по зи ци ја!“

Рајнс је за стао за тре ну так и по пио гу тљај во
де. Пре шао је по гле дом пре ко спи ска ‘ана ло ги ја’ 
ко је је ра ни је пред ло жио чла но ви ма сво је па ро хиј
ске за јед ни це и за кљу чио да би ов де хтео да по себ но 
про ди ску ту је о пр ве две. Ње гов циљ је био да ство ри 
у умо ви ма сво је пу бли ке ути сак о кон ти ну и те ту 
ко ји по сто ји из ме ђу тран сцен дент не ствар ности и 
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ем пи риј ског ис ку ства ко ри шће њем квант не те о ри
је као не ком вр стом мо ста. Осе ћао је да је кључ за 
тај кон ти ну и тет упра во у тим бо жан ским енер ги ја
ма, ко је пре но си Све ти Дух и ко је се че сто бр ка ју 
са Све тим Ду хом. Он то ло шки, ‘не бо’ и ‘зе мља’ по
сто је у пот пу но раз ли чи тим сфе ра ма или до ме ни
ма, без ика кве при вид не уза јам не ве зе. Па ипак, Бог 
је и тран сцен ден тан и има нен тан, пот пу но из над 
све та и пот пу но при су тан у ње му. У ли ци ма вас кр
слог Хри ста и Све тог Ду ха, Бог је ин тим но укљу чен 
у сва ки људ ски жи вот као што је и у све ту као це
ли ни, и у ми кро ко смо су и у ма кро ко смо су. Не ка ко 
мо ра мо да схва ти мо ову (су пер по ни ра ну) ду ал ност, 
ако же ли мо да оде мо из над по пу лар них сли ка о Бо
гу ко ји је, као што је то из ра зио Џ.Б. Фи липс, ‘су ви
ше ма ли’.

Ску пља ју ћи хра брост, Рајнс је по ме рио у стра
ну сво ју ча шу са во дом, ду бо ко удах нуо и на ста вио.

„Пр ви при мер би био о Све том Трој ству, ко је 
је ин трин зич но и Јед но и Три. Ово је тран сцен ден
тан при мер Ари сто те ло ве пла тон ске сли ке ‘јед ног 
пре ко мно гих’, ‘су пер по зи ци ју’ ко ја на го ве шта ва 
би нар ни ка рак тер ку би та, и ну лу и је дан. Као што 
смо ви де ли, хри шћан ска док три на сма тра да Бог 
об у хва та три хи по ста зе или ли ца у јед ној је ди ној 
бо жан ској ствар но сти, ‘јед ној у су шти ни и не по
де ље ној’. Пи та ње ко је је ве ко ви ма до из ве сне ме
ре раз ли ко ва ло Ис точ но од За пад ног хри шћан ства 
(пра во слав не и ла тин ске или ри мо ка то лич ке те о ло
ги је) је ко ја је од ових ква ли фи ка ци ја ‘јед но те’ или 
‘трој ства’ до ми нант ни ја? Пре те ра но упро шће но ду
го се сма тра ло да Ис ток по чи ње сво ју ре флек си ју са 
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три ли ца Бо га да би до шао до су штин ског Је дин ства, 
док се, на су прот то ме, за ла тин ски За пад ка же да се 
та мо по чи ње са фун да мен тал ним је дин ством Бо га 
и на ста вља ка раз ли ко ва њу три ли ца. Пра во слав ни 
те о ло зи ће ис та ћи да от кро ве ње по чи ње и за вр ша
ва се са от кри ћем лич ног свој ства Бо га. Но ви за вет 
нам при ка зу је нај пре ли це Ису са из На за ре та, ко
га је по слао ‘Бог Отац’, а за тим кр стио, ис пу нио и 
усме ра вао Све ти Дух. Тек кроз ме ди та ци ју на све
те спи се по ста је ја сно је дин ство ко је ве зу је ова три 
за јед но. Ме ди та ци ја на ‘ми сте ри ју’ три ли ца про ду
бљу је се мо ли твом, за јед но са уче шћем у са кра мен
ти ма и за јед ни чар ском бо го што ва њу. Циљ та квог 
уну тра шњег, ду хов ног пу то ва ња је за јед ни ца са Бо
гом, пу то ва ња ко је те че дуж два пу та у исто вре ме. 
Са јед не стра не, Дух ин спи ри ше lec tio di vi na или ‘ду
хов но чи та ње’ би блиј ских из во ра, ко је нас увла чи 
у за јед ни цу са Хри стом и кроз Хри ста, веч ног Си
на Бож јег, у за јед ни цу са Бо гом Оцем (нпр. Јо ван 
3.16,17; Фи ли бља ни ма 2,511; Је вре ји ма1.13). Са 
дру ге стра не, чи та о ци ко ји отво ре Но ви за вет пр ви 
пут на по чет ку су сре ћу ли це Ису са из На за ре та (тј. 
ако ус пе ју да на ђу свој пут кроз за мр ше ну ге не а ло
ги ју ко ју нам Све ти Ма теј при ка зу је на по чет ку свог 
еван ђе ља). Исус за тим от кри ва при су ство и свр ху 
Бо га ње го вог ‘Оца’, а по том опи су је рад Све тог Ду
ха као из во ра и ре ге не ра ци је и пре но сни ка Исти не 
уну тар хри шћан ске за јед ни це (те ма ко ју је по себ но 
раз ра дио Јо ван у 14.26,27 и 16.1315). Ова два пу та 
– од Ду ха до Си на до Оца, и од Си на до Оца и Ду ха 
– ко ег зи сти ра ју. Као и од нос из ме ђу бо жан ских ли
ца, они са чи ња ва ју је дан је ди ни ‘пут’, је дан је ди ни 
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‘ду хов ни си стем’. Истин ски па ра док са лан ка рак тер 
от кро ве ња је ње го во при ка зи ва ње три ли ца, ко ја се 
раз ли ку ју, али су ипак у су шти ни ме ђу соб но по ве за
на, и са чи ња ва ју јед ног је ди ног, не по де ље ног Бо га. 
За то што ов де по сто ји оно што би смо мо гли на зва ти 
‘ду хов на спле те ност’, мо гу ће је твр ди ти не дво сми
сле но и без ре зер ви да хри шћа ни, као и Је вре ји и 
му сли ма ни, ве ру ју и обо жа ва ју Јед ног Бо га и са мо 
Јед ног Бо га.

„Дру га ана ло ги ја ко ју мо же мо да пред ло жи мо 
из ме ђу квант ног све та и хри шћан ске ве ре од но
си се на бо жан ско-људ ску при ро ду Хри ста, веч ног 
Си на Бож јег. Ово је ве ро ват но нај ја сни ји при мер 
у хри шћан ској док три ни па ра док сал не ана ло ги
је са спле те ним или су пер по ни ра ним си сте ми ма. 
(Уз гред, уме сто да го во ри мо о па ра док су, би ло би 
бо ље да ко ри сти мо па три стич ки тер мин ‘ан ти но
ми ја’. Као што грч ки ко рен ре чи по ка зу је, ан ти но
ми ја из ра жа ва ствар ност ко ја кр ши за ко не ло ги ке: 
an ti-no mos, ‘про тив за ко на ра зу ма’. ‘Ор то док сни’ 
хри шћа ни би ло ко је цр кве не тра ди ци је сма тра ју да 
је чо век Исус из На за ре та та ко ђе и ‘пот пу но’ веч ни 
Син Бож ји. По ре чи ма Ни кеј скоца ри град ског сим
во ла ве ре (325/381), хри шћан ска ве ра је у ‘јед ног 
Го спо да Ису са Хри ста, је ди но род ног Си на Бож јег 
[monogenês, Јо ван 3.16], од Оца ро ђе ног пре свих ве
ко ва [еона], Све тлост од Све тло сти, Бо га исти ни тог 
од Бо га исти ни тог, ро ђе ног, а не ство ре ног, јед но
сушт ног Оцу…’ Је зик ко ји је упо тре бљен да се спе
ци фи ци ра при ро да Си на Бож јег – не ство ре ног, веч
но ро ђе ног од Оца, ко ји са Оцем де ли са му су шти
ну или при ро ду – чи не ја сном на ме ру те о ло га пр ва 
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два Еку мен ска са бо ра да из ја ве не дво сми сле но да 
је Исус исто вре ме но и чо век и Бог. Он је јед но у су
шти ни са бо жан ским Archê или је дин стве ним Прин
ци пом све га што по сто ји, и ви дљи вог и не ви дљи вог. 
Јед ном реч ју, чо век Исус је сам Бог.

„Ово твр ђе ње је чвр сто уте ме ље но на Све том 
пи сму. У та ко зва ној ‘Хим ни Хри сту’ у Фи ли бља ни
ма 2.511, на при мер, апо стол Па вле опи су је прет
по сто је ћег Си на Бож јег да је у morphê, или ‘об лич
ју’ Бож јем, и да је кроз сво ју kenôsis 37 по ни зио се бе 
и узео morphê људ ских би ћа. Као што кон текст то 
чи ни ја сним, тер мин morphê је екви ва лен тан ‘су
шти ни’ или ‘при ро ди’. Сход но то ме, овај па сус слу
жи као кључ ни све док за ка сни је озна ча ва ње Ису са 
Хри ста као ‘Бо го чо ве ка’. Пре ма при зна њу уче ни
ка То ме (Јо ван 20.28), вас кр сли Исус је и ‘Го спод’ 
и ‘Бог’. Тер мин ‘Го спод’ (на грч ком kyri os) је на зив 
за Бо га у це лом Ста ром за ве ту. То ми но при зна ње је 
нај ја сни ја по твр да у це лом Но вом за ве ту да је Исус, 
од свог за че ћа до свог ваз не се ња, оте ло тво ре ни Бог. 
Он је ‘Бог у те лу’ (Јо ван 1.14), ко ји је узео на се бе 
па лу и по квар љи ву људ ску при ро ду, а да сам ни је 
био под ло жан гре ху (Је вре ји ма 4.15). 

„Из по себ не те о ло шке пер спек ти ве мо же се та
ко ђе ре ћи да је Син Бож ји – бо жан ски Anthrôpos, ар
хе тип људ ског по сто ја ња. Из све веч но сти он је жи ва 
сли ка ‘пра вог чо ве чан ства’, људ ске при ро де ка ква је 
пр во бит но на ме ра ва на да бу де. Сво јим оте ло вље њем 
он ‘ак ту е ли зу је’ то чо ве чан ство из ње го вог пр во бит

37 Kenôsis – на грч ком: пра жње ње. Иа ко по са мој сво јој 
при ро ди Бог, Исус је ис пра знио се бе од сво јих бо жан ских мо
ћи и при ви ле ги ја и спу стио је се бе на људ ски ста тус. (Прим. 
прев.)
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ног ‘вир ту ел ног’ ста ња узи ма ју ћи на се бе фи зич ко 
по сто ја ње као Исус из На за ре та. Он об на вља чо ве
чан ство уте ло тљу ју ћи (‘оте ло тво ру ју ћи’) ту при ро ду 
у се бе и вра ћа ју ћи јој пр во бит ну пу но ћу и ле по ту. 
Сво јим вас кр се њем и ваз не се њем, веч ни Син Бож ји 
по ди же ту пре о бра же ну људ ску при ро ду са со бом и 
у се би, та ко да људ ска би ћа мо гу да уче ству ју у пот
пу но сти у ње го вом жи во ту и у ње го вој сла ви. (Ово је 
див но из ра зио Па вле у сво јој по сла ни ци Ефе сци ма, 
3.1419, и у ‘Хим ни Хри сту’ у Ко ло ша ни ма 1.1323. 
Са ма хим на је у сти хо ви ма 1520).

„Као и са сли ком Трој ства, у сли ци оте ло тво ре
ног Си на има мо истин ску су пер по зи ци ју ста ња, у 
овом при ме ру људ ског и бо жан ског. (Мо же мо да го
во ри мо са мо о кон цеп ту ал ним ‘сли ка ма’, јер људ ски 
је зик ни ка да не мо же да пот пу но из ра зи ‘бо жан ско’.) 
У пр вом слу ча ју, три лич не ствар но сти ‘из над би ћа’ 
се ује ди њу ју у јед ну је дин стве ну Су шти ну, а у дру гом, 
две су шти не или при ро де (људ ска и бо жан ска ou si ai) 
су ује ди ње не у јед но је дин стве но ли це, ока рак те ри
са но је зи ком Хал це дон ског са бо ра у V ве ку као ‘без 
по де ле, кон фу зи је, одво је но сти или про ме не’. И обе 
сли ке, као и квант ну спле те ност, ка рак те ри ше нело
кал ност. Ствар но сти ко је ове сли ке при ка зу ју по сто
је ‘у свим мо гу ћим ста њи ма’, нео ме ђе не пр о сто ром 
и вре ме ном. Оне су ‘веч но при сут не’: ов де, та мо и 
сву где. Је зи ком на род ске по бо жно сти мо же мо ре ћи 
да се у свим тим ствар но сти ма, и кроз све те ствар
но сти, Све то Тр ој ство и оте ло тво ре ни Го спод, не бо и 
зе мља, ста па ју и да ју ма три цу или оквир у ком Бог 
оства ру је спа се ње свог све та. У овој све тло сти мо же 
се та ко ђе ре ћи да је фе но мен спле те но сти бо жан ског 
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по ре кла. У свом пр во бит ном об ли ку тај фе но мен ка
рак те ри ше уну тра шњу ди на ми ку Бо га и Ње го ву ма
ни фе ста ци ју уну тар ство ре ног по рет ка са мо као де
ри ва ци ју. Ства ра ње је, дру гим ре чи ма, ‘об ли ко ва но’ 
по сли ци свог Твор ца!

„Слич ни при ме ри кон тра дик тор них или не ком
па ти бил них ста ња, ко ја по сто је у јед ном је ди ном су
пер по ни ра ном ста њу, оби лу ју у Но вом за ве ту и у те
о ло ги ји Цр кве. Мо же мо на ве сти не ко ли ко:

„Бог је пот пу но не са зна јан, не схва тљив људ ској 
ми сли и не мо же се из ра зи ти на људ ском је зи ку. Па 
ипак, овај исти Бог не пре ста но от кри ва се бе кроз 
сво ју Реч (от кри ва ње кроз исто риј ског Ису са, у Све
том пи сму и об ја вом еван ђе ља) и кроз Ње го во при
су ство у ства ра њу (‘при род на те о ло ги ја’, на осно ву 
ра зу ма и ис ку ства). Ово се мо же схва ти ти као су
пер по зи ци ја апо фа тич ких и ка та фа тич ких пу те ва 
ка спо зна ји Бо га. 

„Ста ње људ ског по сто ја ња: људ ско би ће је исто
вре ме но обе ле же но гре хом и но си лац бо жан ског ли
ка; чо ве чан ство је и ‘па ло’ и ‘обо же но’. Ово је ви ше 
од si mul iu stus et pec ca tor, лу те ран ске тврд ње да је чо
век и пра ве дан и гре шан. ‘Оправ да ње’ у том кон тек
сту се че сто по и ма као ‘при пи са но’, ко је је у не ким 
ту ма че њи ма исто што и прав на фик ци ја: Хри сто ва 
пра вич ност нам се при пи су је и ми смо сто га осло бо
ђе ни, иа ко и да ље оста је мо гре шни. Про те стант ска 
пер спек ти ва, са пра во слав не тач ке гле ди шта, су ви
ше се усред сре ђу је на бо жан ску Прав ду и укла ња ње 
кри ви це. У екс трем ном об ли ку, да би из бе гла би ло 
ко ју вр сту ‘де ла пра вич но сти’, она за не ма ру је или 
по ри че уло гу ‘де ла љу ба ви’ као су штин ских ком по
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нен ти хри шћан ског ду хов ног пу то ва ња. Нас не спа-
са ва ју на ша де ла или на го ми ла не ‘за слу ге’; ту се пра
во слав на и ре фор ма тор ска тра ди ци ја пот пу но сла жу. 
Али, за Ис точ ну тра ди ци ју та ква де ла су нео п ход ни 
еле мент у те ку ћој ду хов ној бор би да би се за до би ло 
спа се ње и веч ни жи вот (Ефе сци ма 2.810). На рав но, 
мно ги лу те ран ци и дру ги про те стан ти би се сло жи ли 
с тим с об зи ром на чи ње ни цу да се то ли ко мно го њих 
не се бич но по све ћу је де ли ма ми ло ср ђа.

„Кон траст из ме ђу ова два ста ња, па лог и обо же
ног, још је очи глед ни ји у ла тин ској те о ло ги ји, ко ја 
го во ри о ‘пра ро ди тељ ском гре ху’ као о не кој вр сти 
ге нет ске бо ле сти ко ја се пре но си (као што би Ав
гу стин мо гао да твр ди) сек су ал ним спа ја њем, ко ја 
ин фи ци ра жи вот сва ког по је дин ца. Па ипак, вер ник 
по сред ством Све тог Ду ха ко ји бо ра ви у ње му мо же 
да по сто ји у стал ном ста њу бла го да ти. Пра во слав ци 
су скло ни да го во ре о ‘пре дач ком гре ху’, али иде ја 
је у су шти ни иста: хри шћа нин је и ис пра ван и не ис
пра ван, уто нуо у глиб лич не ис ква ре но сти, а ипак и 
на ду хов ном пу то ва њу да по стиг не ‘лик Бож ји’. Су
пер по зи ци ја ова два ста ња укљу чу је на шу он то ло
ги ју. Са мо на ше би ће је обе ле же но ис ква ре но шћу, 
па ипак, бо жан ски лик у ко јем смо ство ре ни (Књи
га по ста ња 1.26,27) је не из бри сив, па се и ‘нај го ри 
гре шник’ по зи ва на по ка ја ње и ужи ва ње у веч ном 
уче шћу у жи во ту Бо га, ста њу о ко јем пра во слав на 
тра ди ци ја го во ри као о ‘обо же њу’.

„Ду ал ност ‘све ца и гре шни ка’, ко ја ка рак те ри
ше људ ску ег зи стен ци ју, на во ди и Ису са и Па вла да 
под ву ку ду хов ни зна чај ра зних апо ри ја, од ко јих не
ке укљу чу ју кон тра дик тор на су пер по ни ра на ста ња: 
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‘Пр ви ће би ти по след њи и по след њи пр ви’; ‘По ни
зни ће би ти уз ви ше ни, а уз ви ше ни по ни же ни’; ‘Чо
век мо ра да из гу би свој жи вот да би га до био’; ‘Ка да 
сам слаб, он да сам јак’… Ко нач но, упа дљив при мер 
се на ла зи у пра во слав ној пас хал ној ли тур ги ји: ‘кроз 
Крст ра дост је до шла у свет!’

„Као јед но ли це Све тог Трој ства, Дух је ‘пот
пу но дру го’. У сво јој су шти ни он је ап со лут но из
над све ство ре не ствар но сти. У исто вре ме, као што 
из ја вљу је мо ли тва ‘Не бе ском Кра љу’, Дух је ‘сву да 
при су тан, ис пу ња ва ју ћи све ства ри’. Он је бес крај но 
да ле ко, па ипак је ин тим но укљу чен у сва ки аспект 
на шег жи во та. Све ти Па вле опи су је ово та јан стве
но при су ство Бо жан ског као ду бо ко лич но, ко је нам 
по ма же у на шим сла бо сти ма и ну ди ка ко за нас, та
ко и кроз нас, мо ли тву и обо жа ва ње Бо га Оца (Ри
мља ни ма 8.26,27). Па три стич ка тра ди ци ја др жи да 
је Дух је ди но бо жан ско ли це ко је не ма ни јед но дру
го ли це да га от кри је (Оца от кри ва Син, а Си на Дух). 
Као што је Вла ди мир Ло ски на гла сио у свом ма е
страл ном де лу Ми стич ка те о ло ги ја Ис точ не цр кве, 
Дух ће на кра ју би ти от кри вен у ес ха то ну, у ли ци ма 
оних ко ји са чи ња ва ју за јед ни цу све тих. Као ‘свети’, 
да кле, Дух је бес крај но из над и су штин ски ‘одво јен’ 
од све ство ре не ствар но сти (ово је фун да мен тал но 
зна че ње ‘све то сти’). А ипак, он је ин тим но укљу чен 
у сва ку на шу ми сао и ак ци ју, ис пу ња ва ју ћи људ
ски жи вот сво јим осве ћу ју ћим при су ством и ну де
ћи сво је не пре ста но по сре до ва ње за нас и за Бож ји 
свет. ‘Ду хов на су пер по зи ци ја’ би ћа и де ла.

„У ис ку ству и про кла ма ци ји Цр кве, Христ је вас
кр сну ти и сла вље ни Го спод. Као јед но ли це Све тог 
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Трој ства, он је, као и Дух, бес крај но из над све та ко ји 
је на пра вио. Ме ђу тим, и он је, као јед на ру ка Оца 
пре ма из ван ред ној сли ци Све тог Ири не ја, не пре ста
но при су тан у ак ци ји уну тар све та и у људ ском жи
во ту, ну де ћи све ства ри свом Оцу, да би Бог мо гао да 
бу де, као што се из ја вљу је у Ефе сци ма (1.23; 3.6) ‘из
над све га, кроз све и у све му’. Ипак, зна чај но је да и 
вас кр сли и про сла вље ни Христ је сте и за у век оста је 
‘ра за пе ти’. Ка да су же не ко је су до но си ле ми ро ушле 
у гроб у ју тро вас кр се ња, твр де еван ђе ља, ви де ле су 
да је пра зан из у зев при су ства јед ног ан ђе о ског гла
сни ка. Не бе ски лик је из ја вио: ‘Ви тра жи те Ису са из 
На за ре та, ho estaurômenos’ (Мар ко 16.6). Ове грч ке 
ре чи се обич но пре во де као ‘ко ји је вас кр сао’. Гра
ма тич ки, ме ђу тим, оне су ге рун див ко ји пра ви име
ни цу. Бу квал но оне се мо ра ју пре ве сти као ‘ра за пе
ти’. Исус из На за ре та, ра за пет, вас кр сао из мр твих, и 
про сла вљен у при су ству Бо га Оца, оста је за у век ‘ра
за пе ти’. Ово је, мо гло би се ре ћи, ње гов ‘су штин ски 
иден ти тет’. У ње му су смрт и вас кр се ње ује ди ње ни 
на та кав на чин да ра за пе ти и ваз не се ни Го спод је сте 
и оста је ‘па те ћи слу га’ ко ји но си кри ви цу, бол и жа
лост свих оних ко ји ‘бо ра ве у’ ње му (Иса и ја 53). Ово 
је зна че ње тврд ње Бле за Па ска ла, на ко је се вра ћам 
опет и опет: ‘Христ је у аго ни ји све до кра ја ве ка’. 
За у век ра за пет, за у век про сла вљен! Ова два са чи ња
ва ју је дин стве но спле те но ста ње ко је де фи ни ше и 
осо бу и де ло Си на Бож јег.

„Хри шћан ска ес ха то ло ги ја – док три на о ‘по
след њим ства ри ма’ –  исто вре ме но је и ‘бу ду ћа’ и 
‘оства ре на’. Већ го ди на ма се во ди де ба та, по себ но 
ме ђу про те стант ским те о ло зи ма, ко ји аспект ов де 
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пре о вла да ва. Да ли је ‘ко нач ни’ акт Бо га ре зер ви
сан за крај људ ске или ко смич ке исто ри је? Или је 
тај ‘крај’ већ на не ки на чин оства рен, ак ту е ли зо ван? 
Да ли је ‘по след њи дан’ или Суд њи Дан, до га ђај ко ји 
тре ба да се де си при ли ком ‘па ру си је’, дру гог до ла
ска Хри ста у сла ви на кра ју вре ме на да су ди жи ви ма 
и мр тви ма (Ма теј 25.3146; Јо ван 5.2629; Ри мља
ни ма 2.511)? Или је он већ ту, са да шња ствар ност 
у жи во ту оних ко ји тра же спа се ње у Хри сту? Као 
што па сус у Јо ва ну 5 по ка зу је, он је исто вре ме но и 
јед но и дру го. Ту ма чи су че сто по ста вља ли пи та ње о 
две при вид но про тив реч не из ја ве у Јо ва но вом еван
ђе љу у ве зи са ‘веч ним жи во том’. У 5.2529, Исус 
го во ри о вре ме ну ка да ће ‘они ко ји су у гро бо ви ма 
чу ти ње гов глас’, што зна чи по зив на суд ко ји из да 
Син Бож ји. Та да ће сви мр тви уста ти, не ки у вас кр
се ње и жи вот, а дру ги у вас кр се ње и суд. Ме ђу тим, 
прет ход ни сти хо ви, по себ но 5.24, из ја вљу ју да ‘ко ји 
мо ју реч слу ша и ве ру је оно ме ко ји је ме не по слао, 
има [садашње вре ме!] жи вот веч ни; и не до ла зи на 
суд, не го је пре шао из смр ти у жи вот38’. Ва жно је 
пре по зна ти да ова два па су са, 2124 и 2529, са чи
ња ва ју јед ну књи жев ну је ди ни цу, ко јој вла да ју за
ко ни ‘хи ја зму са’, или кон цен трич ног па ра ле ли зма. 
Ово је ре то рич ки об лик ко ји је рас про стра њем по 
це лој Би бли ји и у дру гим об ли ци ма књи жев но сти, 
ка ко древ не та ко и мо дер не. По ред ли не ар ног чи
та ња (‘од А до З’, или од по чет ка до кра ја) са ко јим 
смо при лич но упо зна ти, текст ко ји је струк ту и ран 
‘хи ја стич ки’ по зи ва на још јед но чи та ње, од кра је
ва ка цен тру. По че так и крај су па ра лел ни је дан са 

38 Пре вод Вук Сте фа но вић Ка ра џић.
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дру гим (‘укљу чи ва ње’ и ‘за кљу чи ва ње’), као што су 
и уза стоп ни па су си, све док чи та лац не стиг не до 
‘кон цеп ту ал ног’ цен тра, ко ји је при мар на тач ка или 
те ма це лог тек ста. У овом слу ча ју, ‘кон цен трич но 
чи та ње’, ко је по чи ње сти хо ви ма 2123, ко ји су па
ра лел ни са сти хо ви ма 2529, до сти же свој кли макс 
или при мар ну те му у сти ху 24. Ово, још јед ном, по
твр ђу је да је жи вот веч ни nun, ‘са да’, у са да шњем 
тре нут ку, за оне ко ји при хва та ју Ису со ву тврд њу да 
он до ла зи од Бо га Оца. У ства ри, дру ги па сус, сти хо
ви 2529, по твр ђу је ову те му. То чи ни ква ли фи ко
ва њем из ра за ‘иде час’ са из ја вом да је тај час, час 
су да, са да шња ствар ност: ‘иде час и већ је на стао!’ 
Ису со ве ре чи у Јо ва но вом еван ђе љу ја сно алу ди ра
ју на по јам у Ста ром за ве ту о бу ду ћем су ду на ‘Дан 
Го спод њи’, ко ји ће се де си ти на кра ју људ ске исто
ри је. Ово је ви ђе ње и мно го дру гих све до ка у Но вом 
за ве ту. Али, Исус ква ли фи ку је то оче ки ва ње, бар у 
Јо ва но вом еван ђе љу, са тврд њом да се суд већ де сио 
за оне ко ји при хва та ју Ису со во све до чан ство о се би. 
Они не до ла зе на суд, не го су већ пре шли из смр ти у 
жи вот. По ви ђе њу еван ге ли сте Јо ва на, као и Све тог 
Па вла, ес ха то ло ги ја је и са да шња и бу ду ћа. Она чи ни 
бо жан ски Суд ствар но шћу ко ја је и ак ту е ли зо ва на 
са да и ко ја се оче ку је да до ђе. Хри шћа нин жи ви ова 
два аспек та исто вре ме но, та ко ре ћи ‘су пер по ни ра
но’, та ко да се са да шњост и бу дућ ност у хри шћан
ском жи во ту ста па ју као у нело кал ном ста њу би ћа 
ко је је и ‘са да и он да’. Ово ес ха то ло шко nun та ко де
фи ни ше ег зи стен ци јал но ста ње хри шћан ског жи во
та: до ла зи та ко ре ћи до ‘ко лап са’ про шло сти, са да
шњо сти и бу дућ но сти у ак ту е ли зо ва но ‘веч но са да’.
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„Дру ги при мер па ра ле ле – ана ло ги је или слич
но сти – из ме ђу из ве сних аспе ка та квант не те о ри је 
и хри шћан ске ве ре од но си се на при ро ду Цр кве. По 
гле ди шту и ис ку ству пра во слав ног хри шћан ства, 
Цр ква је и ко смич ка ствар ност и зе маљ ска ин сти
ту ци ја. Мно ги ис точ ни те о ло зи сма тра ју да је Цр ква 
по са мој сво јој при ро ди тран сцен дент на, па чак и 
преег си стент на у од но су на оста так ства ра ња. Она 
је, у овом сми слу, ‘жи вот Све тог Ду ха’ у це ло куп ној 
ви дљи вој и не ви дљи вој ствар но сти (да упо тре би мо 
сли ку ко ју је во лео ру ски те о лог Сер геј Бул га ков). 
Она се ма ни фе сту је на зе мљи, у на шем ис ку ству, 
као ин сти ту ци ја, са хи је рар хиј ском струк ту ром, ра
зним слу жба ма и ‘ло кал ним’ при су ством у фор ми 
па ро хи ја, ма на сти ра, бол ни ца и слич ног. Али, у сво
јој су шти ни, Цр ква је не-ло кал на, жи ви из вор ‘но вог 
жи во та’, ‘жи во та у Хри сту’, чи ја је свр ха ви ше не го 
да ‘по ве ћа љу бав пре ма Бо гу и бли жњем’ (као што ју 
је де фи ни сао еми нент ни те о лог Х. Ри чард Ни бур). 
Она је то, сва ка ко. Али, ње на при мар на функ ци ја, 
или ra i son d’être, је сте да под сти че ства ра ње оно га 
што апо стол Па вле на зи ва ‘но вим људ ским би ћем’, 
но вим ства ра њем у Ду ху и од стра не Ду ха. Тек се у 
уни вер зал ној Цр кви и кроз њу људ ска би ћа ме ња ју у 
лик сла ве Го спо да (2 Ко рин ћа ни ма 3.18), про ме ње
ни из на шег ‘ни ског те ла’ да бу де мо као ‘те ло сла ве’ 
Ису са Хри ста (Фи ли бља ни ма 3.21). Об ја вом Бож је 
Ре чи, кроз њен дар са кра мен тал не бла го да ти, и бу
ду ћи све до ком љу ба ви по це лом све ту, Цр ква по сто
ји и ра ди за спа се ње це лог чо ве чан ства.

„Па ипак, као што до бро зна мо, Цр ква је та ко ђе 
и ‘ин сти ту ци ја’ у ма ње не го ег зал ти ра ном сми слу. 
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Као људ ска ор га ни за ци ја, она је обе ле же на гре хом 
и ис ква ре но шћу. Мно ги од оних ко ји су за ре ђе ни у 
свр ху во ђе ња дру гих у но ви жи вот у Хри сту су кри ви 
за гре шну зло у по тре бу сво је вла сти. Цр ква је че сто, 
или пре ње ни ли де ри и вер ни ци, шу ро ва ла са ко
рум пи ра ним вла да ма, или је жму ри ла на звер ства 
ко ја је мо гла и тре ба ло да осу ђу је, јав но и гнев но. 
Цр ква је та ко ђе и ме сто де мон ске ак тив но сти. ‘Ђа
во ула зи у цр кву кроз хор’, ка же јед на ста ра из ре ка. 
У ства ри, при су ство де мон ског ути ца ја се осе ћа на 
сва ком ни воу цр кве ног жи во та. Па ипак… Па ипак, 
Цр ква оста је Све та. Још јед ном, два ста ња се ста
па ју у ко ре спон ден ци ју, су пер по зи ци ју ин сти ту ци
о нал не ба нал но сти и ис ква ре но сти са јед не стра не, 
и ко смич ке сла ве, са дру ге стра не. За пад ни те о ло зи 
су се ду го рас пра вља ли да ли је Цр ква ‘ин сти ту ци ја’ 
или ‘до га ђај’. И ов де, та ко ђе, она је обо је. И ви дљи
ва, хи је рар хиј ска ор га ни за ци ја и не ви дљи ви из вор 
бла го да ти и жи во та. Она зах те ва ин сти ту ци о нал ни 
об лик и струк ту ре, али је у крај њој ли ни ји ‘до га ђај’ 
Хри сто вог трај ног при су ства и осве ћу ју ће ак тив но
сти Све тог Ду ха. У сна зи и сла бо сти, у гре ху и све
то сти, Цр ква је уни вер зал на, ‘нело кал на’ ствар ност 
ко ја ис пу ња ва ва си о ну и усме ра ва све ства ри ка је
дин стве ном ци љу веч ног жи во та.“

Рајнс је био све стан да је до бра но пре шао вре
ме ко је му је до де ље но. Осмех нуо се сво јој пу бли
ци у знак из ви ње ња и вра тио па пи ре у ак тента шну. 
„Сле де ћи пут ка да се бу де мо са ста ли“, ре као је, „би
ће то на ша по след ња се си ја. На дам се ве о ма мно го 
да су вам ови раз го во ри би ли од по мо ћи и мо лим 
вас да ми опро сти те што сам се ве че рас ма ло за нео 
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и за бо ра вио на вре ме. Мо је оправ да ње је да је вре ме 
ре ла тив но!

„Да за кљу чим ову се ри ју пре да ва ња, во лео бих 
да се вра тим на пи та ње ана ло ги ја, или слич но сти, 
или па ра ле ла, или ка ко год да тре ба да се зо ву, из
ме ђу хри шћан ске ве ре и аспек та квант не те о ри је. 
Ме ђу тим, пре не го што за бо ра вим, мо рам да по
ме нем да наш по след њи са ста нак мо же да бу де тек 
кроз две не де ље. Сле де ћег че тврт ка ам фи те а тар ће 
би ти за у зет због до де ле не ких на гра да, ко ју ор га ни
зу је Од сек за фи зич ко. Ка да се вра ти мо, во лео бих 
да за кљу чим са не ко ли ко ре флек си ја о те шкој, али 
фа сци нант ној те ми ‘све сти’: на ше соп стве не све сти 
и Све сти Бо га.“

Са тим, чла но ви пу бли ке су уста ли, ма ло про
ћа ска ли из ме ђу се бе и ти ме за вр ши ли ово ве че.



150

4.

Сле де ћег по не дељ ка по под не Рајнс се при дру
жио де се ти ни сво јих ко ле га са ње го вог и дру гих од
се ка на уни вер зи те ту ра ди ре дов ног ин тер ди сци пли
нар ног са стан ка. Ме сеч не се си је су би ле оба ве зне 
са мо за ше фо ве ка те дри, ма да су и дру ги, као Рајнс, 
че сто при су ство ва ли и узи ма ли уче шће у ди ску си
ја ма. Про чу ло се да че тврт ком уве че Рајнс др жи 
се ри ју пре да ва ња за сту ден те. Био је до во љан са мо 
по глед на огла сну та блу из ван кан це ла ри је Ад ми ни
стра ци је па да и чла но ви фа кул те та и сту ден ти бу ду 
све сни Рај нсо ве ода бра не те ме. Ма да су уче сни ци 
на пре да ва њи ма из ја ви ли за се бе да су фа сци ни ра
ни те мом и углав ном су це ни ли Рај нсо ве пре зен та
ци је, не ко ли ци на ње го вих ко ле га би ла је ма ње не го 
за до вољ на кад је чу ла да је мла ди про фе сор уво дио 
ре ли ги о зне те ме у сту ди је квант не фи зи ке. Је дан од 
њих је био то ли ко озло је ђен и љут да је на ту ствар 
скре нуо па жњу де ка на и зах те вао да та се ри ја пре да
ва ња бу де пред мет ре ви зи је фа кул те та. Де кан, при
јат на ду ша ко ја ни је во ле ла кон фрон та ци је, же лео 
је по сва ку це ну да из бег не су коб ми шље ња око тог 
пи та ња. Али по сле де сет ми ну та стра сне го во ран ци
је о то ме шта је сте а шта ни је при кла дан са др жај за 
курс фи зи ке, он се пре дао и обе ћао да ће по кре ну ти 
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ово пи та ње на сле де ћем са стан ку фа кул те та. Ка да 
је Рајнс са знао за сле де ћи са ста нак и чи ње ни цу да 
би мо гао да се на ђе у шкрип цу, осе ћао је и љут њу 
и кри ви цу. Бе сан што би не ко по ку шао да огра ни
чи ње гов из бор те ме пре да ва ња и до ве де у пи та ње 
прин цип ака дем ске сло бо де, по себ но што је ве ћи на 
оних ко ји су пра ти ли ње го ва пре да ва ња би ла из ван 
са мог уни вер зи те та. Та ко ђе је осе ћао и кри ви цу, јер 
је још од сво јих нај ра ни јих сту дент ских да на про у
ча ва ња фи зич ких на у ка, уту вио се би у гла ву да се 
ре ли ги ја и на у ка ме ша ју као уље и во да и да би би ло 
ка кав по ку шај да се чак и по кре ну ре ли ги о зна пи та
ња на пре да ва њи ма фи зи ке осу ђи вао чо ве ка на ло
ма чу, да бу де спа љен као пре и спољ ни је ре тик.

Рајнс је био ве о ма све стан да је још од пра ско
зор ја квант ног до ба зна ча јан број ви со ко по што ва
них фи зи ча ра и дру гих на уч ни ка цр пео иде је, ма
кар ти хо и ин ди рект но, из свог ду хов ног на сле ђа. 
Хај зен берг, Шре дин гер, Бор, па чак и Ајн штајн, пи
са ли су на на чин из ко јег је би ло ја сно да је сва ки 
од њих, ако не екс пли цит но те и стич ки, био ду хов но 
сен зи би лан и уно сио је ту сен ти бил ност у сво ја ис
тра жи ва ња. Рајнс је та ко ђе ми слио и на Те ја ра де 
Шар де на39, је зу ит ског све ште ни ка и па ле он то ло га, 
чи је су ре флек си је о про це су ево лу ци је има ле ве
ли ки ути цај на ње га. Иде је о ‘ко смич ком Хри сту’, 
‘но ос фе ри’ и кре та њу ка ‘Оме га тач ки’ ути ца ле су 
на ње го во ми шље ње, ма кар ин ди рект но, о це лом 

39 Pi er re Te il hard de Char din (18811955), фран цу ски иде
а ли стич ки фи ло зоф и је зу ит ски све ште ник ко ји је као па ле он
то лог уче ство вао у от кри ћу Пе кин шког чо ве ка и тру дио се да 
до при не се раз у ме ва њу ево лу ци је и ве ре. Чу ве ни ци тат: „Ми 
ни смо људ ска би ћа у по тра зи за ду хов ним ис ку ством, ми смо 
ду хов на би ћа уто ну ла у људ ско ис ку ство.“ (Прим. прев.)
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пи та њу ес ха то ло ги је. Дру ги на уч ни ци као што су 
Џон Пол кинг хорн40 и Френк Ти плер41, ма ко ли ко да 
су би ли кон тро верз ни и отво ре но хри шћан ски, по
мо гли су сво јим тек сто ви ма и усме ри ли Рај нса ка 
мо гу ћим на чи ни ма да ин те гри ше озбиљ ну и од го
вор ну на у ку у је дан еле мен тар ни ду хов ни по глед. 
Оста ли, као што су Пол Деј вис42 и Ма си мо Те о до ра
ни43, из гле да да су би ли не где из ме ђу. Они и мно ги 
дру ги на уч ни ци по ка за ли су да су отво ре ни за мо
гућ ност не ког об ли ка бо жан ске Ствар но сти и ње ној 

40 John Charl ton Pol king hor ne (1930), ен гле ски те о рет ски 
фи зи чар, те о лог, пи сац и ан гли кан ски све ште ник, нај ви ше по
знат по свом ра ду на спа ја њу на у ке и ре ли ги је. (Прим. прев.)

41 Frank Jen nings Ti pler (1947), аме рич ки ма те ма ти чар, 
фи зи чар и ко смо лог. Чу ве на књи га му је Фи зи ка бе смрт но сти: 
мо дер на ко смо ло ги ја, Бог и вас кр се ње мр твих (1997) у ко јој се 
ба ви пи та њем до ка за по сто ја ња Бо га, жи во та по сле смр ти и 
ве ро ват но ће ре ин кар на ци је, и да су основ на хри шћан ска ве
ро ва ња пот пу но кон зи стент на са за ко ни ма фи зи ке. Сле де ћа 
ње го ва књи га Фи зи ка хри шћан ства (2007) у ко јој твр ди да 
хри шћан ство ни је са мо пу ка ре ли ги ја, већ на у ка ко ја се мо
же екс пе ри мен тал но пр о ве ри ти, као и да ће сва ко ко раз у ме 
мо дер ну фи зи ку би ти при ну ђен да ве ру је да ће у не кој да ле
кој бу дућ но сти ко ју он на зи ва Тач ка Оме га (Ome ga Po int) Бог 
вас кр сну ти сва ку осо бу ко ја је ика да жи ве ла, као и сва ку осо бу 
ко ја је мо гла да жи ви! (Прим. прев.)

42 Paul Char les Wil li am Da vi es (1946), ен гле ски фи зи чар, 
пи сац и пре зен тер у ме ди ји ма, про фе сор на Др жав ном Уни
вер зи те ту Ари зо не, као и Ди рек тор Цен тра BEYOND за Фун да
мен тал не кон цеп те у на у ци. Об ја вио је ве ли ки број књи га као 
што су Бог и но ва фи зи ка (1983), Бож ји ум (1992), итд. (Прим. 
прев.)

43 Mas si mo Te o do ra ni (1956), ита ли јан ски астро фи зи чар и 
пи сац на уч них књи га. То ком по след њих де сет го ди на та ко ђе је 
ис тра жи вао мо гу ћи од нос из ме ђу квант не ме ха ни ке и све сти, 
о че му је об ја вио не ко ли ко књи га. По себ но зна чај на је ње го ва 
по след ња књи га Хи пер про стор све сти (2015), ко ја у све тло сти 
хи по те зе да су ма те ри ја и свест стро го по ве за ни у је дин стве
ном је дин ству, пред ста вља пот пу но но ву те о ри ју о на чи ну на 
ко ји се ин фор ма ци је ши ре не ло кал но кроз ин те ли гент ну Ва
си о ну и о на чи ну на ко ји свест ства ра ма те ри ју. (Прим. прев.)
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уло зи у об ли ко ва њу и одр жа ва њу све та. Те о до ра ни 
го во ри о свом „аг но сти ци зму и де ли мич ном ате и
зму“, па ипак мо же да фор му ли ше сво је соп стве не 
сти му ла тив не ма да не кон вен ци о нал не иде је о Ису
су, Ствар но сти и Кра љев ству Бож јем. Што се ти че 
Деј ви са, ње го во ин те ре со ва ње је ви ше за Ајн штај
но во ко смич ко ре ли ги о зно „осе ћа ње“. Он са свим ја
сно из ја вљу је да не ве ру је у Бо га „спо ља“ ко ји по не
кад ин тер ве ни ше у све ту и тво ри чу да.

Дру гим ре чи ма, ме ђу са вре ме ним на уч ни ци ма 
спек тар ре ли ги о зних ве ро ва ња и не ве ро ва ња је ве о
ма ши рок. Ка да се са ста ју јав но, по себ но на струч
ним са стан ци ма, мно ги од оних ко ји се др же кон
вен ци о нал них ве ро ва ња скло ни су да ума ње, ако не 
и све сно да кри ју, ту чи ње ни цу. То је као да сте де
мо кра та на Уни вер зи те ту Боб Џонс или ки ро прак
ти чар на са стан ку хи рур га мо зга. Чо век се ту осе ћа 
при лич но као ри ба на су вом.

По што су чла но ви фа кул тет ске гру пе си па ли 
се би ка фу и отво ри ли ак тента шне да из ва де пе ро 
и хар ти ју, се ли су око ши ро ког овал ног сто ла у цен
тру са ле за кон фе рен ци је. Рајнс се на шао на кра ју, 
где би сва ки по глед на том ме сту мо гло да се ла ко 
фик си ра на ње га. Де кан, Еј мос Фелд ман, го во рио 
је ско ро по ла са та о сту дент ским до си је и ма и зах
те ви ма за ви зу од не ко ли ци це стра них сту де на та, 
углав ном из Ру му ни је, ко ји су же ле ли да про ве ду 
две или три го ди не на Креј тонЛи ју и сту ди ра ју или 
еко но ми ју или аме рич ку књи жев ност. Не ко вре ме 
су го во ри ли о ква ру у му шком то а ле ту на фа кул
те ту, до не ли од лу ку да о то ме из ве сте по слу жи тељ
ско осо бље, па пре шли на ака дем ска пи та ња. Био 
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је при су тан и Ро бов при ја тељ Адам Ми лер, ко ји је 
пред ста вљао ко ле ге са од се ка за би о ло ги ју. Адам је 
мо лио Фелд ма на да до зво ли јед ном ста ри јем чла
ну ње го вог фа кул те та слу жбе ни са ба ти кал и они су 
не ко ли ко ми ну та раз го ва ра ли о при вре ме ној за ме
ни за тог чо ве ка. Све ово вре ме, Рајнс је не мир но 
се део у сто ли ци, пи та ју ћи се ка да ће би ти про зван 
на та пет да об ја сни сво је не смо тре но и не кон вен ци
о нал но ме ша ње две не ком па ти бил не обла сти: на у ке 
и ре ли ги је. „Бо же по мо зи ми да об ли ку јем не ку ле
ги тим ну су пер по зи ци ју од све га ово га!“

Ко нач но је Де кан Фелд ман по ди гао ру ку да ути
ша не ко ли ци ну ко ји су за по че ли раз го во ре по са ли. 
„Има мо још јед но пи та ње ко је тре ба да раз мо три
мо да нас,“ ре као је, пре ле тев ши бр зо по гле дом од 
Рај нса до ње го ве по тен ци јал не не ме зе, Бер та Смо
дер са. Смо дерс је обич но оста вљао ути сак ти пич ног 
ју жњач ког „до брог ста рог мом ка“. Би ло је по ма ло 
те шко схва ти ти да је имао ди пло му ле ка ра са Ме ди
цин ског фа кул те та на Јеј лу и док то рат из хе ми је на 
Стан фор ду. Ње го ва спе ци јал ност је би ла хе ми ја мо
зга и ње на уло га у узро ко ва њу де пре си је. Ка да би се 
усред сре дио на не ки иза зов ни ис тра жи вач ки про
јект, Смо дерс је био раз дра жљив ко ли ко и стра стан. 
Рајнс је раз ми шљао о ово ме и осе ћао ка ко му се си
ћу шне гра шке зно ја фор ми ра ју из над очи ју, још пре 
не го што је Фелд ман на ја вио пи та ње за ди ску си ју.

„Про фе со ре Рајнс – Ро бе,“ по чео је Еј мос, „из
гле да да др жиш се ри ју пре да ва ња не ки ма од на ших 
сту де на та на те му квант не те о ри је и да у њу уно сиш 
еле мен те тво је соп стве не хри шћан ске ве ре. Чи ни 
се да су са ми сту ден ти за до вољ ни оним што ра диш. 
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Ме ђу тим, не ки од тво јих ко ле га има ју озбиљ не сум
ње о при клад но сти твог при сту па. На рав но, ти имаш 
сва ко пра во на соп стве на лич на ве ро ва ња. Али ни је 
ја сно ко ли ко су она ре ле вант на за тво ју глав ну те му 
или ко ли ко је му дро при ка за ти фи зич ке на у ке кроз 
жи жу ре ли ги о зног уве ре ња.“ За тим је, гле да ју ћи у 
Смо дер са, Фелд ман упи тао, „Бер те, да ли је ово срж 
тво је за бри ну то сти?“

„Та ко је, Еј мос,“ од го во рио је Берт, са сво јим уо
би ча је ним уњ ка њем. „Да ли ће то ре ћи или не, ве ру
јем да је при ли чан број оних ко ји осе ћа ју то исто.“ 
Мар га рет Ван ден берг, ве ле по што ва ни и на пра си ти 
ма три јарх ко ја је др жа ла ка те дру ма те ма ти ке, про
тр ља свој нос и клим ну по тврд но гла вом.

Смо дерс се окре ну ка Рај нсу и по но ви сво ју за
мер ку. „Хе ми ја и фи зи ка, Ро бе, зах те ва ју ве ли ку пре
ци зност и објек тив ност. ’Те о ло ги ја’ о ко јој ти во лиш 
да го во риш мо же се на зва ти са мо ’ме ком’ ди сци пли
ном. Тво је ми сли о овој ства ри спа да ју у ху ма ни стич
ки од сек, а не у ла бо ра то ри ју. Уко ли ко пре ла зе при
хва ће не гра ни це ’твр де’ на у ке, бо ље је да те ми сли 
за др жиш за се бе. Ствар но ми слим да ни је он да при
клад но да у ства ри пе реш мо зак на шим сту ден ти ма 
– или би ло ко ме дру гом, што се то га ти че – не на уч
ним иде ја ма ко је са мо мо гу да их збу њу ју. Оно што 
ти ра диш ни је на у ка, то је ме та фи зи ка.“

Смо дерс је из го во рио сво ју по след њу реч са не
по гре ши вим то ном пре зи ра. Рајнс је одав но са знао 
да упр кос свог до брог ху мо ра, Берт не тр пи ни шта 
што се ни је мо гло „по би ја ти“.

„Не раз у мем,“ од го во ри Рајнс, „ода кле до би
јаш сво је ин фор ма ци је о са др жа ју мо јих го во ра. Не 
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при су ству јеш на њи ма. Прет по ста вљам да их не ко 
сни ма за те бе.“

„Тач но, сни ма,“ од го во рио је Берт. „Чим сам 
схва тио да по ку ша ваш да ком би ну јеш квант ну ме
ха ни ку и хри шћан ство – на ро чи то пра во слав ну ва
ри јан ту – при лич но сам се за бри нуо и пред у зео ма
ло ис тра жи ва ње. И дра го ми је да сам то ура дио.“

„Да си ми за тра жио за бе ле шке или ре зи ме, ра до 
бих ти их дао,“ ре као је Рајнс, гле да ју ћи Смо дер са 
пра во у очи. „Ми слим да би ви део да сам ура дио све 
што сам мо гао да ис по шту јем зах те ве на уч ног ме то
да док сам по кре тао пи та ња и мо гућ но сти ка ко нам 
квант на те о ри ја мо же по мо ћи да ви ди мо ва си о ну и 
нас са ме из јед не све же и уз бу дљи ви је пер спек ти ве 
од оне на ко ју смо на вик ну ти. У сва ком слу ча ју,“ до
дао је Рајнс, „ови раз го во ри ни су за на уч ни ке, они 
су за оп шту пу бли ку ко ја  се му чи са не ким ве о ма 
не зре лим и не а де кват ним сли ка ма о Бо гу, све ту и 
људ ским би ћи ма.“

„Па у то ме и је сте ствар!“ уз вра тио је Смо дерс, 
не мо гав ши да са кри је сво ју раз дра же ност. „Хра
ниш ове љу де на уч ном ја бу ком ко ја је пу на цр ва. 
Они се вра ћа ју на Уни вер зи тет да на у че не што но во, 
не што о че му су про фе со ри ов де сте кли као зна ње 
о ствар но сти, би ло у на у ка ма, у ли те ра ту ри или где 
год. Ако хо ћеш да го во риш о те о ло ги ји, ра ди то на 
Од се ку за ре ли ги о зне сту ди је!“

Ма да ни ко дру ги за сто лом ни је про го во рио, 
осе ћа ла се на пе тост. Де кан Фелд ман се осе ћао не
при јат но и ни је био си гу ран ка ко да уми ри Смо дер
са, а да му у исто вре ме до зво ли да из не се сво је ар
гу мен те – ар гу мен те ко је су и не ко ли ци на дру гих 
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ко ји су би ли при сут ни пред ста вља ли то ком прет
ход не три не де ље.

Ко нач но је Адам Ми лер ма ло гур нуо сто ли цу 
по за ди и ја сно дао на зна ње го во ром те ла да има 
не што да ка же.

„Ви ди,“ ре као је, фик си ра ју ћи свој по глед на 
Смо дер са, „ја сам Је вре јин и ја имам пи та ња о ле
ги тим но сти уво ђе ња ре ли ги је – по себ но хри шћан
ске ре ли ги је   на кур се ве ко ји су на ме ње ни за фи
зич ке на у ке. У ре ду, прет по ста вљам да сам ате и ста. 
Али по зна јем Ро ба до вољ но до бро и уве рен сам да је 
ње гов при ступ и ап со лут но по штен и по тен ци јал но 
пло до но сан.“

„Он се спр да са на уч ним ме то дом,“ про гун ђао 
је Смо дерс. „Имам сни мље но да је го во рио о ан ђе ли-
ма, за име Бо га! Он го во ри да је Бог иза или из над 
све га, без ика квог до ка за да ва си о ном вла да ишта 
дру го сем фи зич ких за ко на. Не ма пра во да по ку ша
ва да пре о бли чи на ше гле ди ште о ствар но сти уво де
ћи у стан дард ни по глед на свет го ми лу нео сно ва них 
хи по те за.“

„Баш та ко!“ уз вра тио је Адам. „Ре ци то Ко пер
ни ку, или Га ли ле ју или Ајн штај ну. Да се ти љу ди 
ни су усу ди ли да иду у обла сти ко је су не за ми сли во 
из над на шег ’стан дард ног по глед на свет’ њи хо вог 
вре ме на, би ли би смо за гли бље ни у Сред њем ве ку! 
Ја мо гу да се не сла жем са Ро бо вим ста но ви штем 
и мо жда имам ствар ни про блем са ње го вим ви ђе
њем квар ко ва и елек тро на да их је ство ри ла јед на 
или дру га од ’две ру ке Бож је’. Али ћу бра ни ти до 
по след њег да ха ње го во пра во да уко ри сти при ступ 
ко ји је при ме нио и на дам се (и мо жда чак и мо лим) 
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да ће на кра ју ма ње или ви ше оства ри ти свој циљ. 
На дам се да за и ста по сто ји крај ње зна че ње жи во та 
и да то зна че ње не ка ко да је Ствар ност ко ја је из над 
све га што би ве ћи на нас мо гла и да за ми сли. Раз го
ва рао сам мно го о то ме са Ро бом. И још увек ни сам 
хри шћа нин и ве ро ват но ни ка да то не ћу ни по ста ти. 
Али огром но по шту јем и ње гов ин те гри тет и ње го ву 
ин те ли ген ци ју. Ако мо гу да по гле дам на ево лу ци ју 
у но вом све тлу, као ’ско ко ви ту’ пре не го по сте пе ну, 
Роб и сва ко дру ги мо же да гле да на свет кроз со чи ва 
ко ја да ју да на шњи на уч ни екс пе ри мен ти и у скла ду 
с тим об ли ку ју њи хов по глед на свет. И ти, Бер те, 
као и Роб и ја, имаш и пра во и оба ве зу да по де лиш 
сво ја от кри ћа и сво је за кључ ке са сви ма они ма ко ји 
су за ин те ре со ва ни.“

Еј мос Фелд ман је на ло жио да се гру па сми ри и 
про ме нио те му. По сле ди ску си је и ма ње ра спре око 
ло ка ци је за пред сто је ћи са ста нак фа кул те та, за вр
шио је са ста нак и дао знак сви ма да мо гу да иду. 
Рајнс и Смо дерс су ста ја ли на по љу у ход ни ку не ко 
вре ме и раз го ва ра ли.

„Прет по ста вљам да је Адам у пра ву,“ ре као је 
Смо дерс, по ма ло жа ло сно. „Ти, на рав но, имаш пра
во да иза бе реш ко ју год те му хо ћеш за не фор мал на 
пре да ва ња ка ква др жиш. Ма да ме ствар но бри не да 
тво је ла ко кли за ње са фи зи ке на ме та фи зи ку мо же 
да на пра ви кон фу зи ју за дру ге љу де и про бле ме за 
те бе са мог, по себ но за твој циљ да бу деш ре дов ни 
про фе сор.“ За тим је до дао са сво јим ка рак те ри стич
ним оте за њем у го во ру, „Ако сам те увре дио или ти 
иза звао не при јат но сти, Ро бе, жао ми је и же лим да 
се из ви ним.“
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„Бер те, ти си те жак чо век за рас пра вља ње. Али 
сам схва тио ве о ма озбиљ но оно што ка жеш и што си 
упра во са да ре као на са стан ку. И ве о ма це ним тво
је из ви ње ње. Оно уоп ште ни је по треб но, али сам ти 
све јед но за хва лан.“

Осмех ну ли су се је дан дру гом и про ве ли не ко
ли ко ми ну та по ку ша ва ју ћи да до не су од лу ку где да 
за јед но оду да по пи ју пи во.

Сле де ћег ју тра Рајнс је пре ла зио пре ко кам пу са 
на пу ту ка би бли о те ци. Пла ни рао је да пре ко па из 
јед ног не по зна тог ча со пи са чла нак о све сти за ко ји 
се се ћао да га је про чи тао прет ход не го ди не. Чла нак 
је оста вио ути сак на ње га због ау то ро ве тврд ње да 
Јун го ва иде ја о „ко лек тив ном не све сном“ тре ба да 
бу де схва ће на озбиљ ни је не го што је би ла, ка ко од 
стра не пси хо ло га та ко и од стра не од ле ка ра. Та да је 
на ме ра вао да чла нак фо то ко пи ра, али је он да за бо
ра вио. Са да је же лео да га по но во пре гле да као део 
при пре ма ња за пре да ва ње у че твр так уве че ко је је 
пла ни рао за сле де ћу не де љу.

Био је пре ди ван лет њи дан. Вла жност се сма
њи ла, ма да је тем пе ра ту ра оста ла и да ље ско ро 30 
сте пе ни. Ду вао је ла ки по ве та рац и по лу на га те ла 
ле жа ла су ту и та мо по трав ња ку. Рајнс је опа зио 
Ада ма Ми ле ра, ко ји је се део по ред јед ног ма лог сто
ла са шах та блом, и раз го ва рао са Фи ли пом Шер
ма ном. Роб ни је ви део Шер ма на још од са стан ка на 
па у зи за ка фу по сле цр кве пре пар не де ља. При шао 
је сто лу и при ме тио да је Адам на ње га ста вио књи
ге, па пи ре и ве ли ку шо љу ка пу ћи на. Тро ји ца му
шка ра ца по здра ви ше ср дач но је дан дру гог. Фи лип 
до не се пра зну сто ли цу за се де ње на тра ви и по ну ди 
је Рај нсу, ко ји је сео и при дру жио им се. 
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„Дра го ми је да те ви дим, Ро бе,“ ре као је Адам. 
„Са да сам окру жен ко хор том ор то док сних,“ ре као 
је, осме ху ју ћи се, „и то још хри шћа на“. За тим до да
де са не ста шним осме хом, „Чак и ако ни сте схва ти
ли да су ор то док сни је ди но Је вре ји…“

Не ко ли ко тре ну та ка су ћа ска ли о вре ме ну и 
о јед ној по себ но ле пу шка стој сту дент ки њи ко ја је 
ле жа ла на тра ви ван до ме та њи хо вих гла со ва. Раз
го вор се скре нуо на Ро бо ва пре да ва ња. Шер ман се 
при кљу чио Пра во слав ној цр кви са сво јом же ном 
тек го ди ну да на ра ни је и из ра зио је за ин те ре со ва
ност за на чин на ко ји је Роб по ку ша вао да ин те гри
ше еле мен те ве ре у раз ма тра ње квант не те о ри је. 
Фил се, ка ко је за мо лио да га зо ву, спе ци ја ли зо вао 
за исто ри ју Ви зан ти је. Упра во га је то ин те ре со ва ње 
до ве ло до то га, по сле ви ше од де це ни је пре да ва ња, 
да по ста не пра во сла вац. Ње го ва же на му се при
дру жи ла ме сец или два ка сни је. По ред то га што су 
при су ство ва ли на мно гим бо го слу же њи ма, ни он ни 
ње го ва же на ни су зна ли ишта ви ше сем оно га што 
су на у чи ли из не ко ли ко ча со ва ка те хи зма и про чи
та них тек сто ва што би их при пре ми ло за оно што 
су сма тра ли ве ли ки и на не ки на чин збу њу ћи за о
крет из њи хо вог пр о те стант ског по ре кла. Че сто су 
ме ђу соб но раз го ва ра ли и чи та ли исте књи ге о ве ри. 
Али је по себ но Фил осе ћао по тре бу да бо ље раз у ме 
спе ци фи чан етос пра во сла вља и ни јан се ње го вог те
о ло шког ста но ви шта ко је га је раз два ја ло од ра зних 
фор ми За пад ног хри шћан ства. Ни је же лео да упад
не Ада му у раз го вор. У исто вре ме згра био је при
ли ку да раз го ва ра са Ро бом о не че му дру гом сем о 
рас по ре ду пре да ва ња те је се ни и пред сто је ћим уни
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вер зи тет ским так ми че њи ма у пли ва њу, те ме ко ја су 
за о ку пи ра ле ве ћи ну ње го вих ко ле га.

„Шта те је мо ти ви са ло да сту пиш у Пра во слав ну 
цр кву, Ро бе?“ упи тао је Фил. „Адам ми ка же да си то 
ура дио пре не ко ли ко го ди на, али тек по сле при лич
но ду гог и кри ву да вог ду хов ног пу то ва ња. На дам се 
да ни сам ин ди скре тан кад то ка жем.“ По гле дао је 
Ада ма и осе тио олак ша ње што овај ни је по ка зао ни
ка кву збу ње ност или љут њу због то га што је от кри
вао ин фор ма ци је ко је је до био лич но од Ада ма.

„Прет по ста вљам да је оно што ме је у по чет ку 
за ин те ре со ва ло,“ од го во рио је Роб, „би ла је чи ње
ни ца да је мо ја же на би ла кр ште на и од га ја на у јед
ној кон вен ци о нал ној и по бо жној грч кој по ро ди ци. 
Њи хов жи вот се углав ном окре тао око Цр кве и они 
су при су ство ва ли бо го слу же њи ма прак тич но сва ке 
не де ље и на мно гим пра знич ним да ни ма. Ме ђу тим, 
мо рам да ка жем да је ру ски об лик Ли тур ги је, са 
сво јом ве ли чан стве ном древ ном му зи ком и те о ло
шким бо гат ством, учи нио ви ше од иче га дру гог да 
ме при ву че у оно што се на зи ва ло Ис точ ним хри
шћан ством.“

„Да ли је би ло по себ них љу ди, те о ло га или па
сто ра, ко ји су би ли кључ ни у то ме?“ упи тао је Шер
ман. „Ја сам пр ви пут су срео пра во сла вље у Ати ни, 
за тим на Ки пру. Увек ми се сви ђа ла ви зан тиј ска му
зи ка и ка да сам по чео да се дру жим са не ко ли ци
ном фа кул тет ских чла но ва та мо и у Со лу ну, био сам 
ма ње или ви ше упе цан. Је ди ни ствар ни кон такт ко
ји сам имао са ру ском тра ди ци јом, ван ру ске књи
жев но сти, је у на шој ма лој пра во слав ној па ро хи ји 
ов де у гра ду.“
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Роб је об ја снио да су га ње го ве пост док тор ске 
сту ди је од ве ле да про ве де пар го ди на у Па ри зу, на 
сту ди је квант не фи зи ке и по се те ла бо ра то ри ја ма по 
це лој зе мљи. Та мо, као и на Кем бри џу, имао је кон
такт са ма лим пра во слав ним па ро хи ја ма. По вре ме
не по се те тим углав ном ет нич ким ен кла ва ма про
ду би ле су ње го ву за ин те ре со ва ност за па три стич ку 
те о ло ги ју у тој ме ри да је па ра лел но са сво јим зва
нич ним ака дем ским про гра мом по ха ђао и не ко ли
ко кур се ва на Уни вер зи тет ском те о ло шком ко ле џу.

По сте пе но се раз го вор усред сре дио на оно што 
су ова дво ји ца сма тра ла да је ви ше ду хов на  не го те
о рет ска стра на пра во сла вља. Адам је у ме ђу вре ме
ну слу шао све ово са све ве ћим ин те ре со ва њем док 
је по ла ко за вр ша вао свој ка пу ћи но.

„Упр кос свим про бле ми ма и ири та ци ја ма до ко
јих је до ла зи ло у ра зним пра во слав ним па ро хи ја ма 
ко је сам по се тио,“ ре као је Роб, „ко нач но сам при
сту пио пра во слав ној цр кви због оно га што бих мо гао 
на зва ти ’ми стич ни’ или ду хов ни аспект ко ји је то ли
ко ду бок, то ли ко јак. Стал но ме фру стри ра ју за мр
ше ни од но си ко ји че сто по сто је из ме ђу Цр кве и Др
жа ве у раз ли чи тим пра во слав ним зе мља ма. А бри не 
ме и крх ки ква ли тет цр кве них струк ту ра, по себ но 
у За пад ној Евро пи и Сје ди ње ним Др жа ва ма. Из гле
да да је мно го то га по сле ди ца уну тар ње сле по ће за 
пра во слав ну ду хов ну ви зи ју ко ја је на ве ла без број не 
ми ли о не хри шћа на то ком ве ко ва да при хва те му че
ни штво пре не го да се од рек ну сво је ве ре. Ту страст 
и по све ће ност је да нас те шко на ћи. „Из у зев,“ до дао 
је по сле крат ке па у зе, „на ме сти ма где хри шћа ни ма 
пре ти ис тре бље ње, као на Бли ском ис то ку.“
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„Прет по ста вљам да сте и ви про шли кроз ва шу 
соп стве ну Шоу44“, уз вик нуо је Адам. „Ста љин и ње
го ва ка ма ри ла су уби ли ми ли о не ро ђе них Ру са, Је
вре ја и дру гих, док су на ци сти да ва ли све од се бе 
да уни ште мој на род у оста лом де лу Евро пе. Уз гред, 
не же лим да бу дем увре дљив, али зар вам не де лу је 
иро нич но да су хри шћа ни би ли нај го ри у про га ња
њу оних за ко је су сма тра ли да су Хри сто у би це?“

„Иро нич но, тра гич но и од врат но,“ од го во рио је 
Роб. „Ужа сно је шта је све ра ђе но у име Хри ста! Ово 
је је дан од раз ло га што сам же лео да одр жим ову 
ма лу се ри ју го во ра о квант ној те о ри ји и хри шћан
ској ве ри. На ла зим да ве ћи на хри шћа на има сли ку 
о Бо гу ко ја је, као што сам ре као овим љу ди ма ко ји 
до ла зе на пре да ва ња че тврт ком уве че, јед но став но 
’су ви ше ма ла’. Су ви ше ма ла и јад но нео д го ва ра ју
ћа. Али што се ти че нас пра во слав них, мо ра мо да 
при зна мо да је то на ша соп стве на гре шка. Че сто 
смо при хва та ли као нор мал не, па чак и по жељ не, 
пра во слав не све ште ни ке и епи ско пе ко ји су кру
ти и сек та шки, ви ше за ин те ре со ва ни за пра ви ла и 
про пи се не го за при су ство и моћ Хри ста и Све то
га Ду ха у Цр кви и у све ту као це ли ни. До зво ли ли 
смо да се ан ти се мит ски је зик и да ље ву че у на шим 
ли тур гиј ским тек сто ви ма. А што се ти че те о ло ги је, 
оста ви ли смо је углав ном скри ве ну на не ко ли ци ни 
те о ло шких фа кул те та и тех нич ких ча со пи са, ко ји 
су бу квал но не до ступ ни ла и ци ма. Или се об ја вљу
је у књи га ма чи ји ау то ри по ку ша ва ју да над ма ше 
јед ни дру ге у свом ко ри шће њу езо те рич ног је зи ка 

44 Шоа (sho ah), би блиј ски тер мин ко ји се ко ри сти од 1940. 
го ди не да опи ше хо ло ка уст, на ци стич ку по ли ти ку ис тре бље ња 
Је вре ја. (Прим. прев.)
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и у сво јим по ле ми ка ма ко ји ма ци ља ју на ’па га не’ и 
’је ре ти ке’. По сто ји не ис цр пан из вор ду хов ног и ин
те лек ту ал ног бо гат ства у пра во слав ној тра ди ци ји и 
ли тур гиј ском жи во ту. Али ве о ма че сто ми га пре
тва ра мо у фор ма ли зо ва ни ри ту ал и сте рил не те о ло
шке пре пир ке, ко је су спрем ни је да осу де не пра во
слав не за њи хо ва ’ла жна ве ро ва ња’ не го да њи ма и 
на шем соп стве ном на ро ду до не су Је ван ђе ље исти не 
и жи во та. Али упр кос све му то ме,“ до дао је, „и сем 
мо је не по сред не по ро ди це, пра во слав но хри шћан
ство је нај ве ћи бла го слов мог жи во та.“

За тре ну так су ућу та ли. По ред њих је про шао је
дан мла ди пар, др же ћи се за ру ке. Роб им се осмех
нуо и за тим при ме тио да мо ра да иде у би бли о те ку. 
Оста вио је Фи ла и Ада ма за сто лом за шах, го во ре ћи 
ка ко се ре ли ги ја та ко ла ко пре тва ра у ско ро адик
тив ну ре ли ги о зност.

У пра шња вом углу са ле са ар хи вом, Роб је нај
зад на шао чла нак ко ји је тра жио. Ка да га је по но
во про чи тао уста но вио је да је ма ње за ни мљив не го 
што се он се ћао. Још је дан сат је тра жио уна о ко ло 
по год ни ји ма те ри јал о све сти. На кра ју је оти шао 
ку ћи пра зних ру ку.

Сре ди ном по по дне ва за зво нио му је те ле фон. 
Ке рол се ја ви ла и чу ла да је Фил Шер ман на дру гом 
кра ју те ле фо на. Фил ју је под се тио да су се пре не
ко ли ко не де ља сре ли у цр кви. Раз ме њи ва ли су љу
ба зно сти не ко ли ко ми ну та пре не го што је Роб ушао 
у со бу. Ке рол му је да ла те ле фон.

„Ро бе,“ ре као је Фил, из ви ња ва ју ћи се по ма ло, 
„на дам се да ни шта не пре ки дам. Али пи там се да 
ли би смо мо гли да се по но во са ста не мо не где то
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ком сле де ћих не ко ли ко да на и на ста ви мо наш раз
го вор ко ји смо за по че ли ју трос? За ин три ги рао ме је 
твој по ку шај да пре не сеш на шим сту ден ти ма тво је 
гле ди ште о не ким тра ди ци о нал ним хри шћан ским 
ве ро ва њи ма. Уз гред, по ма ло ме и збу њу ју на чи ни 
на ко ји су пред ста вље ни не ки аспек ти пра во слав не 
ве ре, не то ли ко у на шој па ро хи ји ко ли ко у не ким 
по пу лар ним књи га ма ко је сам на шао на по ли ца ма 
у па ро хиј ској дво ра ни.“

„На рав но, Фи ле, би ло би ми дра го да раз го ва
рам с то бом о то ме. У ства ри, ако си сло бо дан, за
што не до ђеш ка сни је да нас по под не или ве че рас, 
па да про ве де мо не ко вре ме за јед но. Али, са че кај 
је дан ми нут.“

Роб је мах нуо Ке рол да при ђе те ле фо ну. Упи тао 
ју је ша па том да ли би мо гао да по зо ве Фи ла и ње
го ву же ну на јед но став ну ве че ру те ве че ри. Она се 
од мах сло жи ла. Роб се вра тио те ле фо ну и упу тио 
по зив. Фил је ре као да би мо гао да до ђе око по ла 
се дам. Про ве рио је са сво јом же ном и ви део да је 
жељ на да им се при дру жи, по себ но да бо ље упо зна 
Ке рол и да раз го ва ра с њом о ства ри ма ко је ко ли ко 
ин те ре су ју то ли ко и нер ви ра ју су пру ге пре за у зе тих 
чла но ва фа кул те та.

По сле ве че ре, Ке рол и По ла Шер ман су на из
ме нич но чи та ле при че То ми ју. Спре ми ле су га да 
оде ра ни је у кре вет, а он да су се сме сти ле у Ке ро ли
ној кан це ла ри ји. У ме ђу вре ме ну су се Роб и Фил по
ву кли у мрач ни али у удо бан ка би нет, на би јен књи
га ма, члан ци ма и ра зним сту дент ским ра до ви ма. 
Из ву кли су сто ли це и се ли на су прот је дан дру гом 
за ма ли сто. Роб је био раз ба цао по ње му књи ге и 
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за бе ле шке ко је је ко ри стио да при пре ми пре да ва ње 
за сле де ћи че тврт ак уве че. Гур нуо је ту го ми лу на 
стра ну, по ста вио шо ље са еспре сом из ме ђу се бе и 
Фи ла и они по че ше да раз го ва ра ју.

„Што ви ше чи там,“ ре као је Фил, „уто ли ко сам 
ви ше им пре си о ни ран ви ђе њем Бо га и све та у хри
шћан ској тра ди ци ји, по себ но јер до ла зи пре ко де ла 
не ких древ них и са вре ме них пра во слав них те о ло га. 
Де таљ но сам про у чио не ко ли ко тек сто ва љу ди као 
што су Ва си ли је Ве ли ки, Гри го ри је Бо го слов и Мак
сим Ис по вед ник, ма да је Мак сим био да ле ко ис пред 
вре ме на. Чак и у при стој ном пре во ду на ла зим да је 
не ра зу мљив. Удоб ни је се осе ћам са мо дер ним пи
сци ма као што су Ло ски45, Шме ман46, Ста ни ло ае47 и 
Вер48. Али ни они не го во ре го то во ни шта о све ту ка
ко га ви ди на у ка, као да су те о ло ги ја и на у ка две пот
пу но раз ли чи те обла сти. Ра ни Цр кве ни Оци су бар 
по ку ша ва ли, са сво јим при ми тив ним по гле дом на 
ствар ност, да го во ре о по ре клу све та и Бож јом ак тив
но шћу у ње го вом ства ра њу и у све му оста лом. Али ма 

45 Vla di mir Ni ko layevich Lossky (19531958), пра во слав ни 
хри шћан ски те о лог у из гнан ству из Ру си је. На гла ша вао је да је 
the o sis (обо же ње) глав ни прин цип пра во слав ног хри шћан ства. 
Глав на де ла Ми стич на те о ло ги ја Ис точ не цр кве (1957) и Ви ђе-
ње Бо га (1961). (Прим. прев.)

46 Ale xan der Schme mann (19211983), еми грант из Есто
ни је ко ји је од ра стао у Па ри зу. Пра во слав ни све ште ник, учи
тељ и пи сац. (Прим. прев.)

47 Du mi tru Stăniloae (19031993), ру мун ски пра во слав ни 
све ште ник, те о лог и про фе сор. Ра дио је 45 го ди на на све о бу
хват ном пре во ђе њу на ру мун ски је зик грч ке  збир ке тек сто ва 
о мо ли тви, Phi lo ka lia (До бро то љу бље), ко је су пи са ли Цр кве ни 
оци. (Прим. прев.)

48 Kal li stos Wa re (1934), ен гле ски епи скоп и те о лог, ко ји 
је у сво јој 24. го ди ни на пу стио ан гли кан ску и при хва тио пра
во слав ну ве ру. По пу лар не књи ге Пра во слав на цр ква (1963) и 
Пра во слав ни пут (1979). (Прим. прев.)
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ко ли ко да је ду бо ко и фа сци нант но не што као што је 
Ва си ли јев He xa e me ron49, оста вља ме не за до вољ ним, 
с об зи ром да да нас по сма тра мо про стра ни ко смос 
кроз те ле ско пе као што је Ха блов а ма ле ства ри кроз 
елек трон ске ми кро ско пе. Не знам ни за јед ног мо
дер ног пра во слав ног пи сца (а ни за не ке дру ге, што 
се то га ти че) ко ји је за ин те ре со ван да ис тра жи Бо га и 
свет на на чин на ко ји ти из гле да ра диш.“

„Има их мно го,“ од го во рио је Роб. „Са мо ни су 
баш мно го по зна ти ни ти се ре кла ми ра ју. Не да ле ко 
одав де, на Уни вер зи те ту Ју жне Ка ро ли не, по сто ји 
ма ли тим уче ња ка ко ји ра де упра во то, а по сто је и 
дру ге гру пе по зе мљи. По сто је та ко ђе и пра во слав
ни те о ло зи на ка то лич ким уни вер зи те ти ма, као што 
је она ути цај на гру па на Фор да му. Они се не фо ку
си ра ју спе ци фич но на на у ку и ре ли ги ју, али об ја
вљу ју ра зно вр сне члан ке ко ји сва ка ко са др же и те
ме ко је се од но се на на у ку. Исто ва жи и за Ен гле
ску и Фран цу ску. Про блем, опет, је што је то ли ко 
мно го од ових раз ми шља ња ’у ку ћи’, на ко ја ши ро ка 
јав ност не обра ћа па жњу јер су су ви ше ака дем ска 
или су скри ве на у не по зна тим пу бли ка ци ја ма ко ја 
има ју ве о ма узак круг чи та ла ца. Ште та. Али то је 
углав ном раз лог за што по ку ша вам да по ну дим она
кав са др жај ко ји имам на пре да ва њи ма че тврт ком. 
Уз гред, наш пр ви раз го вор у цр кви је био глав ни мо
ти ва тор у раз ра ди ових пре да ва ња.“

„У ре ду,“ ре као је Фил жељ но, „он да ми мо жеш 
да ти не ку пред ста ву о то ме о ка квим ства ри ма го
во риш?“

49 Ва си ли је Ве ли ки из Це за ре је (329–379), He xa e me ron 
(Ше сто днев) опи су је шест да на ства ра ња све та. (Прим. прев.)
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„На рав но, ако хо ћеш. Али не же лим да те гња
вим са мно го де та ља.“

„То ни је про блем,“ од го во рио је Фил. „Ако по ста
не су ви ше за пе тља но, По ла ће ме од ву ћи одав де. Или 
ако пре ђеш гра ни цу, јед но став но ме оте рај ку ћи!“

„Где да поч нем?“ пи тао се Роб на глас. „Нај
ва жни ја по ен та ко ју же лим да при ка жем, ми слим 
да је ово. Ствар ност, то јест, крај ња Ствар ност – је 
пот пу но тран сцен ден та у од но су на ма те ри јал ни 
свет на шег сва ко днев ног ис ку ства. Та Ствар ност, 
ко ја је из вор и крај све га и ко ја да је крај ње зна че
ње све му, не за ви сна је од вре ме на и про сто ра. Па 
ипак, у исто вре ме, та Ствар ност је има нент на, на
ла зи се у све му и сва ко ме што по сто ји. Она се мо же 
по и ма ти као не ка вр ста си ле ко ја ства ра и одр жа ва 
све, од га лак си ја до су ба том ских че сти ца, кроз про
стор и вре ме. Она је су штин ски не-ло кал на, и као 
што ка же мо за Све ти Дух, он је сву да при су тан и 
ис пу ња ва све ства ри.“ Је дан фран цу ски ри мо ка то
лич ки све ште ник и на уч ник, Ти је ри Ма њин, ис та
као је да за фи зи ча ра, баш као и за те о ло га, ’qu el que 
cho se échap pe’, не што су штин ски нам увек из ми че 
и оста је из ван на ше мо гућ но сти ко ју има мо да то 
раз у ме мо или пој ми мо. На зо ви то De us ab scon di tus, 
ако хо ћеш. Али овај ’Скри ве ни Бог’ ни је ни по што 
не све стан или не за ин те ре со ван за наш жи вот, на ше 
по тре бе и на шу пат њу. Ма да је Он Ап со лут на Ствар
ност иза и из над свих ства ри, Он је ипак ин тим но 
ан га жо ван – ин тим но и лич но ан га жо ван! – у људ
ском жи во ту, ње го вој тра ге ди ји и крај њој суд би ни. 
Ова Ствар ност, Бог, от кри ва се бе на раз не на чи не. 
Он то чи ни пре све га у осо би Ису са из На за ре та; али 
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и у при род ном по рет ку, чак и у ле по ти ру же или на 
ли цу ма лог де те та. У свом уну тра шњем Би ћу, Он 
оста је не по знат и не са зна тљив. Ипак, Он нам да је 
зна че ње и на ду сва ко ме ко кре не на ду хов но хо до
ча шће да ’по тра же Ње го во ли це’.

„Има јед на ма ла из ре ка са ко јом фран цу ски сту
ден ти по не кад мо ра ју да се но се на фи ло зоф ским ис
пи ти ма: ’To ut est en to ut, et réci pro qu e ment!’ – ’Све је 
у све му и обр ну то!’ Зву чи глу по, али кад раз ми слиш 
о то ме она го во ри ди рект но о овом пој му да Крај
ња Ствар ност ис пу ња ва све ства ри, и да је по ре кло 
и циљ свих ства ри. И обр ну то, да све ства ри по сто је 
у тој Ствар но сти и кроз њу. На кра ју кра је ва, Фи ле, 
она се сво ди на ону за го нет ну али ве о ма тач ну из ја ву 
Џу ли ја на Гри на, ’To ut est ail le urs!’ – ’Све је дру где!’ 
У хри шћан ској тер ми но ло ги ји ово зна чи да све од 
вред но сти и зна че ња про из и ла зи из Тран сцен ден ци
је, из те Ствар но сти из над сва ке ствар но сти, ко ја је 
исто вре ме но и да ле ко и бес крај но бли зу. Па ра докс 
на па ра докс, али то је свет у ко јем жи ви мо.“

„Оно што хо ћеш да ка жеш, ако те раз у мем,“ од
го во рио је Фил, „је да Бог об у хва та све у се би. Он 
ства ра све што по сто ји и на ста вља да то ис пу ња ва, 
усме ра ва и да је му крај њу суд би ну. Та сли ка Бо га 
је мно го дру га чи ја од сли ке Бо га са ко јом сам од
ра стао – ко ју смо ми ма ње или ви ше ство ри ли по 
на шем ли ку  ко ји је ство рио свет, а он да је иза шао 
из ње га и са мо се вра ћа с вре ме на на вре ме да би 
тво рио не ка чу да.“

„Та ко је,“ на ста вио је Роб. „Та сли ка Бо га је 
пот пу но нео д го ва ра ју ћа и у осно ви је ла жна. Је дан 
раз лог за што це ним рад ко ји се да нас од ви ја у те
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о риј ској фи зи ци је што не ке ис так ну те лич но сти, 
као што су Деј вид Бом и ње го ви уче ни ци, при ка
зу ју свет као хо ло грам. О то ме сам го во рио на шим 
сту ден ти ма, али не знам да ли сам им до бро пред
ста вио ту иде ју. Свет је Це ли на и све је ме ђу соб но 
по ве за но. Као хо ло грам, сва ки део и сва ки аспект 
све та са др жи це ли ну све га. И то у то ли кој ме ри да 
су на ши ути сци о одво је но сти, о ин ди ви ду ал но сти, 
јед но став но по гре шни. ’To ut est ail le urs,’  да. Али у 
из ве сном сми слу све је та ко ђе и ’ов де’. Све ства ри 
су ду бо ко ме ђу соб но упле те не, та ко да су пој мо
ви раз да љи не у про сто ру и раз ли ке у вре ме ну пу ке 
илу зи је. ’To ut est ail le urs, mai to ut est éga le ment ici’; 
све је ов де у оно ме о че му мо же мо да ми сли мо као о 
’веч ном са да’. У тех нич кој тер ми но ло ги ји, то је оно 
што под ра зу ме ва мо под ’нело кал но шћу’ и ’нео дво
ји во шћу’. Па ипак – и ов де по но во на и ла зи мо на па
ра докс – ово ни на ко ји на чин не ком про ми ту је је
дин стве ност сва ког људ ског би ћа, ство ре ног по бо
жан ској сли ци ко ју сви но си мо, без из у зет ка. Ми смо 
ду бо ко сје ди ње ни – мо же мо ре ћи ’спле те ни’ – јед ни 
с дру ги ма, као што смо и са Бо гом. Ме ђу тим, сва ко 
од нас је по зван да ута ба свој соп стве ни пут ка сје
ди ње њу са том крај њом Ствар но шћу, са Бо гом ко ји 
ства ра, во ли и по зи ва сва ког од нас на је дин стве но 
и веч но за јед ни штво са Њим.“

„Мо жда је та ко. Али ако је сте, ка ко сту па мо у 
то за јед ни штво?“ упи тао је Фил. „На рав но, чи та мо 
Би бли ју, иде мо у цр кву, мо ли мо се, и та ко да ље. Али 
ве о ма че сто осе ћам као да ове ства ри ко ји ма су ме 
учи ли још од ка ко сам био де те ствар но не по сти жу 
ни шта. Узми, на при мер, мо ли тву. По не кад мо гу да 
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осе тим као да за и ста ко му ни ци рам са Бо гом, да Он 
ствар но чу је шта ја ка жем. Али то ли ко че сто по сто
ји и не ка пра зни на, ти ши на, као да го во рим са мом 
се би.“

„Ме ни по ма же,“ од го во рио је Роб, „да под се
тим се бе да је мо ли тва не-ло кал на. Не мам пој ма 
ка ко она функ ци о ни ше, али мо гу да ка жем ово. 
Мно штво лич них све до че ња и све ве ћи број ла бо
ра то риј ских те сто ва (ко ји у ме ни иза зи ва ју ве ли ку 
не при јат ност) по ка зу ју очи глед но да мо ли тва де лу-
је. Ма ло је гру бо ре ћи то ова ко. Ме ђу тим, оно што 
хо ћу да ка жем је да кроз мо ли тву пре ла зи мо у јед
ну дру гу област ствар но сти. Ула зи мо у до мен ко ји 
је у су шти ни тран сцен ден тан. Та мо на ша мо ли тва 
де лу је тре нут но. Мо ли тва не ка ко ства ра спле те ност 
из ме ђу нас и оних за ко је се мо ли мо. Мо ли тва, на 
при мер, ни је уоп ште огра ни че на на бр зи ну све тло
сти. Она ни је као да ми ша ље мо сиг нал Бо гу, ко ји 
за тим од го ва ра ша љу ћи дру ге сиг на ле осо би за ко ју 
се мо ли мо, да оства ри у жи во ту те осо бе оно за шта 
смо се мо ли ли: ис це ље ње, опро штај или што год. 
Прет по ста вљам да ве ћи на љу ди гле да на мо ли тву 
на та кав на чин. Али то је на и ван и у осно ви по гре
шан на чин за при сту па ње том це лом пи та њу. Као 
нело кал на, мо ли тва је као квант но по ље ко је ис
пу ња ва ва си о ну. Она сје ди њу је нас и пред мет на ше 
мо ли тве у тран сцен дент но за јед ни штво: сје ди ње ни 
смо с том осо бом или тим осо ба ма, та ко ре ћи, ’у 
ср цу Бо га’. Бу ду ћи та ква, не би тре ба ло да бу де ика
кве по тре бе за про ла зак вре ме на из ме ђу на шег по
сре до ва ња и ње ног деј ства у жи во ту дру ге осо бе. У 
ства ри, по сто ји до каз да мо ли тва, као и ан ти че сти це 
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и не у рон ска ак тив ност, мо же под од ре ђе ним усло
ви ма да се про сти ре уна зад у вре ме ну. Ово зна чи да 
је те о рет ски мо гу ће мо ли ти се за не што што се већ 
де си ло, и да ће мо ли тва на не ки за го не тан на чин 
ути ца ти на ис ход. Ако је мо ли тва за и ста нело кал на 
и функ ци о ни ше под усло ви ма слич ним они ма ко ји 
се де ша ва ју у квант ној сфе ри, он да за ко ни узро ка и 
по сле ди це ту јед но став но не ва же. Ка у зал ни од нос 
зах те ва про ла зак вре ме на и не ко ши ре ње по про
сто ру. Али мо ли тва је ствар ност ко ја је у су шти ни 
из над гра ни ца вре ме на и про сто ра. Ако са знам да 
ми је не ки при ја тељ по ги нуо у не срећ ном слу ча ју, 
ово не зна чи да ће га мо ли тва мо гич но вра ти ти на
зад у жи вот. То зна чи да је у Бож јој веч но сти мо
ја мо ли тва при мље на и до бро до шла као фак тор у 
укуп ној суд би ни до тич ног при ја те ља. Бог ће учи ни
ти са њом оно што хо ће. Али то зна чи да ни ка да ни је 
ка сно да се мо ли мо!“

Фил је по ди гао обр ве. „Ствар но ве ру јеш у то, 
зар не?“ упи тао је. Ово пи та ње ни је из ра жа ва ло ни 
нај ма њу ни јан су иро ни је или скеп ти ци зма. Био је 
јед но став но из не на ђен и дир нут на чи ном на ко ји је 
Роб го во рио. Ни је био си гу ран да ли је све то при
хва тао. Али же лео је да чу је још.

По сле не ко ли ко ми ну та, ка да су обо ји ца по је
ли по коц ки цу цр не чо ко ла де ко ја је сти гла са ка
фом, Роб је по но во про го во рио. „Као и то ли ко мно
го љу ди, Фи ле, те бе је по ма ло фру стри рао и за стра
шио Мак сим Ис по вед ник. Ме ђу тим, по сто ји је дан 
аспект ње го ве ми сли ко ји би те мо гао за ни ма ти. По
ред на гла ска ко ји сам ста вио на крај њу Ствар ност и 
оно што Деј вид Бом на зи ва Не по де ље на Це ло куп
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ност ства ри, по сто ји пи та ње ак ту е ли за ци је вир ту
ел не ствар но сти ко је игра ве ли ку уло гу у квант ним 
фе но ме ни ма. Ово се укла па у иде ју да све ства ри 
има ју сво је по ре кло у Бо гу и да Бог по сто ји у свим 
ства ри ма и кроз све ства ри. Од квар ко ва до га лак си
ја Бог је тај ко ји очу ва ва и одр жа ва ствар ност кроз 
про сторвре ме. Ако овај сто на ко ји се ти и ја на сла
ња мо по сто ји из тре нут ка у тре ну так, и ако та ко ђе и 
ти и ја по сто ји мо, то је због то га што не ка моћ, не ка 
тран сцен дент на ’бо жан ска Енер ги ја’ одр жа ва све то 
и да је му смер и свр ху. Ово зна чи да сва ство ре на 
ствар ност има сво је по ре кло у Бо гу и до ла зи од Бо
га. Не као не ка ’бо жан ска ема на ци ја’ ко ју Бог лу чи 
као па сту из ту бе, већ као ствар ност ко ја је ство ре на 
ex ni hi lo, из ап со лут но ни че га. Ма да она има бо жан
ско по ре кло, она је ипак ство ре на ствар ност, ко ја се 
ап со лут но и су штин ски раз ли ку је од Твор ца.

„Нај бо љи на чин ка ко да је по сма тра мо мо гао 
би би ти у сми слу сто ич ког пој ма ’Ло го са’, крај њег 
Прин ци па ко ји ожи вља ва све што ис пу ња ва ва си о
ну. Ово је ге не ра тив на си ла ко ја је у по ре клу све га 
што по сто ји и она са др жи у се би уна пред по сто је ће 
’фор ме’ ство ре не ствар но сти. Ју стин Му че ник у II 
ве ку и Мак сим у VI и VII го во ри ли су о овим фор ма
ма као lo goi sper ma ti koi што је јед на ко оно ме што је 
Св. Ав гу стин на зи вао ra ti o nes se mi na les. На по чет ку 
Књи ге По ста ња бо жан ска Реч или Ло гос се по ја вљу
је као ’чи ни лац’ ства ра ња, кроз ко га су по ста ле све 
ства ри. Овај по јам су, знаш, пре у зе ли Еван ге ли ста 
Јо ван, Па вле у Ко ло ша ни ма, и ау тор по сла ни це Је
вре ји ма. Пре ма Мак си му, сва ка по је ди нач на ствар
ност по се ду је свој соп стве ни ло гос, ко ји де фи ни ше 
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ње ну при ро ду, њен ’раз лог по сто ја ња’ и ње ну суд би
ну. Фран цу ски пра во слав ни те о лог ЖанКлод Лар
ше (JeanCla u de Lar chet) на пи сао је обим ну књи гу 
о Мак си му. Ту он об ја шња ва да је пре ма ње ном ло
го су, сва ка по је ди нач на ствар ност по сто ја ла у Бо
гу по тен ци јал но од све веч но сти. У да том тре нут
ку, ка же Мак сим, Бог у сво јој му дро сти од лу чу је да 
ак ту е ли зу је ту мо гућ ност кроз чин ства ра ња. Сва ка 
ствар ност се ства ра ’пре ма свом ло го су’ и пре ма том 
истом ло го су Бог одр жа ва ту ствар ност кроз вре ме и 
про стор, да ре а ли зу је њен пун по тен ци јал. Ово је, 
чи ни ми се, екви ва лент но вир ту ел ном ста њу свих 
ства ри, ко је пре ма квант ној те о ри ји по ста ју ак ту е
ли зо ва не чи ном по сма тра ња. Као што ћу по ку ша ти 
да об ја сним на шим сту ден ти ма сле де ћег че тврт ка 
уве че, ве ру јем да се ова ак ту е ли за ци ја оства ру је све-
шћу Бо га. Дру гим ре чи ма, Бог је моћ ко ја ства ра ло-
го се и за тим, по сво јој во љи, до во ди сва ки иза бра ни 
ло гос из вир ту ел ног ста ња по тен ци јал но сти у ста ње 
ак ту ел но сти. Да се  пре ба ци мо на је зик квант не ме
ха ни ке, Бож ја свест је та ко ја иза зи ва де ко хе рен ци
ју: ко лапс та ла сне функ ци је не ког кван та и од го ва
ра ју ћи пре лаз из вир ту ел ног у ак ту ел но ста ње.“

„Не мо гу да те пра тим, при ја те љу!“ уз вик нуо је 
Фил. „Жао ми је што ни сам био у ста њу да слу шам 
тво ја пре да ва ња сту ден ти ма. Имаш ли не што про
тив да се по ја вим у че твр так?“

„На рав но да не,“ од го во рио је Роб. „Био би ви
ше не го до бро до шао!“

У том тре нут ку По ла и Ке рол уђо ше у со бу. „Хај
де, дра ги,“ ре кла је По ла. „Мо ра мо да иде мо ку ћи и 
да овим до бри ма љу ди оста ви мо ма ло од ове ве че ри 
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и за њих. По ред то га, ба ба не ће има ти сна ге да још 
ду го да па зи на на ше ма ле.“

Ка да су Шер ма но ви оти шли, Ке рол упи та му
жа ка ко је про шло ве че. Роб јој да де кра так ре зи ме 
раз го во ра са Фи лом, и он да се обо је по ву ко ше у ку
хи њу на ве ли ку шо љу вру ће чо ко ла де. Пре не го што 
су ле гли у кре вет, Роб је пре сло жио сво је па пи ре и 
књи ге на ма лом сто лу у ка би не ту. Раз ми шљао је о 
оно ме што је по ку ша вао да ка же о Мак си му и ло-
гоима  ства ри. Слег нуо је ра ме ни ма и на дао се да ће 
би ти бо ље сре ће у из ра жа ва њу сво јих по ен ти ка да 
се сту ден ти ску пе за за вр шно пре да ва ње.
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5.

Сре да те не де ље је па да ла 6ог ав гу ста, на пра
зник Хри сто вог Пре о бра же ња. Био је то ва жан тре
ну так у пра во слав ној ли тур гиј ској го ди ни и све ште
ник из пра во слав не па ро хи је, Отац Мајкл, је про сла
вио ве чер њу ’Бо жан ску ли тур ги ју’ или Еу ха ри стич
ку слу жбу. Би ло је при сут но са мо око два де сет пет 
љу ди, укљу чу ју ћи Рај нсо ве и Шер ма но ве. Ма лим 
хо ром је ди ри го ва ла јед на мла да же на ко ја је ди пло
ми ра ла ком по зи ци ју и глас на Креј тонЛи ју. Ње но 
не жно, али чвр сто ди ри го ва ње до ве ло је до то га да 
је са мо не ко ли ко њих мо гло да ис пу ни ову ма лу цр
кву a cap pel la, са див ном и дир љи вом пе смом. Ње не 
хар мо ни је су по ста ле је зик ве ре: „те о ло ги ја у зву ку“ 
ко ја је би ла ком пле мен тар на „те о ло ги ји у бо ји“ мно
гих ико на ко је су укра ша ва ле ико но стас и окол не зи
до ве. Мно ги од при сут них су би ли умор ни од днев
ног ра да. Па ипак ве ћи на њих је оста ла ин тен зив но 
усред сре ђе на на све ште ни ко ве ре чи и ге сто ве. Ка ко 
се слу жба од ви ја ла, мир но ћа и мир су по ста ја ли опи
пљи ви. Ово је био си ћу шни фраг мент жи во та Цр кве, 
где чо век ипак осе ћа пу но ћу За јед ни це Све та ца и 
при су ство Хри сто вог уни вер зал ног Те ла.

У овој ат мос фе ри Рајнс је за ми шљао да је ова 
ма ла за јед ни ца вер них хо ло граф ски део уни вер зал
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не Цр кве. Био је то је дан ма ју шни део Це ли не, у ко
јој је сва ки еле мент био при су тан. Ов де је Еу ха рист 
по стао ко смич ки до га ђај, ко јем је пред се да вао Ве
ли ки Пр во све ште ник, вас кр сли и про сла вље ни Син 
Бож ји. Ов де је та ко ђе пу но ћа Цр кве, ње на „ка то лич
ност“50, ре а ли зо ва на, ак ту е ли зо ва на, у јед ном дис
крет ном тре нут ку у вре ме ну и про сто ру.

Слу жба се за вр ши ла и сви су на пу сти ли цр кву. 
Отац Мајкл и ње го ва ћер ка су по га си ли све ће и по
рав на ли не ко ли ко сто ли ца у сре ди ни цр кве. За тим 
су је за кљу ча ли. На по љу су за те кли Ро ба, Ке рол, 
Фи ла и По лу ко ји су ти хо раз го ва ра ли ис под јед ног 
ма лог жи вог хра ста. Све ште ник је сви ма по же лео 
ла ку ноћ, па су он и Џе ни по че ли крат ку шет њу до 
ку ће док су ова два па ра на ста ви ли да раз го ва ра ју.

„У цр кви сам раз ми шљао,“ ре као је Роб, „да па
ро хиј ска за јед ни ца функ ци о ни ше ви ше или ма ње 
као хо ло грам.“

„Ау,“ уз дах ну ла је Ке рол. „Опет по чи њеш.“ Он
да се осмех ну ла из ви ња ва ју ћи се свом му жу ко ме је 
би ло по ма ло не при јат но.

„Не, ствар но то ми слим,“ од го во рио је Роб. „Па
ро хи ја је ће ли ја Јед не, Све те, Са бор не и Апо стол ске 
Цр кве. Па ипак, као део хо ло гра ма она ’са др жи це
ли ну’. Сва ка ће ли ја, сва ки фраг мент Те ла Хри сто вог 
пред ста вља пу но ћу Цр кве. Сва ком ло кал ном за јед
ни цом пред се да ва Христ, Пр во све ште ник. Он је тај 

50 У те о ло шком сми слу, за пре вод ре чи ка то лич ност 
(гр. καθολικη  уни вер зал ност, оп штост), че сто се ко ри сти те
р мин са бор ност као јед но од че ти ри обе леж ја Цр кве („јед на, 
све та, са бор на и апо стол ска Цр ква“  Ни кеј ски сим вол ве ре). 
Те о ло шки по јам са бор но сти пред ста вља оку пља ње у ве ри, љу
ба ви и сло бо ди. Цр ква је јед на, са бор на и не де љи ва, јер је у њој 
Хри стос. (Прим. прев.)
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ко ји у ства ри сла ви са кра мен те. Он је исто та ко тај 
ко ји, кроз ин спи ра ци ју Све тог Ду ха, об ја вљу је спа
се ње и жи вот кроз про по вед и ли тур гиј ске сти хо ве – 
бар у прин ци пу. На рав но, на мно го на чи на ло кал на 
за јед ни ца не успе ва да бу де то и по не кад дра стич но 
про ма шу је. Али прин цип оста је ис пра ван: сва ка ће
ли ја Те ла Хри сто вог, уни вер зал на Цр ква, по зва на је 
да функ ци о ни ше као да је Це ли на. Ово је, чи ни ми 
се, основ но зна че ње ка то лич но сти.“

„Да кле зар уни вер зал на,“ уз вик нуо је Фил, „ни је 
кван ти та тив на? Зар ни је су ма мно штва ин ди ви ду
ал них цр кве них је ди ни ца оно што са чи ња ва це ли
ну? Зар она – ка ко да се из ра зим –  ни је ви ше ег зи
стен ци јал на?“

„Прет по ста вљам да мо жеш та ко да ка жеш,“ 
од го во рио је Роб. „У сва ком слу ча ју, ми слим да не 
мо же мо да по бег не мо од пој ма – фун да мен тал ног 
уве ре ња – да је сва ка ло кал на цр кве на за јед ни ца 
ми кро ко смос це ли не. Мо жда ова чи ње ни ца да је бар 
ма ло на де за истин ски еку ме ни зам. Цр ква је у не
ком по гле ду рас це па на на мно штво ма лих ко ма да, 
као исе чак из хо ло гра ма. Али мо жда, као и хо ло
грам, сва ки ма ли део са др жи ’ин фор ма ци ју’, су шти
ну це ло куп не, уни вер зал не ре ал но сти. Не ки од тих 
ко ма ди ћа мо гу би ти мут ни ји од дру гих (!), али ми
слим да је без бед но ре ћи да је Бог при су тан и ак ти
ван у сва ком од њих и кроз сва ког од њих. Због то га 
ка же мо ’ми зна мо где је Дух, али не зна мо где ни је!’ 
Ме ђу тим, ре кав ши то, бит но је да не за пад не мо у 
не ку вр сту ре ла ти ви зма ко ји ви ди да је сва ки хо ло
граф ски де лић Цр кве под јед на ко ис пу њен Бож јом 
бла го да ћу и жи во твор ним при су ством. Очи глед но 
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је да ни је, као што ве ћи на еван ге ли ста, за јед но са 
про по вед ни ци ма ’Је ван ђе ља про спе ри те та’ и њи ма 
слич ним, чи ни ве о ма ја сним.“

„Ро бе,“ ре кла је По ла, „го во рио си пре не ко ве че 
да је Еу ха рист цен тар и ис пу ње ње жи во та Цр кве. Ја 
сам од га ја на у не ко ли ко про те стант ских па ро хи ја где 
је глав ни ак цент био на слу ша њу Бож је Ре чи (кроз 
по не кад не под но шљи во ду ге про по ве ди) и слу же њу 
дру гим љу ди ма, по себ но си ро ма шним и по вре ђе
ним. То сам ве о ма це ни ла. Они та ко ђе про сла вља ју 
Тај ну ве че ру с вре ме на на вре ме. Али то сва ка ко ни
је би ла глав на по ен та жи во та за јед ни це. Она је при
ка за на пре као ’спо мен’ ко ји би се исто та ко мо гао 
про сла ви ти и са со ком од гро жђа и ко ма ди ма  хле ба 
из пе ка ре, ко ли ко и са ви ном и прос фо ром51. Осе ћам 
ве ли ку раз ли ку из ме ђу оно га што сам до жи ве ла та мо 
и узи ма ња при че шћа ов де, као што смо упра во ура
ди ли. Не мо гу то да об ја сним, али бих за и ста би ла 
за хвал на ако би мо гао не што о то ме да ка жеш. У ку
ћи нам је јед на ро ђа ка ко ја па зи на де цу, та ко да ако 
имаш још не ко ли ко ми ну та, ја бих у сва ком слу ча ју 
во ле ла ве о ма мно го да чу јем шта имаш да ка жеш.“

„А и ја,“ до дао је Фил. „Бо јим се да не знам ка ко 
ка то ли ци и пра во слав ци мо гу да бу ду то ли ко уве ре
ни да хлеб и ви но за и ста по ста ју Те ло и Крв Хри сто
ва, а не са мо пред ста ве или сли ке, као ико на. Да ли 
ре чи ко је све ште ник из го ва ра за и ста ’ме ња ју’ ства
ри ко је ну ди мо у из вор бо жан ског жи во та?“

51 Прос фо ра (грч. Πρόσφορον  „при но сим“) је ква сни 
хлеб кру жног об ли ка ко ји се ко ри сти при слу же њу ли тур ги је у 
пра во слав ној цр кви. Прос фо ра, за јед но са ви ном, пред ста вља 
дар Цр кве Бо гу. Ти да ро ви се, на Ли тур ги ји, уз но се Бо гу, да би 
се по том као осве ће ни, као Те ло и крв Хри сто ва, раз да ва ли 
на ро ду. (Прим. прев.)
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„Не,“ од го во рио је Роб ем фа тич но. „Не по сто ји 
ни шта ма гиј ско у то ме. Ре чи Ли тур ги је не ма ју ни
ка кву по себ ну моћ са ме по се би. Као и сва ка мо
ли тва, оне су са мо при зи ва ња. Оне по зи ва ју Све тог 
Ду ха да си ђе ’на нас и на ове да ро ве ко ји се ов де ну
де’, као што ка же текст слу жбе. Оно што се де ша ва у 
то ку Ли тур ги је, ко ја се од ви ја по сте пе но од по чет ка 
до ње ног кра ја, је да Бог од го ва ра на на ше при зи ва
ње и сам оба вља ту ’про ме ну’.

„Ја на то гле дам ова ко. Ма да ни сам уоп ште си
гу ран да би се ка то лич ки и пра во слав ни те о ло зи сло
жи ли или ко ри сти ли исти је зик да из ра зе оно што је 
ве ро ват но нај не и зре ци ви ја ми сте ри ја од свих. За
пад не Цр кве  ка то лич ка, ан гли кан ска и не ке дру ге 
– већ ду го вре ме на по ку ша ва ју да об ја сне шта се де
ша ва у Еу ха ри сти ји ка да се го во ри о ’транссуп стан
ци ја ци ји’. Не ко ли ци на пра во слав них из во ра ко ри
сти ову тер ми но ло ги ју, али то ни је истин ски еле
мент пра во слав ног уче ња. Ре че но при лич но гру бо, 
’тран ссуп стан ци ја ци ја’ учи у осно ви да ’слу чај ни’ 
еле мен ти хле ба и ви на – њи хо ве спо ља шње ка рак
те ри сти ке као што су из глед, тек сту ра, укус, и та ко 
да ље – оста ју не про ме ње ни, док се ’суп стан ца’ или 
су шти на тих еле ме на та тран сфор ми ше у Те ло и Крв 
Хри сто ву. То је Ари сто те лов је зик и он ни ка да ни је 
био ствар но при хва ћен у Ис точ ним Цр ква ма. Грч
ки тек сто ви еу ха ри стич ке Ли тур ги је (ко је су пре
у зе ли Ру си и оста ли) го во ре о ’ме та мор фо зи’, ко ја 
се че сто пре во ди јед но став но као ’про ме на’. Це ла 
слу жба је по све ће ње, али по себ но еу ха ри стич ка мо
ли тва ко ја са др жи ’ре чи ин сти ту ци је’, anam ne sis или 
спо мен и по све ће ње у ужем сми слу. Ср це це ле Ли
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тур ги је, ка ко те о ло шки та ко и у сми слу ње не књи
жев не струк ту ре, је ре че ни ца ко ја за вр ша ва спо мен: 
’Тво је ро ђе не од Твог ро ђе ног ну ди мо Ти, у име свих 
и за све!’ Це ла слу жба, дру гим ре чи ма, пред ста вља 
ре ци проч но ну ђе ње из ме ђу нас и Бо га. Он нам ну ди 
зе маљ ске еле мен те пше ни це и гро жђа. Ми од њих 
пра ви мо ви но и хлеб, или век не прос фо ре, ко јим Му 
уз вра ћа мо по ну де. Он за тим ’ша ље’ Све тог Ду ха на 
нас и на ове да ро ве, да их ’про ме ни’, да их ’пре о
бра зи’ у Те ло и Крв Хри сто ву. Ми при хва та мо ове 
ства ри као крај њи из вор жи во та, на го ве штај веч
ног Бан ке та на ко ји смо по зва ни да уче ству је мо у 
Кра љев ству Бож јем. Ово је основ на ше ма, ка ко је 
ја раз у мем. Све је по ну да. Бог ну ди се бе на ма, кроз 
Крст Хри стов и еу ха ри стич ке да ро ве, а ми му за уз
врат ну ди мо се бе. Због то га се Ли тур ги ја за вр ша ва 
са сла њем вер них у оп ште дру штво, да на ста ве Хри
стов рад ’за жи вот и спа се ње све та’.“

„Ја још увек не схва там ка ко хлеб и ви но ствар
но по ста ју Те ло и Крв Хри сто во,“ при го во рио је 
Фил. „Шта се ствар но де ша ва? Или то мо ра мо да 
при пи ше мо ’ми сте ри ји’?“

„Не ми слим та ко,“ од го во рио је Роб. „Да, то је
сте ми сте ри ја. Али ’ми сте ри ја’ је са мо дру га реч за 
’са кра мент’. Ов де се ра ди о то ме ка ко Бог се бе чи ни 
при сту пач ним на на чин ко ји је – ми слим да то мо
же мо ре ћи – он то ло шки. У Еу ха ри сти ји Он нам ну
ди ве о ма ствар но уче шће у Ње го вом соп стве ном бо
жан ском жи во ту. Ка ко се то до га ђа? Шта је то што 
нам омо гу ћа ва да ствар но је де мо Те ло Хри сто во и 
пи је мо крв Хри сто ву?

„Нај пре, мо ра да нам бу де ја сно да не го во ри
мо о Хри сто вом те лу и кр ви ка кви су би ли ка да је 
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ви сио на Кр сту. Не ки ми сти ци су има ли ис ку ство у 
ко ме су ствар но ку ша ли то ме со и пи ли ту крв ка
да су при ма ли Све то При че шће. По мом ми шље њу, 
то је за стра ње ње. Пра во слав но раз у ме ва ње то га је 
да ми при ма мо при че шће у Те лу и Кр ви вас кр слог и 
про сла вље ног Хри ста. Ово је Христ у сво је две при
ро де, бо жан ској и чо ве чан ској. Али то чо ве чан ство 
је пре о бра же но та ко да ви ше ни је оно што је би ло 
пре не го што се Христ оте ло тво рио и пре о бра зио 
га сво јим Вас кр се њем и Ваз не се њем. Ка да се Христ 
’ваз но си у не бо’, он из вр ша ва пот пу ну об но ву људ
ске при ро де. Он је, та ко ре ћи, вра ћа у ста ње ле по те 
и са вр шен ства ко је је Бог на ме нио за њу пре оно га 
што на зи ва мо Пад, ко ји зна чи на ше лич но оту ђе ње 
од Твор ца Жи во та про у зро ко ва но на шим гре хом и 
по бу ном.“

Роб је за ћу тао за тре ну так, а за тим на ста вио. 
„Али то не да је од го вор на тво је пи та ње о то ме шта 
се за и ста де ша ва ка да се из вр ша ва про ме на од хле
ба и ви на до Те ла и Кр ви про сла вље ног Хри ста.

„Во лим да на то гле дам на овај на чин. Ви сте 
сви ма кар ма ло упо зна ти са пој мом су пер по зи ци је. 
О то ме сам го во рио на шим сту ден ти ма на са стан ци
ма че тврт ком уве че. По ку ша вао сам да об ја сним да 
об ли ци су пер по зи ци је и спле те но сти по ста вља ју су
прот но сти јед не по ред дру гих или, у сва ком слу ча ју, 
пред ме те или дру ге ре ал но сти ко је су у дру га чи јим 
фи зич ким ста њи ма. Је дан при мер је Шре дин ге ро ва 
чу ве на мач ка у ко јем је она и ’мр тва’ и ’жи ва’ све 
док је не опа зи мо отва ра њем ку ти је у ко јој се на ла
зи. Дру ги при мер је ду ал ност та ласче сти ца о ко јој 
си ме чуо да сам го во рио ра ни је. Елек трон, на при
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мер, мо же да се по на ша и као че сти ца и као та лас. 
За ви сно од то га ка ко по ста ви мо екс пе ри мент, мо
же мо да опа зи мо да је он или у јед ном или у дру гом 
об ли ку. 

„Не мо гу то да до ка жем ни на ко ји на чин, али 
ве ру јем да сличнe суперпозицијe или спле те но сти 
по сто је из ме ђу ма те ри јал них, ’зе маљ ских’ еле ме на
та хле ба и ви на и бо жан ског, ’не бе ског’ Те ла и Кр ви 
Хри сто ве ко је при ма мо на Еу ха ри сти ји. Два ра ди
кал но раз ли чи та ста ња – на зо ви мо их ’ма те ри јал
но’ и ’ду хов но’ или ’има нент но’ и ’тран сцен дент но’ 
– су пер по ни ра на на та кав на чин да та ста ња по ста ју 
спле те на. Да упо тре би мо мо жда јед ну гру бу ана ло
ги ју, ин фор ма ци ја о не бе ском Те лу и Кр ви се ко му
ни ци ра на зе маљ ски хлеб и ви но и ти ме их ’тран
сфор ми ше’ или ’ме ња’ у ствар ну суп стан цу оних 
бо жан ских ре ал но сти. Чи ни ми се да су фе но ме ни 
су пер по зи ци је и спле те но сти увер љи ви ји на чин да 
се за ми сли Еу ха ри стич ка ми сте ри ја од дру гих об ја
шње ња као што је кла сич но раз у ме ва ње ’тран ссуп
стан ци ја ци је’. Али то је пи та ње ко је ћу мо ра ти да 
оста вим те о ло зи ма!“

Ве чер ња све тлост је бр зо не ста ја ла. Из там ног 
обла ка у да љи ни бље сну ла је му ња та ко да је за тре
ну так осве тли ла ли ца ова два па ра, пре тва ра ју ћи их 
у аве тињ ски бе ла. Гром ко ји је за тим усле дио тр гао 
их је, а ехо је убр зо био пра ћен луп ња вом круп них 
ки шних ка пи по др ве ћу и по тро то а ру.

„Бо ље да кре не мо у бр да,“ ре као је Фил. „Ро бе, 
ви де ће мо се су тра уве че. Ла ку ноћ обо ма.“

Њих че тво ро до ђо ше до сво јих ау то мо би ла док 
их је ло кал ни пљу сак на то пио, као и све око њих. 
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Пре стао је ско ро чим је и по чео и оба па ра су се 
од ве зла, мо кра до ко же. Ка да су сти гли ку ћи, Роб и 
Ке рол су пла ти ли да ди љу и за гр ли ли То ми ја за ла ку 
ноћ. Он се ма ло по жа лио што га је по ква си ла мо кра 
оде ћа ње го вих ро ди те ља. Пре сву кли су му пи џа му 
и очи та ли крат ку мо ли тву, па га гур ну ли у кре вет. 
Пре не го што су се Роб и Ке рол сву кли и оти шли 
под туш, по пи ли су сво ју ноћ ну шо љу ка ка оа и ма
ло по раз го ва ра ли о кон ве р за ци ји ко ју су има ли са 
Шер ма но ви ма из ван цр кве. Ке ро ли је тре ба ло не
ко ли ко ми ну та да пре у сме ри ми сли свог му жа са 
ли тур гиј ских ства ри на не што ви ше брач но. Он је 
по ла ко при стао, али му је би ло дра го што је сте. То
ми је чвр сто спа вао и ве че се за вр ши ло у спле те ном 
бла жен ству.

Сле де ћег ју тра, Роб је за те као Ада ма за ње го вим 
уо би ча је ним сто лом у фо а јеу фа кул те та. Био је наг
нут над ђе вре ком и шо љом ка фе и раз го ва рао са јед
ним мла дим афроаме рич ким сту ден том ин струк то
ром ко га је не дав но за по сли ла Мар га рет Ван ден бе рг 
за Од сек ма те ма ти ке. Они мах ну ше Ро бу да им се 
при дру жи. Узео је ка фу, кро а сан и при ме рак днев них 
но ви на, а за тим при ву као сто ли цу и сео из ме ђу њих 
дво ји це. Слу шао је док је но во до шли ца, Бра јан Син
глтон, оба ве шта вао Ада ма о про јек ту на ко јем је ра
дио за ма те ма тич ки раз ред у гим на зи ји. Те ма је би ла 
ре ал ни и има ги нар ни бро је ви. Бра јан је по ку ша вао 
да об ја сни ка ко ква драт не ког ствар ног бро ја мо же 
да има за ре зул тат не га тив ну вред ност, ако се ствар
ни број по мно жи са има ги нар ним бро јем i, ко ји је 
ква драт ни ко рен од 1. „На при мер,“ ре као је Бра јан, 
„мо же мо да тран сфор ми ше мо ствар ни број 3 у има
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ги нар ни број 3i, ко ји нам, ка да се диг не на ква драт, 
да је про из вод 9.“

„Фа сци нант но,“ ре као је Адам, док је гриц као 
свој ђе врек. „Ни сам си гу ран да ви дим у че му је по
ен та то га, али је за ни мљи во… На че му још ра диш?“

Бра јан се ши ро ко осмех ну, за хва лан за мо гућ
ност да ма ло раз го ва ра о сво јој стра сти ко ја је че сто 
из гле да ла да је са мо ње го ва.

„По ку ша вам да уве дем ква тер ни о не у је дан од 
раз ре да,“ ре ко је по но сно.

Роб је и да ље ћу тао. Адам се за ка шљао и при
знао да се овај кон кре тан пред мет ни је по ја вљи вао 
на ње го вим пост ди плом ским кур се ви ма би о ло ги је.

„Па шта је то у ства ри?“ упи тао је Адам, по гле
дав ши ле ти мич но Ро ба.

Бра јан по че да об ја шња ва да ве ћи на про бле
ма у мно же њу укљу чу ју ко му та тив не про ра чу не. 
„То јест,“ на ста вио је, „ре ци мо да ће опе ра тор зна
ка мно же ња до ве сти до истог ре зул та та ко ји год да 
је ре до след бро је ва у пи та њу. На при мер, 2x3=3x2. 
Ре до след бро је ва 2 и 3 је не ва жан, ре зул тат је исти. 
Ово ни је слу чај са ква тер ни о ни ма, ко ји су не ко му
та тив ни. Је дан чо век по име ну Ви ли јем Ха мил тон је 
по чет ком 1840тих тра жио на чин да при ка же тач ке 
у тро ди мен зи о нал ном про сто ру ко ри шће њем сло
же них бро је ва. Уста но вио је да ни је мо гао успе шно 
да мно жи три ко ор ди на те ко је де фи ни шу не ку тач
ку на рав ни, али опе ра ци ја би ус пе ла ако би мно
жио ’че твор ке’ ко је је по том на звао ’ква тер ни о ни
ма’. Они су ге не рал но при ка зи ва ни са че ти ри ствар
на бро ја a, b, c и d, при че му се по след ња три мно же 
са је ди ни ца ма i, j i k и да ју a+bi+cj+dk.“
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„Прет по ста вљам да има ју не ку из у зет но прак
тич ну при ме ну,“ уз вик нуо је Адам су во док је жвр
љао не ко ли ко на по ме на на па пир ном сал ве ту. Бра
јан је на ста вио да го во ри још ма ло, на во де ћи њи хо
ву ко ри сност за пра вље ње про ра чу на ко ји се од но се 
на та кве ства ри као што је тро ди мен зи о нал на ра чу
нар ска гра фи ка. Адам је слу шао уч ти во док је Бра
јан да вао за кључ но об ја шње ње и оти шао на час. Роб 
је за вр шио ка фу и по гле дао но ви не ко је је ра ши рио 
пре ко по ло ви не сто ла.

„За и ста не мо гу да вас пра тим, љу ди,“ при знао 
је Адам. „Али не што што је онај мла ди мо мак ре као 
о има ги нар ним бро је ви ма, на те ра ло ме је да се за
пи там. Ге дел52 и љу ди као што је он из гле да да ве ру
ју да бро је ви по сто је не за ви сно од људ ског ра зу ма. 
Да ли ми слиш да је то исти на? На рав но да ’ре ал ни 
бро је ви’ по сто је, као што је Бра јан го во рио. Али да 
ли то зна чи да је про стор не ка ко пун це лих бро је ва 
са по крет ним за ре зом? Знам да то зву чи ап сурд но. 
Али шта ти ми слиш?“

„Ми слим,“ од го во рио је Роб, „да све што мо же
мо да ка же мо је не што ова ко. Бро је ви, као и но те, 
по сто је на од ре ђе ни ’вир ту ел ни’ на чин у то ме што 
има ју по тен ци јал да по ста ну ак ту е ли зо ва ни у фор
ми ма те ма тич ких фор му ла или му зич ких ком по зи
ци ја. Ипак је то за ни мљи во пи та ње, ко је се ди рект

52 Kurt Fri e drich Gödel (19061978), је дан од глав них 
осни ва ча мо дер не ма те ма тич ке ере у ме та ма те ма тич кој ло
ги ци. По знат по сво јим Те о ре ма ма не пот пу но сти, ко је спа да ју 
у ма ли број кључ них те о ре ма у ма те ма ти ци 20. ве ка. У свом 
фи ло зоф ском ра ду Ге дел је фор му ли сао и бра нио ма те ма тич
ки пла то ни зам, гле ди ште по ко јем је ма те ма ти ка де скрип тив
на на у ка или ал тер на тив но да је по јам ма те ма тич ке исти не 
објек ти ван. (Прим. прев.)
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но укла па у не ке од оних ства ри ко је по ку ша вам 
да пре не сем мо јим сту ден ти ма че тврт ком уве че. У 
из ве сном сми слу, це ло куп ну ре ал ност ка рак те ри ше 
тај по тен ци јал. Ако квант не че сти це мо гу да по сто је 
у вир ту ел ном ста њу, ’из ме ђу иде је и ре ал но сти’, он
да из гле да ра зум но да исто ва жи и за ма те ма тич ке 
сим бо ле (ре ал не и има ги нар не бро је ве, опе ра то ре, 
итд.) и му зич ке хар мо ни је. Да ли мо же мо да иде мо 
ода тле до иде је да кон крет ни бро је ви у ства ри леб де 
та мо уна о ко ло, не мо гу да ка жем. Сва ка ко не зву чи 
ве о ма ве ро ват но. Али опет, те о ре ти ча ри су пер стру
на ће твр ди ти да су фер ми о ни и бо зо ни – све фун
да мен тал не че сти це и си ле ко је по сто је – ре зул тат 
ви бра ци ја си ћу шних вла ка на енер ги је. Као што сам 
ис та као мо јим љу ди ма, те ’су пер си ме трич не’ стру
не мо жда ис пу ња ва ју ва си о ну му зи ком. Пи та ње би 
он да би ло да ли му зи ку тре ба сма тра ти вир ту ел ном 
или ствар ном.“

„Те шко ми је да раз у мем,“ од го во рио је Адам, 
„да за ми шљам не за ви сно по сто ја ње сло бод но леб
де ћих но та та мо не где. То ми из гле да још ма ње ве
ро ват но од не за ви сног по сто ја ња бро је ва. Све је то 
су ви ше чуд но.

„Пи там се да ли је то ишта чуд ни је од има ги
нар них бро је ва и ква тер ни о на о ко ји ма је го во рио 
Бра јан,“ ре као је Роб за ми шље но. „Чуд но је. Тек 
што по ми слим да сам по чео да раз у мем шта је су
шти на ре ал но сти, љу ди поч ну да по ста вља ју ова ква 
пи та ња. Це ла ова ствар је ви ше не го чуд на.“

Адам уста де од сто ла, по ку пи сал ве ту на ко јој 
је жвр љао за бе ле шке о Бра ја но вим ко мен та ри ма 
и стр па је у џеп. Мах нуо је Ро бу у знак по здра ва и 
оти шао сво јим пу тем.
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Ка сни је тог по по дне ва, Роб је отво рио свој лап
топ да про ве ри елек трон ску по шту. На шао је по ру
ку ко ја му је по сла та са мо не ко ли ко ми ну та ра ни је. 
Би ла је то не ка ква ша љи ва пе сми ца, ком по но ва на у 
ње го ву част:

A + би где је i =√-1 →a + bi + cj + dk

Сви бро је ви ко је ко ри сте ма те ма ти ча ри
Др же се ши ро ких ко му та тив них усло ва,
Док Ха мил то но ве ква тер ни о но ве фор ме
Кр ше ал ге бар ске тра ди ци је нор ме,
И за до во ља ва ју ње го ве нај ва тре ни је ам би ци је.

Тај ге ни је је је дан од при ви ле го ва не не ко ли ци не
Ко ји до но се у сво ју област не што за па њу ју ће но во
Ма да бих ви ше во лео на на ђем зад њу број ку од пи,
Мо рам по ни зно да при знам дру ги ма да сам ја
Је два у ста њу да ре шим два плус два!

Би ла је пот пи са на „Са сим па ти ја ма, Адам.“
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6.

До сре ди не ав гу ста ра на ју тра су по че ла да се 
би ва ју све жи ја и ма ње те шка. Већ не ко ли ко да на 
Рај нсо ви и Шер ма но ви су пла ни ра ли сед мо днев ни 
од мор на пла ни на ма Блу Риџ ко је су се на да ли да 
по се те по чет ком сеп тем бра, не по сред но пре по чет
ка но вог се ме стра. Ка да је По ла из вр ши ла ре зер ва
ци је за све њих у хо те лу са до руч ком бли зу Бло у инг 
Ро ка, обе по ро ди це су се са ста ле у су бо ту ују тро у 
до му Рај нсо вих да фи на ли зу ју пла но ве и до не су од
лу ку о пре ци зној мар шру ти. Ке рол и Роб су спре ми
ли до ру чак и та ман док су се да ли за сто у па тиу ка да 
је те ле фон за зво нио. Био је то Отац Мајкл.

„Ро бе,“ ре као је, „на дам се да те не зо вем су
ви ше ра но јер је су бо та. Али ов де ми је је дан до
бар при ја тељ ко ји би ве о ма во лео да те упо зна. Он 
пре да је на те о ло шкој шко ли на Уни вер зи те ту Дјук и 
при лич но је за ин те ре со ван на осно ву оно ма ло што 
сам мо гао да му ка жем о пре да ва њи ма ко ја др жиш 
не ки ма од тво јих љу ди на Креј то ну. Мо ра да се вра
ти ве че рас. Има ли ика кве шан се да га до ве дем код 
те бе у не ко вре ме да нас, ма кар и на не ко ли ко ми
ну та?“

„На рав но да мо жеш,“ од го во рио је Роб. „У ства
ри, за што ти и он не до ђе те од мах са да и при дру жи
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те нам се на до руч ку. Фил и По ла су ов де. Има мо 
ја ја, ма фи не и ка фу, али ви сте ви ше не го до бро до
шли. И до ве ди Реј чел са со бом.“

„Нај леп ше ти хва ла,“ од го во рио је Мајкл. „Реј
чел про во ди дан код сво је мај ке, али мо гу да по ве
дем Џе ни да се игра са То ми јем, ако ни је про блем.“

„На рав но да ни је!“ ре као је Роб. „Они су ве ли ки 
дру га ри и то ће оку пи ра ти То ми ја док ми бу де мо 
раз го ва ра ли.

Два де сет ми ну та ка сни је Отац Мајкл се упар ки
рао пред ула зом. По здра вио је сва ко га и пред ста вио 
им свог при ја те ља, Ари сто те ла За ни са. „Он је Грк,“ 
ре као је Мајкл глу мље ним ша па том. За нис се ис це
рио и са ми ни мал ним ак цен том за мо лио све да га 
зо ву Те ли. 

Њи хов гост је пре да вао на Уни ве р зи те ту Дјук 
то ком про те кла три се ме стра. Док то ри рао је на 
Бо го слов ском фа кул те ту у Со лу ну. По сле не ко ли
ко го ди на ка да је ра дио као аси стент пре да вач на 
свом не ка да шњем фа кул те ту, пре се лио се у Сје ди
ње не Др жа ве и не ко вре ме пре да вао на ма лом те
о ло шком се ми на ру у Ро у но у ку. Књи га ко ју је об ја
вио о би блиј ској хер ме не у ти ци при ву кла је па жњу 
не ко ли ци не чла но ва фа кул те та на Дју ку, и по сле 
не ко ли ко раз ву че них пре го во ра, за по слио се као 
аси стент про фе сор за Но ви За вет. Те ли је во глав но 
ин те ре со ва ње је би ло по че ци хри шћан ства и раз вој 
ра них хри шћан ских за јед ни ца око Ме ди те ра на. Већ 
је ужи вао ви со ко по што ва ње сво јих ко ле га као екс
перт за Све тог Па вла, по себ но за апо сто ло во ко ри
шће ње ли тур гиј ских ма те ри ја ла за из ла га ње ње го ве 
хри сто ло ги је.
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Ка да су се сви сме сти ли за сто лом у па тиу, По ла 
и Ке рол су по слу жи ле кај га ну и ја ку ка фу. У ме ђу
вре ме ну, То ми и Џе ни су на из ме нич но љу ља ли јед
но дру го на љу ља шци од ау то мо бил ске гу ме у зад
њем дво ри шту. Му шкар ци су не ко вре ме ћа ска ли 
о Те ли је вом ака дем ском по љу и сту ди ја ма ко је је 
за вр шио. На кра ју се раз го вор окре нуо ка да на шњој 
Цр кви и ака дем ским уста но ва ма. 

„Је дан раз лог за што сам же лео да те упо знам, 
Ро бе, је што ме бри не ту жно ста ње апо ло ге ти ке у 
да на шњој ака дем ској кли ми. Све је по ста ло по ла ри
зо ва но, из ме ђу сла бог и че сто ире ле вант ног ’еван ге
ли зма’ с јед не стра не, и пу ког исто ри ци зма, с дру
ге. Кљу ка мо на ше сту ден те те о ло ги је чи ње ни ца ма о 
Би бли ји, исто ри ји Цр кве, и та ко да ље, али им ма ло 
или уоп ште не по ма же мо да то све аси ми лу ју у се
бе да би мо гли да жи ве и про по ве да ју са уве ре њем. 
Прет по ста вљам да је мо ја нај ве ћа за бри ну тост што 
ви ше не ма пра вих про ро чан ста ва. Има мо мно штво 
спе ци ја ли ста у сва кој мо гу ћој и не мо гу ћој ака дем
ској обла сти, али смо из гу би ли те о ло шку ви зи ју ко ја 
је по треб на да се све то са оп шти на сми слен на чин 
збу ње ном, не за ин те ре со ва ном и скеп тич ном све ту.“

„Бо јим се да је то исти на,“ од го во рио је Роб. „Че
сто ми слим о оно ме што је Алек сан дар Шме ман ре
као о од ре ђе ној гру пи ути цај них би блиј ских уче ња ка 
и те о ло га да нас и њи хо вој фик са ци ји на исто риј ске 
чи ње ни це: ’Они све зна ју’, ре као је, ’и ни шта не раз у
ме ју!’ На ра во да же ли мо чи ње ни це. И по треб на нам 
је исто ри ја. Али ако је то циљ све га то га, он да оне 
не ма ју ни ка кву ствар ну свр ху. То је на чин на ко ји 
фор ми ра мо на ше сту ден те те о ло ги је. Од њих пра
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ви мо уче ња ке уме сто па сти ре и слу ге. На на шим се
ми на ри ма они до би ја ју од ре ђе ни сте пен зна ња, али 
ве ћи на њих не ма пој ма ка ко да га пре не су – ка ко да 
об ја ве је ван ђе ље – као из вор на де и жи во та.“

„Исто ва жи и за на ше па ро хиј ске цр кве,“ до да де 
Отац Мајкл. „Ве ћи на на ших про по ве ди су ’пре да ва
ње’ уме сто ’пр о по ве да ње’. И ја сам крив за то. Као 
што је Те ли ре као, ових да на вла да не ста ши ца про-
ро ка. У сва ком слу ча ју, истин ско про ри ца ње је дар 
ко ји ту жно ма ли број нас има: об ја ви ти и убе ди ти 
љу де око нас да је њи хо во ви ђе ње ства ри тра гич но 
огра ни че но, и да је свет у сво јој ду би ни ствар но ме
сто не ве ро ват не ми сте ри је и ле по те. Да нам је Бог 
за и ста дао свр ху, као што твр ди Роб, и да из ван на
ше не за си те жуд ње за ’ства ри ма’ по сто ји ши ро ка 
област зна че ња, исти не, сла ве! Ка ко ја то раз у мем, 
то је глав ни раз лог за што је Роб же лео да при пре ми 
сво ју се ри ју пре да ва ња че тврт ком уве че ко ју др жи 
не ки ма од бив ших сту де на та са Креј то на.“

„Би ло би сјај но ако бих мо гао да успем у то ме,“ 
од го во рио је Роб. „Ве ћи на љу ди ко ји су по ха ђа ли 
ова пре да ва ња из гле да ју озбиљ но и по све ће но. Ра
до зна ли су да са зна ју ка кав је свет и шта га то по
кре ће. Прет по ста вљам да мо гу мал ки це да им по
мог нем. Али, као што ка же Те ли, њи ма је по тре бан 
пра ви про рок да би им пре нео ту по ру ку.“

Раз ми шљао је је дан тре ну так и за тим на ста вио. 
„За и ста је иро нич но. Мно ги од њих, као и ве ћи на 
мо јих ко ле га, сма тра ју ме на ив ним јер го во рим о 
ства ри ма ко је се не мо гу до ка за ти или чак ви де ти. 
Па ипак они – а и ја та ко ђе – го во ре све вре ме, са 
од луч ним из ра зом ау то ри те та, о су ба том ским че
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сти ца ма и уни вер зал ним по љи ма ко ја исто та ко не 
мо же мо ви де ти. ’Ах’, ка жу они, ’али ми мо же мо да 
ви ди мо деј ство у ак це ле ра то ри ма че сти ца!’ Са мо
је стра не, ја мо гу да ви дим деј ство Бо га и ду хов не 
ствар но сти у жи во ти ма ве о ма мно го љу ди око ме не 
и чак мо гу да осе тим не што од то га у се би, ма ко ли
ко да је ми ни мал но. Али за њи хов на чин ми шље ња, 
то се не ра чу на. ’Апо ло ге ти ка’ је за ве ћи ну нас да
нас све де на на из ви ња ва ње дру гим љу ди ма за ве ру 
ко ју ми има мо, а они не ма ју!“

„Да ли је оно што ра диш на тим пре да ва њи ма 
не ки об лик апо ло ге ти ке?“ упи та Те ли.

„Ни сам си гу ран да бих то мо гао та ко на зва ти,“ 
од го во рио је Роб. „Не по ку ша вам да про зе ли ти зу
јем или чак да ’еван ге ли зу јем’ у кон вен ци о нал ном 
сми слу. То јед но став но не од го ва ра пу бли ци као 
што је мо ја, а ни сту ден ти ма ко ји сту ди ра ју би ло 
шта дру го сем не ке бо го слов ске шко ле. Али у ме
ри у ко јој по ку ша вам да отво рим умо ве не ко ли ци не 
љу ди за Ствар ност ко ја је иза све га и да уве рим бар 
не ко ли ко њих да је ва си о ну ство рио и да је одр жа ва 
Бог ко ји је за и ста во ли це лу, као и нас, он да би ваљ
да мо гао да то на зо веш не ком вр стом апо ло ге ти ке.“

Ке рол је ушла са све жим ти га њем кај га не, по
слу жи ла је и за тим се ла по ред По ле. Де ца су ци ча ла 
и сме ја ла се и пот пу но ужи ва ла у соп стве ном дру
штву. Од ра сли су их по сма тра ли не ко вре ме, а за
тим се вра ти ли на пи та ње фи зи ке и ње не ре ле вант
но сти за те о ло ги ју. По ста ви ли су Ро бу још не ко ли ко 
пи та ња о ње го вом при сту пу квант ној те ро ри ји и ка
ко она, по ње го вом ми шље њу, мо же да осве тли из 
јед ног дру га чи јег угла ства ри као што је док три на о 
Трој ству и ства ра њу све та. Те ли ни ка да ра ни је ни је 
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раз ма трао па ра ле ле или ана ло ги је ко је је Роб на пра
вио за сво је слу ша о це, као ни ка ко је ис ку ство Бож јег 
ин тим ног при су ства и ан га жо ва ња у све ту и људ ском 
жи во ту до ве ло до за кључ ка да је ства ра ње све та ре
зул тат не пре кид не бо жан ске ак ци је. По себ но га је 
ин три ги ра ла ми сао да је крај ња бо жан ска Ствар ност 
она ко ја ства ра све ства ри и одр жа ва их све кроз вре
ме нео дво ји ва од би блиј ског Бо га ко ји се бе от кри
ва као ро ди те ља, по ни зног и са мо жр тву ју ћег. Ни је 
мо гао са свим да схва ти ка ко се це ла ва си о на мо же 
пој ми ти као огром ни хо ло грам. Али га је при вла чи
ла и уве ра ва ла иде ја да све што по сто ји, укљу чу ју ћи 
људ ски жи вот, по ти че из не ке ду бље, тран сцен ден
тал не ре ал но сти ко ја се ра зум но мо же на зва ти Бо
гом. По сте пе но су се сло жи ли са Ро бо вим пој мом да 
је Христ, веч ни Син Бож ји, за и ста ’ар хе тип’ људ ског 
по сто ја ња и да је ствар ни сми сао у жи во ту ’сла ви ти 
Бо га и за у век ужи ва ти у Ње му’, као што пи ше у ста
ром Ре фор ми са ном ка ти хи зи су. Те ли је ма ло при ти
снуо Ро ба да му об ја сни би блиј ско твр ђе ње да је сва
ко људ ско би ће ство ре но ’по Бож јој сли ци’, као што 
су из ја вљи ва ли Цр кве ни Оци, да од жи во та на пра ви 
не пре ста но хо до ча шће ’по Бож јем ли ку’53.

53 Књи га по ста ња 1:26. У стан дард ном пре во ду Би бли је 
Ђу ра Да ни чи ћа овај стих гла си: ’По том Бог ре че: да на чи ни мо 
чо вје ка по сво је му об лич ју, као што смо ми…’ не по сто ји ова 
ди стинк ци ја из ме ђу Ima ge (об лич је, сли ка) и Li ke ness (лик). У 
пре во ду Лу ја Ба ко ти ча ова ди стинк ци ја је са чу ва на и овај стих 
гла си: ’За тим Бог ре че: Да на чи ни мо чо ве ка по об лич ју и по 
при ли ци на шој…’ ма да је зна че ње ма ње ја сно од ен гле ских 
пре во да: Then God said, „Let Us ma ke man in Our ima ge, ac cor
ding to Our li ke ness; или „Let Us ma ke man in Our ima ge, af ter 
Our li ke ness’ – Да на чи ни мо чо ве ка по на шој сли ци, пре ма на
шем ли ку. – За што је ов де ко ри шће на мно жи на (да са чи ни мо, 
по на шем…), са свим је дру го пи та ње. (Прим. прев.) 
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Ово их је од ве ло у област ети ке, ко ја је на крат
ко скре ну ла на пи та ња по ли ти ке и со ци јал не прав
де. Фил је за мо лио за још јед ну шо љу ка фе. По ла 
му је ис пра зни ла џе зву у шо љу, па су сви за кљу чи ли 
да тре ба да иду ку ћи. Те ли је мо рао да спре ми рад 
за пред сто је ћи би блиј ски се ми нар на Дју ку, док су 
оста ли же ле ли да до не су од лу ку ко јом маршру том 
да иду кроз Блу Риџ пла ни не. Отац Мајкл је по вео 
Џе ни ко ја је же ле ла да оста не код Рај нсо вих, чак и 
ако је то зна чи ло да ће мо ра ти да пре но ћи код њих, 
али се њен про тест бр зо за вр шио, па су се она и То
ми не вољ но по здра ви ли. Те ли се за хва лио на раз го
во ру и обе ћао да ће оста ти у кон так ту. Ка да су сви 
оти шли, Роб и Ке рол су очи сти ли сто и упу ти ли се у 
ку хи њу да опе ру су до ве.

Тог по по дне ва Ке рол је ушла у Ро бов ка би нет. 
Он је у ру ка ма др жао гла ву и ис пу стио су мо ран уз
дах. „Свест,“ ре као је. „Шта је до ђа во ла свест? Про
чи таш де сет књи га о тој те ми и на ђеш де се так раз
ли чи тих де фи ни ци ја. Не у ро ло зи ка жу јед ну ствар, 
фи ло зо фи ка жу не што дру го, а ми сти ци са мо ћу те и 
осме ху ју се. Све је то ве о ма фру стри ра ју ће.“

Ке рол при ђе свом му жу иза ле ђа и по че не жно 
да му ма си ра ра ме на. „Тек је су бо та,“ ре кла је. „Још 
увек имаш не ко ли ко да на да то раз ја сниш. Са мо на
ста ви да и да ље раз ми шљаш и да се мо лиш за то. 
Би ће ти ја сно. То се увек де ша ва.“

„Да,“ ре че Роб сну жде но. „Са мо се на дам да ће 
се то де си ти пре че тврт ка уве че. Ово је по след ње 
пре да ва ње ко је ћу одр жа ти тим љу ди ма. Ка ко да им 
об ја сним оно што је нај зна чај ни је у њи хо вом жи во
ту? Ка ко да их уоп ште за ин те ре су јем за то пи та ње?“
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Ке рол га је по љу би ла у пре ра но оће ла ве ло ме
сто на гла ви и вра ти ла се у ку хи њу. Роб пру жи ру
ку ка сто лу по ред ње га, из ва ди де бе лу фа сци клу са 
члан ци ма, пре пу ну сли ка мо зга сни мље них ске не
ром и ди ја гра ма не у рон ских ве за, и спу сти је на 
угао свог рад ног сто ла. За тим је узео пар књи га ко
је је про чи тао ра ни је о ‘све сној ва си о ни’ и ‘фи зи ци 
све сти’. Ове су му би ле од по мо ћи, али ни су би ле ни 
бли зу по год не за Ро бо во нај о снов ни је пи та ње: У ка
квом је од но су свест пре ма мо згу, пре ма уму, и пре
ма оно ме што хри шћа ни и дру ги на зи ва ју ду шом?

То ком сле де ћа три да на Роб је ве ћи ном оста
јао у сво јој кан це ла ри ји и по ја вљи вао се за по не ки 
оброк и не ко ли ко са ти сна. На ње го во олак ша ње, 
пре да ва ње пла ни ра но за че твр так је од ло же но јер 
је је дан акре ди то ва ни тим до ла зио у по се ту уни
вер зи те ту. Ово му је да ло још ма ло вре ме на да се 
усред сре ди на сво је пред сто је ће пре да ва ње бив шим 
сту ден ти ма. На кра ју је при знао Ке ро ли да осе ћа 
све ве ћу стреп њу над чи ње ни цом да ће мо ра ти да 
об ја сни ’свест’ сво јој пу бли ци у че твр так уве че. Ни
је имао то осе ћа ње још од ка да је по ла гао ис пи те 
за док то рат го ди на ма ра ни је. У то вре ме био је на 
иви ци ис цр пље но сти и го то во спре ман да диг не ру
ке од те це ле ства ри: го ди не сту ди ра ња у ко ји ма је 
и ужи вао и у ко ји ма се пре зно ја вао, и од те зе ко ја је 
пред ста вља ла про бој у ње го вој обла сти спе ци ја ли
за ци је. Упор ност и од луч ност су му омо гу ћи ли да 
на пор ним ра дом про ђе кроз то – по це ну ње го вог 
дру штве ног жи во та и не ко ли ко из гу бље них ки ло
гра ма. Це лу не де љу да на по што је од бра нио док то
рат, је два да је мо гао да уста не из кре ве та. Са да је 
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осе ћао исту вр сту пре мо ра и стреп ње са ко ји ма је 
мо рао да се но си као и та да. Иде ја му је до шла са
свим из не на да, то ком прет ход них не ко ли ко да на. 
Ни је имао пој ма за што. Ра до вао се тим се си ја ма са 
ди пло ми ра ним сту ден ти ма са фа кул те та и дру гим, 
и пот пу но је ужи вао у ди ја ло гу ко ји је имао са љу
ди ма ко ји су би ли ко ли ко ра до зна ли то ли ко и мо
ти ви са ни. Ко нач но му је си ну ло да је та стреп ња 
углав ном по ти ца ла од чи ње ни це да је он фи зи чар, 
на вик нут да ра ди са ма те ма тич ком пре ци зно шћу у 
обла сти ко јом је овла дао бо ље од мно гих од сво јих 
ко ле га на дру гим уни вер зи те ти ма. ’Свест’ је би ла 
не што дру го. Ни је же лео да се ње го во пре да ва ње 
за вр ши не у спе хом. А ипак је осе ћао да је та те ма 
из над ње га. За што ју је уоп ште и по ме нуо? Мо жда 
би не ко са од се ка за пси хо ло ги ју или фи ло зо фи ју 
мо гао да ба ци ма ло све тло сти на овај про блем ума 
и све сти. Што се ти че ње га, осе ћао је да је де фи ни
тив но ван свог еле мен та.

Не ко ли ко го ди на ра ни је, Роб је на шао уте ху и 
увид у јед ној збир ци тек сто ва ду хов них ота ца Ис
точ не Цр кве зва ној Фи ло ка ли ја, ко ја се обич но пре
во ди са ’љу бав пре ма ле по ти’. Да би скре нуо сво
је ми сли од сле де ћег че тврт ка и усред сре дио се на 
не што дру го, из ву као је је дан од то мо ва са по ли це, 
оду вао пра ши ну и про чи тао не ко ли ко крат ких па су
са. Од мах му је упа ла у очи те ма ко ја се по на вља ла 
и ко ја је из гле да ла ви ше не го ре ле вант на за ње го во 
тра га ње за раз у ме ва њем све сти. Те ма се од но си ла 
на оно што су Цр кве ни Оци на зва ли no us54, и ко ју су 

54 Грч ка реч, ко ја зна чи ум, ра зум – ин те ли ген тан, свр сис
хо дан прин цип све та, бо жан ски ра зум за ко ји се у нео пла то ни
зму сма тра да је пр ва ема на ци ја Бо га. При дев од ре чи no us је 
noētikos  но ет ски и зна чи оно што се од но си на свест. Нај по



198

пре по зна ли као нај ви ши аспект ду ше. Опи са ли су 
је као цен тар ду хов не ’ин те ли ген ци је’, ра ци о нал ну 
спо соб ност ко ја је скло на па ду у грех и ква ре жност, 
а ипак у ста њу и да опа жа тран сцен ден тал не исти не.

Сле де ћих не ко ли ко са ти, Роб је про шао кроз 
реч ник пој мо ва ко ји је на шао у сво јој би бли о те ци 
древ них грч ких и си риј ских ду хов них тек сто ва, да би 
при ку пио што је ви ше мо гу ће ин фор ма ци ја о ’но ет
ском’ опа жа њу. Тра жио је је дан ин декс за дру гим да 
би про на шао ре ле вант не па су се. Овај по јам му ни је 
био нов. Стал но га је су сре тао то ком чи та ња за вре ме 
соп стве ног Ве ли ког по ста и дру гих чи та ња. Увек га 
је за ни мао. Али тек са да је схва тио да је no us др жао 
кључ за раз у ме ва ње све сти ко ји ни је био огра ни чен, 
као у ве ћи ни тек сто ва на ту те му, на функ ци о ни са ње 
не у ро на и слич них ка рак те ри сти ка људ ског мо зга.

„Ако за и ста уве дем ову те му,“ по ми слио је, 
„Берт Смо дерс и Мар га рет Ван ден берг ће ме ра
за пе ти на сту бу сра ма без ми ло сти!“ Био је акут но 
све стан да би сва ко по ми ња ње ’ду ше’, као го вор ’ан
ђе ла’, иза зва ло ре ак ци ју не скри ве ног под сме ха ме
ђу ко ле га ма. Ма да су би ли то ле рант ни на те о ри је 
’дух је при мар ни ји од ма те ри је’, ’ко лек тив но не све
сно’ и ’син хро ни ци тет’, на би ло ка кав на го ве штај да 
по сто ји ’ду хов на ин те ли ген ци ја’ ко ја је у ста њу да 
опа жа тран сцен ден тал не (нело кал не) вред но сти  и 
ре ал но сти, ре а го ва ли би са пре зи ром. Мно ги од њих 
осе ћа ли су се увре ђе но ако би не ки члан њи хо ве 

зна ти ји ча со пи си ко ји се да нас ба ве про у ча ва њем фе но ме на 
све сти су аме рич ки Ин сти тут за но ет ске на у ке (The In sti tu te 
of No e tic Sci en ces (IONS), ко ји су 1973. го ди не осно ва ли бив
ши астро на ут Ед гар Ми чел и фи нан си јер Пол Темпл и Но ет-
ски Жур нал (The No e tic Jo ur nal) ин тер ди сци пли нар ни на уч
ни ча со пис ко ји се ба ви про у ча ва њем фи зич ке осно ве све сти. 
(Прим. прев.)
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гил де из ра жа вао ве ро ва ње у та ко не што. Из гра ди ти 
пре да ва ње на та квом пој му би ло је не са мо не до ту
пав но, би ло је нео про сти во.

Рајнс је раз ми шљао о сво јој раз ме ни ми шље на 
са Смо дер сом на по след њем са стан ку фа кул те та. 
Оста ви ла га је нер во зним, али је ипак од лу чио да 
мо ра да уве де по јам но ет ског опа жа ња у сва ко раз
ма тра ње о све сти. Ин ту и тив но је осе ћао да би тај 
по јам мо гао да об ја сни ра зно ра зне фе но ме не, од 
па ра нор мал них ис ку ста ва до мо ли тве.

Осва нуо је че твр так ују тро и Рајнс се осе ћао 
опу ште но и ра до вао се у иш че ки ва њу ве че ра шњег 
пре да ва ња. Он, Ми лер и Шер ман су се оку пи ли за 
опу ште ним до руч ком на јед ном мир ном ме сту у 
мен зи на кам пу су. Адам скло ни свој рад, до не се још 
јед ну шо љу ка фе за сва ког од њих и се де пре ко пу
та Ро ба. По гле дао је свог при ја те ља за тре ну так пре 
не го што је по ста вио пи та ње ко је га је му чи ло још 
од ка ко су он и Роб пр ви пут раз го ва ра ли о зна ча ју 
квант не те о ри је за ар ти ку ли са ње од ре ђе них аспе ка
та хри шћан ске ве ре.

„Не же лим да те до во дим у не при јат ну си ту а ци
ју, Ро бе,“ ре че Адам, „али кад год сам те пи тао ко ја 
је тво ја пред ста ва о Бо гу, ти си по ми њао ’ис ку ство’, 
тво је и дру гих хри шћа на. Пи тао сам се шта у ства ри 
под ра зу ме ваш под тим. Го во риш о лич ном ’ду хов
ном ис ку ству’ као да ти оно да је че лич ни до каз, не 
са мо о по сто ја њу Бо га, већ и о не кој вр сти ин тим
ног за јед ни ча ре ња ко је имаш са Бо гом. Ре као си ми 
да си чак имао и ис ку ство да мр тви љу ди ко му ни
ци ра ју са жи ви ма. Ни је зву ча ло ’ме ди ју ми стич ки’. 
И знам да те не при вла че та кве ства ри као што су 
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зом би ји и ду хо ви. Да кле, о че му ти у ства ри го во
риш? Шта ми слиш кад ка жеш да вер ни ци мо гу да 
има ју не ку вр сту ’ди рект ног ис ку ства’ Бо га па чак 
и кон такт са по кој ни ци ма? Озбиљ но, не же лим да 
до ве дем у пи та ње тво ја ве ро ва ња. Јед но став но бих 
во лео да знам на че му си их уте ме љио, ка ко су она 
по ста ла ви тал ни део твог жи во та и по гле да на свет.“

„Ни је ми ни шта лак ше да на то пи та ње од го во
рим са да,“ од го во рио је Роб, „не го што је би ло пр
ви пут ка да смо раз го ва ра ли о то ме. Ка да сам био 
сту дент у Фран цу ској, јед на ка то лич ка ка лу ђе ри ца 
је по ку ша ла да ми об ја сни ка ко она то раз у ме. ’Бог 
је’, ре кла је, ’сме стио у ср це сва ког од нас не у га си ву 
че жњу за со бом.’ Прет по ста вљам да је то та че жња 
ко ју осе ћам ви ше од све га. Ја је не из ми шљам. Она 
је јед но став но ту. По не кад је то јед но став но не ја сна 
че жња за зна че њем, за ко је осе ћам да ле жи из над 
про сто равре ме на и гра ни ца фи зич ке ва си о не. А 
не ка да је то ин стинк тив но уве ре ње да ни смо са ми, 
да је не ка ве ли чан стве на и бла го на кло на Си ла при
сут на у све ту и да во ди сва ког од нас – укљу чу ју ћу и 
те бе, Ада ме – ка не кој крај њој суд би ни ко ја се са мо 
мо же опи са ти ре чи ма као што су ’ис пу ње ње’, ’ра
дост’, ’ле по та’ и ’љу бав’. Сва ко осе ћа бар ма ло од 
то га с вре ме на на вре ме. Ту жно је да ми нај че шће 
би ра мо да ис пу ни мо ту пра зни ну не чим дру гим, а 
не Бо гом. Лак ше је но си ти се ства ри ма као што су 
но вац, моћ, секс, за ба ва и дру гим опи пљи вим ства
ри ма не го се бо ри ти про тив на ших нај го рих скло
но сти на не пре ста ном пу ту ка Обе ћа ној зе мљи или 
Кра љев ству не бе ском, или ка ко год то тре ба да зо
ве мо. Би ло да то пре по зна је мо или не, нас у су шти
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ни мо ти ви ше че жња за Бо гом. У ду би на ма оног што 
пи сац пса ла ма на зи ва ’тај ним ср цем’ мно ги од нас 
зна ју да Бог не са мо да по сто ји, већ и да нас бо ље 
по зна је не го што ми ика да мо же мо упо зна ти се бе. У 
нај јад ни јим тре ну ци ма мог жи во та до жи вља вао сам 
Ње го во при су ство и са о се ћа ње. То је по ма ло као 
квант на ме ха ни ка. Не мо гу то да об ја сним, за и ста 
не мо гу то да раз у мем. Али знам да је то ствар но и 
да де фи ни ше на чин на ко ји ства ри по сто је.“

„Ви дим на шта ци љаш,“ упа де Адам. „Се ћам се 
јед ног жи вог ис ку ства ко је сам имао пре мно го го
ди на у цр кви јед ног древ ног ма на сти ра на Ки пру. 
Ушао сам у мрак у цр кви и јед но став но та мо ста јао, 
све док ми се очи ни су при ла го ди ле, па сам мо гао 
да ра за зна јем си лу е те љу ди ко ји су ста ја ли и мо
ли ли се у ти ши ни. По сте пе но сам мо гао да ви дим 
фре ске ко је су по кри ва ле зи до ве и сту бо ве. Је дан 
мла ди све ште ник је по чео по ја ње о не че му што сам 
ка сни је схва тио да су би ли Псал ми. Ка да је ма ла 
го ми ла на пу сти ла цр кву, ја сам остао, уди шу ћи та
мјан и слу ша ју ћи ехо оно га што сам упра во био чуо. 
Све је про шло кроз ме не. Ни је то би ла са мо есте
ти ка, ди вље ње пре ле пој ли тур гиј ској тра ди ци ји. Би
ло је то, као што ти ка жеш, При су ство. При су ство 
Бо га и без број них хо до ча сни ка ко ји су то ком ве ко
ва по се ћи ва ли то ме сто и ту се мо ли ли. Ти ши на ми 
је ствар но го во ри ла. Не мо гу ни ја то да об ја сним. 
Али ни ка да у жи во ту ни сам био та ко уве рен да смо 
увек би ли и да још увек је смо окру же ни За јед ни цом 
све та ца: мно штвом ве о ма жи вих ’по кој них’ ко ји су 
тај све ти про стор ис пу ња ва ли све то шћу. Ти во лиш 
да ци ти раш До сто јев ског, Ро бе. У тој је дно став ној 
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древ ној ка ме ној цр кви ја сам раз у мео – у ства ри 
осе тио – по пр ви пут исти ну пој ма да ће ’Ле по та 
спа сти свет’. Зву чи по ма ло чуд но ре ћи то на овај 
на чин, али ’стра вич ни’ Бог је ствар но ’пре ди ван’! 
То ми је по ста ло ја сно на по себ но мо ћан на чин за 
вре ме ус кр шњих слу жби ко је сла ви мо у на шој ма
лој па ро хиј ској цр кви. Не ви ше од ’два или три за
јед но’, а ипак сам мо гао да осе тим – да до жи вим и 
спо знам – да је ’Бог са на ма’. Са на ма, у на ма и кроз 
све. И увек ће би ти, чак (мо гу са мо да се на дам) и 
ка да сам пот пу но за о ку пљен не чим дру гим и жи
вим у мом соп стве ном уском, ску че ном про сто ру. 
Чи ни се да и у нај мрач ни јим тре ну ци ма Он мо же да 
про жме све сво јом све тло шћу. И као што ти ка жеш, 
сво јом ле по том.“

Не ко ли ко ми ну та ова тро ји ца су ћу та ла. Адам је 
бу љио у сво ју шо љу са ка фом а за тим ре као: „Схва
тио сам да сте обо ји ца има ли до жи вљај Бо га, не че га 
што вам да је ду бо ко осе ћа ње ми ра па чак и ра до сти. 
Не мо гу да ка жем да сам ја то ика да до жи вео. Мо
жда је део мог от по ра по сле ди ца мо је не спо соб но
сти да про ник нем у оно што ви под ра зу ме ва те под 
За јед ни цом све та ца. Го во ри те о при сут но сти Бо га. 
Ме ђу тим, не ка ко то из гле да нео дво ји во од иде је да 
то ис ку ство укљу чу је и го ми лу мр твих љу ди. Знам 
да сте обо ји ца уве ре ни да се жи вот на ста вља и по
што умре мо. Али шта по др жа ва ту иде ју да љу ди с 
оне стра не мо гу не ка ко да ко му ни ци ра ју са на ма и 
ми са њи ма?“

„Пре све га,“ од го во рио је Роб, „не сме мо да за
бо ра ви мо да је жи вот енер ги ја и да се енер ги ја не 
мо же ни ство ри ти ни уни шти ти. Она мо же са мо 
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пре ћи из јед ног ста ња у дру го. Ово ва жи и за енер
ги ју ко ја да је жи вот љу ди ма као и сва ком дру гом 
об ли ку жи во та. Ка да не што или не ко умре, до ла зи 
до тран сфор ма ци је на не ко ли ко ни воа. Фи зич ко те
ло ће се рас па сти. У слу ча ју љу ди, то је ’прах пра
ху’, али се то од но си са мо на ’фи зич ко те ло’. Апо
стол Па вле го во ри о ово ме на кра ју пр ве по сла ни
це Ко рин ћа ни ма55: ’Си је се тје ло те ле сно, а уста је 
ти је ло ду хов но’. Фи зич ко те ло се тран сфор ми ше у 
дру га чи ји на чин по сто ја ња, дру га чи је ис по ља ва ње 
људ ског по сто ја ња. Чи ни се да Па вле ми сли да ће 
се ово до го ди ти на кра ју вре ме на, на дан Стра шног 
су да. Али за оне ко ји умру, са ма смрт озна ча ва крај 
вре ме на. Они по ста ју, ре че но при лич но глу по, ’не
ло кал ни’. Њи хо ва ’су шти на’, та ко ре ћи, се очу ва ва 
кроз прин цип очу ва ња енер ги је. Ово ва жи за сва ко 
жи во би ће, као и за све што по сто ји.“

„Се ћам се та ко до бро,“ на ста вио је „пр вог пу та 
ка да сам но сио леш.“

Адам и Фил по ди го ше свој по глед са зде ле це
ре а ли ја и за гле да ше се у ње га, за чу ђе ни и по ма ло 
збу ње ни. Роб је на ста вио.

„У то вре ме сам жи вео у јед ном ма лом ен гле
ском се лу из ван Кем бри џа. Па рох и ње го ва же на су 
ми из да ли со бу у ку ћи ма ло ни же низ ули цу од њи
хо ве ку ће. Јед ног ју тра не што пре шест, за зво нио је 
те ле фон. На ли ни ји је био па рох и пи тао ме да ли 
бих мо гао да му по мог нем. Во де ћи члан па ро хи је 
је упра во умро док се ту ши рао и ње го ва ус па ни
че на же на је по зва ла па ро ха да га оба ве сти шта се 
де си ло. Сти гли смо не ко ли ко ми ну та ка сни је и за

55 Пр ва по сла ни ца Ко рин ћа ни ма 15.44, пре вод Вук Ст. 
Ка ра џић
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те кли по ста ри јег чо ве ка  звао се Пол  ка ко ле жи 
на по ду ис под ту ша, умро је од ср ча ног на па да. По
ди гли смо га и од не ли у спа ва ћу со бу, по ло жи ли на 
кре вет и по кри ли чар ша вом. Био сам упо знао овог 
чо ве ка при лич но до бро и пре ма ње му осе ћао ве
ли ку на кло ност. Па рох је ура дио све што је мо гао 
да уте ши ожа ло шће ну удо ви цу. Ја сам у ме ђу вре
ме ну не ко ли ко ми ну та по сма трао те ло ис пру же но 
на кре ве ту. Бу љио сам у ли це и не по кри ве не гру
ди и ру ке. Ми сао ко ја ми је про шла кроз гла ву са 
нео бич ном сна гом, би ла је: ’Ово ни је Пол!’ Би ла је 
то љу шту ра, по зна та али ипак и ве о ма стра на. Пол 
ни је био ту, то је све. Он је ’оти шао’. Оти шао – где? 
То ни сам мо гао да из ра зим ре чи ма. Оно што је би
ло си гур но би ло је да он ни је ’мр тав’; он је оти шао, 
не где дру где. Енер ги ја ко ја је са чи ња ва ла ње го во 
би ће, та ко ре ћи, тран сфор ми са ла се у не ки дру ги 
об лик, не ки дру ги из раз ко ји је ван сва ке сум ње у 
мом уму пред ста вљао оно што је апо стол на звао 
’ду хов но те ло’. Уз гред, по сле ње го ве смр ти, По ло ва 
же на и ћер ка су обе до жи вља ва ле ње го во при су
ство ко је је би ло опи пљи во и не по ре ци во. И зна ле 
су да то не ма ни ка кве ве зе са ’ду хо ви ма’. Зна ле су 
и осе ћа ле По ло ву лич ност и ње го ву мо ли тву. Без
број ни дру ги љу ди има ли су исто ис ку ство са сво
јим во ље ним по кој ни ма. Фи зич ка смрт ни је крај. 
То је пас хал на тран сфор ма ци ја ко ја до во ди до ко
нач ног ’квант ног ско ка’ са јед ног ни воа по сто ја ња 
на дру ги, са по сто ја ња где смо као сен ке у овом 
све ту вре ме на и про сто ра, до жи во та с оне стра
не ко ји ује ди њу је ту осо бу у без гра нич ној љу ба ви и 
ра до сти са Вас кр слим Хри стом.
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„Ма да су они у дру гој ди мен зи ји би ћа, дру гој 
ствар но сти, по кој ни ци су та ко ђе у ста њу на не ки за
го не тан на чин да оста ну у за јед ни штву са на ма, та
ко зва ним ’жи ви ма’. Њих не спре ча ва ју гра ни це вре
ме на и про сто ра као што спре ча ва ју нас. Хи ља да ма 
го ди на уна зад љу ди су има ли ди рект но ис ку ство ко
му ни ка ци је са ’мр тви ма’. Ово је ва жан еле мент хе
бреј ске и хри шћан ске тра ди ци је, ко ји се на ла зи и у 
Ста ром и у Но вом за ве ту. Та мо се то обич но сма тра 
гре шним па чак и опа сним, уко ли ко се ра ди о ме
ди ју ми ма или ’ду хо ви ма’. Па ипак од вре ме на ра не 
Цр кве, хри шћа ни су би ли уве ре ни – на осно ву свог 
лич ног ис ку ства – да мо же мо тра жи ти по сре до ва ње 
оних ко ји су оти шли пре нас. У цр ква ма ко је су по
све ће не не ком му че ни ку или не ком дру гом све том 
ли цу, че сто сам осе ћао при су ство све ца или све та
ца, баш као што осе ћам при су ство по кој них чла но ва 
по ро ди це са ко ји ма сам био по себ но бли зак. Опет, 
ни шта од ово га не мо гу да до ка жем. Али на осно ву 
’ис ку ства’ о ко ме раз го ва ра мо, пот пу но сам уве рен 
да ја и сва ко од нас има мо гућ ност да уче ству је ов
де и са да у ’ве ли ком обла ку све до ка’, ко ји је опи сан 
на кра ју по сла ни це Је вре ји ма56. За јед ни ца све та ца 
је ствар на и без број љу ди је ов де да све до чи да кроз 
по сре до ва ње чла но ва те за јед ни це до ла зи ло је до 
оства ре ња оно га што са мо мо же мо да на зи ва мо чу
ди ма. Уз гред, на је зи ку Све тог Па вла, сва ки кр ште
ни хри шћа нин се на зи ва ’све тац’. То ни је са мо озна
ка све то сти, ка ко јој смо сви по зва ни да стре ми мо. 

56 По сла ни ца Све тог Апо сто ла Па вла Је вре ји ма 12.1  За
то и ми, има ју ћи око се бе то ли ки облак свје до ка, од ба ци мо 
сва ко бре ме и гри јех ко ји нас ла ко за во ди, и са стр пље њем хи
тај мо у под виг ко ји нам пред сто ји. (Прим. прев.)
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То је иден ти тет, име ко је озна ча ва да ма ко ли ко да 
смо мо жда у јад ном или ду хов ном ста њу, ми при па-
да мо Бо гу. И то ’при па да ње’, још јед ном, нас ди же 
из до ме на вре ме на и про сто ра та ко да смо не пре
ста но у Ње го вом при су ству, би ло да смо фи зич ки 
жи ви или мр тви.“

„Раз у мем шта ка жеш,“ од го во рио је Адам, „али 
да бу дем искрен, не мо гу а да не осе ћам да је оно 
што ти до жи вља ваш као ’ре ли ги о зно ис ку ство’ – би
ло Бо га или мр твих љу ди – у ства ри (из ви ни ме што 
то ка жем) не ка вр ста пу стих же ља. До бро те по зна
јем, Ро бе, па знам да си пот пу но искрен у оно ме 
што ка жеш. Знам и да не при маш здра во за го то во 
оно што дру ги љу ди го во ре о сво јим ис ку стви ма. Ти 
ствар но ми слиш да Бог по сто ји, да је Он ин тим но 
укљу чен у на ше жи во те и да мо жеш лич но да ко
му ни ци раш с Њим. Ме ђу тим, још увек не раз у мем 
на че му за сни ваш то уве ре ње осим на то ме што ти 
же лиш да је исти на. Ово је отво ре но пи та ње, али где 
ти је до каз?“

Роб је за ћу тао за тре ну так, а он да је по гле дао 
Ада ма и по но вио, „Не мо гу да до ка жем да је оно 
што осе ћам исти на, бар не на на чин ко ји би за до
во љио не ког аг но стич ког, а ипак зна ти жељ ног, на
уч ни ка. Це ла ова ствар са ’ис ку ством’, о ко јој ов де 
го во рим, ле жи из ван обла сти на уч ног ис тра жи ва ња. 
Оно што одр жа ва мо ју ве ру и мој жи вот ни је до каз. 
То је уве ре ње – уте ме ље но опет на оно ме што знам 
да је исти на, јер сам то до жи вео, ис ку сио. Ја не мо
гу да до ка жем да во лим Ке рол и То ми ја. Не мо гу да 
вам до ка жем да га јим при ја тељ ство ко је ти, Фил и 
ја де ли мо. Ова осе ћа ња љу ба ви, на кло но сти и раз у
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ме ва ња су су ви ше су бјек тив на. Она су мо ја осе ћа ња 
и она не при па да ју ни ко ме дру гом. Ипак, ако раз
ми сли те о то ме, цео жи вот је та кав. Ми упо зна је мо 
ства ри углав ном пре ко ис ку ства, а не пре ко ра ци о
нал не де дук ци је. Ово ва жи и у слу ча ју на у ке. Ако, 
на при мер, пра ти мо раз у ме ва ње ства ри ко пен ха
ген шке шко ле, ор га ни зу је мо екс пе ри мент, ко ји зах
те ва по сма тра ње или ме ре ње. Ре зул тат сва ког ме ре
ња се са зна је пу тем ис ку стве не по врат не ин фор ма
ци је. У овом сми слу, да кле, ’ис ку ство’ је ин те грал ни 
део на уч не про це ду ре као што је и део ре ли ги о зног 
ис пи ти ва ња.

„Ко нач но, Ада ме, ми слим да је је ди но што мо
гу да ка жем као од го вор на тво је пи та ње ово: По
сто ји у ду гој исто ри ји Цр кве – да не по ми њем ме ђу 
след бе ни ци ма дру гих ве ли ких ре ли ги ја – огро ман 
кор пус све до ка за ис ку ство о ко ме го во рим. Ка да 
чи там ствар но па жљи во, на при мер, би блиј ске хим
не и ли тур гиј ске по е ме ко је су ства ра не ве ко ви ма, 
не пре ста но ме по га ђа њи хо ва моћ, њи хо ва ле по та и 
оно што би смо мо гли на зва ти њи хо ва ’ин ту и тив на’ 
исти на. И то је та ко ђе су бјек тив но, то је мој на чин 
на ко ји опа жам еле мен те оно га што на зи ва мо све та 
Тра ди ци ја. Али по ен та је да ја ни сам сам ко ји та
ко ре а гу је. То је ре а го ва ње на оно што је на ме не 
пре не се но тра ди ци јом без број них дру гих љу ди чи ји 
су жи во ти би ли ко ре ни то пр о ме ње ни њо ме, го то во 
увек на но во ста ње би ћа у ко јем они зра че ра дост, 
мир и љу бав.

„Мно штво љу ди, у про шло сти као и да нас, би ло 
је дир ну то, ис пи ри са но па чак и ис це ље но ду хов ним 
тек сто ви ма Цр кве, ње ним ли тур гиј ским хим на ма и 
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мо ли твом и ње ном ико но гра фи јом. Јед но став но по
на вља ње ’Ису со ве мо ли тве57’ или ’Мо ли тве ср ца’, на 
при мер, одр жа ва ло је хри шћа не у вре ме бо ле сти, 
де пре си је, при род них не сре ћа и ра та. Јед но став ни 
крик ’Го спо де сми луј се!’ мо же да нас пре не се кроз 
тре нут ке ка да има мо на па де сум ње, кри ви це, гне
ва или би ло ко јих дру гих осе ћа ња ко је Цр кве ни оци 
на зи ва ју ’стра сти ма’. Го во ри мо да је Ин фор ма ци ја 
’фи зич ка’ ствар ност. Па, то су и бла го дат и ми лост. 
Уз гред, тер мин ’ми лост’ је пре вод грч ког пој ма ко ји 
се од но си на уље. Мо ли мо Бо га да си па сво ју ’ми
лост’ по на ма на на чин на ко ји су у ан тич ко вре ме 
љу ди си па ли уље на гла ве по ча сних го сти ју. Мо ли
тва ’Го спо де сми луј се’ ни је од брам бе но пре кли ња
ње да нас Бог не ка зни, као што то ли ко мно го љу ди 
из гле да да ми сли да је сте. Она ви ше из ра жа ва же љу 
– ду хов ну че жњу – да Бог на нас си па пу но ћу сво је 
ис це љу ју ће и про чи шћу ју ће бла го да ти. И ту бла го
дат, ту ми лост, та ко ђе спо зна је мо ис ку ством.

„Во лео бих кад би мо гао да раз го ва раш са не
ким од мо на ха, ка ко му шкар ци ма та ко и же на ма, 
ко је по зна јем и чи ји жи во ти су пот пу но пре да ти 
тра га њу за Бо гом. У рет ким тре ну ци ма ка да са дру
ги ма де ле сво ја ис ку ства – у ко ји ма има и па кле ног 
ду хов ног ра та као и пре о бра жу ју ће бла го да ти бож је 
ми ло сти – очи глед но је да су они до шли до ин тен

57 Ису се Хри сте, Си не Бож ји, по ми луј ме не гре шно га или: 
Го спо де Ису се Хри сте, сми луј се ме ни гре шни ку. Овај за зив на
зван ’Ису со ва мо ли тва’, или мо ли тва ср ца, по на вља се све док 
не по ста не не пре стан, ујед на чен с рит мом ди са ња и от ку ца
ји ма ср ца. Овај на чин мо ли тве, ко ји нај че шће ко ри сте пра
во слав ни вер ни ци, до во ди до чи сто те ср ца, до ис ку ства ми
ло ср ђа Бож је га и Ње го ве при сут но сти у на ма, до сје ди ње ња и 
пре о бра же ња чо ве ка и ко смо са. (Прим. прев.)
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зив но лич не спо зна је о ’тран сцен ден ци ји’ ко ја ни је 
за сно ва на на ра зу му. Они ула зе у крај њу и су блим
ну Ствар ност ко је ле жи у осно ви све га ство ре ног. И 
ако су вер ни свом по зи ву и ис трај ни да га пра те све 
до кра ја, они жи ве та ко пот пу но у Бож јем при су ству 
пу ном љу ба ви да, као што мно ги од њих твр де, ви ше 
не зна ју да ли су на зе мљи или у ра ју. Они про ла зе 
из ван смр ти и у веч ни ’жи вот’, чак и у ба нал но сти 
сва ко днев ног све та. Они жи ве ’у Бо гу’ баш као што 
зна ју да Бог жи ви у њи ма.“

За вр ши ли су до ру чак и ис пи ли пре о ста ли део 
ка фе. Фил уста де и ре че, „Имам час у је да на ест, 
па бо ље да кре нем. Ро бе, во лео бих да при су ству
јем твом пре да ва њу ве че рас, ако је то у ре ду. Ако је 
би ло ко од вас за ин те ре со ван за ви зан тиј ске ин три
ге из 14ог ве ка из ме ђу два Јо ва на – Кан та ку зе на 
и Па ле о ло га – ви ше сте не го до бро до шли да ми се 
при дру жи те у учи о ни ци кроз не ко ли ко ми ну та. Ме
ђу тим, би ће ми по треб но ви ше од два са та са мо да  
на у чим сту ден те да из го ва ра ју ова име на ма ње или 
ви ше ис прав но. Ма да ве ру јем да вас дво ји ца има те 
бо ље ства ри да ра ди те…“

По ку пио је сво ју зде лу и шо љу ка фе, а и ова 
дво ји ца учи ни ше исто. Док је сва ко ишао сво јим пу
тем, Адам је раз ми шљао о оно ме што је слу шао по
след њи сат и не што ви ше. Мо гао је да схва ти шта 
су Роб и Фил ре кли о при су ству, па чак и о ле по ти 
Бо га. Оно што ни је мо гао да сва ри би ла је иде ја да 
не ки не ви дљи ви, по кој ни ро ђак мо жда хо да упра во 
иза ње га.
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7.

Рајнс је сти гао у ам фи те а тар че тврт са та пре 
не го што је тре ба ло да се по ја ве ње го ви сту ден ти 
и њи хо ви при ја те љи. Ис тре сао је је пе пео из лу ле, 
обри сао на о ча ри и из ву као фа сци клу из ко жне ак
тента шне ко ју му је Ке рол да ла прет ход ног Бо жи
ћа. Јед на ње на стра на би ла је из ле пље на на леп ни
ца ма. Не ке по зна те ин тер нет стра ни це (<ar Xiv.or g>; 
https://jo ur nals.ap s.or g/pr l/re cent; укљу чу ју ћи То
ми је ву оми ље ну <win ni et he po oh.di sney.co m>). Ос
та ле су при ка зи ва ле сце не ме ста ко ја је Роб по се ћи
вао да одр жи пре да ва ња и во ди се ми на ре за вре ме 
ње го вог пост док тор ског бо рав ка у Евро пи. Че сто би 
не ко ли ко ми ну та зу рио у јед ну од тих сли ка, пу шта
ју ћи ми сли да му од лу та ју на зад до љу ди и до га ђа ја 
ко јих се још увек ра до се ћао.

Док су љу ди по чи ња ли да по пу ња ва ју се ди шта 
ис пред ње га, Роб је при ме тио да је ње го во по след
ње пре да ва ње при ву кло ве ћу го ми лу не го обич но. 
Ве ћи на ли ца су би ла по зна та, али мно га и ни су. Та
ко ђе су се по ја ви ла и не ко ли ци на ње го вих ко ле га, 
али ни Берт Смо дерс ни Мар га рет Ван ден берг ни су 
би ли ме ђу њи ма. Фил Шер ман је ушао кроз зад ња 
вра та и си шао ни же да би сео по ред Ада ма Ми ле ра. 
Роб им је клим нуо гла вом обо ји ци и за уз врат до био 
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охра бру ју ћи осмех. Пр о ве рио је ве ли ки ча сов ник 
ко ји је ви сио у по за ди ни са ле и ви део да је вре ме да 
поч не.

„До бро ве че сви ма,“ по чео је. „Ово је ше стo и 
по след ње пре да ва ње у овој се ри ји о квант ној те о
ри ји и ње ним им пли ка ци ја ма за раз не аспек те хри
шћан ског уче ња. За оне од вас ко ји ни су би ли ов
де про шли пут или ко ји су из гу би ли нит пре да ва ња 
од на шег по след њег са стан ка, во лео бих да ве че рас 
поч нем са ре зи ме ом не ко ли ко та ча ка ко је сам на
гла сио пре две не де ље. Он да ту су би ла и пи та ња 
оно га што на зи ва мо ’спле те ност’ и ’су пер по зи ци ја’. 
Спле те ност омо гу ћа ва тре нут ни при ступ ин фор ма
ци ји из јед ног квант ног под си сте ма по сред ством 
до би ја ња ин фор ма ци је о дру гом под си сте му. Ка
да два кван та јед ном до ђу у ин тер ак ци ју и по ста ну 
спле те на, они се мо гу раз дво ји ти би ло ком про из
вољ ном раз да љи ном и оп сер ви ра ње ста ња јед ног ће 
тре нут но од ре ди ти ста ње дру гог. Оп сер ви рај те фо
тон А са хо ри зон тал ним спи ном и ње гов спле те ни 
’бли за нац’ Б ће има ти вер ти кал ни спин. Не по сто ји 
про ток вре ме на, чак и ако су ова два уда ље на све
тло сне го ди не је дан од дру гог. Ово је због то га што 
се два спле те на фо то на по на ша ју као је дан је ди ни 
ен ти тет. Они не кр ше за кон спе ци јал не ре ла тив но
сти по ко ме ни шта не мо же да се кре ће бр же од бр
зи не све тло сти, јер их спле те ност чи ни не за ви сним 
од вре ме на. Сто га са му ин тер ак ци ју, као и фо то не, 
опи су је мо као ’нело кал не’.

„Квант на су пер по зи ци ја об у хва та ли не ар ну 
ком би на ци ју или су му два ју или ви ше фи зич ких 
ста ња ко ји про из во де јед но дру го квант но ста ње, 
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ко је мо же али не мо ра укљу чи ти спле те ност. За на
ше свр хе, мо же мо да ми сли мо о два су пер по ни ра
на ста ња као по ми ре ње при вид но не кон зи стент них 
или кон тра дик тор них усло ва. На при мер, они од вас 
ко ји су упо зна ти са прин ци пи ма квант ног ра чу нар
ства све сни су да квант ни бит или ку бит мо же би ти 
исто вре ме но и ну ла и је дан. Ме ђу тим у кла сич ном 
све ту на шег сва ко днев ног ис ку ства, бит мо ра би
ти или јед но или дру го. Из гле да ло би да је су пер
по зи ци ја огра ни че на на ми кро ко смос, свет ве о ма, 
ве о ма ма лог. Ме ђу тим, на уч ни ци све ви ше по чи њу 
да схва та ју да по сто ји пот пу ни кон ти ну и тет из ме
ђу ма кро и ми кро ко смо са. Дру гим ре чи ма, спле
те ност и су пер по зи ци ја ка рак те ри шу ре ал ност на 
сва ком ни воу: из ме ђу еле мен тар них че сти ца, ато
ма и мо ле ку ла, али та ко ђе из ме ђу осо ба и пред ме
та из на шег сва ко днев ног ис ку ства. Као што ће мо 
ви де ти ка сни је, ови фе но ме ни та ко ђе ка рак те ри шу 
и тран сцен ден тал ну ре ал ност и наш од нос са њом. 
Све ства ри по ти чу из јед ног крај њег кре а тив ног Из
во ра ко ји мно ги од нас на зи ва ју ’Бог’. И све што Бог 
до зи ва из не по сто ја ња у по сто ја ње је на не ки на чин 
спле те но са Њим као Твор цем.

„Је дан број нај фун да мен тал ни јих еле ме на та 
хри шћан ске док три не је ана ло ган фе но ме ну квант
не су пер по зи ци је. Ме ђу њи ма је укљу че но и оно што 
мо же мо да на зо ве мо апо ри ја ма или не ре ши вим за
го нет ка ма: на из глед не ло гич не или кон тра дик тор
не ка рак те ри сти ке као што је ку бит ко ји је и ну ла и 
је дан, или фа мо зна Шре дин ге ро ва мач ка ко ја је и 
жи ва и мр тва. При ме ри ко је сам ко ри стио укљу чу
ју па ра док сал ну (или бо ље, ан ти но миј ску) при ро ду 
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Бо га као Трој ства, и Јед ног и три; две при ро де Хри
ста, и људ ску и бо жан ску, хри шћа ни на и као ’све ца и 
гре шни ка’, но си о ца Бож јег ли ка али и за гли бље ног 
у грех и ис ква ре ност, и Цр кву и као тран сцен дент ну 
моћ бо жан ске сла ве ко ја об у хва та ’За јед ни цу Све та
ца’ и као сла бу и по не кад ис ква ре ну ин сти ту ци ју ко
јој је по треб но не пре ста но об на вља ње или ’ре фор
ма ци ја’. Сва ки од ових је у су пер по зи ци ји при вид но 
не ком па ти бил них или про тив реч них еле ме на та, а 
ипак сва ки са чи ња ва ко хе рент ну це ли ну.

„За хри шћан ске вер ни ке, мо жда нај ва жни ја од 
ових су пер по зи ци ја, у ко ју је нај те же про ник ну ти, 
је иде ја да је Бог бес крај но из над све га што мо же мо 
да пој ми мо, из над све ство ре не ре ал но сти, а ипак у 
исто вре ме Бог је ’бес крај но бли зу’. Он је по ре кло 
и те мељ сва ке ре ал но сти, тран сцен ден тан и има
нен тан. Он је као су пер ко смич ки Ум ко ји је узрок 
по сто ја ња свих ства ри ко ји ма да је зна че ње, и крај
њи те лос или свр ха ко ју тре ба ис пу ни ти у ес ха то-
ну, крај њој тач ки Ње го ве кре а тив не и спа си лач ке 
ак тив но сти. У исто вре ме, Он одр жа ва кроз вре ме и 
про стор сва ку осо бу, сва ку ће ли ју, сва ку су ба том ску 
че сти цу ко ју је ство рио. Бог је крај ња Ми сте ри ја, 
не са зна тљив и не за ми слив у Сво јој на ју ну тар њи јој 
су шти ни. А ипак он је при су тан и ак ти ван у сва ком 
аспек ту по сто ја ња, би ло тран сцен дент них ре ал но
сти или нас са мих у на шим сва ко днев ним по сло ви
ма. Он је опи сан као ’бо жан ска Та ма’ као и Из вор 
’не ство ре не Све тло сти’. Сва ка га лак си ја и ко смич
ка ма гли на ду гу је сво је по сто ја ње Ње му. Па ипак, 
у ре ли ги о зном ис ку ству то ком ве ко ва спо зна то је 
да је Бог та ко ђе ство рио и да одр жа ва сва ки људ
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ски жи вот. Спе ци фич ни је, у хри шћан ском ис ку ству 
спо зна то је да је Бог са мо жр тве ни из вор agapê или 
Љу ба ви. Ка рак те ри сти чан по сво јој бес крај ној мо ћи 
и ве ли чан стве но сти, Он је у исто вре ме и по ни зно 
При су ство ко је бо ра ви у оно ме што апо стол ска тра
ди ци ја на зи ва ’хра мом ср ца’.

„Од свог де тињ ства мно ги хри шћа ни има ју у 
свом уму сли ке Бо га ко је има ју ма ло ве зе са Оним 
ко ји је от кри вен у ли ку и де лу Ису са Хри ста. Ве ћи
на сли ка ко је има мо о ње му су у ства ри јед но стра
на ис кри вље ња за ко ја по сто ји ве ли ка по тре ба да 
их ис пра ви мо. За пад не те о ло ги је има ју скло ност да 
на гла се уло гу Бо га као Су ди је и че сто га при ка зу
ју као да ’нас до во ди у ис ку ше ње’ да нас те сти ра и 
да вр ши осве ту над на ма ка да не успе ва мо да бу де
мо на ни воу. Као ре ак ци ја на ову ка ри ка ту ру, мно ги 
љу ди ви ше во ле да за ми шља ју Бо га као не ку вр сту 
ги гант ског, до бро ћуд ног Де да Мра за, ко ји ста ну је 
та мо не где ’го ре’, спре ман да од го во ри на на шу мо
ли тву и да нам да оно што нај ви ше же ли мо. За не ке 
дру ге ко ји има ју ви ше на уч не скло но сти, Бог се по
и ма као не ка ко смич ка Си ла ко ја ства ра све ства ри, 
али ипак уоп ште не ма ни ка кав лич ни од нос са људ
ским би ћи ма, ли ци ма за ко је Све то пи смо све јед но 
из ја вљу је да су но си о ци ње го вог Бо жан ског Ли ка. 
Ови и мно ги дру ги пој мо ви ко је има мо о Бо гу су 
гру ба ис кри вље ња. Да, Бог је Су ди ја, баш као што 
је и ми ло стив Отац ко ји из ли ва на сво ју де цу оби ље 
са ми ло сти и бла го да ти. Ме ђу тим, из ме ђу ово дво је 
мо ра се очу ва ти рав но те жа ако же ли мо да за ми сли
мо Бо га ка ко от кри ва Се бе у исто ри ји, у Све том пи
сму и у на шем лич ном ис ку ству.
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„У овом по гле ду че сто ми слим о из ја ви ко ју је 
дав но дао је дан еми нент ни про фе сор на јед ном од 
нај ве ћих те о ло шких се ми на ра. Био је бри љан тан и 
ре чит, и да вао од го во ре на пи та ња ду гим, ан га жо ва
ним бе се да ма. Јед ног да на по сле пре да ва ња окру
жи ло га је не ко ли ко сту де на та и упи та ла про во ка
тив но, ’Про фе со ре, шта је Ор то док си ја?’ Оче ки ва ли 
су да ће ње гов од го вор би ти ком пли ко ван и ду го
тра јан. Он их је по гле дао и од го во рио јед но став но, 
’Ор то док си ја је од су ство јед но стра но сти.’ За тим је 
оти шао. За оне ко ји су раз у ме ли, то је био са вр шен 
од го вор. Ау тен тич но хри шћан ство, за љу де ко ји на
сто је да жи ве по ње му, то је упра во од су ство јед но
стра но сти, не рав но те же. Сва ка је рес, сва ко ис кри
вље ње исти не, као што мо же мо ви де ти из про у ча ва
ња исто ри је, је по сле ди ца не рав но те же. Пре ве ли ки 
на гла сак на бо жан ској при ро ди Хри ста, на при мер, 
мо же до ве сти до мо но фи зи ти зма, уче ња да Исус 
има са мо бо жан ску при ро ду, што до во ди у пи та ње 
ње го ву људ ску при ро ду. Ако се пре ве ли ка те жи на 
ста ви на ње го ву људ скост, до би ја се мо де ран об лик 
не сто ри јан ства, пот пу не одво је но сти из ме ђу Ису са 
из На за ре та и ’Хри ста ве ре’ или бо жан ске Ре чи Бож
је. Бит но је да одр жи мо рав но те жу и пот пу ну ин
те гра ци ју из ме ђу бо жан ске и људ ске при ро де Си на 
Бож јег. ’Оно што ни је узео на се бе, ни је ис ку пље но,’ 
из ја вио је Гри го ри је из Ни се. Да јед но ли це Трој ства 
ни је узе ло на се бе пу но ћу људ ске при ро де, не на пу
шта ју ћи ни шта од сво је бо жан ске при ро де, он да се 
оно за чим хри шћа ни жу де као ’спа се њем’ ни ка да 
не би мо гло до го ди ти. Да Исус ни је био истин ски 
’Бо го чо век’, као што твр ди па три стич ка тра ди ци ја, 
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он да људ ска би ћа ни ка да не би мо гла да сту пе у за
јед ни штво са Бо гом или у уче шће у жи во ту Бо га. Да 
оте ло тво ре ни Син Бож ји ни је ’си шао’ у смрт да би 
сво јим вас кр се њем уни штио де мон ски за гр љај ко
јим је смрт шче па ла сва ког од нас, он да, да се по
слу жи мо ли тур гиј ским је зи ком, ’они у гро бо ви ма’ 
ни ка да не би ужи ва ли у пас хал ној по бе ди ко ја во ди 
из сен ке смр ти до све тло сти веч ног жи во та у при су
ство тро је ди ног Бо га љу ба ви.“

Рајнс је за тре ну так осмо трио свој ау ди то ри јум, 
а за тим на ста вио да го во ри.

„Знам да ов де ни сте због про по ве ди,“ ре као је са 
ма лим осме хом, „али сам же лео да вам то по ну дим 
као ма ли увод у глав ну те му за ве че рас. Хо ћу по себ
но да го во рим о јед ној те ми ко ју сма трам исто оно
ли ко те шком и не ра зу мљи вом као и би ло ко ју дру гу 
у фи зич ким и би о ло шким на у ка ма. Те ма је по ре кло 
и функ ци ја све сти, не што о че му су број ни на уч ни
ци и фи ло зо фи го во ри ли и пи са ли, али ве о ма ма
ли број њих је за и ста раз у мео. Мо рам да при знам 
да је ни ја ствар но не раз у мем. Реч ’свест’ ко ри сти
мо ско ро сва ко га да на. Има хра брих по ку ша ја да се 
овај фе но мен ана ли зи ра, али је спек тар де фи ни ци ја 
ве лик го то во ко ли ко и број љу ди ко ји го во ре о то ме. 
Пак, ми слим да мо же мо ре ћи не ко ли ко ства ри, бар 
са хри шћан ске тач ке гле ди шта, ко је по ве зу ју уви де 
из квант не те о ри је као и из тре зо ра ве ре.

„Ве ћи на би о ло га, као и мно ги фи зи ча ри, ви
де ствар ност као фун да мен тал но ме ха ни ци стич
ку. Они не же ле да има ју ика кве ве зе са ду а ли змом 
’духма те ри ја’, ди стинк ци јом ко ју је Ре не Де карт 
на пра вио из ме ђу ма те ри јал ног те ла и не ма те ри јал
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ног ума или ду ше. По кар те зи јан ском гле ди шту, ум 
је не ма те ри јал на ’суп стан ца’ ко ја је у ин тер ак ци ји 
са мо згом али не про из ла зи из ње га. Ка рак те ри сти
ка ма те ри је, укљу чу ју ћи и фи зич ко те ло, је про стор
но ши ре ње и кре та ње, док је ка рак те ри сти ка ума 
ми сао. Са дру ге стра не, та ко зва ни ’фи зи ка ли сти’ 
или ма те ри ја ли сти ви де и сам ум као део фи зич ке 
ствар но сти ко ји на не ки та јан ствен на чин до ла зи из 
мо зга и јед но је са њим. По овом гле ди шту, свест по
ти че из ну тра и огра ни че на је на мо зак. Ка да осо ба 
умре, мо зак пре ста је све ак тив но сти и свест не ста је.

„Чу ве ни пред став ник овог гле ди шта је Ма ри 
ГелМен58, бри љант ни до бит ник Но бе ло ве на гра де 
ко ји је на пи сао по зна ту књи гу Кварк и ја гу ар. Гел
Мен је ате и ста. Он та ко ђе чвр сто ве ру је да је ’на у
ка гра ни ца све га’. Ње гов скеп ти ци зам (мо гло би се 
ре ћи ње гов ’сци јен ти зам’) на во ди га да од ба ци по
јам нело кал но сти, за ко ји твр ди да је ’зло у по тре
ба је зи ка’. А јак ан тро пич ки прин цип сма тра ’та ко 
бе сми сле ним да не за слу жу је ни ка кву да љу рас пра
ву’. Ње гов став је са жет у из ја ви ’мо ра да има не
ки ре дак са вре ме ни на уч ник ко ји ве ру је да по сто је 
по себ не ’мен тал не си ле’ ко је ни су би о ло шке већ у 
крај њој ли ни ји фи зи о хе миј ске, у при ро ди. Као што 
ћу по ку ша ти да ис так нем, број са вре ме них на уч
ни ка ко ји су уве ре ни да не ма те ри јал не ’мен тал не 
си ле’ за и ста про из во де свест стал но ра сте. И тре ба 
да на гла си мо да они ко ји се др же стрикт но ма те ри
ја ли стич ког при сту па пи та њу све сти ни су у ста њу 
да ре ше фун да мен тал ни про блем ка ко на ша су бјек

58 M. GellMann, The Qu ark and the Ja gu ar (New York: He
nry Holt, 1994), p. 116.
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тив на ис ку ства мо гу да про ис тек ну из чи сто фи зич
ких про це са у мо згу.

„Кри стоф Кох59 је не што ма ло отво ре ни ји од 
ГелМе на по пи та њу по сто ја ња Бо га и по зи тив ног 
од но са из ме ђу на у ке и ре ли ги је. У сво јој књи зи 
Свест, он се бе ду хо ви то на зи ва ’ро ман тич ним ре
дук ци о ни стом’. Нај ви ше га је ин спи ри сао Фран сис 
Крик60 са ко јим је и мно го са ра ђи вао и ко ји је за
јед но са Џеј мсом Вот со ном от крио мо ле кул ДНК, 
от кри ће за ко је су за јед нич ки до би ли Но бе ло ву 
на гра ду. Кох је по ста вио основ но пи та ње ка ко су-
бјек тив на осе ћа ња на ста ју у на шем ис ку ству. Ка ко 
за пра во уоп ште до жи вља ва мо ис ку ство би ло че
га? Шта је из вор осе ћа ња и дру гих еле ме на та на
ше пер цеп ци је? Ово је Деј вид Чал мерс61, ис так ну ти 
ау стра лиј ски фи ло зоф, по пу ла ри зо вао као ’твр ди 
про блем’ у про у ча ва њу све сти. Про блем се од но си 
на то за што на ста ју осе ћа ња ко ја пра те свест о сен
зор ним ин фор ма ци ја ма. Та кве ин фор ма ци је нам 
до ла зе у фор ми qu a lia или су бјек тив них све сних 
ис ку ста ва. Пи та ње ко је се обич но по ста вља ра ди 
ра за зна ва ња опа же них сен са ци ја је ’Ка ко из гле да 

59 Chri stof Koch (1956), аме рич ки не у ро на уч ник по знат 
по свом ра ду на не у рон ским осно ва ма све сти. (Прим. прев.)

60 Fran cis Crick (19162004), је дан од ве ли ких бри тан ских 
на уч ни ка, нај бо ље по знат по свом ра ду са Џеј мсом Вот со ном 
(Ja mes Wat son) ко ји је до вео до иден ти фи ко ва ња струк ту ре 
ДНК 1953. го ди не. Ово от кри ће мо ле ку лар не струк ту ре де зок
си ну кле ин ских ки се ли на по ка за ло је њен зна чај за пре нос ин
фор ма ци ја код жи вих ство ре ња. (Прим. прев.)

61 Da vid Chal mers (1966), фи ло зоф ума чи ја је ка рак те
ри за ци ја све сти као ’твр дог про бле ма’ по ста ви ла ве о ма ви со
ке стан дар де за раз у ме ва ње ума. За ње га је ’про блем квант не 
ме ха ни ке ско ро исто оно ли ко тврд ко ли ко и про блем све сти.’ 
То ком по след ње две де це ни је он не пре ста но по ста вља два пи
та ња ’Ко је је ме сто све сти у при ро ди?’ и ’Шта је ствар ност из
ван квант не ме ха ни ке?’ (Прим. прев.)
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ка да…?’ На при мер, мо же мо да пи та мо ’ка ко из гле
да ви де ти цр ве но или укус бе лог лу ка?’ Аме рич ки 
фи ло зоф То мас На гел62 је по ста вио чу ве но пи та ње, 
’Ка ко из гле да би ти ши шмиш?’ Ово пи та ње ни је баш 
то ли ко нео збиљ но ка ко зву чи. Да би се ис тра жи ле 
ми сте ри је све сти, нео п ход но је раз у ме ти ка ко нам 
та спо соб ност омо гу ћу је ин тер ак ци ју са све том око 
нас. Свест ши шми ша се пот пу но раз ли ку је од на ше, 
јер се ње го ва пер цеп ци ја ква ли ја ра ди кал но раз ли
ку је. Ми не мо же мо да уче ству је мо у ши шми шо вом 
су бјек тив ном ис ку ству је де ња ин се ка та или сле пом 
ле те њу или у спа ва њу на о пач ке у ви се ћем по ло жа
ју у не кој вла жној пе ћи ни. А ипак и ши шмиш и ми 
смо све сна би ћа. Због то га што је пер цеп ци ја ква ли
ја су бјек тив на, не мо же мо ре ћи чи ја је пер цеп ци ја 
ствар но сти ’ис прав на’ – ши шми шо ва или на ша.

„Где до ла зи до ин тер ак ци је ума и те ла? За Де
кар та и мно ге да на шње не у ро ло ге, од го вор је у епи
фи зи (пи не ал ној жле зди). Аме рич ки ане сте зи о лог 
Стју арт Ха ме роф63, за јед но са бри тан ским фи зи ча
рем и ма те ма ти ча рем Ро џе ром Пен ро у зом64, твр ди 

62 Tho mas Na gel (ро ђен у Бе о гра ду 1937), аме рич ки фи
ло зоф и про фе сор фи ло зо фи је на Уни вер зи те ту у Њу јор ку 
од 1980. до 2016, су прот ста вља се по ку ша ји ма да се свест и 
мен тал не ак ци је ре ду ку ју на ма те ри јал на об ја шње ња. (Прим. 
прев.)

63 Stu art Ha me roff (1947), ане сте зи о лог и про фе сор на 
Уни вер зи те ту Ари зо не по знат по сво јим про у ча ва њи ма све
сти. (Прим. прев.)

64 Ro ger Pen ro se (1931), бри тан ски ма те ма ти чар и ре
ла ти вист ко ји је то ком 1960тих вр шио про ра чу не основ них 
ка рак те ри сти ка цр них ру па. Та ко ђе се за ин те ре со вао за про
блем де фи ни са ња све сти о че му је на пи сао две књи ге: Ца рев 
но ви ум (The Em pe ror’s New Mind, 1989), пре ве де на на срп
ски, и Сен ке ума (Sha dows of the Mind, 1994) у ко ји ма твр ди 
да је квант на ме ха ни ка нео п ход на за об ја шње ње све сног ума. 
(Прим. прев.)
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да свест на ста је из ра да ми кро ту бу ла у мо жда ним 
ће ли ја ма. По њи хо вом гле ди шту, квант на ко хе рен
ци ја је та ко ја обез бе ђу је је дин ство са све сним ис
ку ством, ма да они не об ја шња ва ју ка ко су бјек тив на 
ис ку ства у ства ри на ста ју. Њи хов за кљу чак је на ши
ро ко кри ти ко ван.  Ме ђу тим, њи хо ва ве ли ка за слу га 
је у то ме што су осло бо ди ли свест од роп ства иде ји 
да она пот пу но за ви си од не у ро ло шких про це са.

„Још јед ном, од го ва ра ју ћа рав но те жа би си
ту и ра ла пи та ње о на стан ку све сти из ме ђу ти пич
но за пад њач ког фо ку са на функ ци ју мо зга и ’иде
а ли стич ког’ ста ва, ко ји за сту па је дан зна ча јан број 
на уч ни ка под ути ца јем ис точ њач ког ми сти ци зма. 
Иде а ли зам је фи ло зоф ски став ко ји на За па ду има 
по ре кло у Пла то но вом ду а ли стич ком ви ђе њу по 
ко јем се крај ња ствар ност на ла зи у тран сцен дент
ној обла сти ’иде ја’ или ’фор ми’. Ве ли ки швај цар ски 
пси хо лог Карл Јунг усво јио је и при ла го дио овај по
јам фор ми у сво јој те о ри ји ’ко лек тив но не све сног’. 
Та кве фор ме је на звао ар хе ти по ви ма, уни вер зал
ним сли ка ма ко је се пре но се из ге не ра ци је у ге не
ра ци ју и ко је по сто је и у ин ди ви ду ал ној пси хи и у 
све ту као це ли ни (оту да ’ко лек тив но’). Ове фун да
мен тал не сли ке ле же у осно ви и ис по ља ва ју се у 
ин ди ви ду ал ној све сној пер цеп ци ји (ко ја је, као што 
ће мо ви де ти, ви ше од обич не све сно сти65. Оно што 

65 На ен гле ском: awa re ness – све сност, док је свест con sci o-
u sness. У ве ћи ни слу ча је ва обе ове ре чи има ју иден тич но зна
че ње, али у спе ци фич ним си ту а ци ја ма раз ли ка из ме ђу њих је 
кључ на и слич на је раз ли ко ва њу из ме ђу гла го ла ви де ти (на ша 
стал на спо соб ност ви да) и гле да ти (ка да нам је вид усме рен 
ис кљу чи во на не што кон крет но). Ми смо стал но све сни (con-
sci o us), сем на рав но док спа ва мо, док смо под ане сте зи јом или 
у не све сти ци од не ког узро ка, али смо awa re са мо ка да је на ша 
па жња та ко ђе усме ре на на не што од ре ђе но. (Прим. прев.)
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је зна чај но за на шу свр ху је чи ње ни ца да уни вер
зал но по сто ја ње ар хе тип ских сли ка зна чи да свест 
ни је огра ни че на на мо зак па чак ни на ин ди ви дуу. 
Кон ти ну и тет из ме ђу ар хе ти по ва и ин ди ви ду ал не 
све сне пер цеп ци је пот кре пљу је иде ју да свест ви ше 
функ ци о ни ше као нело кал но по ље. Не ки те о ре ти
ча ри за сту па ју иде ју да је свест у ства ри не ка вр ста 
квант ног по ља, по јам ко ји ипак не др жи во ду при 
де таљ ном ис пи ти ва њу. По ља под ле жу екс и та ци ја ма 
ко је про и во де оно што на зи ва мо че сти ца ма. Не по
сто је ’че сти це све сти’ за ко је зна мо, та ко да се ана
ло ги ја из ме ђу све сти и квант них по ља не мо же по
тег ну ти баш пре ви ше. Јун го во гле ди ште је пре став 
јед ног иде а ли сте и ква зими сти ка, за ко га је област 
ар хе ти по ва све при сут на, уче ству ју ћи у оно ме што 
би Деј вид Бом на звао ’уни вер зал ном Це ло ви то шћу’. 
’Да ли је то ли ко не ве ро ват но,’ пи та Ло тар Ше фер, 
’ми сли ти да су Јун го ва област фор ми и област фор
ми квант не фи зи ке јед но те исто по ље ко смич ке по
тен ци јал но сти – ме ди јум ду ха где се на ша на уч на, 
фи ло зоф ска и ду хов на уве ре ња ин те гри шу у не ду
ал ни ред Јед ног?66 Ше фер сма тра да из над ви дљи
вог све та по сто ји ’јед но основ но по ље не ви дљи вих 
фор ми’ ко је де фи ни ше по тен ци јал свих ства ри, 
укљу чу ју ћи и нас са ме. То тран сцен дент но по ље, 
као што ја твр дим, је По ље Ствар но сти ко је по ти че 
из Бо га. То је по ље по тен ци јал но сти из ко га на ста
ју сви ма кро ко смич ки ен ти те ти кроз ак ту е ли за ци ју 
њи хо вих вир ту ел них ста ња.

„По овом ста но ви шту свест ни је са мо пу ки про
из вод не у ро ло шких про це са, иа ко је њој по тре бан 

66 L. Schäfer, In fi ni te Po ten tial (Бес ко нач ни по тен ци јал), 
New York: Crown pu blis hing Gro up / Ran dom Ho u se, 2013, p. 25f.
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мо зак, у ко ме не у ро ни об ра ђу ју ин фор ма ци је из 
цен трал ног нер вног си сте ма и да ју са др жај ин ди
ви ду ал ној све сти. Али мо зак је јед но став но ме ха ни
зам кроз ко ји се свест ма ни фе сту је. За то смрт мо
зга не во ди до смр ти све сти, јер као и по ље, свест је 
све при сут на и по ти че из истог крај њег Из во ра ко ји 
ства ра све што по сто ји. Мо же мо ре ћи да је ум функ
ци ја ин ди ви ду ал ног мо зга, док је свест уни вер зал ни 
фе но мен ко ји ка рак те ри ше, у раз ли чи тим сте пе ни
ма, све што је ство ре но. Сва ка ко, свест по се ду ју сви 
жи ви ство ро ви. На при мер, јед но ће лиј ски па ра ме
ци јум ис по ља ва свест у сво јој спо соб но сти да ме ња 
ло ка ци ју у по тра зи за хра ном и да се раз мно жа ва 
бес пол ним пу тем по мо ћу про це са би нар не фи си је 
(у су шти ни кло ни ра сам се бе). Не дав на, див на књи
га не мач ког еко ло га Пе те ра Во ле бе на под на сло вом 
Тај ни жи вот др ве ћа, ну ди оби ље до ка за да др ве ће 
по се ду је оно што би се мо гло са мо на зва ти свест. 
Не са мо да је др ве ће све сно јед но дру гих и по тен ци
јал них опа сно сти, већ мо же ак тив но да ко му ни ци ра 
ме ђу со бом кроз елек трич не им пул се ко ји про ла зе 
кроз ко ре ње, као и по спо соб но сти ма уку са и ми ри
са. Та ква ко му ни ка ци ја из гле да да је огра ни че на на 
др ве ће исте вр сте. Али она укљу чу је оно што Во ле
бен опи су је као уза јам ну бри гу: др ве ће мо же да не
гу је јед но дру го! Ме ђу тим, та спо соб ност се гу би ка
да се др ве ће укло ни из сво је при род не сре ди не. Да 
ли др во за др жа ва ни во све сти ка да јед ном на пу сти 
шу му и уђе у су штин ски не при ја тељ ско окру же ње? 
То је за ни мљи во пи та ње на ко је још не ма од го во ра.

„У сва ком слу ча ју, мо гу да по ме нем и јед ну по
зна ту биљ ку ко ја ди вље ра сте у шу ми око на ше ку
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ће. Она про из во ди тан ко, зе ле но ли шће ду го 30 цм 
на по је ди нач ним ста бљи ка ма. Ста ни те от при ли ке 
је дан ме тар од ње и – бу ду ћи да сте си гур ни да не
ма ве тра или да ва ши по кре ти не ства ра ју ва зду шну 
стру ју – он да по ме рај те ва шу ша ку у бла гом кру гу, 
док вам је длан окре нут ка биљ ци, па мо же те чак и 
да раз го ва ра те са њом. Че сто, ве ру јем да то за ви си 
од осо бе, то ли шће по чи ње да пле ше и да се рит мич
ки кре ће та моам о. Оно ре а гу је на људ ски по крет и 
очи глед но и на људ ски глас. И то чи ни, ја сно, кроз 
не ку вр сту при ми тив ног али ипак ве о ма ствар ног 
об ли ка све сти. Сви смо чу ли за ма лу ста ри цу у ком
ши лу ку ко ја се цео жи вот мо ли над биљ ка ма и ње
не биљ ке су нај зе ле ни је у ком ши лу ку. Још јед ном, 
свест се ма ни фе сту је да ле ко из над гра ни ца људ ског 
мо зга.“

У про сто ри ји се за чуо жа мор док су чла но ви 
пу бли ке уза јам но раз ме њи ва ли при че слич не они
ма ко је је Рајнс упра во ис при чао. Не ко ли ко њих 
су твр ди ли да мо гу да ути чу на биљ ке па чак и да 
ко ми ни ци ра ју са биљ ка ма ко је па жљи во га је у сво
јој днев ној со би или на по љу у ба шти. Дру ги су при
зна ли да су у адо ле сцен ци ји гр ли ли др ве ће и да су 
има ли лич ни од нос са од ре ђе ним др ве том на ко је 
су се пе ли још од де тињ ства и ко је су до жи вља ва ли 
као при ја те ља и дру га. Не ки дру ги су сма тра ли да је 
иде ја о ’др ве ћу ко је се уза јам но не гу је’ обич на глу
пост. Је дан скеп тик је ис та као да ’мо ли тва’ над др
ве ћем по ве ћа ва ни во угљен ди ок си да и ти ме под сти
че њи хов раст (’Не ма ту ни ка квог чу да’, до дао је). 
Рајнс је очи глед но дир нуо у жи вац не ким љу ди ма, а 
не ке дру ге је за ин те ре со вао сво јим при ме ри ма. По
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сле не ко ли ко ми ну та по но во је ус по ста вио ред ме ђу 
пу бли ком да би мо гао да на ста ви сво је пре да ва ње.

„Мо жда из гле да не ве ро ват но при пи са ти свест 
биљ ка ма и жи во ти ња ма,“ ре као је. Ме ђу тим, ево
лу ци о ни би о ло зи стра сно ис тра жу ју оно што се на
зи ва ’про ши ре на’ или ’оте ло тво ре на’ спо зна ја. У ве
о ма углед ним на уч ним ча со пи си ма не дав но су се 
по ја ви ли члан ци ко ји опи су ју ког ни тив не спо соб
но сти ок то по да, ко је из гле да да се на ла зе не са мо 
у ре ла тив но ма лом мо згу, већ та ко ђе и у њи хо вим 
пип ци ма. Од не ких 500 ми ли о на не у ро на у ок то по
до вом те лу, две тре ћи не се на ла зе у пип ци ма. Ка да 
пи пак јед ном до так не свој плен, он функ ци о ни ше 
ау то ном но, да шче па плен и усме ри га ка усти ма. Та 
ког ни тив на свест по ја вљу је се не за ви сно од ак тив
но сти мо зга. Из гле да да је иста ствар и са ор би тал
ним па у ци ма. Екс пе ри мен ти су по ка за ли да са ма 
па у чи на слу жи као про ду же так па у ко ве ког ни тив не 
спо соб но сти.67 Ис тра жи ва ња ове при ро де по ста вља
ју пи та ње од но са из ме ђу ’све сно сти’ (awa re ness)68 и 
’све сти’ (con sci o u sness). Да ли про ду же на ког ни ци ја 
ок то по да и па у ка пред ста вља ју свест или са мо не ка 
фи зи о ло шка ис ку ства све сно сти? Про у ча ва ња све
сти че сто из јед на чу ју или бр ка ју ова два пој ма, али 
из гле да да се они мо ра ју ме ђу соб но раз ли ко ва ти и 
да свесност прет хо ди све сти.

„По зна та се ри ја екс пе ри ме на та Бен џа ми на Ли
бе та69, не ка да шњег пре да ва ча на Уни вер зи те ту Ка

67 J. So kol, Qu an ta ma ga zi ne, (13. мај 2017).
68 Ви де ти фу сно ту 65.
69 Be nja min Li bet  (19162007), на уч ник ко ји је 2003. го

ди не био пр ви до бит ник Вир ту ел не Но бе ло ве на гра де за пси
хо ло ги ју од Уни вер зи те та у Кла ген фур ту ‘за сво ја пи о нир ска 
до стиг ну ћа у екс пе ри мен тал ном ис тра жи ва њу све сти, ини ци
ја ци је ак ци је и сло бод не во ље. (Прим. прев.)
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ли фор ни је (Сан Фран ци ско) по ка за ла је да се мо ра 
на пра ви ти раз ли ка из ме ђу де тек то ва ња не че га, то 
јест по ста ја ња све сно сти о не че му, и све сти о то ме. 
У јед ном екс пе ри мен ту Ли бет и ње гов тим су под вр
гли бла гом елек трич ном шо ку прст су бјек та и мо
зак је при мио ту ин фор ма ци ју по сле са мо два де сет
пет  ми ли се кун ди. У дру гој фа зи ко ја је об у хва та ла 
опе ра ци ју на отво ре ном мо згу, Ли бет је не пре ста но 
сти му ли сао бла гим елек трич ним им пул сом област 
у мо згу ко ји од го ва ра том пр сту и су бјект је осе ћао 
елек трич ни шок у пр сту по сле пет сто ти на ми ли се
кун ди или по ла се кун де, ма да сам прст ни је био до
дир нут. Ка да се ком би ну ју, ове две про це ду ре (елек
трич ни шок пр ста и сти му ла ци ја мо зга) по ка за ле су 
да ка да је мо зак сти му ли сан 500 мс пр ви шок на 
пр сту се ни је осе тио. Из гле да да је био по ни штен, 
јер се осе тио са мо бла ги елек трич ни шок од сти му
ла ци је мо зга. Би ла је по треб на по ло ви на се кун де 
да мо зак по ста не све стан (con sci o us) елек трич ног 
шо ка, док га је де тек то вао или имао све сност (awa
re ness) о то ме го то во од мах, по сле 25 мс. (Уз гред, 
ово је прин цип иза су бли ми нал ног ре кла ми ра ња.) 
Ли бе то ви кри ти ча ри оспо ра ва ју да је дру ги шок (на 
це ре брал ном кор тек су) не ка ко по ни штио осе ћа
ње пр вог (на пр сту). Они твр де да је та ко пр ви шок 
ствар но де тек то ван – су бјект је имао све сност о ње
му – али не све сно. Да би по био то оспо ра ва ње, Ли
бет је из вео да љи екс пе ри мент. Он је под вр гао елек
трич ном шо ку прст као и ра ни је, али ово га пу та је 
слао им пул се мо згу у тра ја њу од са мо 400 мс – и 
су бјект ни је осе тио ни шта. Да би осе тио удар, би ло 
је по треб но сти му ли са ти мо зак пу них 500 мс. Али у 
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том слу ча ју су бјект би осе тио удар од мах, по сле са
мо 25 мс. Ја сно је да сти му ла ци ја мо зга ни је мо гла 
да по ни шти ини ци ја ни удар на пр сту, јер је био пре
ра но пре ки нут, пре не го што је мо гао да има ика кво 
деј ство. Ово зна чи да је све сни ум пред-да ти рао то 
осе ћа ње по мо ћу оно га што је Ли бет на звао ’су бјек
тив но предда ти ра ње, вра ћа њем уна зад у вре ме ну. 
Оти шао је уна зад не ких 475 мс та ко да се сиг нал о 
уда ру пр ста мо гао осе ти ти 25 мс по сле под вр га ва ња 
уда ру. То јест, су бјек то ва свест се у ства ри вра ти ла 
уна зад у про шлост да би се осе ћа ње шо ка по кло пи
ло са ствар ним тре нут ком у ко ме је удар дат, по сле 
25 мс а не по сле 500 мс. Ли бе то ви екс пе ри мен ти, 
по из ве шта ју у ча со пи су Na tu re70, по ка зу ју да је су
бјек тив но осе ћа ње све сти не за ви сно од неу рон ских 
про це са и да се мо ра на пра ви ти раз ли ка из ме ђу све-
сно сти (awa re ness) и све сти (con sci o u sness). Ови 
екс пе ри мен ти су та ко ђе по ка за ли да ум функ ци
о ни ше не за ви сно од ’стре ле вре ме на’, јер је мо зак 
ре а го вао уна зад у вре ме ну на сти му ла ци ју кор тек са, 
ко ја је све сно опа же на по сле 500 мс или по ла се кун
де, али је де тек то ва на по сле 25 мс у тре нут ку ка да 
је прст ствар но до дир нут.

„Ови екс пе ри мен ти та ко по ка зу ју да иа ко је 
све сност ве за на за ’про ток вре ме на’, свест је у од ре
ђе ној ме ри не за ви сна од вре ме на. Ли бе то ви на ла зи 
су ге ри шу да је свест не-ло кал ни фе но мен ко ји де
лу је не за ви сно од функ ци је мо зга и оди ста од би ло 
ка квог фи зи о ло шког ме ха ни зма.

„Има ју ћи ово на уму, тре ба да иде мо да ље на 
оно што се на зи ва ’спек тром све сти’. У књи зи под 

70 Na tu re, vol. 1 (1987), 271275.
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тим на зи вом, Кен Вил бер опи су је да свест оба ви ја 
це ло куп ну осо бу: ’би ће и свест’, твр ди он, ’по сто је 
у спек тру, ко ји се кре ће од ма те ри је и те ла до ума, 
ду ше и Ду ха’. И он опи су је Дух ре чи ма ве о ма слич
ним оним ко је сам ја ко ри стио ра ни је ка да сам го
во рио о при су ству и ак тив но сти Тре ћег Ли ца из 
Трој ства. ’Ма да је Дух, у из ве сном сми слу, нај ви ша 
ди мен зи ја или ни во спек тра по сто ја ња’, ка же Вил
бер, ’он је та ко ђе те мељ или ста ње це лог спек тра… 
Дух је и то тал но и пот пу но има нен тан и то тал но и 
пот пу но тран сцен ден тан… Дух је и Осно ва и Циљ’71. 
Тај спек тар, сма тра Вил бер, са др жи број не ни вое. 
Че ти ри ко ја сма тра нај ва жни јим су ’Ум’, ’Ег зи стен
ци јал ни ни во’, ’ни во Ега’ и ни во оно га што он на зи
ва ’Сен ка’. Ње го во схва та ње Ума је хо ли стич ко, до 
те ме ре да он пот пу но од ба цу је по јам да је осно ва 
ствар но сти ду а ли стич ка. Иде је о одво је но сти и раз
ли ко ва њу, твр ди он, су ре зул тат ма је или ’илу зи је’, 
кон цепт ко ји је у сре ди шту бу ди стич ког и хин ду и
стич ког ми сти ци зма. Раз ли ко ва ња у ма ји су ’су пер
по ни ра на’ на Ствар ност на та кав на чин да ге не ри
шу фе но ме не у ма кро ко смо су или до ме ну кла сич не 
фи зи ке. По ње го вом гле ди шту, свет ма те ри је је та ко 
свет ма је, док пра ви свет у крај њој лли ни ји не зна ни 
за вре ме ни за про стор, одво је ност или по де ље ност, 
уни вер зал но или ин ди ви ду ал но. А то је, из ја вљу је 
он, ’из јед но став ног раз ло га што су сва ме ре ња про
из вод ми сли, а не ствар но сти…’72 Ов де Вил бер сле
ди Ку ма ра сва ми ја, спе ци ја ли сту за бу ди зам и хин
ду и зам. Као и Деј ви да Бо ма, њи хо ве ин ту и ци је у по

71 K. Wil ber, The Spec trum of Con sci o u sness (Спек тар све сти) 
Whe a ton, Il: Qu est Bo oks, 1993, p.xvi.

72 Ibid p.95
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гле ду све сти су их до ве ле на зад до фун да мен тал но 
хо ли стич ког ви ђе ња Ствар но сти, обла сти у ко јој не 
по сто је ’раз ли ке’ или ’одво је но сти’, већ са мо Је дин
ство, Јед но та. Све ства ри се ства ра ју или ема ни ра ју 
из ове Це ло ви то сти, те ма ко ја је пр во бит но раз ви је
на у тра ди ци ји Ис точ не фи ло зо фи је. Ме ђу тим, то је 
уни вер зал на те ма ко ја је у За пад ној ми сли пред ста
вље на ре флек си јом о ’Јед ном и Мно штву’.

„Је дан дру ги за ни мљив по ку шај да се ана
ли зи ра ’струк ту ра све сти’ не дав но је пред ста вио 
ЖанФран соа Усе73. Он је док тор и ис тра жи вач на 
по љу мо ле ку лар не и ће лиј ске би о ло ги је у Фран цу
ском на ци о нал ном цен тру за на уч на ис тра жи ва ња 
(CNRS), Усе је по чео да се ба ви про у ча ва њем све
сти ду бо ким ’ван те ле сним ис ку ством’ док је слу
жио у вој сци у Ал жи ру. Он по чи ње сво је ре флек си је 
са основ ним пи та њем: ка ко се, то ком ево лу ци о ног 
раз во ја од ско ро де сет ми ли о на го ди на, свест о спо
ља шној сре ди ни тран сфор ми са ла у свест о се би, то 
јест, свест о чи ње ни ци да смо све сни?

„Усе раз ли ку је три ја сна ни воа све сти. Пр ви на
зи ва ’при мар ном све шћу’. Овај ни во упра вља фи
зич ким аспек ти ма на шег жи во та, укљу чу ју ћи ау то
ном не функ ци је ко је одр жа ва ју те ле сну хо ме о ста зу 
или рав но те жу. Дру гу на зи ва обич ном ’ре флек сив
ном све шћу’, ко ја од ре ђу је раз не ког ни тив не спо

73 JF Ho us sa is, Les tro is ni ve a ux de la con sci en ce – Три ни воа 
све сти - (Pa ris: Guy Tréda niel), 2016. За по себ но убе дљив не
дав ни из ве штај о ВТИ – ван те ле сним ис ку стви ма , ви де ти S. 
Det hi o laz и C.C. Fo ur ri er, Voyage aux con fins de la con sci en ce, Dix 
années d’ex plo ra ti on sci en ti fi que des sor ti es hors du corps – Пу то-
ва ње из ван гра ни ца на у ке, Де сет го ди на на уч ног ис тра жи ва ња 
из ла за ка из ван те ла - (Pa ris: Guy Tréda niel), 2017. Ау то ри при
ка зу ју не ма те ри ја ли стич ки, нело кал ни ка рак тер ка ко ВТИ 
та ко и ИБС – ис ку ства бли ске смр ти.
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соб но сти, укљу чу ју ћи пам ће ње и ин те ли ген ци ју. 
Тре ћи тип све сти је ви ши ’лу цид ни’ ни во ко ји се ак
ти ви ра по себ но у кри тич ним си ту а ци ја ма као што 
су ње го во соп стве но ван те ле сно ис ку ство, за јед но 
са до бро по зна тим и до бро до ку мен то ва ним слу ча
је ви ма ’ис ку ства бли ске смр ти’ или ИБС. Овај тре ћи 
ни во би се мо гао на зва ти ’ду хов ним’ по то ме што 
омо гу ћу је осо би да пре ђе из ван гра ни це ма те ри је и 
енер ги је, да ’спо зна’ аспек те тран сцен дент не ствар
но сти. Ме ђу тим, Усе не ги ра да ’ду шу’ тре ба схва ти
ти по гле ди шту не ке ’ре ли ги о зне ду хов но сти’. По 
ње го вом ми шље њу, ’ду ша’ пред ста вља ’ево лу тив ни 
по тен ци јал’ уну тар по је дин ца ко ји во ди, ка у зал ном 
си лом ’ин тен ци је’, од не би ћа ка би ћу.

„Пим ван Ло мел, хо ланд ски кар ди о лог ко ји је 
де таљ но про у ча вао фе но мен ИБС, ну ди од ре ђе но 
’ре ли ги о зно’ ви ђе ње у сво јој књи зи Свест по сле жи-
во та.74 Ње го ва ис тра жи ва ња су се усред сре ди ла по
себ но на па ци јен те ко ји су има ли за стој ра да ср ца. 
Те осо бе би се мо гле на зва ти кли нич ки ’мр твим’. Па 
ипак оне че сто из ја вљу ју да су за вре ме ИБС до жи
вља ва ле по ви ше ни ни во све сти ко ји је укљу чи вао и 
по сма тра ње њи хо вог те ла из по ло жа ја ко ји је не за
ви сан од ње га, че сто са пла фо на њи хо ве бол нич ке 
со бе. Мно ги су мо гли да ’пу ту ју’ мен тал но кроз бол
ни цу или су се на ла зи ли на не кој са свим дру гој ге
о граф ској ло ка ци ји. По сле бу ђе ња, мо гу да опи шу 
шта се де ша ва ло и шта је ле кар ски тим го во рио за 
вре ме њи хо вог ко ма то зног или чак ’мр твог’ ста ња 
(ко је је утвр ђе но елек тро ен це ло гра фи јом) и мо гли 

74 P. van Lom mel, Con sci o u sness Beyond Li fe (Свест с ону 
стра ну жи во та). The Sci en ce of the Ne ar-De ath Ex pe ri en ce (На-
у ка о ис ку стви ма бли ске смр ти), Har perCol lins ebo oks, 2010.
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су да опи шу до га ђа је око се бе или не где дру где ко је 
ни ка ко ни је би ло мо гу ће ви де ти из њи хо вог кре ве та. 
Мно ги од ових опи са по твр ђе ни су од стра не не за
ви сних све до ка. Док ула зе у ста ње фи зич ке смр ти, 
ове осо бе че сто из ве шта ва ју да про ла зе кроз не ки 
ту нел и при бли жа ва ју се сјај ној али не и за сле пљу
ју ћој све тло сти, чу ју пре див ну му зи ку, ви де фан та
стич не бо је и ка ко их до че ку ју по кој ни при ја те љи 
или ро ђа ци. Ово ис ку ство че сто укљу чу је па но рам
ски пре глед жи во та и осе ћа ње да им је све зна ње 
по ста ло до ступ но (не ки од оних ко ји се до жи ве ли 
ИБС го во ре о ’тре нут ку веч ног све зна ња’ ис пу ње ног 
нео гра ни че ним ин фор ма ци ја ма). Мно ги па ци јен ти 
ко ји су има ли за стој ра да ср ца твр де да су су сре
ли Хри ста или не ког ан ђе о ског ли ка ко ји их или 
по здра вља или оба ве шта ва да се мо ра ју вра ти ти у 
те ле сно ста ње јер њи хо во ’вре ме још ни је до шло’. 
Док се при бли жа ва ју тој све тло сти, до жи вља ва ју не
из ре ци во осе ћа ње ми ра, бла го ста ња и без у слов не 
љу ба ви, до те ме ре да че сто не ра до же ле, па су чак 
и гнев ни, што мо ра ју да се вра те у фи зич ки жи вот 
кроз ре а ни ма ци ју.

За па ци јен те ко ји су пре тр пе ли за стој у ра ду ср
ца или ко ји су утвр ђе но би ли ко ма то зни (тј. у ’ду
бо кој ко ми’) обич но се сма тра да ни су у ста њу да 
за па жа ју до га ђа је или да за др жа ва ју се ћа ња. Па 
ипак не ки фун да мен тал ни аспект све сти омо гу ћу је 
упра во те ства ри, упр кос чи ње ни ци да је функ ци ја 
мо зга тих осо ба би ла ра ди кал но сма ње на или не по
сто је ћа. У сва ком по гле ду за њих се мо же ре ћи да 
им је мо зак био ’мр тав’ као што је по ка зи ва ла рав
на ли ни ја на ЕЕГу, од су ство ак тив но сти мо жда ног 
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ста бла и не до ста так про то ка кр ви кроз мо зак. Уо
би ча је на ИБС ис ку ства се ипак де ша ва ју у та квим 
усло ви ма и на ни воу све сти ко ји су че сто опи си ва ли 
као крај ње лу ци дан и ве о ма по ви шен у од но су на оно 
што су зна ли пре за сто ја у ра ду ср ца или до га ђа ја 
ко ји је про у зро ко вао ко му.

Па ци јен ти за ко је је да та ди јаг но за да су у ’ве
ге та тив ном ста њу’ че сто су пред мет оно га што се 
на зи ва ’син дром за кљу ча но сти’.75 То је је стра шно 
и ужа са ва ју ће ста ње при вид не не све сти у ко јем су 
па ци јен ти у ста њу да ко му ни ци ра ју са дру ги ма или 
да ре а гу ју на спо ља шње на дра жа је. Код не ких слу
ча је ва, мо гу да чи не по кре те очи ма и да зна ци ма 
да ју од го во ре на пи та ња или на ло ге. Код не ких дру
гих, пот пу но су ко ма то зни, ди шу, али не мо гу да ре
а гу ју ни на ко ји на чин на окру же ње. У оба слу ча ја, 
свест мо же да оста не ак тив на, што па ци јен ти мо гу 
да про ве ре ка да по но во по вра те нор мал но функ ци
о ни са ње. Они мо гу да чу ју и да раз у ме ју раз го во ре 
око се бе, ма да фи зич ки не мо гу да ко му ни ци ра ју 
ту чи ње ни цу. Тех нич ки, ово ни су си ту а ци је ’бли
зу смр ти’. Па ипак иа ко је мо жда но ста бло озбиљ
но оште ће но мо жда ним уда ром или не ким дру гим 
тра у мат ским ис ку ством и из гле да да је по свим кри
те ри ју ми ма па ци јент кли нич ки мр тав, свест мо же 
би ти очу ва на. Ова ме ди цин ска ста ња та ко ђе по ка
зу ју, као и ИБС и ВТИ, да свест ни је ве за на за мо зак 
ни ти за би ло ко ји дру ги аспект те ла.

„Ван Ло мел све ово су ма ри зу је на сле де ћи на
чин. ’Свест’, ка же он, ’са се ћа њи ма и по вре ме ним 
опа жа њи ма, мо же да по сто ји за вре ме пе ри о да не
све сти – то јест за вре ме пе ри о да ка да мо зак не по

75 На ен гле ском: ’loc kedin syndro me’. (Прим. прев.)
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ка зу је ни ка кву мер љи ву ак тив ност и ка да су пре ста
ле све мо жда не функ ци је, као што су ре флек си и 
ди са ње.76 Још јед ном, ис тра жи ва ња ван Ло ме ла и 
дру гих ко ја су вр ше на у обла сти ИБС ја сно по ка зу
ју да је свест фун да мен тал но не за ви сна од функ ци је 
мо зга. Ипак ве ћи на фи зи ча ра, би о ло га и не у ро ло га 
се и да ље др жи ре дук ци о ни стич ког, ме ха ни ци стич
ког гле ди шта по ко ме свест не ка ко про ис ти че из 
мо зга и су штин ски је нео дво ји ва од ње га.

„Ис ку ства бли зу смр ти та ко ђе ја сно по ка зу ју да 
је ’смрт’ про цес ко ји мо же да тра је са ти ма, да ни
ма или ду же док се не за вр ши. Ће лиј ска ак тив ност 
се на ста вља то ком тог про ду же ног про це са (нок ти и 
ко са, на при мер, на ста вља ју да ра сту), а мо гу да се 
на ста ве и ра зни дру ги ни вои све сти. Све ве ћа ко ли
чи на до ка за по ка зу је да свест ни ка да не уми ре, већ 
да пре ва зи ла зи фи зич ку смрт те ла. Не тре ба да за
бо ра ви мо да не ких 50 ми ли јар ди ће ли ја те ла уми ре 
сва ко га да на. Те ло је про ла зно, ефе мер но, кон стант
но се об на вља и из гле да ве ро ват но да оно слу жи са
мо као по су да или кон теј нер за оно што на зи ва мо 
’свест’.“ 

Рајнс је за стао на ми нут док је раз ми шљао о 
аго ни ји ко ју је осе ћао ка да је по ку ша вао да сми сли 
ка ко да пред ста ви овај про блем – све му се чи ни
ло да је ’те шко’ – људ ске све сти и њен од нос пре ма 
квант ној те о ри ји. Мо гао је да осе ти Ке ро ли не ру ке 
на ра ме ни ма и за хва љи вао је на овој же ни ко ја је 
ста ја ла по ред ње га у ње го вим нај те жим тре ну ци ма, 
ка да се пи тао да ли је за и ста до ра стао сво јој иза
бра ној про фе си ји. Из ра зи ли ца мно гих слу ша ла ца 

76 Ibid., p.158f.
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у пу бли ци по ка зи ва ли су ин тен зив ну за ин те ре со
ва ност за ње го во пре да ва ње, док су дру ги или би ли 
збу ње ни или јед но став но ни су по ка зи ва ла ни ка кву 
ре ак ци ју. По што се је дан тре ну так пи тао да ли ика
да опет тре ба да пла ни ра се ри ју пре да ва ња за ши
ро ку пу бли ку као што је ово, по пио је гу тљај во де, 
про чи стио гр ло и на ста вио сво је пре да ва ње.

„По сто ји зна ча јан број ис тра жи ва ча, као што су 
ван Ло мел, Ше фер и Хен ри Стап77, бив ши про фе сор 
на Уни вер зи те ту Ка ли фор ни је (Бер кли), ко ји ис
тра жу ју ве зе из ме ђу све сти и квант не те о ри је. Оно 
што је упа дљи во за ове ис тра жи ва че и дру ге ко ји се 
та ко ђе ба ве овим ’те шким про бле мом’ је (1) уло
га све сти у ре ду ко ва њу или ко лап си ра њу функ ци је 
та ла са ве ро ват но ће вр ше њем по сма тра ња или ме
ре ња, ко ја зах те ва ју све сне на ме ре; (2) нело кал ни 
ка рак тер ИБС и ВТИ, што, као и квант ни фе но ме
ни, зна чи да они тран сцен ди ра ју и вре ме и про стор; 
(3) тре нут на раз ме на ин фор ма ци ја ко ја се де ша ва у 
ИБС и из ме ђу спле те них че сти ца; и (4) по твр да хо
ли стич ке при ро де ва си о не, ко ја омо гу ћу је квант ну 
спле те ност и су пер по зи ци ју, ко је су по себ но уоч љи
ве у ’ван те ле сним пу то ва њи ма’ у до жи вља ји ма бли
ске смр ти и без гра нич ном зна њу или све зна њу. Све 
ово ука зу је на то да је свест уни вер зал на и не-ло кал-
на, и да по сто ји ши ром це лог ко смо са у фор ми та ла-
са ве ро ват но ће. На не ки још нео бја шњен на чин, ми 
’се укљу чу је мо’ на ту уни вер зал ну свест. По ста је мо 
део ње као што она по ста је део нас. Тај про цес се, по 
ми шље њу мно гих фи зи ча ра и би о ло га, де ша ва кроз 

77 He nry Pi er ce Stapp (1928), аме рич ки ма те ма тич ки фи
зи чар, по знат по свом ра ду на кват ној ме ха ни ци, по себ но о 
ин тер ак ци ји умма те ри ја. (Прим. прев.)
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ак тив ност на ше ДНК, мо ле ку ла ко ји но си на ше ге
нет ске ин фор ма ци је. У од ре ђе ној ме ри, ово мо же 
би ти исти на. Ипак ве ру јем да она под јед на ко за ви си 
од јед ног дру гог аспек та на шег фи зич ког и ду хов ног 
би ћа, на ко ји ћу до ћи за тре ну так.

„На по чет ку два де се тог ве ка Макс Планк је из
ја вио да сма тра да је свест фун да мен тал на и да ма
те ри ја про из ла зи из ње. Не дав но је Ју џин Виг нер78 
са Прин сто на из ја вио да ни је мо гу ће фор му ли са ти 
за ко не квант не ме ха ни ке без по зи ва ња на свест. А 
Хен ри Стап твр ди да по сто ји пот пу на ком па ти бил
ност са вре ме не фи зич ке те о ри је са оп стан ком ’лич
но сти’, што зна чи све сти или ’ду ше’. Под ’ду шом’ 
Стап под ра зу ме ва да по сто ји не ка ди мен зи ја људ ске 
лич но сти (тј. све сти) ко ја је не за ви сна од те ла и мо
же да над жи ви смрт и да по сто ји и по сле смр ти. 

„Као нело кал ни фе но мен, свест та ко ђе об у хва
та и све вре ме: про шлост, са да шњост и бу дућ ност. Сва 
лич на ис ку ства, до и ста и сва ко људ ско би ће ко је је 
икад по сто ја ло и ко је ће по сто ја ти у бу дућ но сти та ко 
је ује ди ње но у Уни вер зал ној све сти ко ја об у хва та све 
ства ри на сва ком ме сту и у сва ком тре нут ку у исто
ри ји. Упра во ова уни вер зал на свест сје ди њу је жи ве и 
мр тве у без вре ме ном, ’нело кал ном’ про сто ру. У хри
шћан ском сми слу мо же мо ре ћи да је по сто ја ње За јед
ни це све та ца, са не ким об ли ком ко му ни ка ци је из ме
ђу ’жи вих’ и оних ко ји су пре шли из ван зе маљ ског жи
во та, мо гу ће због овог уни вер зал ног ка рак те ра све сти 

78 Eu ge ne Wig ner  (19021995), ма ђар скоаме рич ки те о
рет ски фи зи чар, ин же њер и ма те ма ти чар, твр дио је да квант
но ме ре ње зах те ва ум и све сног по сма тра ча, без ко јих ни ка да 
не би до ла зи ло до ко лап са та ла сних функ ци ја и ни шта се не 
би де си ло у ва си о ни. До бит ник Но бе ло ве на гра де за фи зи ку 
1963. го ди не. (Прим. прев.)
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као ствар но сти ко ја је и има нент на и тран сцен дент на. 
У овом по гле ду, ван Ло мел по ми ње уо би ча је но (а ипак 
та бу ме ђу на уч ни ци ма) ис ку ство пост мор тем ко му ни
ка ци ја са мр тви ма. Да не раз ра ђу јем ово да ље, мо гу да 
ка жем да у ли тур гиј ској тра ди ци ји Пра во слав не цр кве 
оку пље на цр кве на за јед ни ца др жи по себ не мо ли тве за 
пре ми ну ле не по сред но пре смр ти (pe ri mor tem), у вре
ме смр ти, за тим три да на, де вет да на и че тр де сет да
на по сле смр ти. Ма да су по кој не осо бе оти шле ’из ван 
вре ме на’ и ушле у нело кал ну ди мен зи ју ствар но сти, 
ко му ни ка ци ја са њи ма и по сре до ва ње за њих је цен
трал на ка рак те ри сти ка – и бла го дат – хри шћан ског 
ду хов ног жи во та. У би ло ком тре нут ку то ком уми ра ња 
и по сле смр ти, осо бе ко је су бли ске са по кој ни ци ма 
че сто има ју ди рект ну ко му ни ка ци ју са њи ма. Из у зет
но, ово се де ша ва кроз ви зи је и ’осе ћај’ њи хо вог на ста
вље ног при су ства. У сва ком слу ча ју, то за јед ни штво се 
мо же одр жа ва ти кроз мо ли тву, чи ја је су шти на да се 
по кој ни ци пре да ју у ру ке Бож је, са мол ба ма за опро
штај њи хо вих гре ха и да мо гу да бу ду део ми ра, љу ба
ви и сла ве Вас кр слог Хри ста.

„Мо жда нај зна чај ни ји за кљу чак ко ји мо же мо 
из ву ћи из ове ди ску си је о од но су из ме ђу квант не 
ме ха ни ке и све сти је ми сао ко ју је су ге ри сао Макс 
Планк на по чет ку квант не ере: свест је фун да мен-
тал на а ма те ри ја про ис ти че из ње. Као што твр ди 
Ло тар Ше фер, осно ва ма те ри јал ног све та је не ма
те ри јал на. А та не ма те ри јал на осно ва ни је ни шта 
дру го до свест. Са хри шћан ске тач ке гле ди шта, оно 
на шта упу ћу је мо ов де је  оно што мо же мо са мо на
зва ти ’Свест Бо га’. Та крај ња, уни вер зал на Свест је 
по ре кло све га што по сто ји, ви дљи вог и не ви дљи вог, 



236

има нент ног и тран сцен дент ног. Она ис пу ња ва ва си
о ну до те ме ре да мо ра мо да твр ди мо да је са ма ва си-
о на све сна. Све Ис точ не ми стич не тра ди ци је – бу ди
зам, хин ду и зам, та о и зам – пре по зна ју чи ње ни цу да 
је крај ња Ствар ност ’Умо ли ка’ пре не го ма те ри јал на. 
Из вор и циљ те Ствар но сти, ње но по ре кло и ње но 
зна че ње, на ла зе се упра во у Уму или Све сти Бо га.

„Ово ме до во ди до ко нач не су ге сти је ко ју бих 
во лео да пред ло жим у ве зи са при ро дом људ ске 
све сти. Ма ли али ути цај ни број фи зи ча ра и пси хо
ло га по след њих го ди на екс пли цит но од ба цу је ма
те ри ја ли зам и на уч ни ре дук ци о ни зам. Пре у зи ма ју
ћи уви де из Ис точ ног ми сти ци зма, они на гла ша ва
ју не а де кват ност ’ма те ри ја ли стич ког ста но ви шта’ и 
ука зу ју на увер љи вост тра ди ци о нал ног ре ли ги о зног 
ве ро ва ња да је људ ско би ће у су шти ни ’ду хов но’ би
ће. Ис так ну ти за ступ ник овог гле ди шта је ау стра лиј
ски не у ро фи зи о лог Џон Еклс79, до бит ник Но бе ло ве 
на гра де и гла сни те ист. Ван Ло мел ци ти ра Еклсо ву 
из ри чи ту из ја ву ’Ми смо ду хов на би ћа са ду ша ма ко
је по сто је у ду хов ном све ту, као и ма те ри јал на би ћа 
са те лом и мо згом ко ји по сто је у ма те ри јал ном све
ту’. Овај ду а ли зам духма те ри ја очу ва ва упра во ону 
вр сту рав но те же о ко јој смо го во ри ли пре не ко ли ко 
ми ну та. Ипак не тре ба пре те ри ва ти. Не по сто је два 
’све та’, је дан ма те ри јал ни и је дан ду хов ни. Дух и ма
те ри ја су ду бо ко ис пре пле те ни, што од го ва ра жи во ту 
сва ког од нас. Сход но то ме, ка да го во ри мо о ду хов ној 
ди мен зи ји људ ског жи во та, тре ба да се се ти мо да ми 
не ма мо ду шу, већ ми у ства ри је смо ду ша.

„Ту ма чи ма Би бли је, тре ба да до да мо, још увек 
79 John C. Ec cles (1903–97), до бит ник Но бе ло ве на гра де за 

фи зи о ло ги ју или ме ди ци ну 1963. го ди не. (Прим. прев.)
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ни је ја сан од нос у апо стол ским спи си ма из ме ђу psy-
chê (’ду ша’), pne u ma (’дух’) и di a no ia (обич но се пре
во ди као ’ум’ или ’ин те лект’). Исто се мо же ре ћи и 
за свест: ни је уоп ште очи глед но ка кву раз ли ку тре ба 
да пра ви мо из ме ђу ње и ’psychê’. Ипак, ако ова два 
пој ма ни су екви ва лент на, они су ин тим но уза јам но 
по ве за ни. Хтео бих да су ге ри шем да се уни вер зал на 
Свест ко ја има сво је по ре кло у Бо гу ис по ља ва кроз 
је дан аспект ду ше по знат као no us (не сре ћан хо мо
ним са n.o.o.s.e!)80 No us је грч ки тер мин ко ји игра 
ва жну уло гу у ду хов ним спи си ма оних ко ји су ушли 
у Фи ло ка ли ју, о ко јој сам го во рио у јед ном ра ни јем 
пре да ва њу. То је фун да мен тал ни кон цепт у хри
шћан ској ан тро по ло ги ји.

 „Древ ни грч ки фи ло зо фи би ли су скло ни да ко
ри сте реч ’no us’ да из ра зе по јам о ’уму’ или ’ин те
лек ту’ ко ји ра за зна је до бро од зла, ис прав но од по
гре шног, исти ну од ла жи. По чев од предСо кра ти
ка, она је по при ми ла и ко смич ку до мен зи ју. No us је 
тран сцен дент ни прин цип ре да и хар мо ни је у свем 
ства ра њу. Као ’дух исти не’ код Јо ва на 4:6, он су
прот ста вља ’дух гре шке (или об ма не, planê)’ про све
тљу ју ћи ум у ње го вом тра га њу за исти ном (alêtheia). 
Већ у предСо крат ској фа зи овај тер мин је озна ча
вао ствар ност ко ја по сто ји у људ ској ду ши и из над 
ње. Ње но по ре кло је у ’ко смич ком no us-у’ ко ји ће 
Пла тон по ве за ти са Де ми јур гом, твор цем ма те ри
јал не ва си о не. Ари сто тел је сма трао да је no us, бе
смр тан и бо жан ског по ре кла, до ми нант ни аспект 
ду ше. Пло тин и неоПла то ни сти су ве ро ва ли да no-
us пр о ис ти че из Јед ног, не ма те ри јал ног, тран сцен
дент ног из во ра Ствар но сти и До бра. Он је те мељ 

80 На ен гле ском: no o se = ом ча. (Прим. прев.)
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све га што по сто ји и он функ ци о ни ше у људ ском би
ћу као ум, ра зум, ин те лект. Хри шћан ски фи ло зо фи 
ко ји су пре у зе ли иде је из ра зних грч ких из во ра ви
де ли су no us, ко ји је и сам бе смр тан, као тран сцен
дент ну ствар ност. Гно стич ки учи тељ из дру гог ве ка 
Ба си ли дес ишао је то ли ко да ле ко да је бо жан ски 
no us иден ти фи ко вао са Ису сом, ко га је опи сао као 
ема на ци ју из веч ног, не ство ре ног Оца.

„У тек сто ви ма апо сто ла Па вла, no us мо же да 
зна чи ’ум’ (di a no ia) у сми слу ’ин те лек та’ или ра ци
о нал не ми сли. No us је склон квар љи во сти ти ме што 
под ле же злим ис ку ше њи ма (Ри мља ни ма 1.28, уп. 
Ти мо ти ју 6.5; II Ти мо ти ју 3.8, и Ти ту 1.15), а ипак 
је ди мен зи ја људ ске лич но сти ко ја се мо же ’об но ви
ти’ (Ри мља ни ма 12.2, Ефе сци ма 4.23) омо гу ћу ју ћи 
вер ни ку да ’има Хри стов ум [no us]’ (I Ко рин ћа ни
ма 2.16). Као нај ви ши (или нај ду бљи) аспект ду ше, 
no us се мо же опи са ти као ’ор ган ми стич ког сје ди
ње ња’ са Бо гом, ко ји је пред мет ’уну тра шње ми сли’ 
или кон тем пла ци је. У овом сми слу, no us је бли жи 
пој му ср ца не го пој му мо зга. А ње го ва функ ци ја као 
’ин те лек та’ је ма ње ве за на за ана ли тич ко ре зо ва ње 
не го са уче шћем у исти ни ко ју тра жи.

„При дев од име ни це no us је но ет ски. Пре ма па
три стич ком уче њу, људ ско би ће, ство ре но по ’Бож
јем об лич ју’ (in the Ima ge of God) по зи ва се да се 
ан га жу је на оно што би се мо гло на зва ти но ет ским, 
до жи вот ним пу то ва њем ка ’Бож јем Ли ку’ (the Li ke
ness of God)81. Ово пу то ва ње или хо до ча шће зах те ва 
да чо век при хва ти од ре ђе ну аскет ску ди сци пли ну 
ко ја се са сто ји у по ка ја њу, мо ли тви и до бро чин ству, 
да би по но во ус по ста вио no us у ње го вом ’из вор ном’ 

81 Ви де ти фу сно ту 53.
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ста њу чи сто те, ста ње у ко јем је ство рен и за ко је је 
ство рен. Цео овај про цес за ви си од ’си нер ги је’ из
ме ђу ин ди ви ду ал ног вер ни ка и Све тог Ду ха. Без 
вођ ства и уче шћа Ду ха, људ ски на по ри, укљу чу ју ћи 
чак и нај ри го ро зни је људ ске прак се, не по сти жу ни
шта. ’Јер сте бла го да ћу спа се ни кроз вје ру’ из ја вљу
је  Па вле у по сла ни ци Ефе сци ма, ’и то ни је од вас, 
дар је Бо жиј’.82 Чо век је до био дар сло бод не во ље. 
Зло у по тре ба те сло бо де, до во де ћи до гре ха и ис ква
ре но сти, за там ни ла је no us, ’уну тра шњег чо ве ка’ ка
ко га на зи ва Па вле, у тој ме ри да он ни је у ста њу да 
при ме њу је ту во љу да оства ри до бро. Ово је Па вле 
ре чи то из ра зио у по сла ни ци Ри мља ни ма, у сед мој 
гла ви. Ми смо ро бо ви гре ха на ни воу те ла, ка же 
апо стол. Али свр ха на шег жи во та, кроз бла го дат и 
моћ Све тог Ду ха, је да из вр ши мо пре нос на шег роп
ства са те ла на дух, пре нос ко ји се де ша ва кроз об
но ву на ше но ет ске спо соб но сти.

„Као што пра во слав ни пи сци о те ми no usа на
гла ша ва ју, но ет ска спо соб ност се мо же усме ри ти и 
ка не че му што ни је Бог. Бо лест ко ју ова де ви ја ци ја 
про из во ди не ути че са мо на по је дин ца. Она та ко
ђе до во ди до ис ква ре но сти на дру штве ном па чак и 
на еко ло шком ни воу. Грех јед не осо бе ути че на це
ло чо ве чан ство та ко да се то деј ство осе ћа на све му 
што је ство ре но.

„Ви со ко пре ча сни и са да по кој ни грч ки те о лог, 
Отац Џон Ро ма ни дес83, опи су је ’об но вље ну’ но ет ску 

82 Ефе сци ма 2.89 ’Јер сте бла го да ћу спа се ни кроз вје ру и 
то ни је од вас, дар је Бо жиј. Не од дје ла, да се ни ко не по хва
ли.’ (Прим. прев.)

83 John Savvas Romanides (19272001), православни све
штеник, аутор и професор који је имао велики утицај на по
слератну православну теологију. (Прим. прев.)
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функ ци ју ду ше ре чи ма ве о ма слич ним оним ко је 
су ко ри шће не да се опи ше спле те ност. У по гла вљу 
о ’No usу’ из ње го вог ра да о Па три стич кој те о ло ги
ји, он ка же: ’Они ко ји има ју но ет ску мо ли тву у свом 
ср цу за и ста ко му ни ци ра ју јед ни са дру ги ма. Дру гим 
ре чи ма, они има ју спо соб ност да се де за јед но и ко
му ни ци ра ју јед ни са дру ги ма но ет ски, не го во ре ћи. 
То јест, они мо гу да ко му ни ци ра ју ду хов но. На рав
но, ово се та ко ђе де ша ва чак и ка да су та кви љу ди 
да ле ко уда ље ни јед ни од дру гих. Они та ко ђе има ју 
да ро ве ви до ви то сти и пре ког ни ци је. Кроз ви до ви
тост, они мо гу да осе те и гре хе дру гих љу ди и ми сли 
(lo gi smoi), док им пре ког ни ци ја омо гу ћу је да ви де и 
раз го ва ра ју о те ма ма, де ли ма па чак и о до га ђа ји ма у 
бу дућ но сти. Та кви ха ри змат ски љу ди за и ста по сто је. 
Ако иде те код њих на ис по вест, они зна ју све што сте 
ра ди ли у жи во ту пре не го што отво ри те уста да им 
ка же те.’

„Ко му ни ка ци ја без ко ри шће ња ре чи, ду хов ни 
ди ја ло зи на да љи ну, пси хич ки да ро ви пре ког ни
ци је и ви до ви то сти: сви они да ју до каз о од ре ђе ној 
’спле те но сти’ из ме ђу осо ба. Ова ис ку ства су до бро 
по зна та и до бро до ку мен то ва на. Она се очи глед но 
до га ђа ју кроз ак тив ност no us-а, но ет ске спо соб но
сти ко ја је у бли ској ве зи да све шћу и мо жда ди рект
но по ти че из ње. То ком це ле исто ри је Цр кве би ло 
је без број све до ка та квих фе но ме на. Ако из гле да да 
су ’на у ка и ре ли ги ја’ на су прот ним стра на ма, то је 
ве ли ким де лом због то га што мно ги на уч ни ци од би
ја ју да при зна ју ствар ност из ве сних пси хич ких фе
но ме на и не за ви сност глав них аспе ка та све сти од 
не у ро ло шких функ ци ја мо зга.
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„Опис ко ји Цр кве ни оци да ју о пој му no us или 
’ин те лек ту’ да је нам тач ну сли ку о све сти ка ко су је 
ин тер пре ти ра ли мно ги мо дер ни фи зи ча ри, фи ло
зо фи и спе ци ја ли сти за ис тра жи ва ње мо зга и ума. 
Свест, као и no us, сје ди њу је пр о шлост, са да шњост и 
бу дућ ност у ’веч ном Са да’, без вре ме ном Тре нут ку 
у ко јем про сторвре ме на ла зи сво је зна че ње и сво
је ис пу ње ње у уни вер зал ном При су ству тро је ди ног 
Бо га. Као и no us, свест има по ре кло у Бо гу, та ко ре ћи 
’по ја вљу је’ се из Бо га, да за у зме сво је ме сто у ду
би на ма људ ске ду ше. Да ли свест тре ба фор мал но 
иден ти фи ко ва ти са пој мом no us или са ду шом је пи
та ње на ко је не мо гу да од го во рим. Али ка ко сци јен
ти зам све ви ше по пу шта пред ин фор ма ци ја ма ко је 
да ју древ не ми стич не тра ди ци је и пред уви ди ма на
уч ни ка као што су Пим ван Ло мел, Дин Реј дин, Хен
ри Стап и Ло тар Ше фер, од го вор ће сва ка ко до ћи.“

Рајнс је за стао за тре ну так и ску пио сво је за бе
ле шке и пар чла на ка ко је је до нео са со бом на те му 
квант не те о ри је и све сти. Пре шао је по гле дом пре
ко сво је пу бли ке и дао за вр шну реч.

„Оно што смо го во ри ли то ком ових шест се си ја 
во ди до ва жних за кљу ча ка. При ро да не ког фи зич
ког си сте ма се ра ди кал но ме ња ак тив ним по сма
тра њем, то јест на шим уче шћем у ње му. Ви ше не 
мо же мо сма тра ти да смо на по љу, ’објек тив ни’ по
сма тра чи. Ми смо ин тим но сје ди ње ни – спле те ни! 
– са пред ме том на шег по сма тра ња. Шта ви ше, ова 
сје ди ње ност, ово уза јам но уче шће, по сто ји на сва
ком ни воу ствар но сти. Веч но, уни вер зал но Јед но 
Пло ти на се пре по зна је у хри шћан ском ис ку ству као 
крај ња Ствар ност ко ју на зи ва мо Бог. Као што Све
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то пи смо из ја вљу је, Он је Ал фа и Оме га, По че так и 
Крај ко ји да је по сто ја ње и зна че ње сва кој осо би и 
свим дру гим ство ре ним би ћи ма. Фи зич ке на у ке су 
не про це њи ве јер нам по ка зу ју упра во ка ко се то де
ша ва на ни воу ма те ри је и у жи во ти ма по је ди на ца. 
Ме ђу тим, са ма на у ка не мо же да про би је вео ко ји 
скри ва крај њу Ствар ност. Ту фи зи ка мо ра да усту
пи ме сто ме та фи зи ци. И они ма ко ји ми сле и ве ру ју 
као ја, ово зна чи отва ра ње no usа – ин те лек та, ума и 
ср ца – пре ма Јед ном ко ји је ’Пут, Исти на и Жи вот’. 
То зна чи да до пу шта мо да нас на ша нај ду бља че жња 
во ди у од нос љу ба ви и пре да но сти Ње му чи ји је ко
нач ни циљ да сје ди ни све ства ри у се би, та ко да, по 
ре чи ма апо сто ла Па вла, ’Бог бу де све у све му’.“

Док је Рајнс ску пљао сво је ства ри, до био је то
пао апла уз мно гих чла но ва пу бли ке. Оста ли су се 
при дру жи ли са мо из при стој но сти. Пре не го што је 
мо гао да на пу сти ам фи те а тар, мо рао је да од го во ри 
на пи та ња о све му од струк ту ре ато ма до при ро де 
све сти. Ви ше од два де сет ми ну та тру дио се да од го
во ри што је нај бо ље мо гао. Ко нач но је по ди гао сво ју 
ак тента шну, осмех нуо се на оне оку пље не око пул
та, и кре нуо ка свом ау то мо би лу.

Не де љу да на ка сни је, Рај нсо ви и Шер ма но ви од
ве зли су се пу тем Блуе Риџ Пар кве ја до се ла Бло у инг 
Рок. Срећ но су се сме сти ли у хо тел са пре но ћи штем и 
до руч ком са ве ли чан стве ним по гле дом на Грен фа дер 
Пла ни ну. Јед не ве че ри Фил и По ла су од ве ли То ми ја 
у град да се игра на љу ља шка ма и да ужи ва у дру гим 
за ба ва ма у град ском пар ку. Ке рол и Боб су ис ко ри сти
ли овај мир да се де на тре му хо те ла и по сма тра ју не бо 
ка ко ме ња бо је, од пла ве, ру жи ча сте до ду бо ке оранж
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цр ве не. Ку му лус обла ци су да ва ли од сјај ве чер ње све
тло сти и осве тља ва ли Ке ро ли но ли це.

„Из гле даш за ми шље но.“ Ре као је Боб, „и ве о ма 
при влач но…“

„Хва ла, љу ба ви,“ од го во ри ла је. За тим је до
да ла, „Ма да се осе ћам при лич но ту жно, или је то 
мо жда са мо но стал ги ја, док ов де се дим и гле дам у 
пла ни не.“

„Шта хо ћеш ти ме да ка жеш?“ упи тао је Роб.
„Осе ћам го то во бол ну че жњу,“ од го во ри ла је. 

„Та ко је див но и мир но ов де. Под се ћа ме на твој 
оми ље ни ци тат До сто јев ског, ’Ле по та ће спа сти 
свет.’ ’То ли ко же лим да по сма трам ту ле по ту и уче
ству јем у њој. Али она ни је ов де, ни у шу ми или у 
пла ни на ма. Она ни је ни у љу ди ма, ма ко ли ко да су 
ми ва жни. На ро чи то ти и То ми“, до да ла је са ма лим 
осме хом.

Роб ју је узео за ру ку па су ду го вре ме на се де ли 
јед но по ред дру гог, ослу шку ју ћи по ве та рац ко ји је 
до ла зио са бр да иза њих и ху ка ње со ве у да љи ни.

„Знаш,“ ре као је, „го ди на ма сам од го не тао пи та
ње ’зна че ња’ на шег жи во та. Као што си и ти пи та ла 
мно го пу та шта је у ства ри свр ха све га то га? Обра тио 
сам се квант ној те о ри ји и астро фи зи ци да бих до шао 
до не ког раз у ме ва ња то га ко смо ми, ку да иде мо и 
за што. Ма ко ли ко да имам по ве ре ња у на у ку, не мо гу 
да ка жем да имам ’ве ру’ у њу. Ми слим да тво ја че жња 
ука зу је на од го вор. Оно што обо је тра жи мо је не где 
дру где, не где из ван гра ни ца фи зич ког све та. Као што 
је ре као Џу ли јан Грин, ’Све је не где дру где’. Бар све 
што је ствар но ва жно. Ово је пре леп свет и та ле по
та се од ра жа ва у жи во ти ма то ли ко мно го љу ди. Али, 



244

као што ка жеш, она ни је до вољ на да се за до во љи жеђ 
и че жња за не чим ’не где дру где’.“

За тре ну так Ке рол је ћу та ла. Он да је ре кла, „Се
ћам се ка да си ми го во рио о Лан ци дел Вас то, оном 
ита ли јан ском ми сти ку ко ји је умро, ми слим, 1981. 
го ди не. Пре не ки дан сам чи та ла не што од ње га што 
си ти пре по ру чио и би ла сам то ли ко дир ну та јед ним 
сти хом ко ји сам упам ти ла – ко ли ко сам мо гла са 
мо јим ску че ним фран цу ским. Он ми је дао оно што 
сам има ла ути сак да је ко нач ни од го вор на пи та ње 
’шта’ и ’за што’. ’Бог нас је ство рио по сво јој сли ци и 
ли ку из јед ног раз ло га: да од ра жа ва мо Ње га и да се 
вра ти мо Ње му’. Тај ’по вра так’ је оно ис ку ство за ко
јим то ли ко че знем да га до жи вим. Он је та че жња 
ко ја во ди те бе и ме не, и све нас, ка ’Не где дру где’ 
Џу ли јан Гри на.“

„Не где дру где,“ од го во рио је Роб. „Сти ћи ће мо 
та мо јед ног да на. Бар се та ко на дам!“

„Мо жда хо ће мо,“ од го во ри ла је Ке рол, кли ма
ју ћи по ла ко гла вом. „Мо жда хо ће мо.“
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Епи лог

Док су лет њи да ни бр зо про ла зи ли, То ми је од
лу чио да се оже ни са Џе ни, ћер ком Оца Мај кла и 
Ра хе ле, ма да до свог пе тог ро ђен да на још увек ни је 
смо гао хра бро сти да је за про си.

Адам Ми лер је од лу чио да се вра ти ве ри сво јих 
Ота ца. С вре ме на на вре ме по се ћи вао је слу жбу у 
си на го ги. Па ипак се, по соп стве ним ре чи ма увек 
осе ћао као аут сај дер.

Берт Смо дерс и је дан ко ле га са Уни вер зи те та у 
Ман че сте ру на пи са ли су је дан дуг и до бро при мљен 
чла нак об ја вљен у бри тан ском на уч ном ча со пи су 
Na tu re. Берт је по сте пе но усва јао то ле рант ни ји по
глед пре ма ме та фи зи ци. Али ни ка да ни је до шао до 
то га да је при хва ти у учи о ни ци.

По сле три не де ље муч ног раз ми шља ња, Фил 
Шер ман је од лу чио да од би је по ну ду да бу де ван
ред ни про фе сор за Ви зан тиј ске сту ди је на Уни вер
зи те ту у Ми чи ге ну. Он и По ла су се осе ћа ли ве о ма 
код ку ће у окру же њу Креј тонЛи ја. По ла је иза бра
на за пред сед ни ка па ро хиј ског са ве та у њи хо вој цр
кви ко ја је све ви ше ра сла, и ни она ни њен муж ни
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су хте ли да на пу сте оно што је за њих обо је по ста ло 
ду хов но уто чи ште. Осим то га, Отац Мајкл и ње го ва 
по ро ди ца, за јед но са Рај нсо ви ма, по ста ли су бли ски 
при ја те љи. Фил је на пра вио тај из бор не вољ но, али 
се ка сни је ни ка да ни је по ка јао. У сва ком слу ча ју, 
ма да је Ен Ар бор ве ли ки град, из гле ди да про во де 
зи му у Ми чи ге ну обо ма су ле ди ли срж у ко сти ма.

Са сво је стра не, Мар га рет Ван ден берг се по ла
ко опо ра вља ла од пеп тич ког чи ра и ужи ва ла у дво
не дељ ном бо рав ку на Бар ба до су. До кра ја ле та ње но 
рас по ло же ње се знат но по пра ви ло, на ве ли ко олак
ша ње ње них ко ле га на Од се ку за ма те ма ти ку.

Бра јан Син глтон је пре шао са ква тер ни о на на 
то по ло ги ју и ге о ме три ју Ме би ју со ве тра ке. Ње го во 
ка рак те ри стич но стр пље ње и до бро рас по ло же ње 
до при не ли су да ве ћи на ње го вих сту де на та раз у
ме оно о че му го во ри, под виг ко ји је по сти гао ма
ли број ње го вих ко ле га на дру гим од се ци ма. Ка да је 
на ја вље но да је фи на ли ста за пре сти жну на гра ду за 
на ста ву ко ју да је Аме рич ко ма те ма тич ко дру штво, 
ње го ва ба ка уз вик ну ла је оста лом де лу по ро ди це: 
„Хва ли те Ису са, ја сам од у век зна ла да ће он јед ног 
да на по ста ти име!“

Што се ти че Ро ба и Ке рол, он је од лу чио по
чет ком је се њег се ме стра да се др жи квант не те о
ри је на сво јим ра зним пре да ва њи ма, и да про во ди 
сво је огра ни че не сло бод не са те ис тра жу ју ћи веч но 
збу њу ју ћи про блем све сти. Она је, са дру ге стра не, 
на ста ви ла сво је по се те до мо ви ма за ста ре, по себ
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но ста рих љу ди у ста рач ким до мо ви ма где су би ли 
ве ћи ном црн ци, љу ди ко је је ду бо ко це ни ла и за во
ле ла. Пар је та ко ђе про во дио ду ге тре нут ке сва ке 
ве че ри за ми шља ју ћи ка ко ће би ти ка да бу ду из ра
жа ва ли до бро до шли цу То ми је вој се стри,  де вој чи ци 
ко ја тре ба да се ро ди кроз ма ње од два ме се ца. То ми 
је при мио ову вест са ис кри вље ним осме хом и пла
хо ви тим «Кул!»

Ка ко ства ри иду, све је до бро на Креј тонЛи ју. 
На кра ју сле де ће ака дем ске го ди не, Роб се вра тио 
ку ћи јед не ве че ри и гр лио сво ју же ну ду же и  ра до
сни је не го обич но. «До био сам ме сто ре дов ног про
фе со ра!» ре као је. Она га по гле да са ве ли ким осме
хом, клим ну гла вом у знак одо бра ва ња и по љу би га 
у образ.
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Ви со ко пре ча сни про то је рејста вро фор 
Џон Брек (John Breck, 1939)

Отац Џон Брек (1939-) Ви со
ко пре ча сни про то је рејста вро
фор   и те о лог Пра во слав не Цр
кве у Аме ри ци, спе ци ја ли зо ван 
за Све то Пи смо и Ети ку, од 1995. 
го ди не Ди рек тор Уто чи шта Св. 
Си лу а на на Остр ву Вед ме лоу, Ју
жна Ка ро ли на, САД.

Про фе си о нал на ка ри је ра

•	 1960. го ди не ди пло ми рао сту ди је те о ло ги је са ви
со ким по ча сти ма на Уни вер зи те ту Бра ун (Brown 
Uni ver sity), Про ви денс, Род Ај ленд, САД; на гра да 
“Fran cis Wayland Scho lar”

•	 1965.  ти ту ла Ма ги стра те о ло ги је M.Div. (Ma ster of 
Di vi nity) на Бо го слов ској шко ли у Јеј лу (Yale Di vi
nity School); на гра да “Two Brot hers Fel low ship” за 
док тор ске сту ди је у ино стран ству.

•	 1972. ти ту ла Док то ра те о ло ги је Dr. Theol., на 
Уни вер зи те ту Карл Ру прехт у Хај дел бер гу, Не
мач ка. 

Про фе сор 
Но вог За ве та и Ети ке, 
19841996.
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•	 19731975. Пост док тор ске сту ди је на Пра во слав
ном Те о ло шком Ин сти ту ту Св. Сер ги ја у Па ри зу 

•	 2003. го ди не до био је ти ту лу по ча сног док то ра 
(ho no ris ca u sa) на Уни вер зи те ту КлужНа по ка у 
Ру му ни ји. 

•	 13. сеп тем бра 2018. го ди не де ле га ци ја Пољ ске 
Пра во слав не Цр кве до де ли ла је про то је ре ју Бре
ку на гра ду “Кнез Кон стан ти Острог ски” за ње гов 
до при нос пра во слав ној те о ло ги ји на по љу би
блиј ске хер ме не у ти ке и ети ке.

Од 1975. до 1978. го ди не по сле пре о бра ћа ња из про
те стан ти зма у пра во сла вље, слу жио је као про фе сор Но
вог за ве та и Па три сти ке на Пра во слав ном Те о ло шком 
Се ме ни шту Св. Хер ма на у Ко ди ја ку, Аља ска. 

Од 1978 до 1984. го ди не слу жио је као про фе сор 
Но вог за ве та и Ди рек тор на Пра во слав ном Те о ло шком 
Ин сти ту ту Св. Сер ги ја у Па ри зу, Фран цу ска.

Од  1984. до 1996. го ди не био је про фе сор Но вог за
ве та и Ети ке на Пра во слав ном Те о ло шком Се ми на ру Св. 
Вла ди ми ра у Кре ству ду, Њу јорк, на ко јем је од ју ла 2007. 
го ди не до ма ја 2017. био де кан.

Уред нич ке ак тив но сти

•	 Уред ник,  SVTQ - St. Vla di mir’s The o lo gi cal Qu ar-
terly (Те о ло шки тро ме сеч ник Св. Вла ди ми ра, 
19851996

•	 Уред ник, Ort ho dox Ala ska (Пра во слав на Аља ска), 
19761978

Го сту ју ћи пре да вач

•	 Ок то бар 1999: The In sti tu te for Ort ho dox Chri
stian Stu di es, Cam brid ge, En gland (Ин сти тут за 
Пра во слав не Хри шћан ске Сту ди је, Кем бриџ, Ен
гле ска).
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•	 Мај 2000: Fa cul ta tea de Te o lo gie “An drei Sa gu na,” 
Si biu, Ro ma nia. (Фа кул тет те о ло ги је ‘Ан дреј Са
гу на’, Си биу, Ру му ни ја, (Би о е ти ка)

•	 Феб.март 2001, Fa cul ta tea de Te o lo gie, Cluj, Ro
ma nia (Bi o et hics) (Фа кул тет те о ло ги је, Клуж, Ру
му ни ја, (Би о е ти ка)

•	 Окт. 2004 и март 2005, Fa cul ta tea de Te o lo gie 
Or to do xa, Uni ver si ta tea “1 De cem brie 1918” Al
ba Iu lia, Ro ma nia (Pa tri stic Exe ge sis)  (Фа кул тет 
пра во слав не те о ло ги је, Уни вер зи тет ‘1. Де цем бар 
1918’, Ал ба Ју ли ја, Ру му ни ја (Па три стич ка ег зе
ге за)

Оста ле ак тив но сти

•	 Ка пе лан, Пра во слав ни Те о ло шки Се ми нар  Св. 
Хер ма на у Ко ди ја ку, Аља ска  19771978

•	 Све ште ник, Pa ro is se de la Ste Tri nité, Pa ris, Fran
ce (Па ро хи ја Све тог трој ства, Па риз, Фран цу ска) 
 19781984

•	 Де кан сту де на та, St Ser gi us The o lo gi cal In sti tu te, 
Pa ris, Fran ce (Пра во слав ни Те о ло шки Ин сти тут 
Св. Сер ги ја, Па риз, Фран цу ска)  19801984

•	 Афи ли ја ци ја: Аrchpriest, Ort ho dox Church in 
Ame ri ca (Ста ре ши на, Ви со ко пре ча сни про то је
рејста вро фор Пра во слав на Цр ква у Аме ри ци)

•	 Ме ди цин скоетич ка ко ми си ја, Ort ho dox Church 
in Ame ri ca (Пра во слав на Цр ква у Аме ри ци) 
1996и да ље, Пред се да ва ју ћи

•	 Пред сед ник, As so ci a tion Ort ho do xe d’Etu des Bio
éthi qu es (Fran ce) (Пра во слав но удру же ње за сту
ди је би о е ти ке, Фран цу ска)  1998и да ље

•	 Ду хов ни управ ник,  MaryMarthа Ort ho dox Mo
na stery, Wa ge ner, SC (Пра во слав ни ма на стир Ма
ри је и Мар те, Ва ге нер, Ју жна Ка ро ли на)  1997
2004
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•	 Ко лум ни ста за  Be li ef net.co m  и  Chri sti a nity.com, 
1999. и да ље

•	 Ста ре ши на, Holy Ascen sion Ort ho dox Mis sion, Mt 
Ple a sant, SC (Пра во слав на ми си ја Све тог Ваз не се
ња, Ма унт Пле зант, Ју жна Ка ро ли на)  19992003

•	 Ко лум ни ста и уред ник веб стра ни це Пра во слав
не цр кве у Аме ри ци, “Li fe in Christ” at www.oca.
org, 2002и да ље

•	 Члан, SCO BA  Stan ding Con fe ren ce of Ca no ni cal 
Ort ho dox Bis hops in the Ame ri cas  Com mis sion 
on So cial and Mo ral Is su es (Ско ба – Стал не кон
фе рен ци је ка нон ских пра во слав них епи ско па у 
Аме ри ка ма – Ко ми си је за дру штве на и мо рал на 
пи та ња)  2003и да ље

Пр о фе си о нал но ис ку ство

•	 1995-и да ље: Ди рек тор Уто чи шта Св. Си лу а на на 
Остр ву Вед ме лоу, Ју жна Ка ро ли на, САД; Про фе
сор Па три стич ке Ег зе ге зе и Би о е ти ке, на Пра
во слав ном Те о ло шком Ин сти ту ту Св. Сер ги ја у 
Па ри зу, Фран цу ска; Пред сед ник Пра во слав ног 
удру же ња за Биоетич ке сту ди је, Фран цу ска 

•	 1984-1996: Про фе сор Но вог за ве та и Ети ке на 
Пра во слав ном Те о ло шком Се ми на ру Св. Вла
ди ми ра у Кре ству ду, Њу јорк, на ко јем је од ју ла 
2007. го ди не до мај 2017. био де кан.

•	 1978-1984: Про фе сор Но вог за ве та, Ди рек тор 
Сту ди ја, Ди рек тор до пи сних те ча је ва, Пра во
слав ни Те о ло шки Ин сти тут Св. Сер ги ја у Па ри зу, 

•	 1975-1978: Про фе сор Но вог за ве та и Па три сти
ке на Пра во слав ном Те о ло шком Се ме ни шту Св. 
Хер ма на у Ко ди ја ку, Аља ска. 

•	 1972-1975: Ди рек тор стал ног обра зов ног про гра
ма за па сто ре Швај цар ске Ре фор ми са не Цр кве, 
Ној ша тел, Швај цар ска. 
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БИ БЛИ О ГРА ФИ ЈА

Књи ге
•	 Бог је са на ма: Кри тич ка пи та ња у хри шћан ском 

жи во ту и ве ри (God With Us: Cri ti cal Is su es in Chri stian Li fe 
and Fa ith). Crest wo od: St Vla di mir’s Se mi nary Press, 2003.

•	 На сле ђе Св. Вла ди ми ра: Ви зан ти ја, Ру си ја, Аме-
ри ка (уред ник) (The Le gacy of St Vla di mir: Byzan ti um, Rus-
sia, Ame ri ca (edi tor). Crest wo od: St Vla di mir’s Se mi nary 
Press, 1997.

•	 Че жња за Бо гом: Пра во слав не ре флек си је о Би бли ји, 
Ети ци и Ли тур ги ји (Lon ging for God: Ort ho dox Re flec ti ons 
on Bi ble, Et hics, and Li turgy.) Crest wo od: St Vla di mir’s Se
mi nary Press, 2006.

•	 Моћ Ре чи: У Бо го слу же њу Цр кве (The Po wer of the 
Word: In the Wor shi ping Church.) Crest wo od: St Vla di mir’s 
Se mi nary Press, 1997.

•	 Све ти дар жи во та: Пра во слав но хри шћан ство и 
Би о е ти ка (The Sac red Gift of Li fe: Ort ho dox Chri sti a nity and 
Bi o et hics.) Crest wo od: St Vla di mir’s Se mi nary Press, 1999.

•	 Све то Пи смо у тра ди ци ји:Би бли ја и ње не ин тер-
пре та ци је у Пра во слав ној цр кви  (Scrip tu re in Tra di tion: 
The Bi ble and its In ter pre ta tion in the Ort ho dox Church.) 
Crest wo od: St Vla di mir’s Se mi nary Press, 2001.

•	 Фор ма Би блиј ског је зи ка: Хи ја зам у све тим спи си-
ма и по сле (The Sha pe of Bi bli cal Lan gu a ge: Chi a smus in the 
Scrip tu res and Beyond.) Crest wo od: St Vla di mir’s Se mi nary 
Press, 1994.

•	 Дух Исти не: Све ти Дух у Јо ва нов ској тра ди ци ји: 
По ре кло Јо ва нов ске пне у ма то ло ги је  (Spi rit of Truth: The 
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Holy Spi rit in Jo han ni ne Tra di tion: The Ori gins of Jo han ni ne 
Pne u ma to logy.) Crest wo od: St Vla di mir’s Se mi nary Press, 
1990.

•	 Ступ ње ви на жи вот ном пу ту: Пра во слав но ми-
шље ње и Би о е ти ка (са Лин Брек) (Sta ges on Li fe’s Way: Ort-
ho dox Thin king on Bi o et hics (with Lynn Breck). Crest wo od: 
St Vla di mir’s Se mi nary Press, 2006.

Спо ља шњи линк

• “Li fe In Christ” Ar tic les by the Very Rev. John Breck 
 OCA Web si te.

Жи вот у Хри сту, уред ник Ви со ко пре ча сни про
то је рејста вро фор Џон Брек. Овај дво ме сеч ни се ри
јал по чео је 2002. го ди не и да је ко мен та ре и опа
жа ња Оца Бре ка и дру гих ау то ра. Пр ва два се ри ја ла 
при ка за ла су раз ми шља ња о жи во ту по сле ру ше ња 
ку ла Свет ског Тр го вач ког Цен тра 11. сеп тем бра 
2001. го ди не и де ба те о ис тра жи ва њу ем бри он ских 
ће ли ја мо жда ног ста бла.

Пра во слав на Цр ква у Аме ри ци 
(The Ort ho dox Church in Ame ri ca)

Ми си ја Пра во слав не Цр кве у Аме ри ци, ло кал не ау
то ке фал не Пра во слав не Хри шћан ске Цр кве је да бу де 
вер на у ис пу ње њу Хри сто ве  за по ве сти „Иди те у цео свет 
и ства рај те уче ни ке свих на ци ја, кр шта ва ју ћи их у име 
Оца, и Си на и Све то га Ду ха...“ (Ма теј 28:1920).
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