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Од електронског микроскопа до Хабловог свемир
ског телескопа, модерни технолошки изуми прошири
ли су наше хоризонте - макроскопске и микроскопске –
далеко изнад онога што се могло и замислити пре 1930их. Једно од најважнијих открића током претходних
неколико деценија је чињеница да све, почев од субатом
ских честица, преко звезданих система, до свесног људ
ског живота, настаје из једне основне, трансцендентне
Стварности, која доводи све ствари из непостојања у
постојање кроз непрестани чин стварања. У суштини,
све ствари су узајамно повезане у једно сплетено једин
ство, које нас обавезује да посматрамо свет као вели
ки холограм, у ком сваки аспект садржи информације
о Целини.
Ова књига покреће питање односа између те Стварности и хришћанског разумевања Бога. У основи пи
сана у форми романа, она на лаички начин почиње са
прегледом квантне теорије и њеног развоја од почетка
двадесетог века. Постепено поставља темељ за истра
живање односа између квантне механике и одређених
кључних аспеката традиционалног хришћанског уче
ња. Њен циљ је да објасни да је наш уобичајени појам о
Богу и свету, по речима енглеског теолога Џ. Б. Филипса,
„претерано мали“. Када се правилно разуме, квантна
теорија нам омогућава да видимо изнад хоризонта све
та у ком живимо, да опажамо духовни значај Целине,
од незамисливо малих квантних феномена до огромних
јата галаксија васионе, која је у сталном ширењу. Као
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што аутор наглашава, аутентична хришћанска вера
обухвата све области Стварности, од микрокосмоса до
макрокосмоса, и омогућава нам да опажамо и ценимо
њихов крајњи извор и значење.
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КРАТКО ОБЈАШЊЕЊЕ
КАКО ЈЕ ОВА КЊИГА НАСТАЛА
На велику недељу уочи ускршњих празника ле
та господњег 2018. године, возимо се према мана
стиру Покрова Богородице у малом градићу Биси
на Оти (Bussy-еn-Othe), који се налази на 150 км од
Париза. Осећамо задовољство док се возимо малим
вијугавим путевима у пролеће, које нас мами сли
кама и мирисима Француске.
Наша жеља услишена је овог пута Божијом во
љом да посетимо оца Џона и његову супругу Лин
у овом малом месту, које се, са брда изнад, види
као једна невелика уоквирена слика, са манастир
ским звоником у средини. Место је иначе познато
по овом православном манастиру који су основа
ле четири жене аристократског порекла, које су се
овде замонашиле после емиграције из Русије 1918.
године. У манастиру су периодично боравили мно
ги значајни људи посебно из круга руске емиграци
је као што су: Сергеј Булгаков (познати религиозни
филозоф), Иван Буњин (добитник Нобелове награде
за књижевност), Иван Шмељов и Борис Зајцев (по
знати писци), Отац Сиприан Керн, Надежда Тефи,
и многи други који су ово место звали Чеховљевим
„Вишњевим садом“. Данас овај женски манастир
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окупља православне монахиње које су овде дошле
из великог броја земаља, од Јапана до Америке.
Отац Џон пола године проводи овде, а пола у
Чарлстону (САД), где сам се ја, дуго живећи, и упо
знао са њим, као свештеником који служи у право
славлној цркви Америке (ОЦА). Пошто је прешао
из протестантске вере у православну, отац Џон је
вршио своју мисионарску дужност православног
свештеника на многим местима од Аљаске до Фран
цуске. Написао је 14 књига, велики број чланака,
и био професор на многим факултетима говорећи
о православној вери. На моје очекивано и помало
индискретно питање: „Зашто је прешао у Правосла
вље?“, одговарао ми је у више наврата, у суштини
зато што сматра да је оно најближе Христовом из
ворном учењу, чије је основно дејство: Милост, То
леранција и Топла Љубав за човека.
Службе Оца Џона за нас су увек биле посебан
догађај, а после службе, док смо седели и разгова
рали, дотицали бисмо се често тема које су нас за
једно интересовале, а односиле су се на везу између
вере и науке. И овог пута, док смо седели у његовој
скромној кући која се налази одмах поред манасти
ра, причали смо о књизи коју је управо завршио и
за коју тек треба да нађе издавача. Дао ми је текст
књиге и ја сам је прочитао за тих неколико дана и
ноћи које смо провели заједно у молитвама и разго
ворима. Божијом милошћу и благодаћу, ова књига
ће изгледа доживети своје прво издање на српском
језику, пре него на енглеском. Све то не би било мо
гуће без велике помоћи преводиоца Петра Вујичи
на, лектора Весне Поповић, рецензената Протојере
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ја Проф. др Љубивоја Стојановића, Проф. др Дејана
Раковића, Проф. др Велимира Абрамовића и изда
вача Драслар Партнер д.о.о. Београд.
Холистичка, квантно-холографска парадигма,
као парадигма будућности, све више привлачи на
учнике, теологе, филозофе, антропологе, социоло
ге, психологе, лекаре и уметнике и моја је жеља да
ова књига даље допринесе њиховом дијалогу у ци
љу приближавања вере и науке, ради стварања оду
ховљене науке. Никола Тесла је рекао: „Кад наука
почне да се бави невидљивим стварима, напредова
ће за неколико деценија више него за све векове до
сада.“
На крају, ову књигу посвећујем мом великом
учитељу и узору, академику проф. Др Владети Је
ротићу, који уснувши у Господу, који га је себи при
звао из маловременог у живот незалазног дана, није
стигао да напише предговор за ову књигу. Оставио
нам је своје велико просветитељско дело, да га сле
димо растући у духовности кроз постојани рад на
себи, свесни да једино Еволуција, која је по својој
природи духовна а не биолошка, може спасити чо
вечанство.
Нека Вас ова књига одведе изнад свих хоризо
ната, тамо где је све Једно – Једна Бескрајна Љубав
Христова – као „Пут, Истина и Живот“.
Др Петар Динић
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РЕЦЕНЗИЈЕ
Сваки рукопис замишљен као будуће књижевно
дело велика је радост за искрене књигољупце који
налазе смисао постојања у непрестаном читању и
писању. Тако се ствара стваралачка динамика, јер
се отварају нова питања, а не намећу готови одго
вори. То подстиче културу дијалога, где је распра
ва у којој постоје различити ставови сигуран пут у
културу различитости и тада свако достиже пун ка
пацитет слободе и одговорности. Постаје истражи
тељ са жељом да не престане да буде боготражитељ
и човекољубац. То је дуг пут на коме имамо мно
ге путоказе, али је потребно да свако овлада сво
јим унутрашњим простором, јер само тако можемо
успешно да читамо поруке једни других и да зајед
но стичемо добра искуства. Тада сва наша знања и
уверења постају заједнички капитал, а не затворени
системи. Тако смо сви отворени и искрени јер смо
превазишли себичност и неповерење и не подлеже
мо никаквим наметнутим ауторитетима. Знамо и то
да нам се Бог открива као Истина, а не намеће као
ауторитет. Трудимо се да Бога стварно волимо, зна
јући да је Он најпре заволео нас и верујући да Њега
најпотпуније волимо ако волимо једни друге. То нас
доводи до става да је најпотребније да човек воли
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човека, док је мање важно да ли се увек око свега
слажемо. Могуће је закључити: „Слажемо се да се
не слажемо, али се због тога нећемо сукобљавати
до насиља и омаловажавања!“ Расправљаћемо се са
уважавањем другости других, трудећи се да разли
чите погледе не претварамо у несносна непријатељ
ства. Предуго је човечанство трошило добре ресурсе
људскости на различита једноумља, крајње је време
да се све преусмери ка тражењу смисла постојања
где је неопходно умеће интегрисања кротости и не
устрашивости.
Рукопис ИЗНАД ОВИХ ХОРИЗОНАТА позива
нас, на један умесан и конкретан начин, да прона
ђемо пут превазилажења сукоба у које свакоднев
но доспевамо, желећи само једно, да увек будемо
у праву!? Многи унесрећују и себе и све око себе у
намери да докажу свима да су само они у праву и
не размишљају о последицама своје сулудости, јер
не могу да победе саможивост под теретом нагона
да буду „јаки“. Не желе да послушају јеванђелски
савет да, ко жели да буде „први“, неизоставно треба
да свима „служи“. То служење је креативно и про
гресивно себедавање које се заснива на ставу БОЉЕ
ЈЕ БИТИ ДОБАР НЕГО БИТИ У ПРАВУ.
Високопречасни Џон Брек добро разуме све
трагедије човечанства као последице људске зло
воље, никако их не доживљава као резултат Божије
освете. Препознаје погрешна осећања напуштено
сти, којима подлежу појединци и снажно сведочи
да нас Бог неизмерно воли, и то сваког човека, а не
само привилеговане појединце. Само је потребно да
то сваки човек разуме и прихвати, јер Бог се никада
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никоме не намеће. Стоји и куца на вратима свако
га срца и има времена за свакога човека, само ми
често не желимо да то разумемо, па не чујемо и не
видимо ту стварност. Дакле, Бог се не игра жмурке
са људима, не скрива се, не прети, не пресреће. Ту
је веома близу ако желимо да Га чујемо и видимо,
доступан је свима ненасилно и ненаметљиво. Због
тога, свако ко искрено верује, не би требало да би
ло шта другима намеће или изнуђује претњама. Да
жели да одузме свој дар човеку - слободу, Бог би
урадио то без свих верских фанатика. Њему је тако
нешто страно и то не значи Божију незаинтересова
ност за бољитак човечанства, већ сведочи о високом
степену уважавања наше богодароване слободе.
Аутор је храбро пројектовао своју богодаровану
слободу и до вере коју сведочи дошао је подвигом
без пасивизма порекла и припадности, што значи
да су за њега вера и знање корелативне и интегра
тивне чињенице. Добро разуме теолошки став: „Бог
је постао човек не престајући бити Бог, да би човек
постао „бог по благодати“ не престајући бити „чо
век“. Јасно му је да је важно разликовати оно шта
Бог јесте од онога шта Бог чини, Божанска суштина
и Божије енергије су двоједна стварност, али и бит
не одреднице успешности теолошке науке.
Богочовечанска динамика, као стална прогре
сија постојања и стваралаштва, успешно разрешава
дилеме и супротстављености још од времена антич
ких мудраца, који су се спорили да ли је само Бог,
или само човек, мерило свих ствари. Хришћанска
доктрина почива на стварности: Богочовек је мери
ло свега, што треба разумети одговорно, а не дожи
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вљавати као привилегију припадности. Ненаметљи
во сведочење ове непорециве истине подразумева
висок степен разумевања за сва другачија мишље
ња. Знајући да је Христос „исти јуче, данас, сутра
и у све векове“, требало би да разумемо потребу
да увек будемо иновативни и спремни да се „пре
ображавамо обновљењем ума свога, да искуством
познамо шта је добра и савршена воља Божија“
(Римљ.12:2). То никако није беспоговорна покор
ност, ради се о стваралачкој отворености, пошто је
воља Божија „да се сви људи спасу и дођу до позна
ња истине“ (1.Тим.2:4). Високопречасни Џон Брек
ово одлично разуме и у свом одговорном сведочењу
Божијег спасоносног човекољубља настоји да осми
сли сигурност постојања као одговорност, а не неде
латну опуштеност.
Полазећи од чињенице да је човечанство исто
времено „пало“ и „обожено“, као човек који позна
је различите традиције и уверења, опредељује се
за православни оптимизам који врхуни у ставу да
се „најгори грешник“ позива на „покајање и ужи
вање у вечном учешћу у животу са Богом – обо
жењу“, верујући да је есхатологија „будућа“, али и
„већ остварена“. Храбро користи „квантну супер
позицију“, именујући је као „сплетеност“, која у
теолошком контексту означава корелацију време
на и вечности, земље и неба, човека и Бога. Добро
разуме Цркву која је истовремено Тело Христово и
историјска институција и тако нас подсећа на ко
ји начин би требало осмислити савремену мисију
где имамо два загонетна феномена. Први је тај да
имамо два социолошка типа верника: верници без
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припадности и припадници без вере. Оба „типа“
подједнако су интересантна, први због одустајања
од црквености, а други због следбеничког односа
према „отачким предањима“ и склоности ка крајно
стима, равнодушности или фанатизма, без стварне
вере. Умеће препознавања једног или другог „типа“
верника, подразумева безусловну добронамерност
и пуну остваривост сваког појединца и заједнице.
Рукопис свештенослужитеља Џона Брека добар је
путоказ, јер заговара висок степен уважавања свих
стваралачких подвига, са јасним нагласком на нео
двојивости вере у Бога и вере у човека и његову бо
годаровану вечност.
Пред Светог Николу,
Лета Господњег 2018.
У Београду,
Протојереј Проф. др Љубивоје Стојановић
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Др Петра Динића, лекара и међународно-лиценцираног хиропрактичара, упознао сам по његовом
повратку из САД, на симпозијуму Интегративна ме
дицина, у Београду (2006), а потом сам са академи
ком Владетом Јеротићем био и рецензент његове
сјајне књиге Хиропрактиком до здравља (2009), која
заговара холистички приступ лечења и превенције
проблема са кичмом и здрављем у целини. У ширем
смислу, та књига се бавила критичким разматрањем
односа западњачке редукционистичке рационалнонаучне парадигме (утемељене појавом хуманизма и
ренесансе, и експлозивним развојем физике и дру
гих партикуларизовано издиференцираних при
родних наука у последња четири столећа) и источ
њачке холистичке креативно-религијске парадигме
(карактеристичне за све класичне цивилизације, са
почецима у прошлости који се мере миленијуми
ма), које се последњих деценија све више интегри
шу кроз појаву трансперсоналне психологије и ин
тегративне медицине у САД и Европи.
Наредних десетак година др Динић и ја смо на
ставили сарадњу кроз неколико холистичких међу
народних научних скупова и стручних едукација из
ових области, са плановима за све шире промовиса
ње холистике. Када сам недавно замољен да пажљи
во прочитам текст и да напишем рецензију за књигу
оца Џона Брека, Изнад ових хоризоната: Квантна
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теорија и хришћанска вера, коју др Динић прире
ђује за њено српско издање (2019), прихватио сам
са задовољством имајући у виду тему књиге и своја
дугогодишња научна искуства у теоријском квант
но-холографском моделирању међуповезаности
свести и психосоматике и њихове улоге у слабим
беспраговним енергетско-информационим интер
акцијама са окружењем – са значајним психосо
матско-духовним и епистемолошко-когнитивним
импликацијама (види доле препоручену допунску
литературу).
Отац Џон Брек, протојереј и теолог Православ
не цркве у Америци, специјализован је за Свето Пи
смо и Етику, а од 1995. године је директор Уточишта
Св. Силуана на острву Ведмелоу (Јужна Каролина),
где га је др Динић и упознао дуго живећи и раде
ћи, а потом и често пословно и приватно боравећи у
САД. Пошто је прешао из протестантске вере у пра
вославну, отац Џон је вршио мисионарску дужност
православног свештеника на многим местима од
Аљаске до Француске. Недавно завршени енглески
текст своје књиге, Beyond These Horizons: Quantum
Theory and Christian Faith, отац Џон је дао др Дини
ћу да приреди њено српско издање, које ће, захва
љујући његовом великом ангажовању, изгледа чак
претходити енглеском издању.
Спознаја нелокалне (холистичке) природе саме
квантне физике током претходних деценија нагове
штава да све, почев од субатомских честица, преко
звезданих система, до свесног људског живота, на
стаје из једне основне, трансцендентне Стварности,
која доводи све ствари из непостојања у постојање
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кроз непрестани чин стварања. У суштини, све ства
ри су узајамно повезане у једно квантно сплетено
јединство, које нам указује да посматрамо свет као
велики холограм, у ком сваки аспект садржи ин
формације о Целини. Ова књига покреће питање
односа између те Стварности и хришћанског разу
мевања Бога. У основи писана у форми романа, она
на лаички начин почиње са прегледом квантне тео
рије и њеног развоја од почетка двадесетог века.
Књига постепено поставља темељ за истражи
вање односа између квантне физике и одређених
кључних аспеката традиционалног хришћанског
учења. Њен циљ је да објасни да је наш уобичајени
појам о Богу и свету, по речима енглеског теолога
Џ. Б. Филипса, „претерано мали“. Када се правил
но разуме, квантна теорија нам омогућава да види
мо изнад хоризонта света у ком живимо, да опажа
мо духовни значај Целине, од незамисливо малих
квантних феномена до огромних јата галаксија ва
сионе, која је у сталном ширењу. Као што аутор на
глашава, аутентична хришћанска вера обухвата све
области Стварности, од микрокосмоса до макроко
смоса и омогућава нам да опажамо и ценимо њихов
крајњи извор и значење.
Др Динић је посветио српско издање књиге
свом великом учитељу и узору академику Владети
Јеротићу, који није стигао да напише предговор и
за ову књигу, али нам је оставио ‘своје велико пр
осветитељско дело, да га следимо растући у духов
ности кроз постојани рад на себи’. Књигу зато то
пло препоручујем ширем кругу читалаца – јер нуди
необично инспиративну потрагу за холистичким
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путевима који повезују квантну физику и духовност
– указујући и на истинску потребу холистичких мо
дела понашања, што је свакако фундаментално пи
тање и менталне хигијене и духовног морала (види
доле препоручену допунску литературу).
У Београду, децембра 2018.
Проф. др Дејан Раковић
http://www.dejanrakovicfund.org

Препоручена допунска литература
1.

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

2.

D. Raković, www.dejanrakovicfund.org/prezentacije/2018_
SVEST_&_SLOBODNA_VOLJA.pdf (i video-link 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-kognitivne implikacije, IASC & IEFPG, Beograd, 2008; www.
dejanrakovicfund.org/knjige/2008-integ-biofiz-kvantmedic.pdf
D. Raković, Đ. Koruga, eds., Svest: naučni izazov 21.
veka, ECPD, Beograd, 1996; www.dejanrakovicfund.org/
knjige/1996-ecpd-svest-1.pdf

4.
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Оно што је у теол огији Дух, то је у науц
 и Свест.
Психологија (софтвер) и Неуронауке (хардвер) су
те које појмовно могу да споје Бога и квантну ме
ханику. А за то је неопходно не само да се физика
спиритуализује, већ и да се постави физичка хипо
теза душе.
Физикално одређење Душе и теоријско и експе
риментално дефинисање Етра су минимални услови
за разумљив и применљив успех истраживања у које
се храбро упустио отац Џон. С једне стране хришћан
ско веровање не може се преиспитивати јер је сумња
супротна вери, а с друге стране, унутар саме квант
не теорије и њене експерименталне праксе недостају
битна сазнања као што су супстанцијална дефини
ција масе, хипотезе праве природе времена, силе и
енергије, као и увид у основну опеку грађе материје
и њено именовање. Услед ових недостатака, квантно
механички поглед на свет остаје индетерминистички
и на нивоу статистике, стохастике и вероватноће. А
интуитивно знамо, не само у хришћанству него и у
свим другим религијама, да је иза стварности (све
та ствари) један реалан и неумитан Божански План
оличен у само једном једином и Универзалном За
кону свеопштег Континуитета бескрајне Целине ма
коликог броја њених коначних делова.
Аутор Џон Брек у дијалогу о вери и науци сјај
но указује не само на њихову привидну противу
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речност, већ и на њихово суштинско јединство, на
исти извор религије и научног открића. Јер оно што
покреће научна истраживања није нешто што се мо
же “научити”. Наука постоји само због научних от
крића, а она не потичу из претходног образовања и
немају познату логику. Научна открића су креације
ума, надахнути увиди пореклом из тајанственог Бо
жанског језгра еманације Света. Свако научно от
криће је генијални уметнички чин и оно се не може
претходно “научити”, ма колико се дуго и широко
школовали.
Ако би требало у једној реченици сажети најду
бљу поруку дела Џона Брека, она би гласила: Наука
је метода религије. Науци је неопходна Духовност
не само да би сазнајно еволуир ала, већ и да би уоп
ште постојала.
Нису довољни само експерименти и матема
тички језик формула, јер сами закони Космологије
и Физике имају чисто Духовну природу. Другим ре
чима, незамислив је и немогућ било какав физички
експеримент који није ни по једном закону физике
што може да значи само једно: Дух претходи мате
рији.
Господо читаоци, за сваког ко размишља о по
реклу Универзума и моћи науке да га спозна, дело
оца Џона је обавезно штиво.
Проф. др Велимир Абрамовић

24

ИЗНАД
ОВИХ ХОРИЗОНАТА:
Квантна теорија и хришћанска вера

За Лин,
Са захвалношћу и љубављу

„Nous n’avons été faits ’à son image et ressemblance’
que pour Le refléter et retourner à Lui.“1
[Lanza del Vasto, La Trinité Spirituelle, Paris, Denoël, 1971]

1
Створени смо по Његовој слици и лику само да Га одра
жавамо и да Му се вратимо. (Прим. прев.)

Предговор
Током последњих деценија написано је много
књига на тему науке и религије. Ова књига је до
дата њиховом броју из неколико разлога. Изванред
на научна открића од почетка 20. века умногоме су
проширила и продубила наше разумевање природе
и функционисања васионе како на микрокосмич
ком нивоу тако и макрокосмичком. Упркос томе,
ова открића су често наводила хришћане, посебно
у Сједињеним Америчким Државама, да се изолују
иза архаичних формулација и неадекватних конце
пата њихових традиционалних веровања. Потребно
је само да се сетимо тензија у нашим школама, које
и даље постоје између еволуциониста и креациони
ста, или аргумената у јавности о вредностима вак
цина и опасностима од њих. Главни разлог због ког
је написана ова књига је да се нагласи да наука и
религија – посебно квантна теорија и хришћанство
– могу, ако се правилно протумаче и изразе, да жи
ве у мирољубивој коегзистенцији, па чак и да подр
жавају и осветљавају једна другу.
Још један сличан разлог због ког сам се при
хватио овог пројекта је да понудим читаоцу лаику
одређене основне информације о квантној физици.
Ја нисам научник и немам званично образовање у
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физици и сродним јој наукама. Моје образовање је
теолошко, превасходно у проучавању Новог Завета
и Биоетике (ове потоње сасвим случајно, али то је
друга прича). Пензионисао сам се 2011. године по
сле скоро четрдесет година подучавања на разним
православним теолошким семинарима, и ово ми је
дало прилику да прочитам приличан број књига о
квантној физици, теми која ме је веома интересова
ла још од моје последње године у гимназији.
Док сам годинама радио са студентима и коле
гама на теологији, често сам бивао разочаран када
бих увидео колико мало њих је показивало било ка
кву отвореност или заинтересованост за природне
науке. Значајан број њих испољио је праву антипа
тију према овој области људског знања, која ми се
одувек чинила као суштинска за разумевање Светог
писма. Њихов поглед на Бога и стварање често је
ограничен наивним сликама и објашњењима најве
ће мистерије од свих: а то је како Бог открива Себе
и како функционише у космосу и у дубинама људ
ског живота и искуства. Подсетило ме на књижицу
Ваш Бог је сувише мали, коју је пре неколико годи
на написао Џ. Б. Филипс (J. B. Phillips)2. Теолошко
виђење многих наших студената, као и бриљантних
колега, често ми је изгледало као „сувише мало“.
Посебно је било ограничено немањем дубоких уви
да у природу космоса и људске свести, која је била
главни фокус интересовања савремених научника,
како верника тако и атеиста (од којих су већина аг
2
John Bertram Phillips или J. B. Phillips (1906–1982), ен
глески проучавалац Библије, преводилац, аутор и свештеник.
Најпознатији је по својој верзији превода Новог завета на мо
дерни енлески. (Прим. прев.)
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ностици, искрени и отвореног ума). Надам се да ћу
пружити читаоцима информације из области квант
не физике и православне хришћанске традиције та
ко да ћу што боље објаснити како њих две могу да
комплементирају једна другу у сваком трагању за
истином и стварношћу.
Затим, такође ми је у овој књизи било стало да
одбацим разлоге за недавна померања ка фунда
менталистичком приступу и у науци и у теологији.
Сцијентизам с једне стране и добронамерни али на
ивни религиозни фундаментализам с друге стране
толико су се стврднули и проширили јаз који посто
ји између ова два домена. Чувена је Ајнштајнова из
јава да је желео да упозна Божји ум, јер је све остало
само детаљ. Управо таква мотивација, можда више
него иједна друга, може да доведе до истинског по
мирења између онога што се по речима Карла По
пера „може да побије“, и што се може опазити само
вером, молитвом и деловањем Светог Духа. Бог от
крива Себе у природном поретку као што то чини и
у дубинама људског срца. Нека нас то откровење во
ди не само до дубљег разумевања Његове твореви
не, укључујући и нашег сопственог постојања, већ и
до већег схватања лепоте Његовог света и до дубље
чежње за светом који ће доћи.
Превише је особа које су ме, директно или ин
директно, водиле до реализовања овог пројекта да
бих их овде навео. Међутим, посебну реч захвал
ности дугујем др Пјеру Ванхоуву (Pierre Vanhove),
који је био толико љубазан и стрпљив да прочита и
коментарише овај текст са великом пажњом и дра
гоценим саветима. Наравно, он није одговоран за
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било какве грешке или друге недостатке које ова
књига можда има. Посебну захвалност упућујем
Манастиру заштите Мајке Божје у Бургоњи, у Фран
цуској, његовим свештеницима Оцу Радуу и Оцу
Џорџу, и његовој игуманији Мајци Емелијани, вер
ним сведоцима који су мени и мојој породици пру
жили окружење богоштовања, мира и лепоте што су
били инспирација свима нама.
Моја најдубља захвалност мојим синовима По
лу и Мајклу, који су љубазно дали своје коментаре
на овај текст, и мојој супрузи Лин, мом сапутнику
и најдражем пријатељу током педесет и четири го
дине и још даље. Управо њој посвећујем ову малу
књигу са безграничном захвалношћу и огромном
љубављу.
Џ. Б. (Џон Брек)

Биси на Оти, Француска, 2018.
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1.
„Добродошли! Драго ми је што сте вечерас ов
де.“ Млади професор се топло осмехнуо групи од
неких шездесет дипломираних студената и гостију,
који су се скупили у амфитеатру малог али прести
жног Универзитета Крејтон-Ли (Creighton-Leigh)3 у
Северној Каролини.
„Ово је наш трећи недељни разговор о разним
аспектима квантне теорије и њеном односу према
хришћанској вери“, наставио је, „и задовољство ми
је да вас све видим. Тема ове серије је прилично за
страшујућа и признајем да сам импресиониран до
ласком толико много вас редовних студената и што
сте чак довели и госте са собом.“
Неколико редовних студената се зналачки
осмехнуло, поносно на своју способност да разуме
ју највећи део предавања која су одслушали пре ве
черашњег састанка. Многи од новодошлих, с друге
стране, помало су се врпољили у седиштима. Нико
од њих није имао више од гимназијског познавања
физике, а многи су по сопственом признању били
научно неписмени. На ову серију предавања их је
привукао оглас на табли изван Административне
канцеларије који је за лаике нудио увод за најновија
3

Фиктивни универзитет. (Прим. прев.)

33

открића у квантној физици и њихову релевантност
за религију, посебно православну веру. Масним
словима је обећано да ће ова предавања открити
мистерије атома, укључујући природу електрона,
кваркова и недавно откривене (и веома погрешно
назване) „Божје честице“ или Хигсовог бозона. Циљ
предавања је да подстакне широк распон дискусија
о значају одређених открића у модерној науци које
би отвориле нове перспективе у хришћанском тео
лошком размишљању. Ситним словима је обећано
да ће говорник узети у разматрање Свето писмо и
притом избегавати како буквалистичко тумачење
Библије тако и радикалну критику. Током послед
њих неколико недеља време на целом Југозападу
било је ужасно топло и влажно и дестимулисало је
нормалне активности после радног времена. То, као
и привлачна личност предавача, навели су свршене
студенте и неколико радозналих душа из краја да се
пријаве за ову серију од шест вечерњих разговора.
Роберт Рајнс (Robert Rines), професор физике
и организатор ове серије предавања, одбранио је
свој докторат и наставио постдипломске студије у
Енглеској, превасходно на Универзитету у Кембри
џу. Његове колеге су осећале страхопоштовање ко
лико према његовом срдачном односу са Стивеном
Хокингом толико и према његовом импресивном
владању пољем студија којим се бавио и значајним
бројем чланака које је већ био објавио у часописи
ма као што су Science и Physical Review Letters. Ништа
од тога није много значило онима који су присутни
на вечерашњим разговорима. Рајнс је био суочен с
изазовом да представи тешку тему лаицима језиком
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који би они могли да разумеју, а да их притом не
успава. Сетио се једне анегдоте коју му је један пен
зионисани шеф катедре испричао убрзо после Рај
нсовог наименовања за доцента. Крајем 1950-их,
када је овај шеф био постимпломац на МИТ-у, Нилс
Бор је дошао у посету овом универзитету и говорио
о пријатељском неслагању са Албертом Ајнштајном.
Високо поштовани и срдачни Бор попео се на поди
јум у препуној сали за предавања. Са јаким данским
акцентом и езотеричним вокабуларом, оставио је
слушаоце у потпуној магли. Млађи студенти су по
кушали да сакрију непријатно смејуљење. Када је
Бор завршио, сви слушаоци су устали и громогла
сно му аплаудирали; затим је Бор напустио зграду
у стилу Елвиса Прислија. Касније су у кафетерији
у фоајеу студенти и факултетско особље признали
једни другима да нису ништа разумели од онога о
чему је Бор говорио.
„То ће рећи“, казао је шеф катедре свом мла
дом колеги, „да без обзира на то колико велепошто
вани и бриљантни можете да будете, ако не кажете
нешто јасно и концизно, уз дозу хумора, никада не
ћете моћи да нешто саопштите другима, па чак ни
другим специјалистима у вашој области.“
Рајнс је озбиљно схватио овај савет и на кра
ју своје друге године на Крејтон-Лију изгласан је
за најпопуларнијег професора на Научном одсеку.
Ово признање, заједно са охрабрењем једног колеге,
дало му је неопходни подстицај да припреми сери
ју предавања за општу публику о езотеричној теми
квантне механике и њеним импликацијама за хри
шћанско разумевање космогоније и есхатологије:
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порекло и стварање света и његову коначну тран
сформацију.
Узимајући у обзир број нових лица међу слуша
оцима, Рајнс је одлучио да поново укратко предста
ви себе и свој рад. У интересу потпуне отворености,
додао је да се држи основних хришћанских верова
ња и да припада локалној парохији православног
хришћанства. Нагласио је и чињеницу да су на ова
предавања добродошли људи било које вероиспове
сти, као и атеисти. Затим је погледом прешао по пу
блици и најавио вечерашњу тему.
„Вечерас бих волео да почнем тиме што ћу за
једно са вама истраживати необичан и фасцинан
тан феномен који називамо ’сплетеност’4. Затим ће
мо касније погледати неке сродне теме, укључујући
природу људске свести, и збуњујуће питање психич
ких феномена. Коначно, размотрићемо шта све од
овога значи за један нов начин поимања кључних
аспеката хришћанске теологије. У ствари, по мом
мишљењу ‘нов’ начин је стар као и само хришћан
ство, јер је мој примарни циљ, као што сам напо
менуо на првом предавању, да у оквиру исправних
граница поново формулишем извесне елементе
‘традиционалне’ доктрине. Посебно ћу се усредсре
дити на ‘ортодоксне’ изразе вере како су их развили
аутори Новог завета и њихови наследници, такозва
ни црквени оци. Међутим, упркос овом конкретном
нагласку, надам се да ова предавања могу бити од
одређеног интереса за свакога ко је знатижељан да
сазна природу стварности како је интерпретирају
физичари и мистици свих духовних традиција.
4
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На енглеском: entanglement. (Прим. прев.)

„Пре него што се вратимо на квантну теор и
ју, треба да се подсетимо на неке основне аспекте
класичне физике. Овај поглед на свет проистекао
је на основу рада славних људи почев од Аристоте
ла, преко Њутна, Галилеја и Декарта, до самог Ајн
штајна. Ова класична перспектива још увек важи на
макро-нивоу стварности. Али она једва да обухва
та свеукупност ствари. Године 1900. лорд Келвин је
исказао чувену изреку да ‘сада у физици нема ничег
новог да се открије’, сем веће прецизности у мере
њима. А онда се појавила квантна теорија. Цео један
нови свет је чекао да буде откривен и Келвинова из
јава је отада често понављана са ироничним осме
хом.
„Класична физика“, наставио је Рајнс, „заснива
се на одређеном броју по себи привидно очигледних
претпоставки, од којих је свакој квантна механика
упутила оштар изазов. Пре свега, наше уобичајено
искуство нам говори да су време и простор апсолут
не категорије, утврђене и непроменљиве. Ајнштај
нове теорије специјалне и опште релативности су
заувек промениле овај поглед. Оне су показале да
су и време и простор варијабиле које зависе од пер
спективе посматрача. Наравно, све ствари у нашем
искуству су у кретању јер се и сама Земља непре
стано креће. Али је Ајнштајнова специјална теори
ја релативности – која се бави простор-временом и
брзином светлости – показала да када се часовник А
креће брже од часовника Б, спољашњем посматра
чу изгледаће као да часовник А ради спорије: фе
номен дилатације времена. Слично, ако имамо два
копља исте дужине, једно које се баци биће (неопа
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зиво, али стварно) краће од другог копља које само
лежи на земљи. Ово је дужина Лоренцове контрак
ције, која се може открити само при брзини која је
близу брзине светлости. Класични физичари тако
ђе сматрају да су честице и таласи фундаментално
различити; да сва комуникација између објеката
или особа захтева сигнале који их повезују, да тако
звана ’стрела времена’ указује само на један правац
– од прошлости ка будућности, и да су кретање и
раст глатки и континуални, то јест да у природном
свету нема дисконтинуалних скокова. (Узгред, узи
мајући као пример еволуцију, ово схватање су поби
ли не само квантни физичари, већ такође и теорија
достигнуте равнотеже5 Стивена Џеј Гулда6 и Најлса
Елдриџа7.) Затим, класична физика такође сматра
да су све појаве локалне и да на њих утиче непосред
но окружење. Сходно томе, не постоји никакво ’аве
тињско дејство на даљину’, како је Ајнштајн назвао
појам сплетености. Хајде да поближе погледамо тај
појам, да видимо зашто је Ајнштајн покушао да га
побије.
„Већина нас је била уплетена у нешто или са
неким у неком тренутку у нашем животу. Али са
да морамо да почнемо да одбацујемо уобичајену
употребу овог термина. За физичаре ‘сплетеност’
5
На енглеском: punctuated equilibrium - теорија у ево
луционој биологији која сматра да када се нека врста појави у
фосилним остацима, да ће њена популација постати стабилна
и показивати веома мале промене у највећем делу своје геоло
шке историје. (Прим. прев.)
6
Stephen Jay Gould (1941-2002), амерички палеонтолог,
еволуциони биолог и историчар науке. (Прим. прев.)
7
Niles Eldredge (1943), амерички биолог и палеонтолог,
који је заједно са Стивеном Гулдом 1972. године поставио те
орију достигнуте равнотеже. (Прим. прев.)
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описује специфичан однос између субатомских че
стица. Већ смо говорили о структури атома. Напо
менули смо да је далеко од тога да су атоми недељи
ве, основне јединице материје, за шта су првобитно
сматрани. Они уопште нису ‘елементарне’ честице.
Језгро атома се састоји од протона и неутрона, који
се и сами састоје од кваркова. Кваркови ће вероват
но бити најфундаменталнији састојци материје, ко
је заједно држи јака нуклеарна сила. Међутим, све
већи број физичара данас предвиђа да ћемо уско
ро открити још мање, фундаменталније ентитете од
кваркова. На пример, теорија струна сматра да се
материја састоји од сићушних једно-димензионал
них вибрирајућих ‘струна’ или влакана који сачи
њавају материјални свет на најосновнијем нивоу.
„Као што сам вам споменуо на нашем првом
разговору, облак негативно наелектрисаних елек
трона, у различитим орбитама, окружује језгро сва
ког атома. Као и све елементарне честице, електро
ни су у ствари побуђена стања квантних поља која
узајамно делују једно на друго. Физичари данас ге
нерално прихватају идеју да су све честице, укључу
јући електроне и кваркове, једноставно побуђено
сти њихових конкретних универзалних поља. Поље
има специфичну вредност у свакој тачки у просто
ру. У случају такозваних векторских поља, та вред
ност укључује и величину и смер. Теорија квантног
поља (ТКП) претпоставља да се сама Стварност у
основи састоји од поља (електромагнетских, квар
ковских, неутрино, итд.) и да ова поља делују и да
су у међусобном дејству на такав начин да постају
побуђена и производе локализоване тачке које ми
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препознајемо као честице. Квантна поља испуња
вају васиону и у својој ‘темељној’, или ‘нултој тач
ки’, укључују стање најниже енергије. То значи да
такозвани ‘квантни вакуум’ уопште није само пуки
празан простор. Чак и тамо где никаква побуђеност
не прозводи честице, присутна су сама поља, која
испуњавају васиону оним што би се могло назвати
квантна потенцијалност. Као што ћемо видети ка
сније, ТКП је радикално променила наше виђење
стварности и структуре и узајамно дејство квантних
честица.
„Током највећег дела 20. века атоми су сматра
ни сићушним сунчевим системима: мислило се да
се електрони окрећу око језгра на начин на који се
планете у орбитама окрећу око Сунца. Међутим,
ово доводи у велику заблуду, јер сада знамо да елек
трони постоје око језгра у ројевима који обухватају
различите орбитaле, и они нису материјалне ‘ства
ри’ у уобичајеним смислу ове речи. Они се тачније
поимају као ‘поља вероватноће’, која нису везана
ни простором ни временом. Све док се не опази,
електрон – као и буквално свака честица – више је
као неки математички појам него материјални обје
кат. Када једном буде опажен или измерен, неодре
ђеност која га карактерише у његовом првобитном
стању ишчезава. Од облака могућности он постаје
конкретна стварност. Таласно својство које поседује
пре опажања ‘колапсира’ док он поприма вредности
импулса и/или положаја који су својствени чести
цама. Он се такорећи креће из виртуелног у актуел
но стање постојања. О овоме смо већ говорили и на
то ћемо се поново вратити, тако да у овом тренутку
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нећу у то улазити детаљније. Оно што сада хоћемо
да питамо је како атоми – комплексни системи који
се састоје од елементарних честица – могу да поста
ну оно што називамо сплетеним.“
Један човек неколико редова иза подигао је ру
ку и устао. Рајнс му је дао реч и човек је рекао: „Из
вините, али сумњам да сам једини који се пита како
то да најфундаменталнији саставни делови матери
је уопште нису материјални, као што сте ви рекли,
већ су више као математички појмови. Можете ли
нам још мало објаснити како бисмо разумели зна
чење свега тога?“
„Наравно, радо“, одговорио је Рајнс. „Уџбени
ци физике често користе слику рибњака да га визу
елизују. Рибар види како риба скаче. Он баца уди
цу у рибњак без јасног појма где би та риба могла
да буде. Што се њега тиче, она може бити било где,
свугда или нигде. Она се потенцијално распрости
ре по целој води у рибњаку. Постоји вероватноћа да
ће риба пливати ближе месту на коме ју је рибар
видео да скаче него на другом крају рибњака. Али,
за рибара њен положај је само ‘вероватан’, то јест
статистички вероватан. Међутим, када једном риба
скочи, њен положај је одређен, њена локација јасна.
Оно што је раније било само идеја у рибаревом уму,
сада је стварност – уловио је рибу и види је како ви
си на његовом штапу за пецање. Честице су као риба
пре него што се улови. Оне могу бити било где или
свуда (неки физичари би рекли да би могле да буду
и нигде). Као што сам напоменуо прошле недеље,
можемо да замислимо честицу не као материјални
објекат, већ као појам, математичку вероватноћу.
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Она функционише као талас, или прецизније као
талас вероватноће који испуњава васиону и који је
бескрајан и безграничан. (Као што је Луј де Брољи8
демонстрирао, постоји дуализам талас-честица где
су таласи честице и честице таласи, истовремено!
На пример, светлосни таласи су такође и честице
– наиме фотони.) Тек када таласну функцију фик
сирамо опажањем – то јест мерењем – она се ‘реду
кује’ или ‘колапсира’ и постаје стварна честица са
специфичном локацијом или импулсом. ‘Таласна
функција’ је математички опис квантног стања да
тог система. Она одређује вероватноћу да ћемо на
одређеној локацији наћи неки квантни ентитет.
„Из перспективе рибара, риба је била на спе
цифичној локацији тек када је била упецана. Елек
трон, атом, у ствари већина најфундаменталнијих
састојака материје, су као риба. Они постају ‘фик
сирани’, трансформисани из виртуелног у актуелно
стање постојања - специфичном локацијом или им
пулсом – тек када их посматрач ‘улови’. Наравно,
разлика је у томе што је макроскопска риба у сва
ком тренутку лоцирана на неком специфичном, ма
да неодређеном месту. Међутим, на микроскопској
скали, честице не поседују својства локације, брзине
или смера – нити су укључене у однос узрока и по
следице – све док не буду измерене или на неки дру
ги начин опажене. Оне се могу сматрати више као
‘виртуелне’ него ‘актуелне’, мада, строго говорећи,
8

Louis de Broglie (1892-1987), француски физичар који је
дао епохални допринос квантној теорији. У својој докторској
тези 1924. године постулирао је таласну природу електрона
и претпоставио да сва материја има таласна својства. (Прим.
прев.)
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‘виртуелне честице’ су укључене у интеракције из
међу стварних или обичних ‘актуелизованих’ чести
ца. У свом виртуелном стању честица се може опи
сати као функција вероватноће у потенцијалном, а
не стварном стању. Ово значи да, на пример, елек
трон нема одређени положај пре него што се измери.
Не ради се о томе да ми једноставно не знамо где је.
Он стварно нема никакву специфичну локацију пре
него што буде опажен.
Да ли је сада мало јасније?“, упитао је Рајнс, по
дижући мало обрве.
Човек се за тренутак колебао. Затим је промр
мљао „хвала“ и сео.
„У сваком случају“, додао је професор, „имаће
мо прилике да се вратимо на ову тему када следеће
недеље будемо нешто више говорили о Хајзенберго
вом Принципу неодређености9. Немојте да вас ово
обесхрабри. Ово није лака ствар, али кад је једном
схватите, цео свет ће вам изгледати другачије.
„А сада“, наставио је, „хајде да пређемо на пи
тање сплетености.
„Честице, као што су електрони и протони, су у
међусобној интеракцији једне са другима. Молеку
ли, који немају никакав електрични набој, састоје
се од одређеног броја атома који су повезани једни
са другим својим негативно наелектрисаним елек
тронима. Атоми који сачињавају молекул спајају се
у једно неком електричном силом, баш као што се
9

Werner Karl Heisenberg (1901-1976), немачки теоретски
физичар и један од кључних пионира у квантној механици,
чији принцип неодређености говори како је начелно немогуће
истовремено одредити тачан положај и брзину неке честице.
(Прим. прев.)
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кваркови који сачињавају протон (два ‘горња’ квар
ка и један ‘доњи’) спајају јаком нуклеарном силом.
У смислу масе, протон је 1.800 пута тежи од елек
трона. Мада је електрон много мањи у поређењу с
протоном, његов негативни електростатички набој
је баш исти као и позитивни електростатички набој
протона. Интегритет атома је, дакле, сачуван равно
тежом између негативно наелектрисаних електрона
и позитивно наелектрисаних протона. Једна друга
честица, одговарајуће названа глуон10, јесте ‘лепак’
који посредује у силама између кваркова и држи их
заједно. Ови необични мали глуони поседују масу,
спин и електрични набој, али уопште немају ‘вели
чину’. И, можда још необичнија, чињеница је да се
њихова снага повећава пре него смањује са раздаљи
ном. Интеракције глуона са кварковима тако држе
кваркове заједно да би сачували кохезију протона и
неутрона који сачињавају дато језгро.
„Све ово значи да су према стандардном мо
делу физике елементарних честица (или, тачније,
‘поља’) атоми сићушне васионе, чији су саставни
делови спојени невероватно јаким силама. Ове си
ле привлачења су од суштинске важности јер би у
противном случају сила одбијања између два пози
тивно наелектрисана протона разбила атом у па
рампарчард и не би постојало ништа што подсећа
на ‘материју’. (Сетите се малих магнета Скоти ку
чића којима сте се играли као деца: ставите јужни
и северни пол заједно и они се привлаче и спајају,
ставите исте полове заједно, они се одбијају.) Дакле,
материја – материјални предмети света у коме жи
10
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Glue, на енглеском значи лепак. (Прим. прев.)

вимо – састоји се од честица и сила у међусобној
интеракцији. Мада није лако повући линију између
ово двоје, пошто се у класичној физици сила било
које врсте одређује множењем масе датог тела са
његовим убрзањем (Други Њутнов закон, F=ma). Ре
чено на најјаснији начин, значи да се неко матери
јално тело састоји и од материје и енергије, што је
однос који изражава чувена Ајнштајнова формула
E=mc², енергија је једнака маси помноженој брзи
ном светлости на квадрат. Све што сматрамо делом
материјалног света може се сматрати функцијом
енергије. Цела васиона, укључујући тамну мате
рију, планете и нас саме, у ствари је израз енергије.
Изузетак од овога је информација, на коју ћемо се
вратити касније. Иако енергија може да поприми
различите облике (кинетичка, гравитационо-по
тенцијална, топлотна, енергија масе, итд.) значајно
је да се она не може ни створити ни уништити. Са
ове тачке гледишта, енергија, па према томе и сва
‘стварност’, може се сматрати вечном.
„Али пре него што пређемо на метафизику, хај
де мало да разговарамо о ‘сплетености’.“
Рајнс је наместио наочаре и преуредио редо
след својих забележака. Сачекао је тренутак док су
неки људи у публици запиткивали своје суседе да ли
су у стању да прате оно о чему је професор говорио.
Неколико руку се подигло увис и Рајнс је разјаснио
или поновио неколико појмова. Затим је наставио
да обрађује тешко квантно питање сплетености.
„У нашем макрокосмичком свету, ако хоћете да
контактирате с неким ко је у близини или на зна
чајној раздаљини од вас, ви пошаљете сигнал. Ово
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се може урадити преко телефона, рачунара, или
помоћу неколико лименки повезаних затегнутим
канапом који се простире од ваше дневне собе до
комшијине куће. Сигнал који успоставља комуни
кацију преноси се електронски, или, у последњем
случају, вибрацијом канапа. У противном, никакав
сигнал не може да се пренесе и комуникација је не
могућа. Исто важи и за људе. Ако желим да кажем
мојој супрузи да је волим, то могу да урадим пољуп
цем, загрљајем, или једноставном речи љубави. То
значи да се информација шаље од једне особе другој
помоћу сигнала за које се од примаоца очекује да
их интерпретира. У нашем макрокосмичком свету
времена и простора изгледа да је немогуће да се ин
формација пренесе без посредовања одговарајућег
сигнала. Тај сигнал може да буде спор или брз, али
је ограничен величином c, брзином светлости у ва
кууму – 300.000 километара у секунди. Као што су
Ајнштајн и други тврдили, ништа не може да се ме
ри са брзином фотона док јуре кроз простор нити
да пређе њихову брзину. (Са све убрзанијим шире
њем васионе – то јест простора између галаксија –
треба да напоменемо, међутим, да се веома далеке
галаксије удаљују од нас брзинама већим од c. Ако
хипотетичке честице тахиони уопште постоје, оне
такође превазилазе брзину светлости. Стога, према
теорији релативности, c је непроменљива величина,
али није максимална).
„Фотон је необичан мали ентитет који нема ма
су и служи као сопствена античестица. Он се обич
но описује као елементарна честица или квант ко
ји преноси електромагнетско зрачење, укључујући
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видљиву светлост. Прецизније, треба да кажемо да
фотон преноси информацију; па ипак то чини на на
чин који се разликује од обичних сигнала. У изве
сном смислу фотон постоји само на тачки одласка
и на тачки доласка. О њему не треба мислити као о
некој врсти ‘поштанске торбе’ која преноси писма
(тј. светлост) из поште до неке адресе у Главној ули
ци! Другим речима, пренос који он извршава је па
радоксално независан од времена и простора. Оно
што ми називамо ‘зраком светлости’ није по себи
физички ентитет. Он се тачније описује као мате
матички модел преноса одређене информације од
једне тачке до друге, од Сунца до саднице парадајза
који расте у мојој башти. Између ове две тачке, фо
тон нема ни брзину ни локацију. На пример, он не
постоји на начин као што постоји кишна кап, пошто
се кап непрекидно креће кроз простор и доноси во
ду од облака до земље. Ипак, чињеница да наш па
радајз расте непобитно показује да фотони заиста
постоје и да је информација коју они садрже онто
лошки стварна. Као што је научник Пол Вигоре11 та
ко погодно рекао, фотон је ‘порука’, али није ‘пре
носилац поруке’. Тако да можемо рећи да фотон
преноси садржај сигнала, али није сигнал као такав.
Хајде сада да погледамо шта је то што омогућује да
се садржај пренесе од једне тачке до друге, незави
сно од времена и простора.
„Светлосна година је раздаљина коју светлост
пређе у једној години константном брзином c или
300.000 километара у секунди. Ми знамо да је ва
11

Paul Vigoureux (1903-1999), његов рад је имао велики
утицај на егзактност науке и технологије; учествовао је у ства
рању међународног система мера (SI). (Прим. прев.)
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сиона толико огромна да то не можемо ни да зами
слимо јер су астрофизичари показали да светлост
од најближих галаксија путује милионима светло
сних година. На пример, најближа, спирална галак
сија Андромеда (класификована као М31) удаљена
је два и по милиона светлосних година (или 788 ки
лопарсека) од Земље. Мада се васиона у целини ши
ри убрзаним темпом, Хаблов телескоп је открио да
галаксије Андромеда и Млечни пут јуре једна према
другој брзином од око 110 километара у секунди.
(Нема потребе да због тога губите сан, да би дошло
до судара између ове две галаксије треба да прође
четири милијарде година!) Нама најближа егзопла
нета у другом сунчевом систему, Proxima centauri b,
удаљена је само 4,2 светлосне године – само један
скок од Земље. Хабл је открио галаксије које су не
давно формиране, по астрономским мерењима, по
сле Великог праска, који се догодио пре 13,8 мили
јарди година. (Ако вам се од ових огромних величи
на памет врти, само узмите у обзир састав људског
тела. Оно садржи у просеку нешто мало више од 37
билиона ћелија, од који се свака састоји од 1014 [100
билиона] атома, што укупно износи неких 1028 ато
ма који сачињавају наше физичко биће!)
„Све информације које нам дају раздаљину до
звезда и старост васионе преносе се сигналима. Да
би дошло до преноса информације, ствари на ма
крокосмичком плану морају на неки начин физич
ки бити повезане једна с другом. Или бар смо тако
одувек мислили.
„Тешко је да ово схватимо у нашој глави јер смо
толико навикли на свет у којем сигнали владају сва
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ком акцијом и ракцијом. Али на микрокосмичком
плану, плану честица и таласа у вези са њима, то
није случај. Ово не значи да се на квантном нивоу
честица може пренети брже од брзине светлости. У
ствари, не постоји никакав ‘пренос’ у смислу крета
ња од једне тачке до друге. Још једном, то се догађа
тренутно, без обзира на то колико могу бити удаље
ни квантни извор и пријемник, било у инчима, ми
љама или светлосним годинама.
„Међутим, овај феномен захтева да дотични
кванти буду сплетени. Е па сад, шта ово значи? Да
би се ово објаснило, хајде да користимо пример
електрона, који можемо замислити да орбитира око
атомског језгра. Ова честица увек има тенденцију
да потражи своје основно стање или најнижи ниво
енергије, што је њен положај најближи језгру. Елек
трон – у ствари елекронски облак – орбитира око је
згра и, осим ако није ‘побуђен’, покушава да достиг
не то најниже енергетско стање нулте тачке. Чинећи
то, он такорећи силази у каскадама са вишег енер
гетског стања до нижег, од највише орбите до ниже.
Овај силазак се догађа у дискретним ‘квантним ско
ковима’, прелазећи из једне орбитале у другу, али
без пролажења кроз простор, као што бисмо ми кад
бисмо се кретали низ степенице. Овај прелаз деша
ва се тренутно, независно од проласка времена и ве
личине простора између њих. Када електрон сиђе
или скочи са једне орбитале на другу, он емитује два
фотона. Мада су они независни квантни ентитети,
који се одвајају од електрона и одлећу у супротним
правцима, ова два фотона су сада сплетена. Они се
понашају као да су, а у ствари и јесу, један једини
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ентитет. Било какво дејство на један фотон одмах ће
произвести одговарајуће дејство на други, без обзи
ра на то колико да су удаљени један од другог.
„Један од најјаснијих примера овог феномена
је оно што се назива ‘спин’. Спин је ротацион
 о кре
тање неког објекта око сопствене осе, као чигре или
свакодневно окретање Земље. Сви електрони има
ју исти јединствени спин, као и свака честица. Тај
спин се мери оним што се сада назива ‘орбитални
угаони моменат’. Ово је кружно кретање око учвр
шћене осе, као када деца играју око мајског јарбола.
Спин неке честице може да буде само у једном од
два смера, ‘горе или ‘доле’. Спин се мери у смислу
Планкове константе (назване по Максу Планку, не
мачком физичару који је 1900. године постао нешто
као отац квантне теорије). У физици честица пра
вимо разлику између ‘фермиона’ и ‘бозона’. Фер
миони су честице материје, као што су и кваркови,
електрони, протони и неутрони (са својим античе
стицама: идентичним честицама али са супротним
наелектрисањем), док су бозони честице које носе
силу, као што су фотони, глуони, недавно откриве
ни Хигсов бозон, и разне врсте композитних чести
ца. И фермиони и бозони су карактеристични по
спину. Квантна теорија захтева да спин има специ
фични износ који се може одредити помоћу План
кове константе (h) подељене са 2π (што нам даје ћ
или h-са-цртом, ’такозвану редуковану Планкову
константу’).“
Рајнс је застао за тренутак да испише све ово на
табли, која је стајала поред његовог пулта. Прочи
тао је оно што је написао и онда додао:
50

„Изражено у јединицама ћ, фермиони имају
полуцели спин (1/2, 3/2, 5/2, итд.), док бозони има
ју цели спин (0, 1, 2, итд.). Електрон, дакле, има
спин од једне половине. Глуони, с друге стране, су
честице једног спина које доприносе готово 50%
спину протона. Заједно са кварковима, они се врте
унутар протона и дају укупни спин протона. Ме
ђутим, не треба да мислимо да су кваркови, про
тони и неутрони као мале лоптице материје које
се сударају једна с другом. Они су више као пакети
енергије него материјални објекти који су нам по
знати.
„Признајем да је све ово је прилично тешко за
разумевање“, рекао је Рајнс гледајућу унаоколо мо
ре збуњених лица. „Да мало развеселим ситуацију,
дозволите ми да вам понудим један лимерик12 који
сам написао прошле године за један разред студе
ната физике. Зове се:
Квантна збрка
Физичара честица табела
Назива пионе и муоне нестабилним цела.
Њени бариони су фермиони
Њени мезони су бозони.
Објасни ми то, ако си таква фела!
Ова мала будаласта песмица једноставно каже
да, ако сте збуњени, као што су били наши студенти,
онда сте у добром друштву. Људи као Бор, Хајзен
12

Енглески: limerick - врста стиха, често шаљивог, а поне
кад и опсценог, која се састоји од пет редова стихова у строгој
рими ААББА. (Прим. прев.)
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берг и Ричард Фејнман13 са Универзитета ‘Кал тек’
(Cal Tech) често су наглашавали да заиста нико не
разуме квантну теорију, чак ни физичари који су је
потврђивали у поновљеним експериментима. Они
то могу да чине, такорећи, али не могу да је објасне.
Али, да се вратимо нашем електрону и питању ње
говог спина.
„Мада оса спина може да буде у било ком сме
ру, мерења те честице откривају да ли је то или
‘спин горе’ или ‘спин доле’. Две сплетене честице
су повезане на такав начин да ће једна увек бити
или спин горе или спин доле. Ако раздвојимо ове
две честице било којом раздаљином и ако затим из
меримо спин једне честице као спин горе, онда ће
њен близанaц тренутно добити спин доле. Узгред
буди речено, француски физичар Ален Аспе14 пока
зао је експериментима да се исти феномен догађа
са поларизованим фотонима. Ако два фотона по
стоје у сплетеном стању, један од њих ће имати вер
тикалну поларизацију, а други хоризонталну. Аспе
је поставио два детектора на растојању од дванаест
метара и мерио фотоне у наносекундама, буквално
истовремено. Открио је да је промена поларизације
фотона А (са вертикалне на хоризонталну) праћена
сличном, тренутном променом у фотону Б (са хо
ризонталне на вертикалну). Не можемо рећи да је
13

Richard Phillips Feynman (1918-1988), амерички физи
чар познат по раду на теорији квантне електродинамике, обја
снивши интеракцију између електромагнетног зрачења и нае
лектрисаних честица (протона и електрона). Развио је систем
познат као Фејнменов дијаграм, који представља интеракци
ју између честица. Добитник је Нобелове награде за физику
1965. године. (Прим. прев.)
14
Alain Aspect (1947), француски физичар познат по екс
перименталном раду на квантној сплетености. (Прим. прев.)
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промена у А ‘проузрокована’ променом у Б; више
изгледа да се они понашају као један једини енти
тет. Ово можемо да визуализујемо ако замислимо
крст са једним вертикалним и једним хоризонтал
ним краком. Промените вертикални крак у хори
зонтални положај а други, хоризонтални крак ће
постати вертикални – тренутно. ‘То је очигледно’,
вероватно ћете одговорити, ‘јер је крст један пред
мет’. Тачно. Али тако је и комбинација два фотона:
у њиховом сплетеном стању они чине један ентитет.
„Оно што је још више зачуђујуће је чињеница да
постоји феномен ‘одложеног избора’. Ово значи да
мерење спина једне од честица може да се изврши
пошто су се обе честице раздвојиле и да ће још увек
доћи до промене са горе на доле (или са доле на го
ре) на другој честици. То је као да честица Б сазнаје
током скока да је у честици А дошло до промене.
Наравно, то није стварно случај, пошто се промена
у Б дешава одмах (апсолутно без икаквог проласка
времена). Другим речима, две сплетене честице се
понашају као један ентитет до то мере да се може и
мора сматрати да јесу један ентитет!
„Ово објашњава такозване ’аветињске акције на
даљину’ (spukhafte Fernwirkungen) које су толико му
чиле Ајнштајна и његове сараднике. То је, међутим,
потврђено много пута, посебно од стране Џона Бе
ла15, Дејвида Бома16 и Алена Аспеа. Ови физичари су
15

John Stewart Bell (1928-1990), физичар из Северне Ир
ске, творац Белове теореме, важне теореме у квантној физици
која се односи на теорије скривених варијабила. (Прим. прев.)
16
David Joseph Bohm (1917-1992), амерички научник, је
дан од најзначајних теоретских физичара 20. века, који је сво
јим неортодоксним идејама допринео квантној теорији, неу
ропсихологији и филозофији ума. (Прим. прев.)
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показали да је стварност не-локална и да њом углав
ном влада сплетеност. У свету нашег свакодневног
искуства, на објекте се утиче ‘локално’ оним што
постоји у њиховом непосредном окружењу. Ови
утицаји делују путем сигнала који преносе инфор
мације кроз време и простор. Као што смо видели,
то није случај на микроскопском нивоу, на квант
ном нивоу стварности. Ту преовладава принцип нелокалности. Ово потврђује да непосредована ’акци
ја на даљину’ заиста може да постоји, да промена
може да се деси без сигнала, тренутно и без ‘скриве
них варијабли’. (Ове би биле непознати утицаји који
попуњавају празнине за које су Ајнштајн и остали
веровали да су нашли у Копенхагеншкој интерпре
тацији квантне теорије Бора, Хајзенберга и њихове
школе.) Коначно, Ален Аспе је доказао експеримен
тално – и то непобитно – да је не-локалност владају
ћи принцип васионе (стварности ‘као целине’) и да
сплетеност заиста постоји. Неки физичари су дове
ли у питање овај закључак на основу хипотетичких
скривених варијабли. Они тврде да мора да је неки
спољашњи утицај одговоран за ‘информисање’ јед
не честице о њеном близанцу или за манипулисање
детекторима на такав начин да ове две честице са
мо изгледају као да су уплетене. Међутим, недавно
истраживање објављено у часопису Psysical Review
Letters потврдило је то користећи, од свих ствари,
светлост звезда у нашој галаксији! Било каква спо
љашња манипулација морала би да се деси пре не
колико стотина година, узимајући у обзир дужину
времена које је било потребно да звездана светлост
стигне до Земље. Ово је толико невероватно да мо
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жемо безбедно да кажемо да не-локалност односно
сплетеност заиста производе акцију на даљину. Сва
ка част, дакле, Алену Аспену! Овај чудни феномен
сплетености може се описати као суперпозиција ко
релираних двокомпонентних квантних стања.
„Суперпозиција је, поред сплетености, после
дица таласног аспекта квантних објеката. Пре не
го што се неки квантни објекат измери или опази,
он постоји у пробабилистичкој суми два или више
стања, од којих се свако може актуелизовати уз ис
кључење других. Према томе (што је запањујуће), у
свом пред-опаженом или виртуелном стању, квант
на честица у суперпозицији стања може рецимо да
буде на два или више различитих места у исто вре
ме или да манифестује у исто време две или више
различитих вредности свог импулса. Међутим, да
бисмо били прецизнији, морамо да кажемо да је не
ка неопажена честица у суперпозицији свих могу
ћих стања, са предвидивим вероватноћама у вези са
њеном локацијом или импулсом пошто се изврши
мерење.
„Водени таласи се могу окарактерисати као
класично суперпонирање. Ако два облутка пустимо
да падну у тихи рибњак на растојању од неколико
центиметара, преклапање таласа који се шире до
гађа се на такав начин да таласи пролазе један кроз
други не реметећи њихов облик или конфигураци
ју. Квантни елементи (или кванти) понашају се, као
што смо видели, и као честице и као таласи. Два или
више кваната могу да узајамно делују један на други
као ‘таласићи’ и могу да постоје у неколико разли
читих стања истовремено, као, на пример, електрон
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који може истовремено да заузима неколико разли
читих орбита. Назовите ово ‘немогућном истовре
меношћу’, ако желите. Али морате да схватите да је
то ‘немогуће’ само из перспективе класичне физи
ке, која се бави макрокосмосом, стварима из нашег
свакодневног искуства (осим ако баш нисмо физи
чари честица…). Слично, на компјутерским језику
‘бит’ је јединица информације изражена бинарном
нотацијом као 0 или 1, која у свом класичном обли
ку мора бити једно или друго. Квантни бит, или ку
бит, с друге стране може да испољи суперпонирање
стања тако да је истовремено и 0 и 1.
„Квантна суперпозиција се може сматрати под
скупом необичног феномена квантне сплетености.
И, као што ћемо видети, ова два могу да играју ва
жну улогу у нашем поновном промишљању хри
шћанске теологије. Добро познати пример комби
новања егзотичних појмова квантне суперпозиције
и још егзотичније квантне сплетености је мисаони
експеримент који је смислио Ервин Шредингер17.
Шредингер је постао славан по својој изјави да
квантна сплетеност (Quantenverschränkung) није јед
на од главних већ главна карактеристика квантне ме
ханике. Нећу да понављам детаље, које можете наћи
у било којој елементарној књизи о квантној физици,
али Шредингер је замислио ситуацију у којој мачка
17
Erwin Schrödinger (1887–1961), аустријски теоретски
физичар. Надовезујући се на претпоставку Луја де Брољиа из
1924. године да честице материје имају двојну природу и да
се у неким ситуацијама понашају као таласи, представио је
теорију која описује понашање таквог система таласном јед
начином која је сада позната као Шредингерова једначина.
За формулисање те једначине 1933. године добио је Нобелову
награду заједно са Британцем Полом Дираком. (Прим. прев.)
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у кутији може да буде у исто време и мртва и жива
(зависно од стања радиоактивног извора α-честица
који пробабилистички активира бочицу са отровом
у кутији са мачком). Ако транспонујемо ову жи
вотињу на квантну скалу, налазимо да је (квантна)
мачка-са-отровом постојала у једном виртуелном
или ‘сплетеном’ стању. Тек када се кутија отвори,
установило би се да је (квантна) мачка-са-отровом
или једно или друго. Узгред буди речено, многи фи
зичари верују да у ствари деловање људске свести
у општем случају врши завршну мерну опсерваци
ју, проузрокујући прелаз из виртуелног у стварно
стање (на ово ћемо се вратити у нашем завршном
предавању). Други сматрају да је мерење чисто при
родни феномен који се дешава независно од људ
ске опсервације. У сваком случају, пре опажања или
мерења (квантна) мачка-са-отровом је постојала у
суперпонираним двокомпонентним стањима мач
ке-са-отровом: била је и мртва-са-активираним
отровом и жива-са-неактивираним отровом. Ма ко
лико апсурдно да то изгледа, то представља један од
најфундаменталнијих принципа квантне теорије.
Током кратке паузе пришао је један од Рајнсо
вих студената, вижљасти момак са наочарима, и по
ставио неколико питања која су се односила на ову
тему, а сва су била запањујућа. „Прочитао сам чла
нак који сте написали“, рекао је, „у ком тврдите да
је сплетеност нека врста мреже информација која,
у ствари, сачињава простор-време, па је одговорна
чак и за гравитацију. Простор је пун поља, честица,
и тако даље. Ја сам мислио да су информације пода
ци који се организују и интерпретирају на неки на
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чин. Али да ли су информације истог реда ‘ствари’
као и кванти? Како информација може да сачињава
сам простор? И зашто се физичари толико труде да
уобличе теорију квантне гравитације која је компа
тибилна и са општом релативношћу и са квантном
механиком? Можете ли рећи нешто мало о овоме?“
Рајнс је климнуо главом. „Океј, учинићу све
што могу.“ Нажврљао је неколико напомена на бло
ку папира који је извадио из актен-ташне. „Овај
момак хоће да се цео семестар набије у ово мало
времена што имамо“, помислио је. „Али, можда мо
гу да кажем бар нешто о томе.“ Када су сви поново
поседали, извадио је свој блок и погледао га са по
мало болним изразом на лицу. Укратко је поновио
студентова питања и онда започео:
„У другој деценији овог века, физичари оба
вљају огроман посао да помире оно што се мисли
ло да су два неспојива аспекта стварности: општа
релативност и гравитација. Ајнштајнова теорија
специјалне релативности из 1905. године показа
ла је да су три димензије простора неодвојиве од
четврте димензије: времена. Његова теорија опште
релативности, објављена десет година касније, по
казала је да је гравитација геометријско својство
сједињеног простора и времена. Ово нас обавезује
да не говоримо о ‘времену и простору’ већ о ‘про
стор-времену’, концепту ком је Херман Минков
ски формално дао име, али је исправно приписан
Ајнштајну. Пре Ајнштајнових изванредних оства
рења готово сви су сматрали да је простор немате
ријално окружење у којем делују различита поља,
силе и честице. Још од како је Њутн развио своју
58

теорију гравитације, сматрало се да је овај фено
мен резултат сила привлачења. Предмети са ма
сом привлаче једни друге, као што Земља привла
чи безбол лопту која лети високо да падне на терен
или на трибине. Или Месец који привлачи океане
и производи плиму и осеку. Ово претпоставља да
је гравитација у основи сила привлачења која де
лује сразмерно маси предмета. Према општој ре
лативности, међутим, гравитација је последица за
кривљености простора. По овом виђењу простор је
еластичан и може да се растеже као гумена фоли
ја. Када се на ову фолију стави тешка кугла, она ће
изазвати улегнуће. Ако на ту фолију ставимо ма
њу куглу, она ће се покренути ка улегнућу и, поне
кад, почети да кружи у орбити око веће кугле. Ако
се Земља и остале планете окрећу око Сунца, то
је због тога што Сунце ствара закривљеност у про
стору, која узрокује да планете круже у његовим
специфичним орбитама, и то кретање се одржава у
тим орбитама угаоним моментом планета.
„Недавно су извршени покушаји да се помире
слаба привлачна сила гравитације (за коју се често
сматра да настаје од хипотетичких честица који се
називају ‘гравитони’) са идејом закривљеног про
стора. Ово нас враћа на почетак феномена сплете
ности. Од рада Џона Вилера18 почетком 1990-их, је
18
John Archibald Wheeler (1911-2008), еминентни аме
рички физичар, најпознатији по томе што је први сковао по
пуларне термине „црна рупа“, „црвоточина“ и још неколико
других упечатљивих израза. Током 1930-их развио је важну
„S-матрицу“ у физици честица и радио са Нилсом Бором на
објашњењу нуклеарне фисије у смислу квантне физике. Тако
ђе је сарађивао са Албертом Ајнштајном у трагању за Теори
јом јединственог поља. (Прим. прев.)
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дан број угледних физичара се фокусирао на његов
појам ‘It from bit’’19. ‘Ит’ је област простор-времена,
који се састоји од квантних ‘битова’ информаци
ја, такозваних кубитова. Компликовани приступ за
помирење квантне теорије са гравитацијом укљу
чио је општу релативност, физику честица и теори
ју суперструна, у коју не можемо да улазимо овде.
Оно што је важно за нас јесте да разумемо да из
гледа да је васиона сачињена од сићушних битова
информација, који се могу универзално преносити
путем сплетености. То нас обавезује да посматрамо
васиону холографски, тако да не-локалне информа
ције могу прожимати целину, без преношења сиг
налима.
„Празан простор (такозвани космички ваку
ум или ‘Дираково море’) уопште није празан. Он
је испуњен бескрајним бројем честица које ускоче
у постојање и нестану готово тренутно. Настајући
из основне, виртуелне димензије стварности, оне се
кратко појављују у области простор-времена. Поред
ових честица постоје, према ‘ит из кубит’ теорије,
елементи стварности који попримају облик инфор
мације. Као што су потврдили недавни експеримен
19
It from bit. Другим речима, сваки ит – свака честица,
свако поље сила, чак и сам просторно-временски континуум
– добија своју функцију, своје значење и само своје постоја
ње – чак иако у неким контекстима индиректно – из одговора
извучених апаратом на „да или не“ питања, бинарних избора,
битова. Ит из бит симболизује идеју да свака ствар у физичком
свету има у основи – веома дубокој основи, у већини случајева
– неку нематеријалну силу и објашњење, да оно што назива
мо стварност у крајњој линији настаје на основу постављања
питања „да или не“ и регистровања одговора на основу стиму
луса из опреме, да су све ствари информационо-теоретске по
пореклу и да је ово партиципаторна васиона. (Прим. прев.)
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ти, информација је физичка стварност. Она лежи
у основи свега што постоји, како микрокосмички
тако и макрокосмички. Космос замишљен као хо
лограм значи да четири димензије простор-време
на, заједно са гравитацијом, могу да буду резултат
сплетености кубита информација. Ако се ово може
проверити, то би дало физичарима Свети грал је
динствене теорије, која би објединила простор-вре
ме теорије релативности са квантном физиком. По
Теорији свега, целокупна васиона би се састојала
од кубита квантних информација. А кључ за ово је
сплетеност.
„Има још нешто о чему би требало да размишља
мо у вези са овим. Данас постоји једна изванредна
претпоставка (коју су посебно поставили Леонард
Саскинд20 и Хуан Малдасена21) да сплетеност пове
зује црне рупе помоћу ‘црвоточина’. Црвоточине се
могу схватити као пречице које тренутно преносе
информације из једног региона свемира у други.
Оне су нематеријалне и стварају се закривљеношћу
простор-времена – исти феномен који ствара грави
тацију, према општој релативности. Нажалост, оне
су нестабилне до те мере да путовање кроз њих, из
једног дела свемира у други, није могуће ма коли
ко писци научне фантастике желели да је другачије.
20
Leonard Susskind (1940), амерички физичар, профе
сор теоријске физике на Унивезитету „Станфорд“ и директор
Станфорд Института за Теоријску Физику. (Прим. прев.)
21
Juan Martín Maldacena (1968), теоријски физичар, про
фесор на Институту за напредне студије (IAS) на Принстону.
Често га називају Нови Ајнштајн. Малдасена је дао велики до
принос разумевању квантне физике црних рупа, а 1997. го
дине први је дао теоријску основу за фундаментални однос
између теорије квантног поља и квантне гравитације. (Прим.
прев.)
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Саскинд и Малдасена претпостављају интригантну
идеју да би квантна теорија простор-времена мо
гла бити базирана на еквиваленцији црвоточина и
сплетености. Конфликт између теорије релативно
сти и феномена сплетености је последица чињени
це да (практично) ништа не може да пређе брзину
светлости, као што тврди специјална теорија рела
тивности, па ипак сплетеност преноси информаци
је тренутно између широко раздвојених стварности
као што су фотони или електрони, што је и доказа
но бројним експериментима. Ако се испостави да
су црвоточине исти феномен као сплетеност, ово
би потврдило идеју да је васиона један велики хо
лограм, матрица информација, чија би геометрија
могла да омогући научницима да уједине просторвреме и гравитацију у једну заокружену теорију ко
ја описује целокупну Стварност.“
Рајнс је застао схвативши да се удаљава од сво
је главне теме и уплашио се да ће сасвим изгубити
публику. Ћутао је један минут док је погледом пре
лазио преко лица пред собом. Њихови изрази били
су у распону од фасцинираних до оних који су по
казивали досаду. Ипак, већина је изгледала заинте
ресовано, мада помало збуњено тешким нагласком
на физику, јер су били више заинтересовани да чују
како професор прича о односу физике и хришћан
ске вере.
„Моја намера у залажењу у све ово је двостру
ка“, рекао је. „Прво, позивајући се на квантну меха
нику и, у ограниченој мери, на космологију, желео
сам да вам нагласим колико много стварности, ма
кро и микро, лежи изван опсега виђења – изван хо
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ризонта – класичне физике и могућности провере
нашим физичким чулима. Сувише лако заборавља
мо да су свет и васиона апсолутна мистерија. По
сле свега, сматра се да тамна материја, што год да је
и ако уопште постоји, сачињава више од четвртине
васионе, а тамна енергија скоро 70 процената; и ми
не знамо готово ништа ни о једној ни о другој! Екс
перименти су показали ван сваке сумње да је квант
на теорија исправна; она није само радна хипотеза.
Ово, упркос чињеници да нико никада није видео
(и никада неће видети голим оком) електрон, кварк
или неку другу фундаменталну честицу. Можемо да
их ‘знамо’ само по траговима које остављају када се
убрзају и разбијају при незамисливим брзинама по
моћу апарата као што је Велики хадронски сударач,
који се налази на француско-швајцарској граници и
којим руководи ЦЕРН – Европски центар за нукле
арна истраживања.
„Ова граница важи и за васиону у целини. Упр
кос изванредном успеху телескопа као што су Хабл
и други следећих генерација, никада нећемо бити
у стању да провиримо више од одређеног хоризон
та. Светлост од Великог праска није дошла до краја
васионе, и можда никада неће, јер се васиона шири
брже од брзине светлости! C, брзина свих честица
које немају масу, наставља да означава спољне гра
нице брзине било ког објекта са масом; ниједна не
може да се креће тако брзо као фотон, ‘таластица’
која преноси светлост.
„Простор, с друге стране, није фиксирана
стварност, већ се ‘ствара’ док се шири. Ма колико
да изгледа контраинтуитивно, Велики прасак није
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почео да испуњава простор који је унапред посто
јао. (Велики прасак није био ’прасак’ нити уопште
експлозија, већ пре почетак тренутног надувавања
и/или бескрајног ширења.) У најранијем ‘тренутку’
није било простора. Простор, па можда и време, у
ствари се ‘стварају’ како се наставља феномен ши
рења, као балон који расте по величини док се ис
пуњава молекулима ваздуха. Ово је процес који би
могао да траје заувек. Ако заиста постоје ‘многи
светови ‘, васионе које су паралелне с нашом, ве
роватно никада неће постојати могућност да их ис
тражимо, или да чак докажемо њихово постојање.
Ово је случај када ове остале васионе сачињавају
мултиверзум самосталних ‘мехурова’, изолованих
једних од других, или да ли се они могу замислити
као додатне димензије, према постулатима теори
је струна. Више сам склон да мислим у смислу ове
друге могућности: да поред наше четири простор
но-временске димензије постоје друге димензије
стварности, могуће свака са својим јединственим
скупом физичких закона.
„Како год било, мој главни разлог што трошим
време на такве ствари као што су атоми и елемен
тарне честице, заједно са феноменима сплетености
и суперпозиције, јесте да положим темеље у фи
зичким терминима за истраживање неких од најо
сновнијих елемената хришћанског учења. Древни
антагонизам између науке и религије треба заувек
оставити по страни. Треба да препознамо и цени
мо чињеницу да многа открића модерне науке, од
квантне физике до космологије, не само да не пре
те основним постулатима хришћанске вере, већ у
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ствари подржавају ова учења на изузетне начине –
све док се главне догме нашег јудео-хришћанског
наслеђа правилно разумевају и изражавају. Тесна са
радња између научника и теолога могла би да дове
де до развоја једне аутентичне ‘апологетике ‘, која би
умногоме начинила хришћанство како разумљивим
тако и сварљивим за људе који данас живе у високо
секуларизованој и скептичној култури. Међутим, та
ква сарадња биће могућа само у мери у којој науч
ници отворе свој ум на могућност ‘трансцендентне’
стварности, изван хоризоната емпиријске перцепци
је, а хришћански едукатори одбаце фундаментали
стичке приступе Светом писму и наивне формула
ције вере. Од 19. века наовамо, тумачења Библије су
стишњена између сциле опскурног буквализма и ха
ридбе радикалне историјске критике. Ниједан од ова
два приступа не приказује поштено лице и стварност
Бога или аутентично сведочанство Светог писма. Иа
ко само необуздане и непроверљиве теорије о мулти
верзуму – у ком ‘све што може да се деси у стварно
сти, се и дешава’ – оне нам помажу у нашем трагању
за знањем и разумевањем васионе као целине.
„У реду“, закључио је Рајнс, „овде можемо да
се зауставимо за вечерас. Следеће недеље желим
да се вратим на тему сплетености и суперпозиције,
да бих даље указао како се наш свет мора разумети
‘холографски’, као стварност у којој су ствари ин
тимно узајамно повезане и крећу се телеолошки, са
редом и сврхом, ка једном коначном, трансценден
талном расплету.“
Рајнс је склопио своје белешке и потражио лулу
по џеповима свог сакоа. Људи у учионици су устали,
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смешкали се или уздисали над оним што су чули, и
бучно ћаскали са својим суседима. Неколицина се
збила око Рајнсовог пулта, надајући се одговорима
на своја многа неодговорена питања. Рајнс је про
вео неколико минута прелазећи преко неких кључ
них поенти које је покушавао да направи, а затим
је кренуо ка излазу. Постајало је касно, а он је био
обећао својој супрузи да ће бити код куће на време
да прочита неку причу њиховом четворогодишњем
дечачићу, Томију. Док је напуштао салу за предава
ња, питао се како да направи скок од Шредингерове
мачке до Мачке у шеширу22. Као и обично, рачунао
је на помоћ и инспирацију од своје супруге, Керол,
жене са необичним здравим разумом, која је знала
како да свог мужа пребаци са Научника на Тату а да
га не поремети.

22

The Cat in the Hat, популарна књига за децу објављена
1957. године, по којој је снимљен и филм 2003. године. (Прим.
прев.)
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2.
Следећег јутра, после часа у 9.00, Рајнс је на
летео на свог пријатеља Адама Милера у предворју
факултета. Адам му је понудио шољу кафе и они
седоше за мали округли сто испред конвексног про
зора који је гледао на кампус.
„Како је, Робе?“, упитао је Адам. „Чуо сам да си
покушао да заинтересујеш своје слушаоце четврт
ком увече за неке финије тачке квантне теорије.“
„Да“, одговорио је Рајнс. „Надам се да ћу раз
радити неку врсту апологетике мешањем физике са
неким аспектима хришћанске теологије. То је дале
ки циљ“, осмехнуо се, „али мислим да је вредно по
кушати. Већина тих људи одгајена је са веома неа
декватним схватањем основних елемената своје ве
ре. Било да имају фундаменталистичко или веома
‘либерално’ разумевање Бога, света и људске лич
ности, изгледа да су се заглавили на нивоу недељне
школе у било ком покушају да схвате и артикулишу
кључне аспекте традиционалног хришћанског уче
ња. Ово важи колико за наше колеге са докторском
титулом, толико и за играче флипера који једу хам
бургере у ‘Бургер кингу’ у комшилуку.“
Рајнс је био свестан да је Адам атеиста, или у
најмању руку „окорели агностик“, како је изјавио.
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Адама су с пуно љубави одгајили побожни јеврејски
родитељи чији су сопствени родитељи емигрирали
у Сједињене Државе из Немачке недуго пред Други
светски рат. Његова фасцинираност молекуларном
биологијом и теоријом еволуције на колеџу наве
ла га је да постепено напусти хебрејску Библију и
Талмуд. Као и многи његови пријатељи с јеврејским
или хришћанским васпитањем, и он је сматрао да
су наука и религија узајамно непомирљиве. По ње
говом мишљењу, био је то конфликт између истине
и стварности с једне стране, и мистичног маштања,
са друге. Мада је сматрао да је Рајнс бистар и срда
чан колега, није могао да схвати како је, као физи
чар, тај човек могао да прогута приче о Сунцу које
се зауставило, о људима који су се претворили у со,
о анђелу који доноси вести тинејџерки девици о ње
ној трудноћи, и о људима који се дижу из мртвих и
одлебде навише на небо. „Он је паметан човек“, ми
слио је, „али ја једноставно не схватам…“
Адам је сркнуо млаку кафу, отворио још јед
ну кесицу шећера и сипао њен садржај у безукусну
течност. Мешао је док је замишљено зурио у свог
пријатеља, скупљајући храброст да изрази мишље
ње за које се бојао да би овога узнемирило или мо
жда разљутило.
„Робе“, рекао је, „стварно мораш да пазиш ка
ко уносиш религиозну перспективу у област науке.
Знам да је ова ствар политичке коректности пре
надувана. Али, ходаш по танком леду када уводиш
разговор о Богу у учион
 ицу без обзира на то да ли су
у публици твоји студенти или гомила лаика са ули
це. На крају крајева, ти си научник са високим ква
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лификацијама. Не треба да ризикујеш и оставиш на
своје колеге утисак да си нека врста крипто-еванђе
листа. То стварно може да те спречи у даљем напре
довању у професури.“
„Мислио сам о томе, веруј ми“, одговорио је
Рајнс. „Метафизика је табу на катедри за физику.
Али, ма колико да се овај покушај можда покаже
тривијално и незахвално, осећам да морам да по
кушам да понудим неким од наших људи један ал
тернативан начин гледања на Бога и васиону. Начин
који не само да поштује резултате недавних науч
них истраживања, већ види те резултате као подр
шку и разјашњење свега – од херменеутике до есха
тологије.“
Милерово лице показивало је збуњеност. „Ја
сам биолог, пријатељу мој. Шта треба да значи тај
жаргон?“
Рајнс је размишљао за тренутак, а онда одгово
рио: „Херменеутика је наука – веровали или не –
која дефинише правила тумачења Библије или би
ло ког књижевног дела. Што се тиче есхатологије,
о томе сам говорио годинама а да нисам могао да
нађем чврсто упориште за то, било за себе било за
моје студенте. Као што добро знаш, ова реч значи
‘проучавање последњих ствари’. Под ‘последњим
стварима’ не мислим на историјски коначне, као
‘последња фаза историје’. Она више има везе са при
суством и испуњењем. Из хришћанске перспективе,
она се односи на садашње доба, уколико је то ‘доба’
отворено за трансценденцију. Па ипак, њен примар
ни фокус је одиста на будућности, на тренутку чо
векове смрти или на крају времена. Можемо рећи
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да се будуће испуњење Божјег рада на стварању и
спасењу већ догодило пролептички у особи и раду
Исуса Христа. Оно се наставља из генерације у ге
нерацију током целе историје, под утицајем и свр
сисходним планом онога што би се назвало ruach
Adonai, Светог Духа. Јеврејски теолози су, као што
ти је добро познато, направили разлику између ‘са
дашњег доба’ и ‘доба које долази’. Хришћани верују
да су се ова два доба у животу и кроз живот, смрт и
васкрсење Исуса, сјединила у времену и простору.
У извесном смислу она су ‘сплетена’ једно са дру
гим. Да употребимо уобичајену слику, ми смо овде
сада, пијемо кафу и припремамо се за наша летња
предавања. Али, у исто време смо ‘једном ногом на
небу’ и уживамо унапред у укусу ‘вечно долазећег’
Царства Божјег. Без обзира на то да ли смо свесни
те чињенице или не, ми већ живимо у ‘вечности’.“
„Ау, ау“, промрмљао је Адам док му је лице из
ражавало збуњени скептицизам. „Како год“, уздах
нуо је, „моја је грешка што сам те питао!“
„Знам да звучи невероватно и формулистички“,
одговорио је Рајнс. „Због тога је нама, хришћанима,
толико тешко да објаснимо другима, па чак и себи
самима, шта је то у шта ми толико стварно и дубоко
верујемо. Све је то на основу онога што смо дожи
вели у личном искуству. Имамо математику Џона
Бела, која нам нуди озбиљан аргумент за стварност
сплетености. Али, она је постала стварна теорија, а
не само шармантна математичка хипотеза, тек када
је Ален Аспе дао експериментални доказ тог фено
мена. (Ово је разлог зашто ваљани научни експери
менти морају да буду поновљиви, а теорије на који
ма почивају да буду потврђене.) Исто важи и за хри
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шћане. Вековима смо имали Свето писмо и сведо
чанство безбројних особа које су говориле о својим
најдубљим духовним уверењима. Али, свако од нас
треба да прихвати то опште сведочанство, да га ин
тернализује, и претвори у лични аспект сопственог
живота. Када то радимо, постајемо свесни нечега о
чему много људи, ако не и већина, нема никаквог
појма. Знам да ово звучи ужасно претенциозно. Али
наше уверење је утемељено на личном и непосред
но доживљеном искуству Бога, мада то искуство не
можемо да поделимо са другим особама на заиста
уверљив начин. Свако од нас мора то да доживи и да
зна за себе. То је вероватно најинтимнији и најра
доснији доживљај који можемо да упознамо. И ми
га заиста упознајемо на вишеструке начине: моли
твом, литургијском службом, заједничким учешћем
у Телу Цркве, доброчинству и служењу које нудимо
људима у невољи, а нарочито озбиљним проучава
њем и медитацијом на Свето писмо. Па ипак, немо
гуће је уверити некога ко није доживео то искуство,
које није само пуки идеолошки конструкт, пуста
жеља и фантазија о рајском животу. Међутим, за
људе који су доживели то искуство, оно је најјаснија
и најдубља стварност која постоји.“
Адам прочисти грло и рече: „Претпостављам да
је вама потребан неки мистични Ален Аспе, да нама
осталима да неки емпиријски доказ који ће потвр
дити ваше тврдње. Што се мене тиче, вероваћу у то
кад то будем видео или осетио, или какогод. У међу
времену, остаћу срећни скептик.“
„Фасцинантно ми је“, узвратио је Рајнс, „да ате
исти осуђују и одбацују у принципу оно што никада
нису упознали и никада нису доживели!“
71

Милер је за тренутак ћутао, а онда брзо посркао
остатак хладне кафе. „Морам у библиотеку“, рекао
је. Зурио је у свог пријатеља док је устајао од стола.
„Можда ћеш ме уверити једног дана“, рекао је цере
ћи се, „али не данас“.
Следећег недељног јутра породица Рајнс – Ро
берт, Керол и мали Томи – пробијала се кроз кра
так летњи пљусак да би стигла на богослужје у малој
православној хришћанској цркви којој су се придру
жили претходне године. Керол је одрасла у једном
грчком домаћинству на Лонг Ајленду. Њени родите
љи били су друга генерација Американаца, још увек
укорењена у медитеранску културу и православну
веру. Роберта Рајнса је упознала у библиотеци Уни
верзитета ’Дјук’ кад је завршавала магистратуру из
историје уметности. Он се управио био вратио са
универзитета у Кембриџу и имао је интервјуе на
Крејтон-Лију за предавача физике. Њихова узајам
на привлачност довела је до брака у року од годину
дана. Роб је добио посао као асистент професор на
путу ка редовној професури. Прошло је неколико
месеци и Керол је открила да је трудна. После па
нике око могућег побачаја, пар је дочекао свог си
на са радошћу и захвалношћу. Детету су дали име
по Керолином деди, Томасу, јединим мушкарцем у
њиховој проширеној породици који се није звао Ни
колас или Џорџ. Томи је био весео дечачић са без
граничном енергијом и радозналошћу. Једини пут
када је изгледао љут или обесхрабрен било је када је
безуспешно покушавао да улети у радну собу док је
његов тата припремао материјал за курс или писао
чланак који је захтевао непрекинуту концентрацију.
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Керол је одгојена у грчкој православној паро
хији где су стари инсистирали да свештеници држе
богослужење на матерњем језику упркос чињеници
да ниједан од парохијана није могао да разуме мно
го од древног облика грчког језика који се још увек
користио у литургијској служби. Био је то уобичаје
ни проблем у грчким црквама које је Рајнс посећи
вао. Роб се осећао као аутсајдер у тој крутој етно
центричној средини. Ако је хтео да слуша службу
Божју са својом супругом, онда је то морало да буде
на неком разумљивом језику.
Роб је на крају прихватио православну хри
шћанску веру због њене теолошке визије и литур
гијске лепоте, јер су га обе дубоко дирнуле. После
неколико месеци у новом дому, породица Рајнс се
придружила локалној мисији OCA - Православне цр
кве у Америци (Orthodox Church in America), чији је
млади свештеник, отац Мајкл Тимко, рођен и одра
стао у Мемфису, где је и обављао богослужје. Њего
во повремено коришћење „тенесијског словенског“
изазивало је непријатно осећање у Робу. Али, Рај
нсови су и поред тога сматрали да је он интелиген
тан, начитан и чврсто утемељен у својој вери. По
степено је постао близак породични пријатељ.
Када се недељна служба завршила, Роб и Керол
се помешаше с другима на кафи у кафетерији, док је
Томи трчкарао напољу унаоколо, играјући се шуге
и жмурке са свештениковом петогодишњом ћерки
цом, Џени. Киша тек што је престала и деца нису ни
примећивала мокре ципеле натопљене водом. Док
су Томијеви родитељи испијали другу шољицу ка
фе, један брачни пар у четрдесетим годинама при
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ближио им се колебајући се. Муж, Филип Шерман,
такође је радио на Крејтон-Лију и био једини други
православни хришћанин на факултету. Роб га је био
видео пар пута у предворју факултета, али никада
нису разговарали. Мушкарци су се срдачно поздра
вили и почели да разговарају о ужасном међусобном
непознавању код универзитетских професора и сту
дената хришћанске или било које друге вере. Овај
разговор је био главни фактор који је охрабрио Роба
да озбиљно размисли о припреми серије разговора
која би могла да заинтересује интелектуално отво
рену, мада још увек углавном секуларну публику.
Када се вратио кући, у рано поподне, Роб се за
творио у своју радну собу. Покушао је да припреми
Томија и да му објасни да мора да прескочи игру са
њим, па је оставио Кероли задатак да забавља њихо
вог сина прављењем модела од глине и цртањем сли
ка прстима. Роб је засео за свој сто са новим блоком
папира и почео да скицира могуће теме које би могао
да представи свакој души која је вољна да се усуди да
крочи у осетљиву област науке и религије. Неколико
сати касније, имао је спремљен нацрт, који почиње
са основним принципима квантне теорије, укључу
јући и структуру и чудне карактеристике атома. То
би био садржај његова прва два предавања. Даље је
планирао да се позабави темом сплетености, затим
фокусира на Хајзенбергов Принцип неодређености и
питање ’холистичке васионе’. На том месту је наме
равао да уведе појам свести, како индивидуалне тако
и универзалне. Током свих разговора разматрао би
импликације данашње физике за хришћанску веру,
посебно из своје православне перспективе.
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Знао је да мора да буде опрезан. Био је сигу
ран да многи који би могли да дођу на његова пре
давања нису ишли у цркву, док су се други страсно
или очајнички држали фундаменталистичких уче
ња којима су храњени још од детињства. Ходање
овим путем, између Сциле и Харидбе, захтева такт
и префињеност, a он није био сигуран да ли је дора
стао том изазову. У његовој публици највероватније
ће бити и одређени број јужњачких баптиста. Они
које је лично познавао и који су били свесни њего
ве афилијације, били су углавном срдачни и нису
изрицали никакав суд о томе. Међутим, неколици
на других у граду бунила се против нове мисије и
њеног пастора, углавном због „руског крста“ који је
украшавао куполу зграде. По њима је православни
руски крст сувише подсећао на кукасти крст, па су
кружиле гласине о „комуњарској прошлости“ новог
свештеника. У ствари, отац Мајкл је био прилично
конзервативан републиканац, али руско порекло
православне цркве представљало је анатему за твр
докорне баптисте. („Ти славци“, мрмљао је један
од њих, „немају ни пасторе ни проповеднике. Они
имају ‘свештенике’. Ја сам мислио да само Јевреји
имају свештенике!“) Затим, ту је био сав онај тамјан
и оне „идолатријске“ иконе, и чињеница да ти чуд
ни људи нису чак ни седели за време богослужења.
Што је још горе, било је познато да они љубе Библи
ју и да је никад не читају. Роб се питао да ли ће се
баптисти и православци икад погледати очи у очи
пре Другог Христовог доласка.
Како је недеља пролазила, Рајнс је држао сво
ја предавања и присуствовао неподношљиво дугим
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факултетским састанцима. Желео је да проводи што
је могуће више времена у припремању свог преда
вања за четвртак увече. Та обавеза је растуживала
његовог синчића и нервирала његову жену, али су
се обоје навикли на идеју да је Роб страсно посве
ћен свом раду. Понекад им је било тешко да схвате
чињеницу да је он био још више посвећен Керол и
Томију.
Дошао је четвртак увече и Рајнс је поздравио у
амфитеатру гомилу која је била нешто мања од оне
која се скупила претходне недеље. На основу раз
говора које је чуо док су се слушаоци кретали по
предворју, схватио је да су то били они посвећени,
који су ценили оно што су чули током предавања
претходне недеље, и који су једва чекали да чују још
више. Извадио је бележницу, упалио светло изнад
пулта и поздравио скуп. Затим је скоро пола сата
објашњавао Хајзенбергов Принцип неодређености.
Подсетио их је да на квантном нивоу својства ло
калности и узрочности једноставно не постоје, бар
не на начин на који постоје у класичној физици.
Пре мерења једноставно не можемо да кажемо пре
цизно где је квант или како је доспео тамо (у из
весном смислу, додао је, „тамо не постоји тамо!“)
Стога квантни експерименти траже вероватноће
пре него извесности.
Када је објаснио да се два својства у међусобној
вези на квантном нивоу стварности могу описати у
смислу вероватноћа, био је обавезан да понови и ре
формулише неколико тачака. Коначно је изгледа
ло да је група схватила и прихватила чињеницу да
физичари могу да покажу тачну локацију неке че
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стице, али да притом губе прецизност о њеном мо
менту. И обрнуто, што тачније одреде њен момент,
утолико мање прецизно могу да знају њену локаци
ју. Ово није последица неке грешке у мерењима. То
је више инхерентно самој природи кванта.
Једна жена у публици је подигла руку и Рајнс ју
је препознао. Представила се као наставница при
родних наука у гимназији. „Оно што никада нисам
могла да докучим“, рекла је, „јесте како се врши
прелаз од микрокосмоса до макрокосмоса. Шта се
дешава што чини да се флуидно, неодређено море
честица претвара и спаја у неки видљиви, конкре
тан предмет? На пример, столица је чврста и нај
већим делом стабилна. Али, ако заронимо дубоко у
њу и истражимо део њене дрвене ноге под моћним
микроскопом, можемо лако да видимо да се она са
стоји од нечег основнијег. Уронимо у то, и, као што
кажете, стижемо у микросвет атома. Могу да разу
мем како су атоми такође сложени и састоје се од
различитих сићушних честица. Али, како може
мо да визуелизујемо обрнути корак нагоре, од не
видљивих атома до видљивог комада дрвета? Шта
омогућује прелаз из једног у други?“
„То је одлично и веома тешко питање“, одгово
рио је Рајнс. „Физичари још покушавају да прона
ђу најбољи начи да то објасне. Нилс Бор је сматрао
да су ова два домена суштински одвојена: постоје
две различите сфере стварности, микрокосмичка
и макрокосмичка. Раздвојеност између ове две се
назива ‘Хајзенбергов пресек’, приказан са класич
ним доменом и језиком искуства горе, и квантни
домен, приказан језиком математике доле. Макро
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космос, како га описује класична физика, обухвата
грубо све од огромних међугалактичких димензија
космоса до, отприлике, стотог дела милиметра. Ис
под тог нивоа, као што би Бор могао да тврди, по
чиње микрокосмос, квантни домен стварности. Као
што сам истакао, Копенхагеншка школа је у основи
учила да на квантном нивоу долази до колапса та
ласне функције на такав начин да омогућава прелаз
из квантног стања до класичног стања, од микроко
смоса до макрокосмоса. Хајде да видимо да ли могу
да објасним како ја осећам да ово гледиште треба
модификовати.
„Морамо да се подсетимо да је стварност фун
даментално таласолике природе. Као што је Де Бро
љи показао, постоји дуалитет талас-честица, који
омогућује да електрон манифестује таласолике ка
рактеристике. То је оно што омогућава експеримент
‘двоструког прореза’, о ком смо говорили на нашем
другом предавању. Једна једина честица – електрон
или фотон, на пример – може да прође истовреме
но кроз два паралелна прореза на апарату и да вр
ши интерференцију са самом собом на таласолики
начин, тако да ствара образац интерференције на
екрану. Овај образац постаје видљив када пошаље
мо велики број фотона кроз ове прорезе. Теоретски,
било која честица може да се понаша на овај начин.
Под извесним условима, посебно када се мери или
посматра, таласна функција датог кванта колапси
ра у процесу декохеренције. То је оно што проузро
кује промену из онога што назовамо ‘квантна ствар
ност’ у ‘класичну стварност’, од микрокосмоса до
макрокосмоса.
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„Сећате ли се она два шљунка која смо бацили у
рибњак да створимо таласе? Ако ти таласи деле исту
фреквенцију и синхронизовани су, за њих се каже
да су ‘кохерентни’. Угред буди речено, та кохерен
ција чини квантне феномене могућим на макроко
смичком нивоу. Познати примери су ласер, заједно
са суперпроводљивошћу, суперфлуидност и супер
солидност (парадоксално макрокосмичко стање у
коме ултрахладна материја може да тече као теч
ност, са нултом вискозношћу). Међутим, обично не
можемо да опазимо прелазну фазу између квантног
света и нашег домена свакодневног искуства. Ово
стање је стање ‘декохеренције’. Ово се може описа
ти као губитак информације који је изазвала интер
акција квантног стања са његовим окружењем. Ко
херенција се губи и квантно понашање честице је
компромитовано. Између честице и њеног окруже
ња постоји одређена квантна сплетеност, која ства
ра квантну суперпозицију двокомпонентних стања
честице и окружења. ‘Декохеренција’ је израз који
описује ово квантно цурење информација у окруже
ње на такав начин да се сплетеност ломи и квантне
карактеристике се губе, тренутно или током перио
да времена. Посматрања или мерења откривају де
кохеренцију у процесу ‘колапса таласне функције’.
Декохеренција не производи нити проузрокује тај
колапс, она једноставно описује оно што се догађа.
У ствари, сам колапс редукује квантну суперпози
цију двокомпонентних стања у једно класично-ре
дуковано стање честице и окружења, што предста
вља класично опсервабилни резултат мерења.
„То је можда тешко да се разуме“, признао је
Рајнс, „али у основи дешава се следеће. Квантно
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стање се карактерише или описује по својој тала
сној функцији. Када се та таласна функција посма
тра, кажемо да она ‘колапсира’ или да се ‘редукује’
у другачије стање у којем важе класични закони.
Део дрвета из ноге столице о коме сте говорили са
стоји се од кваната, али се ипак опажа и доживљава
као материјални предмет који функционише према
законима класичне физике. Оно што је важно да се
сетимо јесте да између ова два стања постоји то
тални континуитет. Стога је погрешно мислити о
два радикално различита ‘света’ или сфере стварно
сти, једне микрокосмичке и једне макрокосмичке.
Физичари све више откривају да су сплетеност и су
перпонирање карактеристике целокупне стварно
сти. Као што су Дејвид Бом и други физичари обја
снили, постоји међуповезаност између ума и мате
рије, која нас обавезује да прихватимо холистички
поглед на васиону. У ствари, као што сам споменуо
прошле недеље, можда ће бити потребно да посма
трамо целокупну стварност као неку врсту хологра
ма, у ком сваки део садржи информацију о целини.
Верујем да нам овакво гледиште омогућује да себи
визуелно представимо, или бар јасније замислимо,
континуитет који постоји између макрокосмоса и
микрокосмоса, између ноге те столице о којој сте
говорили и кваркова од којих је она састављена.“
Размишљала је о томе за тренутак, а затим, ко
лебајући се, поново подигла руку. Рајнс се осмехнуо
и климнуо јој главом да настави.
„То нас доводи до сличног питања с којим имам
проблема“, рекла је жена. „Заиста, шта је то што
столицу држи заједно као столицу? Зашто се чести
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це које је сачињавају некако не стопе у нешто дру
го? Знам да ово питање звучи будаласто. Или је то
можда уврнут начин гледања на материју. Али сам
стварно радознала да сазнам како то да гомила ато
ма може да произведе ногу столице, а затим да нога
постане део столице, и да столица остане оно што
јесте а да се не раствори у групу субатомских чести
ца. Да ли схватате оно што покушавам да питам?“,
рекла је помало жалосно.
„Прилично сам сигуран да разумем“, одгово
рио је Рајнс. „То је још једно веома добро питање. У
основи, питате шта је то што одржава физички ин
тегритет неког макрокосмичког ентитета, као што
је столица на којој седите. Зашто се атоми који са
чињавају ту столицу једноставно не растворе у не
посредно окружење? Или претворе у нешто сасвим
друго? Ово је у ствари двоструко питање, које се ти
че идентитета неког материјалног ентитета и њего
ве стабилности. Шта њега чини да буде оно што је
сте? И шта га спречава да не постане нешто друго?“
„Тако је“, одговорила је жена с олакшањем, ви
девши да је Рајнс разумео шта је покушавала да пита.
„Што се тиче идентитета било ког датог мате
ријалног предмета“, наставио је Рајнс, „верујем да
одговор лежи негде скривен у Информационој тео
рији. Доћи ћемо на то касније, посебно када се по
забавимо питањем архетипова и унапред постоје
ћим ‘формама’ ствари. Али, за сада могу да кажем
да по мом мишљењу постоји неки трансцендентал
ни извор Информација, који одређује шта одређена
материјална стварност јесте и шта ће постати. Ме
ђутим, ово нас доводи у област метафизике, па бих
81

радије сачекао до следеће недеље да кажем нешто
више о томе.
„Што се тиче механизма који одржава иденти
тет и интегритет било ког датог физичког ентитета,
морамо да неки минут разговарамо о такозваном
‘принципу искључења’, који је формулисао аустриј
ски физичар Волфганг Паули. Паули је 1945. годи
не добио Нобелову награду за развијање овог прин
ципа (првобитно замишљног 1925. године), и он је
имао значајан утицај на начин на који ‘видимо’ или
замишљамо како електрони и други фермиони, ма
теријалне честице, функционишу у атомима и из
међу њих. Да се не бисмо заглавили у детаљима,
можемо да напоменемо да се кваркови и електро
ни – у ствари све честице са полу целим спином –
карактеришу са више квантних бројева и њихових
вредности, укључујући спин. Принцип искључења
каже да у оквиру датог квантног система никакве
две честице не могу бити истовремено у баш истом
квантном стању. То јест, не могу се лоцирати у истој
орбитали ако деле сваку од ових квантних вредно
сти. Један или више ових бројева морају бити друга
чији. Ако деле три од тих вредности, а једна честица
има ‘спин горе’, друга мора да има ‘спин доле’ да
би коегзистирале. Овај принцип влада над начином
на који се субатомске честице односе једна према
другој. Он објашњава ‘шкољкасту структуру’ атома
и начин на који атоми размењују електроне, ства
рајући разне елементе у периодичној таблици. Оно
што је најважније за ваше питање, принцип искљу
чења одржава, такорећи, одговарајућу ‘раздаљину’
између честица које сачињавају неки атом или мо
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лекул (‘раздаљина’ није у ствари смислени појам
на квантном нивоу, али за сада морамо да га кори
стимо). Он тиме обезбеђује генералну стабилност
датог материјалног ентитета. Управо захваљујући
феномену искључења, ваша столица, и свака друга
физичка стварност, остају оно што јесу и не стапају
се у неку аморфну мрљу кванта.
„Упркос континуитету који постоји између ми
крокосмоса и макрокосмоса“, наставио је Рајнс,
„ипак остаје оно што су физичари назвали два он
толошка домена или плана стварности: квантни
и класични. Можемо да мислимо о ове две равни
као ‘виртуелној’ и ‘емпиријској’, у смислу да је на
квантном плану све неодређено и отуда несазна
тљиво, док стварност ‘упознајемо’ тек када се ‘ак
туелизује’ посматрањем. Па ипак, без обзира на
то колико софистицирани да постану наши мерни
уређаји, никада нећемо моћи да стварно ‘сазнамо’
аспекте микрокосмоса директно, емпиријски. Мо
жемо само да замислимо како електрон или друге
честице ‘изгледају’ екстраполацијом из трагова ко
је остављају у акцелератору честица или ‘разбијачу
атома’. Никада нећемо бити у стању да видимо че
стицу као такву – јер у веома стварном смислу она
не постоји; у најмању руку не постоји као што по
стоје ствари на класичном или емпиријском плану
стварности. Свет је тако означен одређеном дуално
шћу. Али та дуалност није између квантних објеката
и класичних објеката. У ствари, не постоје никакви
квантни објекти, чак иако смо принуђени да гово
римо о квантима као да су они једноставно мини
јатурне верзије видљивих, опипљивих ствари око
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нас. Декохеренција описује прелаз између квантног
домена и емпиријског, класичног домена. Али опет,
декохеренција није процес или механизам који про
узрокује тај прелаз. Она је једноставно опис прелаза
из виртуелног или потенцијалног стања у актуели
зовано стање. Пошто је по дефиницији оно што је
‘виртуелно’ невидљиво, још (не)реализовано, квант
ни домен емпиријски ће бити заувек ван нашег до
машаја. Ми можемо само да интерпретирамо њего
ву стварност и његове ефекте помоћу посматрања
које вршимо после колапса таласне функције. То је
као да је тај колапс извршио кретање из ‘не-бића’
у ‘биће’, из виртуелне стварности у актуелизовану
стварност.
„Међутим, овде треба да будемо пажљиви. Ма
да се квантни домен манифестује у смислу веро
ватноћа, он је заиста онтолошки стваран: он заиста
постоји. Конфузија настаје из наше немогућности
да испитамо ствари из квантне стране стварности
и експериментишемо са њима. Оно што је потреб
но да разумемо је да квантни процеси не ствара
ју стварност. Нешто друго, нешто што се односи на
биће, на егзистенцију, на онтологију, заиста ‘ствара’
стварност. Теолошким језиком, као што ћемо виде
ти, нешто или Неко непрекидно извлачи све ства
ри ‘из непостојања у биће’. Данас знамо да је идеја
простора као вакуума, као апсолутно празног, по
грешна. У пољу нулте тачке ‘виртуелне’ честице се
непрестано стварају из квантних флуктуација. Оне
‘позајмљују’ енергију из поља, ‘праскају’ у посто
јање за наносекнду, а затим се одмах уништавају.
Такозвани ‘празан’ простор је, дакле, испуњем без
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бројним честицама које праскају у постојање сваког
тренутка, да би нестале у – шта? У оно што би неки
људи могли назвати ‘Дираково море’, или квантни
вакуум, док би други, укључујући мене, то назвали
Бог. Ово је разлог зашто морамо да инсистирамо на
томе да је стварање континуално. Божанска креа
тивна активност се данас манифестује ништа ма
ње него што је то чинила у време Великог праска,
или у формирању атома и у космичком микротала
сном зрачењу преосталом из Великог праска неких
380.000 година касније. Или у дугом еволуционом
процесу, који је довео до настанка хомо сапиенса.
Бог је Алфа и Омега све стварности, свег бића. Бог
је Порекло и Испуњење свега што јесте, што је икад
било и што ће икад бити.
„Међутим, опрез! Овде опет западамо у ‘ме
тафизику’, недопустив скок на било ком одсеку за
физику. Али, хоћу да вас припремим за оно што
сматрам да је неопходни покрет из домена научних
чињеница у домен филозофских или теолошких ин
терпретација. Наш циљ на овим разговорима, као
што сам објаснио на почетку, јесте то кретање из
ведено што је глаткије могуће. Желим да укажем
на начине на које се чињенице о стварности које је
утврдила наука могу тако интерпретирати да откри
вају друге слојеве, друге димензије Стварног. Физи
ка нам много помаже да разумемо природу и функ
ционисање стварног света, како квантног тако и
емпиријског или класичног. Међутим, ја верујем да
можемо остати лојални научном методу и његовим
резултатима док се крећемо изван опсега науке, да
истражимо аспекте стварности који трансцендирају
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границе онога што се може сазнати путем научног
истраживања. А то нас доводи у домен метафизике
и теологије.“
Неколико људи је подигло руке и Рајнс се мак
симално трудио да разјасни исказе које је дао о нео
дређености и вероватноћи у квантном домену. Мла
дић који се представио као студент психологије на
Крејтон-Лију замолио је Рајнса да каже нешто више
о идеји да се свет најбоље може разумети као нека
врста холограма.
„Да, управо сада намеравам да то урадим“, од
говорио је Рајнс, „све док имамо на уму да је ова
идеја веома често предмет распри међу физичари
ма данас.“ Отворио је своју актен-ташну и мало тра
жио фасциклу означену са ‘холографија’ пре него
што ју је нашао. Климнуо је главом, више себи него
публици, и поново проговорио.
„Већина нас је упозната са холограмима. То су
тродимензионалне слике пројектоване на дводи
мензионалну површину, попут холографског орла
на старим корицама Националне географије, или на
ше фотографије на возачким дозволама или личним
картама. Љубитељи Ратова звезда ће се сетити једне
епизоде у којој се појавио холографски лик прин
цезе Леје. Ови примери спадају у неку врсту подка
тегорије. Прави холограми се производе техником
која захтева специјалну лабораторијску опрему,
укључујући ласер, цепач зрака, два дифузна сочива
и финозрни холографски филм високе резолуције
подржан стакленом или пластичном плочом.
„Техника која производи холограм је у суштини
ова: ласер или неки други извор кохерентне светло
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сти испаљује један зрак светлости, који се разбија
на два помоћу разбијача зрака. Један од ових, осве
тљујући зрак, пролази из разбијача кроз дифузно
сочиво, одбија се од циљног објекта и усмерава на
плочу. Други, референтни зрак, пролази директно
до огледала, које га шаље до другог огледала. Ово
друго огледало тада усмерава зрак кроз друго дифу
зно сочиво на плочу тако да се два зрака секу, па до
лази до интерференције између њих, као код тала
сића у рибњаку где смо бацали каменчиће. Образац
интерференције који се појављује на плочи састоји
се од насумичних искривљених линија, обично у об
лику концентричних кругова. Међутим, када ласер
ска светлост осветли ове обрасце интерференције,
појављује се савршена холографска копија ориги
налног циљног предмета. Ова копија је само слика,
практично фатаморгана. Може да изгледа као да
виси у ваздуху, али је не можемо додирнути или на
неки други начин ући у интеракцију са њом. Мо
жемо, међутим, да ходамо око ње и посматрамо је
из било ког угла, баш као што бисмо и оригинал.
Међутим, технологија никада не стоји у месту. Је
дан британски тим је 2014. године изумео уређај
који, коришћењем фокусираног ултразвука, може
да развије оно што се назива ‘хаптички’ или ‘кине
стетички’ холограм. Поље силе акустичког зрачења
даје тактилне осећаје који омогућују некој особи да
‘додирује’ или ‘пипа’ тродимензионалну слику као
да је оригинални објекат!
„Две ствари треба напоменути овде. Прво, хо
лографска слика се може призвати у било које вре
ме, чак и када је циљни предмет уклоњен. Та слика
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је више од једноставног одраза или фотографије.
Она даје савршену тродимензионалну копију ори
гинала. Она репродукује оригинал у тродимензио
налном простору, баш као што це-де може да репро
дукује у било ком тренутку у времену симфонијски
концерт одржан давно у прошлости.
„Друга и најзначајнија ствар је да сваки део хо
лограма садржи информацију о целини. То јест, мо
жемо да исечемо или искидамо филм у колико год
комада желимо, а пошто је целина у сплетеном ста
њу, сваки посебни део ће нам дати комплетну слику
оригиналног циљног предмета. Ако га исечемо на
пола, слика на сваком комаду ће бити педесет од
сто од димензија оригинала, али ће информација о
целини бити сачувана на сваком комаду. Можемо
да исечемо филм на било који број комада и резул
тат ће увек бити исти: сваки комад, ма колико мали,
репродуковаће оригиналну слику у њеној укупно
сти. Како комади постају мањи, слика постаје све
мутнија, мање јасна. Али ово не утиче на квантитет
информација који је садржан у сваком комаду. Хо
лограм је заиста ‘холистички’!
„Елем“, наставио је Рајнс затварајући фасциклу
са забелешкама и стављајући је у своју актен-ташну,
„у ком смислу можемо да говоримо о свету или ва
сиони као о ‘холограму’? Да бисмо се усудили да
дамо одговор на ово питање, мислим да би било ко
рисно да проширимо мало појам ‘виртуелне ствар
ности’.
„Чудне карактеристике квантних ентитета на
веле су прве теоретичаре на овом пољу да закљу
че са древним Грцима и Галилејем да је математи
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ка ‘језик Бога’ и да је свет, као што је рекао Џејмс
Џинс23, више као мисао него као машина, више
као ментални конструкт него као конкретна мате
ријална стварност. Вернер Хајзенберг је сматрао
да квантна стања нису ни чисте мисли, или идеје,
ни стварни догађаји или стварности, већ су нешто
што стоји између ова два. Макс Борн24 је говорио
о њима не као о материјалним објектима, већ као
о ‘таласима вероватноће’ који се могу описати са
мо математички. Другим речима, квантна стања су
могућности, стварна – али ипак виртуелна. Али шта
подразумевамо под тим ‘виртуелна’?
„Ово је питање које је савремени научник Ло
тар Шефер25 обрадио на начин за који сматрам да
је од велике помоћи. Он описује да се васиона са
стоји од стварних или актуелних стања и бескрајног
броја ‘космичких виртуелних стања’. Ова потоња,
изјављује он, долазе из трансцендентног домена,
нешто као Платоновог домена Форми или Идеја.
Пре него што нешто постане материјално ‘стварно’,
његово квантно стање је виртуелно, које постоји, по
23
Sir James Jeans (1877-1946), енглески физичар и мате
матичар који је први претпоставио да се материја непрестано
ствара по целој васиони. Најпознатији је по популарним књи
гама о астрономији. (Прим. прев.)
24
Max Born (1882-1970), немачки физичар и математи
чар који је био кључан у развоју квантне механике. Такође
је дао допринос физици чврстог стања и оптици и надзирао
рад једног броја угледних физичара током 1920-их и 1930-их.
(Прим. прев.)
25
Lothar Schäfer, Quantum Reality and the Consciousness of
the Universe (Квантна стварност и Свест Васионе), Zygon 41/3
(септ. 2006) 505-532, на стр. 508. Видети такође његове књиге
In Search of Divine Reality (У потрази за божанском стварно
шћу), U. Of Arkansas Press, 1997, која бриљантно развија ову
тему, и Infinite Potential (Бесконачни потенцијал), Deepak Cho
pra Books, Random House, 2013, посебно Први део, глава 1.
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Хајзенберговој терминологији, између идеје и кон
кретне стварности. Мада још није ‘реализован’ или
‘актуелизован’, квант поседује сопствену стварност,
‘виртуелну стварност’, која може да постане актуе
лизована у оквиру простора и времена. Механизам
који производи аспекте материјалног света из ‘ко
смичких виртуелних стања’ је оно што Шефер нази
ва АВС, ‘Актуелизација виртуелног стања’. Иза сва
ке материјалне актуелизације лежи трансцендентно
виртуелно стање у коме нема ни одвајања ни лока
ције на начин на који обично разумемо ове терми
не. У том ‘космичком виртуелном стању’ све ствари
су уједињене у једну непрекинуту целину. Ми смо на
викли на актуелизована стања из којих проистичу
локалне стварности које карактеришу одвојеност,
разлика и индивидуализација. У основи тог мулти
плицитета, међутим, јесте дубља, не-локална ствар
ност, која је извор или порекло свих материјалних
‘ствари’, укључујући људска бића. Другим речима,
иза тог материјалног стања свега, од честица до га
лаксија, налази се нематеријално ‘холографско је
инство’. Као што Шефер инсистира, ‘Основа мате
ријалног света је нематеријална’. Она је више ‘умо
лика’ него физичка. Она је ‘неподељена целовитост’
из које настаје људска свест, и која, као што ћемо
видети, подразумева универзалну Свест, која ствара
и одржава све ствари.
„Један други, сличан начин посматрања матери
је је у смислу дистинкције Дејвида Бома између ‘им
пликатног’ и ‘експликатног’ поретка.26 Импликатни,
или ‘увијени’, поредак грубо одговара Шеферовом
26
David Bohm: Wholeness and the Implicate Order (Целина и
импликатни поредак), London: Ark paperbacks, 1983.
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домену космичких виртуелних стања и може се упо
редити са фотографском плочом неког холограма
која садржи све информације о неком конкретном
систему. С друге стране, експликатни поредак је до
мен актуелности, који генерално функционише пре
ма законима класичне физике. Овај се може упоре
дити са самом холографском сликом у форми 3-Д.
Материјалне стварности настају из дубоког извора
импликатног поретка. Тај извор Бом назива квант
ним потенцијалом или ‘пилотским таласом’, нело
калним пољем које испуњава целу васиону. Све фи
зичке ствари ‘развијају’ се из њега и попримају реа
лизован, материјални облик. Све ствари се ‘савијају’
назад у њега, као делови те непрекинуте целовито
сти. Електрон, на пример, нема никакву димензију
и никакву локацију, као што смо видели. Са Бомове
тачке гледишта, дати електрон није ништа више до
одвијање једног аспекта импликатног поретка. Тај
поредак, који се карактерише нелокалном квантном
целовитошћу, јесте оно што би смо могли назвати
‘крајња Стварност’, основно универзално поље или
матрица из које настају сви одвојени ентитети.
„Ово значи да постоји димензија стварности
која је ‘дубља’ од квантног света честица и таласа,
или трансцендентна у односу на њега. Платон је
интуитивно претпоставио постојање таквог доме
на пошто је правио разлику између домена ‘Идеја’
(трансцендентне, крајње стварности) и домена ски
аи или ‘сенки’ (материјалног света нашег искуства,
чији се различити делови могу анализирати). Ово
такође значи да теорија Нилса Бора, по којој квант
ни објекти не постоје све док не буду опажени, није
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тачна. Посматрање или мерење може актуелизо
вати неку потенцијалност; може да изазове колапс
таласне функције и произведе честицу. Али, упркос
феномену декохеренције, која, чини се, омогућа
ва трансформацију виртуелне квантне стварности
у актуелизовану стварност, остаје истина да су та
лас и честица једно те исто. Мерење не ствара, оно
открива. Оно открива оно што је било сакривено у
импликатном поретку, а затим постало предмет по
сматрања и анализе док се појављује у експликат
ном поретку. Међутим, у било ком стању дотични
квант је у суштини једно са свим осталим квантима
као део једне непрекинуте, недељиве целине. Нај
ближа аналогија коју имамо са овим космичким
феноменом прелаза из импликатног поретка у екс
пликатни поредак јесте она врста холограма који
можемо произвести помоћу технике коју сам опи
сао раније. Рад научника као што су Бом и Шефер
учинио је очигледним да целокупна васиона, вирту
елна и актуелизована, функционише холографски.“
Рајнс је преко наочара погледао свог студен
та који је поставио питање о значењу холографске
васионе. Младић је записивао забелешке брзином
светлости, али је његов израз на лицу откривао да
је и даље збуњен. Рајнс је предложио да они који су
посебно заинтересовани за ту тему прочитају Бо
ма и Шефера, заједно са популарнијим дискусија
ма у књигама које је навео у библиографији коју је
поделио током првог предавања из серије. Оне су
укључивале радове Мајкла Талбота27 и Дина Реј
27
M. Talbot, The Holographic Universe (Холографски уни
верзум), N.Y. HarperCollins, 1991
Michael Coleman Talbot (1953-1992), амерички аутор
неколико књига у којима наглашава паралеле између древ
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дина28, који су истраживали однос између квантне
теорије и психичких феномена. Рајнс је упозорио
своју публику да су физичари данас склони да буду
веома скептични према покушајима да се парапси
хологија и квантна механика доведу у везу. Додао
је да феномени сплетености и холистички поглед
на универзум ипак умногоме објашњавају ванчул
не феномене као што су видовитост, телепатија и
интеракција између ума и материје. Раније је наме
равао да развије овај аспект своје презентације, али
време му је било ограничено, па је хтео у ова два по
следња разговора да обради значај квантне теорије
ради ‘другачијег виђења’ одређених кључних аспе
ката хришћанске вере. У сваком случају, истакао је
да васионом – створеним поретком – владају квант
ни закони; да је сплетеност универзални феномен
који карактерише макроскопске, као и микроскоп
ске односе и да је васиона уједињена Целина која
стално настаје из једне трансцендентне Стварности,
која јој лежи у основи. Његов задатак сада је био да
објасни како та Стварност даје Целини значење и
сврху.
„Океј“, рекао је, „ово је доста за вечерас. На по
четку предавања следеће недеље покушаћу да раз
јасним неке од кључних тачака које сам споменуо
ног мистицизма и квантне механике и експонент теоретског
модела стварности по ком је физички универзум сличан хо
лограму на основу истраживања и закључака Дејвида Бома и
Карла Прибрама. (Прим. прев.)
28
D. Radin, The Conscious Universe (Свесни универзум),
N.Y. HarperCollins, 1997, и Entangled Minds (Уплетени умови),
NY: Simon & Schuster, 2006.
Dean Radin (1952), истраживач парапсихолошких фе
номена и бивши председник Парапсихолошког удружења.
(Прим. прев.)
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вечерас. Чак иако добар део овога изгледа нејасно
– или, што је још горе, ирелевантно – даћу све од
себе да потврдим да нови увиди у квантну физику
могу да отворе свеже перспективе за наше схвата
ње и објашњење традиционалних хришћанских док
трина. И надам се да ћу то урадити на начин који ће
привући људе других вера или оне који су без ика
кве вере. Једноставно молим да задржите отворени
ум о ономе што желим да пренесем. Када једном
будем представио главне тачке, имаћемо прилику
да постављамо питања и дебатујемо о темама које
би могле да буду од посебног интереса за вас или
које се могу чинити проблематичним. Мој циљ ни
је да евангелизујем, већ да прикажем плодове ско
рашњег научног истраживања и да те информације
доведем у везу са доменом метафизике. Ако могу
на најосновнији начин да искажем шта ми је циљ,
то је да обрадим можда најважније питање од свих:
Да ли људски живот има значење? И ако је тако, шта
је порекло и садржај таквог значења? По мом ми
шљењу, елементи квантне теорије могу нам бити од
огромне вредности у откривању одговора, водећи
нас ка холистичком виђењу стварности, у којој се
теологија и физичке науке узајамно објашњавају и
подржавају једни друге. Не постоји“, закључио је,
„никаква друга перспектива помоћу које можемо да
укажемо поштовање максими из Делфа, Упознај са
мога себе. Којој морамо да додамо, и свет око себе!“
Са тим речима, ставио је своје забелешке у ак
тен-ташну и кренуо кући.
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3.
Рајнс је био опседнут питањем значења у васи
они и у људском животу. Оно што га је мотивисало
било је више од интелектуалне радозналости. И он
и Керол имали су големо искуство борби и патњи и
обоје су страсно имали потребу да сазнају ‘зашто?’
Керолини родитељи Грци, тек венчани у то време,
побегли су у Сједињене Државе за време политич
ких превирања која су потресала њихову родну зе
мљу крајем 1960-их година. Отац, ком је Керол била
увек посвећена, умро је од рака 1989. године. Она
и њена мајка су га беспомоћно посматрале док су
му тумори разарали утробу. Преминуо је код куће,
у Керолином наручју, увео као јесењи лист и опла
кујући свој бол све до последњег даха. Њен старији
брат је погинуо од ‘пријатељске ватре’ за време ин
вазије Џорџа Буша на Ирак. У својој горчини, њен
млађи брат је окачио у своју спаваћу соби фотогра
фију председника обученог у летачко одело, како се
цери испод велике пароле ‘Мисија остварена!’ Овај
губитак је растурио Керолину мајку, а сама Керол
се осећала погођеном и празном. Изгубила је бли
ске пријатеље на друге начине, због неке трагедије
или једноставно јер су се одселили. И још дуго годи
на јој је остао у сећању сусед који ју је злостављавао
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када је била девојчица, као и покушај силовања од
стране младића са којим је била на састанку и који
јој се допадао и ком је веровала. Затим, ту је био и
претећи побачај, који је готово однео Томијев жи
вот два месеца после зачећа.
Керол је ретко мужу спомињала своју жалост.
Била је свесна да је и он био изгубио блиске чланове
породице због болести или неког трагичног несрећ
ног случаја. Знала је да је одрастао са насилним оцем
алкохоличарем, који је своју агресију и фрустрацију
испољавао на својој жени и сину јединцу. Током сво
јих школских година, Роб је налазио утеху у академ
ским постигнућима и у пријатељима који су стајали
уз њега у повременим нападима депресије. Ово се
знатно смањило када је добио титулу доктора и по
чео да предаје. Упркос томе, у тамним забитима ње
говог ума увек је претио страх да ће подлећи свом
захтевном послу или потиснутом гневу. Отац му је
током детињства завртао уши ако би се усудио да ис
пољи гнев према њему због физичког насиља које му
је наносио. Тако је ‘сабијао свој гнев у себе’ и то је
постало наслеђе које је носио целог свог живота.
Ова веома различита искуства учинила су и Ке
рол и Боба посебно осетљивим на неправде које су
трпели многи људи у свету, а које нису лично позна
вали. Керол је радила са једним локалним комите
том јеврејских и хришћанских жена које су се посве
тиле посећивању старих и насмрт болесних и бризи
за њих. Болео ју је недостатак здравствене заштите
у Сједињеним Државама за оне који нису могли да
приуште осигурање или да плаћају папрене цене ле
кова. Учинила је све што је могла да пожели добро
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дошлицу Томијевим мање срећним пријатељима из
предшколских дана, посебно оним из мањинских
група који су били жртве различитих облика пред
расуда и малтретирања. Бризнула би у плач када би
на у вечерњим вестима на телевизији видела слике
жена и деце који су патили од глади и умирали у Је
мену, Сомалији и Јужном Судану. Због њихових усу
каних тела осећала се немоћном и бесном, јер је жи
вела у свету у ком су сиромаштво и болести могли
да се искорене кад би се економски, медицински и
други ресурси праведно распоредили.
Са своје стране, Роб је једног универзитетског ко
легу и блиског пријатеља пратио кроз последње дане
његове патње, последице ужасног несрећног случаја
који је проузроковао један дечак који је возио украде
ни ауто. Роб се придруживао Керол кад год је могао
док је служила своју смену у болничким одељењима
интензивне неге и по оронулим старачким домови
ма. Заједно су чинили све што су могли да умање бол
обичних људи који су живели око њих. Било је неизбе
жно да апсорбују велики део тог бола, посебно када их
је акутно подсећао на њихов споствени.
„Требало би да сам добра православна хри
шћанка“, размишљала је Керол једне вечери. У ње
ном гласу се осећао саркастичан тон. Роб је радио
на чланку за који се надао да ће га објавити у ново
основаном часопису за физику. Чуо је затегнутост у
Керолином грлу и затворио свој лаптоп да би обра
тио више пажње.
„Шта си хтела тиме да кажеш?“, упитао је.
„Понекад ми је мука од свега овога“, одгово
рила је. „Зашто има толико много болести, смрти
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и деструкције у овом бедном свету?“ Онда је брзо
додала: „Извини, душо. Нисам хтела да звучим тако
депримирано. Хоћу само да то све има неки сми
сао. Или бар неки део. Да ли Бог заиста постоји, и
ако постоји, да ли Му је стварно стало? Црква ме је
дизала и носила целог живота. Па ипак, понекад то
једноставно није довољно. Ако добро разумем, реч
‘вера’ значи поверење. Како можемо да имамо по
верење у Бога који дозвољава толико много патње,
чак и ако је Он сам не шаље или изазива?“
Роб је ћутао један минут, а онда је кренуо да од
говори. Помало изнервирана, Керол га је прекинула
и рекла: „Ти си физичар-теолог у породици. Знам
да ћеш рећи да постављам питање на које се не мо
же одговорити о ‘теодицеји’: зашто се лоше ствари
дешавају добрим људима? Колико год да покуша
вам, стварно ми је тешко да помирим појам доброг
и свемогућег Бога са агонијом коју видим у животу
толико много људи. Црква даје свакаква правила и
прописе о томе шта веровати и како се понашати.
Али баш нема шта много да каже о људској патњи и
о томе шта ми можемо ту да урадимо.“
„Напротив“, одговорио је Роб. „Ја нисам тео
лог. Знаш да заиста не могу да дам одговор на такво
питање, ма колико да бих то желео. Посебно теби“,
додао је гледајући своју жену са мешавином бола и
нежности.
„Теодицеја29“, рекао је одмахујућу помало гла
вом. „Много сам размишљао о томе, али премало
тога имам да покажем као резултат ових напора.
29
Реч „теодицеја“ (од грчког theos, „Бог“, и dikē, „правда“),
објашњава зашто савршено добри Бог, свемоћан и свезнајући
Бог, допушта постојање зла. Ову реч је први пут употребио
Лајбниц и она буквално значи „оправдање Бога“. (Прим. прев.)
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Међутим, постоје неке ствари за које мислим да мо
жемо рећи. Ствари које ми помажу, у сваком слу
чају, да се суочавам са патњом толико много људи,
укључујући тебе и мене. То су ствари које ми пома
жу да нађем више од модикума значења у животу, у
нашем животу као породици и као члановима људ
ског рода.“
„Настави“, рекла је Керол. „Заиста ми је по
требна помоћ да схватим смисао свега тога. Како ти
то објашњаваш себи?“
„Пре свега“, одговорио је Боб полако и поку
шавајући да прибере своје мисли, „морамо да стал
но подсећамо себе да Бог заиста постоји, и да је у
крајњој линији и у суштини, он Бог љубави. То бисмо
могли да одбацимо као библијско пуштање машти
на вољу. Али, и ти и ја имамо снажна и заиста радо
сна искуства на богослужењу у црквеној заједници,
у дубокој и интензивној личној молитви, у брисању
остатака хране са лица људи који су сувише стари и
слаби да се брину сами о себи. Ова искуства зајед
ништва са Богом и она која други људи имају, као
што си ми често говорила, појачавају веру у којој
смо одгајани, чак и ако не дају одговоре на сва пи
тања која желимо да поставимо. У тренуцима уну
трашње тишине, или када покушавамо да служимо
некоме другом, ти и ја смо осетили, у нашем уму и
у нашем бићу, да је крајње значење у овом животу
дато чињеницом да Бог заиста јесте љубав. Или, тач
није, да истинска љубав, онаква какву ти и ја делимо
једно са другим, као и са људима којима покуша
вамо да служимо, има порекло у трансцендентној,
али ипак личној стварности Бога. Мада о томе не
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разговарамо много једно с другим, ти знаш да је то
истина, а и ја.“
„Лепо“, одговорила је Керол. „Али то је више
или мање апстракција. Говориш да је свет сачињен
од таласа, честица и свадљивих људи. А шта је са
оним душама које желе да верују у Бога, да буду
верне Богу, а ипак не могу зато што живе са пре
више бола или туге или депресије, било да им је то
наметнуто или да су сами узрок томе?“
„Претпостављам“, рекао је Роб, „да морамо да
кренемо од основне истине да је ‘Бог љубав’ да би
смо подсетили себе шта то значи у нашем личном
искуству. И у искуству људи који пате или умиру
или људи које уопште није брига за то.
„Ово значи да морамо да прихватимо чињеницу
да нас Бог ствара слободним. Слободним да тражимо
и изражавамо Његову љубав и слободним да је пот
пуно одбацимо. Слободним да посветимо свој жи
вот Њему или не. Та слобода широко отвара врата
ономе што Библија назива грехом, који је у основи
наша самовољна побуна против Бога и наше одба
цивање Његове љубави. Вера заиста значи повере
ње. Значи да себе дајемо Богу кроз молитву и чино
ве љубави, упркос свему. Упркос нашем неверова
њу, нашој себичности, нашем гневу, нашим амбици
јама, нашим тескобама. Она значи да прихватамо
фундаменталну истину да Бог не шаље нити намеће
патњу људима, чак и ако је дозвољава. Зашто је Он
дозвољава? То је питање на које мислим да сви же
лимо одговор. Можда због тога да нас научи како
и зашто наш живот припада Њему и како можемо
да служимо Његовој сврси за коначно исцељење и
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спасење света. То је тешка лекција. Али, претпоста
вљам да нам је због тога тешко да је прихватимо.
„Заиста, зашто се лоше ствари дешавају добрим
људима?“, Роб је поновио питање своје жене, готово
реторички. Зурио је у тепих један минут, а онда је
поново проговорио. „На ово питање се вероватно не
може одговорити ни на један начин који је стварно
задовољавајући, интелектуално или духовно. У сва
ком случају, сигурно не мислим да нам Бог ‘шаље’
патњу или нам је намеће као средство казне. Тај ап
сурдни појам је осакатио однос људи са Богом ко
лико и било шта друго. Али, кад размишљамо о љу
дима који гладују или труну у затворима или у бол
ницама, или једноставно плачу да би олакшали себи
своју усамљеност и бол, постоји једна ствар коју не
смемо да заборавимо. То је једина ствар која даје
смисао свему томе, једина ствар која нуди стварно
значење.
„Треба да се сетимо да који год да је разлог за
патњу, можемо бити сигурни да Бог не само да зна
да је то фундаментална стварност нашег живота,
већ – и то је од суштинске важности – и да је дели са
нама. Он пије чашу наше патње до горког талога. Не
постоји ништа кроз шта ми можемо да пролазимо,
никакво искуство са којим морамо да се суочава
мо, а да Он и једно и друго не зна и не дели са нама.
У оним болним тренуцима када је твој отац умро и
када је твој брат био убијен у Ираку, кад смо скоро
изгубили Томија и ја замало да не завршим студије
због анксиозности и депресије – баш као кад мајке у
ратом уништеним афричким земљама гледају како
им одојчад умире у наручју од глади, или када хри
101

шћане, Језиде и друге разапињу на крст, одсецају
им главе или сахрањују живе у Сирији, Либији и на
другим местима – у свим тим тренуцима Бог је у
личности васкрслог Христа са сваким од нас и дели
наш бол у потпуности. Без обзира да ли ми то ‘осе
ћамо’ или не, да ли је то на свесном нивоу или не, то
је оно што је коначно стварно, коначно истинито.“
После једног тренутка, Роб је наставио. „Увек
је на мене остављао утисак један стих из Павлове
посланице Колошанима. Он каже нешто као: ‘Ра
дујем се мојим патњама, јер кроз њих надокнађу
јем оно што недостаје у Христовим мукама – оно
што он носи зарад свог тела, Цркве’. Често сам се
питао шта би уопште могло недостајати у патњама
овог Богочовека, који је умро бедном смрћу на кр
сту. А одговор на то, мислим, јесте да једина ствар
која је недостајала у Христовим мукама јесте наше
учествовање у њима. Из неког разлога који можда
никада нећемо разумети, Христов рад на извлаче
њу овог сиротог света из каљуге греха и смрти може
да се доврши уз нашу помоћ, тако што ћемо дели
ти његову текућу патњу с њим. Ово је друга страна
онога што Црква зове синергијом: наша ‘сарадња’ са
разапетим и васкрслим Господом у његовој агонији
док нас диже из смрти и кварежи, да би нас упу
тио на наше сопствено ходочашће ка вечном живо
ту. Паскал је био у праву: ‘Христос је у агонији све
до краја века’. Мислим да је суштина нашег живота,
његово најосновније значење, да делимо укупност
Исусових сопствених патњи у палом свету и за пали
свет. И ово је да бисмо ми и свако други ко стварно
жуди за тим могли такође да вечно учествујемо у
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његовом васкрсењу и слави. Колико ја разумем, то
је хришћанска порука и она је суштина свега што
ми даје смисао.“
„Ако си у праву“, рекла је Керол, „претпоста
вљам да је то разлог зашто ти и ја толико дубоко
осећамо бол других људи. Понекад мислим да смо
помало луди или претерано осетљиви кад толико
много осећамо бол због патњи и агоније које толики
људи морају да издрже. Свакако, не осећам то пре
ма свакоме, јер то немам у себи. Превише реагујем
на безобзирност и неправду. И понекад осећам пре
зир према привилегованима и моћнима који наносе
ту неправду сиромашнима и слабима. Али, у цели
ни, има нешто у томе што покушавам да помогнем
другима што ме буди изнутра и чини да се заиста
осећам живом, као да свет стварно има значење. И
ако ме је моје хришћанско васпитање ичему научи
ло, то је да је коначно значење дато, као што кажеш,
Христовим даром себе мени, теби, свима нама. Оно
што морам да радим“, додала је, „јесте да подсећам
себе на тај дар када патим или када плачем у мраку,
Боже, помози ми у мом неверовању!“
„Да, ваљда је то то“, одговорио је Роб полако,
замишљено. „Мислим да ми сви треба то да радимо:
да шкргућемо зубима и носимо наш крст, који је у
ствари Христов крст. Међутим, морамо да призна
мо да ће све ово да звучи као богобојажљиво тра
буњање многим људима, почевши са неколицином
мојих колега на одсеку за физику. Али, ево нас, ти и
ја, муж и жена, који проповедамо једно другом оно
што толико много желимо да верујемо, да живимо у
свом животу и да то пренесемо на нашег дечачића.“
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Обоје су ћутали неко време пре него што је Роб
додао: „Захвалан сам што можемо да разговарамо
овако, Керол. Увек си ме пратила и охрабривала ка
да сам хтео да одустанем и да све отерам дођавола.
Хвала што си ме подсетила да сам егоцентрична жр
тва неких лоших искустава и збркане хемије мозга!
Да много мојих фрустрација над питањем ‘значења’
потиче од моје неспособности да прихватим озбиљ
но и дубоко оно што ми моје искуство говори да је
истинито. И хвала што овако разговараш са мном.
Нисам сигуран да разумем зашто трпиш моја нер
вирања и моја бескрајна питања о свему…“
„Зато што те волим. Зашто иначе?“, рекла је као
да он не схвата оно што је очигледно. „Сада се врати
свом лаптопу.
Поред тога што је држао своје редовне планира
не летње класе, Рајнс је проводио велики део времена
покушавајући да смисли какав би био најбољи прелаз
са физике на теологију. У глави је стално преслуша
вао разговор са својим пријатељем Адамом и његово
упозорење да не меша оно што би људи могли сма
трати неспојивим областима: науку и религију. „Зани
мљиво“, мислио је Рајнс. „Мој циљ је суперпозиција
супротности, ако је тако нешто икад постојало!“
Следећег четвртка увече дошао је раније него
што је то желео. Првих двадесетак минута сесије
провео је одговарајући на разна питања која му је
публика поставила о холографији и њеном значају
као симболизовању мистерије холистичке квантне
васионе. Још једном је нагласио важност схватања
појмова које су представили Бом, Шефер, Талбот
и други о суштинској трансцендентној Стварности,
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која се налази у основи како микроскопских тако и
макроскопских појава. Не стидећи се, признао је да
се држи нечега сличном Платоновом појму стварно
сти, који је вредност налазио у значењу „света изнад
нашег света“. Тај свет, или коначна димензија, твр
дио је, јесте извор или порекло свега што постоји.
Ако је основа за материјални свет нематеријална,
као што изјављује Шефер, онда основа значења та
кође лежи изнад материјалне стварности. Истакну
ти научници, као што су Жак Моно30 и Стивен Вајн
берг31, закључили су да свет, у ствари, нема никакво
крајње значење. (Изгледа да нико није био сигуран
какав је став Робовог ментора, Стивена Хокинга, по
том питању. Са тачке гледишта Моноа и Вајнберга,
ми, људска бића, производи смо пуког случаја, уса
мљена створења у огромном и безличном космосу
лишеном смисла и правца. ’Трансценденција’ по
овом гледишту постоји као ограничена и чисто при
родна димензија стварности. Као и бечки позитиви
сти, ови људи сматрају да се значење може извући
емпиријски из чулног искуства. Не постоји Бог, а ни
крајње значење ичега. У овом гледишту се ‘духовна
30
Jacques Lucien Monod (1910-1976), француски биохе
мичар, добитник Нобелове награде 1965. године са још двоји
цом колега за откриће концентричне генетске контроле ензи
ма и синтезе вируса. Чувени цитат: „Први научни постулат је
објективност природе: природа нема никакву намеру или циљ“.
(Прим. прев.)
31
Steven Weinberg (1933), амерички теоретски физичар и
добитник Нобелове награде за физику 1979. године са двоји
цом колега за своје доприносе унификацији слабе силе и елек
тромагнетске интеракције између елементарних честица. Чу
вени цитати: „Напор да се разуме васиона је једна од веома малог
броја ствари које подижу људски живот мало изнад нивоа фарсе
и дају му дражесност трагедије“ и „Што васиона изгледа схва
тљивије, утолико више изгледа и бесмисленије“. (Прим. прев.)
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искуства’, баш као и паранормални феномени, од
бацују као илузије. И упркос ономе што је речено
о фином штимовању васионе и значају космичких
константи (Планкова константа, гравитациона кон
станта, маса електрона, брзина фотона, итд.), глу
пост је тврдити да ‘нас је васиона очекивала’. Њи
хово виђење је суморно, па ипак је ортодоксија за
многе научнике и друге који никада нису доживели
заједништво са Богом у молитви, медитацији или у
добротворној ‘сплетености’ са другим особама. Као
и Робов пријатељ Адам, људи слични њему поричу
оно о чему ништа не знају, уверени да се Стварност
не пружа даље и дубље од онога што се може опажа
ти, мерити и анализирати.
Рајнс је завршио своје уводне напомене са же
љом која је прилично зачудила оне у аудиторијуму.
„Када би они само могли да погледају у очи истин
ски свету особу!“, рекао је. „Такве особе постоје
свуда у овом свету. Неколико тренутака у њиховом
присуству – било да је то будистички калуђер или
она мала стара госпођа доле низ улицу – отварају
прозоре на пространу област стварности, коју већи
на људи потпуно игнорише. Стварност се састоји од
кваркова, електрона, тамне материје и тамне енер
гије. Али се такође састоји и од Лепоте и Светости!“
Пошто је успео да заинтригира или избаци из
равнотеже већину присутних, Рајнс се окренуо
главној теми вечери: суперпозицији и сплетености,
које карактеришу поприличан број елемената хри
шћанског веровања.
„Да бих ставио ствари у перспективу“, почео је,
„волео бих да кажем нешто више о условима који
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су довели до облика и садржаја универзума и значај
универзалних константи које сам поменуо прошле
недеље.
„Идеја коју је изразио Фриман Дајсон32 да нас је
‘Васиона очекивала’ поткрепљена је многим дока
зима које су дали астриофизичари и космолози. Ва
сиона је толико фино наштимована, да атоми могу
да формирају и стварају ширење материје у обли
ку звезда, галаксија и масивних јата галаксија. Чак
и најмања разлика у температури ‘космичке супе’,
која је настала из Великог праска, спречила би фор
мирање материје, или би оно што се формирало би
ло потпуно некомпатибилно са животом и свешћу.
Да су јака нуклеарна сила или електромагнетна си
ла или космолошке константе биле само за нијансу
другачије, резултат би био исти: не би се формира
ла материја какву познајемо, па, према томе, не би
било ни живота. Овоме морамо додати дивну рав
нотежу која постоји између привлачне силе грави
тације и одбојне силе тамне енергије. Ово омогућа
ва непрестано ширење васионе на контролисани на
чин (нити је раскидана на делове, нити је статична)
и повећање у Информацији. Као што ћемо видети
касније, данас све већи број физичара препознаје
Информацију као основни извор из ког настају све
32
Freeman John Dyson (1923), амерички теоретски фи
зичар и математичар, познат по раду у квантној електроди
намици, физици чврстог стања, астрономији и нуклеарном
инжењерингу. Чувени су његови цитати: „Технологија је дар од
Бога. После дара живота, то је можда највећи од свих дарова.
Она је мајка цивилизација, уметности и науке. Питате: шта
је значење или сврха живота? Могу само да одговорим другим
питањем: да ли мислите да сте довољно мудри да читате Бож
ји ум? Закони природе су тако направљени да васиону чине што
је могуће интересантнијом.“ (Прим. прев.)
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ствари, фундаменталније од простор-времена, ма
терије или енергије.
„Најприближније процене су да је васиона не
ких 92 до 93 милијарде светлосних година у пречни
ку и да се стопа њеног ширења убрзава. Немогуће је
сазнати праве димензије васионе због тога што, као
што сам напоменуо раније, удаљене галаксије беже
од нас брже него што је брзина светлости. (Опет, ни
је да су галаксије те које се крећу колико да се шири
простор који их раздваја.) Оне пролазе кроз оно што
астрономи називају космолошки хоризонт догађаја,
тачка са које њихова светлост (и отуда доказ о њихо
вом постојању) никада неће стићи до нас. Ове разда
љине су непојмљиво огромне. Исто толико непојм
љив је број атома у васиони, број који се константно
мења. Ту је, такође, и питање да ли је наша васиона
једина која постоји. Многи физичари данас верују
да је наша васиона само једна у мноштву васиона –
теорије о такозваном ‘мултиверзуму’ или ‘мноштву
светова’. У науци, прорачуни броја атома или броја
васиона обично се изражавају помоћу основе бро
ја 10 са експонентима које достижу стотине. Неки
протагонисти теорије струна, на пример, тврде да
се Целина састоји од 10500 (1 са пет стотина нула…)
васиона! Овај број је вероватно исувише маштовит,
као што је и већина теорија о мултиверзуму. Али,
он нам даје неку представу о величинама којима се
баве физичари и космолози. Ове величине су бу
квално ван наших појмовних хоризоната, изван на
ше способности да их схватимо, а исто важи и за
микросвет. Ако је теорија струна (или суперструна)
тачна, као што смо рекли раније, онда најфунда
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менталнија стварност у физичком времену и про
стору нису честице као што су електрони и кварко
ви. Она је сићушно осцилирање једнодимензионал
них влакана, више као математичких апстракција,
која сачињавају стварност на њеном најосновнијем
нивоу. Теоретичари често сматрају да су струне јед
наке Планковој дужини, најмањој могућој дужини
која се може замислити, дефинисаној као 1,616 x
10-35 метара (10-20 величина протона). Ако су ово за
иста најмањи кванти који постоје, то онда значи да
различите фреквенције струна – које одређују ко
ја ће честица, атом, и тако даље, настати – испуња
вају васиону музиком! Достојевски је изјавио да ће
‘лепота спасти свет’. Може бити да је musica univer
salis, ‘музика сфера’, стварност која проистиче из
хармонија које су фундаменталније од кваркова и
електрона. Може бити да сама Васиона није ништа
друго ни мање од велике космичке симфоније. Лепо
та, дакле, може стварно да сачињава свет за који је
предодређена да га спасе!“
Рајнс је погледао публику да би проценио њи
хову реакцију на оно што је управо рекао. Питао
се да ли би могао да безбедно пређе на питања о ко
смичкој сврси и плану. Да би то урадио, морао би
да доведе у питање неке од филозофских претпо
ставки за које је знао да у њих страсно верује бар
неколико чланова аудиторијума. Вредно је ризика,
помислио је, па се стрмоглавце бацио на то.
„Васиона се тако састоји од димензија, макро
космичких и микрокосмичких, што сугерише да је
неки интелигентни, трансцендентни Принцип орга
низовао Целину и да је усмерава ка специфичном
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телосу или сврсисходном крају. Такозвани ‘антро
пички принцип’, на пример, испољава се и у ‘сла
бом’ и у ‘јаком’ облику. Слаб принцип је практично
таутологија. По њему ми постојимо јер су услови у
васиони фино подешени да омогуће свесно постоја
ње. Другим речима, ‘ми смо овде јер смо овде’. Јак
облик принципа, међутим, поставља постојање ко
начног узрока иза васионе чија је сврха да доведе
до присуства свесних живих бића. Мада заступни
ци овог облика не идентификују нужно тај узрок са
‘Богом’, они признају да нас је васиона заиста ‘оче
кивала’ и стога је снабдела људски живот са значе
њем: он је усмерен ка специфичном циљу, без обзи
ра на то да ли можемо да кажемо баш шта је тај циљ.
„Екстраполације на овом принципу довеле
су до различитих теорија Интелигентног Плана.
У основи, оне тврде да је комплексност физичке
стварности, посебно људског живота и свести, таква
да је васиона могла да настане само кроз креативан
рад једног интелигентног Бића. Хришћани, Јевреји
и муслимани су сви заступници неког облика инте
лигентног плана, готово по дефиницији. ‘У почет
ку створи Бог…’, каже нам Књига постања. Па ипак,
међу хришћанима постоји велико неслагање, у сва
ком случају, о томе како тај план треба разумети. За
неке изгледа да постоји неразрешив конфликт из
међу Божје креативне активности и дарвиновских
и неодарвиновских теорија еволуције. Научници са
високом репутацијом дали су разумну критику и
модификације ових теорија. Имам на уму људе ко
ји имају фундаменталистички приступ овом пита
њу и подржавају оно што се назива ‘креационизам’.
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Њихова тачка гледишта је подстакнута библијским
буквализмом, читањем Светог писма које занема
рује његову симболичну суштину коју су тако добро
тумачили рани Свети оци користећи методе егзеге
зе алегорије и типологије. Они третирају библијске
текстове, посебно прве три главе Књиге постања,
као да их треба читати као научне, историјске опи
се о начину на који Бог ради у свету. (Свакако да
аутори Књиге постања нису намеравали да се њихов
опис чита на тај начин!) Заступници креационизма
поричу да су различите врсте настале природним
процесом еволуције и сматрају да је Бог створио
сваку врсту индивидуално, одвојено. Овај аргумент
обично прати тврдња, погрешно базирана на Библи
ји, да је васиона највише стара неких 6.000 година33
и да се стварање света десило у периоду од шест ка
лендарских дана. ‘Тврдокорни’ креационисти одба
цују налазе геолога и палеонтолога, који показују да
је Земља стара 4,5 милијарде година. Што се тиче
костију диносауруса и других остатака из древне
прошлости, многи тврде да је њих ‘Бог поставио да
би тестирао нашу веру’. То јест, Бог је произвео те
остатке и фабриковао разне геолошке слојеве у зе
мљи у које их је ставио да би видео да ли могу да нас
преваре еволуционисти, који би хтели да нас одву
ку од теор ије ‘младе Земље’ и тиме нас наведу да
доводимо у питање и само постојање Бога. И тако
даље… Све ово је удаљено само Планковом дужи
33

Архибискуп Ирске цркве Џејмс Ашер (James Ussher
1581-1656) изјавио је на основу бројања генерација у Старом
завету да је свет створен 23. октобра 4004. године п.н.е. у 9 са
ти ујутро! Одавно је предмет подсмеха како нехришћана тако
и хришћана. (Прим. прев.)
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ном од теорије равне земље и предкоперниковске
космологије!
„Мада јак антропички принцип не захтева по
стојање интервенције Бога у природном поретку, он
дозвољава један прихватљиви облик ‘интелигентног
плана’. Иако ће многи креационисти то порећи, не
постоји инхерентна некомпатибилност између ин
телигентног плана и теорије еволуције. Многи ево
луционисти су, наравно, атеисти. Па ипак, многи
верници су убеђени да Бог ствара све ствари ни из
чега неким обликом еволуционог процеса. Они јед
ноставно поричу да је ‘селекција’ у ‘природној се
лекцији’ насумична. Они то пре виде као израз бо
жанске воље. Космос мора да буде стар онолико ко
лико јесте – скоро четрнаест милијарди година – да
би се појавили атоми, молекули, планете и људи и
развијали онако како јесу. Било је потребно све то
време да се произведу услови који су довели до људ
ског живота и свести. Бог је, међутим, изван време
на, изван граница које се односе на стварање. Он је
директно и интимно укључен у настајање свега што
постоји, од угљеника који се формирао у звездама
до живота на земљи на бази угљеника. И он то чини
тако независно од протицања времена, где је хиља
ду година једнако једном дану, као што каже Нови
завет (2 Пет. 3.8)34.
„Дакле, шта имамо овде?“, упитао је Рајнс ре
торички. Погледао је по амфитеатру да оцени ни
во интересовања и разумевања исписан на лицима
његове публике. Чак и они којима је раније изгледа
34

Друга Петрова посланица 3.8: „Али, не заборавите ову
једну ствар, драги пријатељи. Код Господа је један дан као хи
љаду година, а хиљаду година као један дан.“ (Прим. прев.)
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било помало досадно док су слушали његову пре
зентацију, зурили су у њега са мешавином заинтри
гираности и ишчекивања.
„Овде скрећем на поље метафизике“, признао
је. „Али сам уверен да нам квантна теор ија даје на
учни темељ за концепт Бога и Стварности, који по
кушавам да прикажем.
„Рад физичара које сам споменуо – посебно Бо
ма и Шефера – показао је да иза материјалне ствар
ности постоји скривено поље, које је у својој сушти
ни не-локално. То поље се може пригодно описати
као ‘трансцендентно’ у смислу да лежи изван про
стора и времена. Па ипак, оно ствара све што по
стоји, прожима и одржава све, и свим стварима – од
кваркова до галаксија и људи – даје крајњу сврху и
значење. (Узгред, ово није ‘пантеизам’. Правилније
се може описати као панентеизам: идеја да је Бог
потпуно изван свог стварања и одвојен од њега, а
ипак потпуно присутан и активан у њему у сваком
погледу.) Ова трансцендентна Стварност даје свему
правац ка телосу, коначном циљу који испуњава пр
вобитни креативни пројекат, који се наставља сваког
тренутка нашег времена и у свакој димензији нашег
простора. Могао би се описати на начин на који је
Бом описао импликатни поредак или на који наши
теолози описују присуство и активност Бога. ‘Бога’,
међутим, треба разумети као трансцендентног чак
и у односу на ову Стварност, који стоји бескрајно
изнад онога што би се могло назвати права Ствар
ност или Поље нулте тачке. У оној мери у којој то
Поље одговара нечему сличном Бомовом квантном
потенцијалу, мора се видети као зависно: створила
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га је једна врховна, нестворена и вечна Стварност,
коју називамо Бог. Бог остаје ‘Потпуно Друго’, неса
знатљиво, неизрецива моћ и извор свега што јесте,
што је икада било и што ће икада бити. Па ипак је
овај Бог, како га је спознало и доживело мноштво
људи, ‘личан’ у самом свом Бићу, унутар себе (Бог
ad intra), и ‘личан’ такође и у свом односу према
свету и према људским особама (Бог ad extra). Па
радоксално, овај Бог, који је бескрајан по моћи, у
својој самој суштини је Бог љубави (1 Јов. 4)35. Као
што изјављује мистична традиција Цркве, он нам је
‘ближи’ од нашег сопственог срца!
„Дозволите ми једну дигресију, да кажем да је
овај Бог такође, ако то треба да се истакне, изнад ро
да. Ако наставимо да користимо мушке заменице у
вези са ‘Њим’, то је зато што у енглеском језику не
мамо алтернативу. Говорење о Божанству у женском
роду доводи само до конфузије. Неизбежно води ка
идолатрији, сводећи Божанство на неку осавреме
њену верзију древних паганских богиња, са неизбе
жним сексуалним призвуцима које такво коришћење
изазива. Онда, опет, да бих говорио кохерентно и са
што је мање могуће незграпности, више волим да не
преоптеретим наш језик константним понављањем
речи ‘Бог’. Заменице су корисне, па чак и неопходне
када формулишемо наше изјаве о Богу. Нажалост, не
постоје одговарајуће заменице када помињемо Из
вор и Циљ свих ствари. Али, ово само даље доказује
чињеницу да ова крајња Стварност сасвим трансцен
дира наше језичке изразе, баш као и наше менталне
35

Прва Јованова посланица, 4.8: „А ко нема љубави, не
позна Бога, јер је Бог љубав.“ И 4.16: „... Бог је љубав. И који
год живи у љубави, живи у Богу, и Бог у њему.“ (Прим. прев.)
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концепте. Она не поседује у Себи ништа ‘физичко’,
ништа што зависи од простор-времена и закона ка
узалности. Она је истински ‘не-локална’ и, као што
су нагласили многи физичари, она је више ‘умоли
ка’ него физичка. Као таква, она је по себи апсолутно
несазнатљива, неприступачна и изван имагинације.
Због тога су стари црквени оци прибегавали ономе
што се зове ‘апофатички’ приступ када се говори о
Богу. То јест, они су признавали апсолутну неизреци
вост божанске Мистерије и изјављивали шта Бог ни
је, пре него што су покушавали да тврде позитивно,
‘катафатички’, шта Бог јесте. (Еухаристичке молитве
старих литургија тако ће говорити о Богу у негација
ма, изјављујући да је ‘невидљив’, ‘несазнатљив’, ‘нео
писив’, ‘неприступачан’, ‘бесмртан’, итд.) По дефи
ницији, језик не може да изрази ‘неизрециво’, тако
да смо принуђени да користимо заменице у мушком
роду када говоримо о Богу. Нека они који су посеб
но осетљиви на то питање не забораве да је фунда
ментална тврдња о Богу управо да је ‘Бог изнад рода’,
баш као што јесте и што ће увек остати изнад људске
мисли и људског говора.
„Молитва у православној хришћанској тради
цији“, наставио је Рајнс, „описује Светог Духа као
‘свеприсутног, који испуњава све ствари’. Сматрам
да је управо тај Дух онај који ствара и одржава су
штинску Стварност – трансцендентну Силу или По
ље – која ствара како виртуелне тако и актуелизо
ване аспекте света у ком живимо. Књига постања
говори да се при стварању Дух Божји ‘дизаше над
водом’ доносећи ред, хармонију и лепоту из прво
битног хаоса. То јест, Дух ‘реализује’ или ‘актуели
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зује’ космос (реч од које смо добили именицу ‘ко
зметика’, што значи ред и лепота). По библијском
виђењу – виђењу које је имало традиционално хри
шћанство на основу индивидуалног и заједничког
искуства – Дух Божји је Spiritus creator, онај који
се односи према свом стварању на личан начин, у
смислу заједништва и љубави. Ово не противречи
библијским тврдњама које се односе на стваралачку
активност Христа, Сина (Јован 1.13; Колошанима
1.16; Јеврејима 1.2,3), већ их пре допуњује. Заједно
са другим лицем тројединог Бога, Дух ствара, обли
кује и усмерава сву стварност ка њеном коначном
циљу, који је вечно учешће у божанском Животу
(Римљанима 8.5-11). Ово је виђење тројства. И ја
бих додао да је оно истинитије у односу на Бога у
његовом самооткровењу него било које друго ви
ђење, било које друго тумачење Бога које можемо
да наведемо. Наравно, често се тврди да нема апсо
лутно никаквог доказа да Бог уопште постоји, а још
мање да Бог постоји у парадоксалном стању три у
једном, или ‘једној Суштини’ која обухвата ‘три бо
жанска лица’. Свеједно, мада је језик који је овде ко
ришћен неизбежно антропоморфан, Стварност коју
он приказује се непрестано потврђивала искуством
милијарди људи током протеклих векова. ‘Бог’ није
предмет научног доказа. Али, нису ни такве ствар
ности као што су љубав, алтруизам, свест, беско
начност и слободна воља. Па ипак, многи научници
немају никакав проблем са исто тако недоказивим
(тј. ‘непобитним’) појмовима о ‘многим световима’,
многобројним димензијама изнад простора и вре
мена, о Калаби-Јау гранању геометријског простора
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и о тамној материји. Једног дана ова два последња
појма можда ће добити научну потврду. Међутим,
хипотезе о мултиверзуму и (за сада) постојању до
датних димензија, као у терорији струна, остају и
даље хипотезе и ништа више. Идеја о бесконачном
броју паралелних васиона, у ствари, чини се као
неуверљив напор да се подрије веровање у Бога и
‘антропички принцип’. Ако се ‘све што се може до
годити у васиони у ствари заиста и догађа’, као што
често тврде хипотезе о мултиверзуму и многим све
товима, онда се универзалне константе, заједно са
интелигентним свесним животом, морају догодити
негде у неко време, у једној или некој другој васи
они, и једноставно се дешава да смо ми ти срећни
ци! Ово ми се чини далеко мање вероватно од идеје
о наткосмичком Принципу који ствара све ствари
са намером да произведе свестан живот са којим се
може ангажовати у односу љубави. Хипотеза о мул
тиверзуму се не може побити, те се стога не може
ни доказати. Исто се може рећи о скоро универзал
ном појму о Богу. Међутим, када се све ствари узму
у обзир, Окамов бријач36 би одсекао прву много пре
него другу, коју подржавају – не научно, већ инте
лектуално, емоционално и духовно – готово сви,
сем веома малог броја чланова људске расе.
„Гледиште о тројству, које лежи у срцу хришћан
ске вере и искуства, чврсто је укорењено у хебреј
36

Occam’s (или Ockham’s) razor – принцип који је припи
сан логичару, теологу, сколастичком филозофу и фрањевач
ком калуђеру Вилијаму од Окама (око 1287–1347). Назван и
lex parsimoniae, „закон штедљивости“, то је принцип за реша
вање проблема по коме је најједноставније решење оно право.
Када постоје супротстављене хипотезе, треба изабрати оно ре
шење са најмањим бројем претпоставки. (Прим. прев.)
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ским, као и хришћанским светим писмима. Стари
или Први завет приказује слике лица и дела ‘Бога’,
‘Речи’ (као божански говор, Књига постања 1.1-3; у
пророчанским речима, итд.), и ‘Духа’. Са своје стра
не, Нови завет сједињује ‘Бога’, или ‘Оца’, ‘Сина’
(Исуса, Исуса Христа, Реч Божју или Логос, Јован
1.1) и ‘Духа’ у велики број троделних формула и
других одломака. Најочигледнија од ових су споми
њања Оца, Сина и Параклета (‘Браниоца’, ‘Савет
ника’) или Духа Истине у Исусовим опроштајним
говорима датим у еванђељу по Јовану, главе 14, 15.
и 16. Остали примери укључују литургијске фор
муле, као што су у Другој посланици Коринћанима
13.13: ‘Благодат Господа нашег Исуса Христа и љу
бав Бога и оца и заједница Светога Духа’, заједно са
Ефесцима 2.18. и 3.14-19, Римљанима 1.3,4, Првом
Петровом посланицом 1.2, и тако даље. Дакле, по
библијским речима Бог се правилно замишља као
‘Отац’, врховни Принцип, Извор и Коначност свих
ствари; као ‘Син’, божанско-људско лице, ког вечно
рађа Отац; и као ‘Дух’, који вечно проистиче из Оца,
да сакнтификује свет и људски живот (аспект који
је посебно развијен у Римљанима 8). ‘Јединородни’
и ‘происхођење’ су термини које користи еванђели
ста Јован. Њих су највећи теолози цркве преузели
током прва четири века и уткали у доктрину Све
тог Тројства. Вечни Син Божји и божански Дух Бож
ји, по мисли Светог Иринеја из Лион
 а, су ‘две руке
Оца’, које заједно стварају и одржавају све ствари,
и ступају у лични однос са онима који траже Бога и
чезну за Богом. Заједно ова три лица Божанства чи
не једног Бога – ‘једног по суштини и неподељеног’,
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као што изјављује црквена литургија – који ослоба
ђа човечанство од смрти и трулежи кроз централни
догађај у људском животу и историји: отелотворе
ње, смрт и васкрсење вечног Божјег Сина, Богочове
ка Исуса Христа. Ово виђење Тројства је суштинско,
ако хоћемо да схватимо пуну стварност Бога и Ње
говог односа са створеним поретком.
„Морамо дакле да закључимо да Бог лежи ‘из
над с ону страну’. Он све ствари износи из небића у
биће и свима даје сврху и смер – и притом није ни у
каквој конфузији око тога. Међутим, Његов непре
кидни чин стварања није ограничен на материјални
свет нашег искуства. Ако заиста постоје други свето
ви, друге димензије створене стварности, оне такође
имају своје порекло и циљ у Њему. Као и сви други
облици свесног живота на другим местима у космо
су, ако стварно постоје. По овом гледишту постоји
одређена хијерархија бића. Почињемо и завршава
мо ‘изнад бића’ са самим Богом, три ‘Хипостазе’, или
‘лица’, уједињена у једну божанску супстанцу, или
суштину. Овај Бог је ‘изнад стварности’ и изнад са
мог постојања, као крајњи Извор свега: свег бића и
свег значења и вредности. Он ствара и одржава уни
верзално генеративно поље Стварности, које одго
вара Бомовом импликатном поретку. Из овог поља
настаје виртуелна стварност у својим многоструким
испољавањима, од којих нека постају актуелизована
као кванти. Они, дакле, сачињавају материју и мо
жда ‘дух’ у форми свести. Међутим, свест вероват
није произлази из једног креативног процеса, који је
независан од материје и од кванта који је сачињавају.
Као што ћу указати на то касније, изгледа да је свест
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трансцендентан феномен заједнички људским бићи
ма и извесним вишим животињама, а можда и дру
гим облицима живота. Неки би тврдили да људска
свест проистиче директно из свести Бога, стварајући
оно што Свето писмо назива imago Dei, лик Божји, ко
ји карактерише сваког човека.“
Рајнс је заћутао за тренутак. Затим је промешао
своје забелешке и обрисао наочари. Питао се да ли
је мудро и на месту да у дискусију о квантној тео
рији уведе теологију традиционалног хришћанства.
Можда је његов пријатељ Адам био у праву, да су ова
два домена у ствари фундаментално непомирљива.
Такође се питао да ли је његов нагласак на троједи
ном Богу увредио било које Јевреје или муслимане
који су могли бити у публици. Али, Рајнс је тако ви
део Стварност, заједно са њеним извором или поре
клом. „Овако стоје ствари, бар у мом разумевању и
искуству“, помислио је. „Тако ми Бог помогао да то
растумачим најбоље што могу! У сваком случају“,
додао је у мислима, „ово ми даје оквир који ми је
потребан за аналогије које желим да извучем.“
„Све ово“, наставио је наглас, „значи да треба
да погледамо на свет на један потпуно нов начин.
Треба да схватимо чињеницу да је створена Ствар
ност далеко шира, компликованија и мистериозни
ја него што можемо и да замислимо. Наших пет чу
ла нам помажу да схватимо класични свет око нас
и, до одређене мере, у нама. Али, сама Стварност
је далеко више него што се може допрети нашим
чулима. Разне добро утемељене теорије сматрају да
постоје ако не други светови, а оно бар друге димен
зије изнад наше четири које директно доживљава
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мо: три димензије простора и једна времена. Може
чак бити да смо ми окружени и можда испуњени
мноштвом димензија ‘стварног’ које никада нећемо
сазнати, никада опазити и никада нећемо моћи да
их анализирамо или на њих утичемо. Ипак, свесна,
интелигентна бића у тим димензијама могу имати
способност да сазнају и буду у интеракцији са нама.
Ово је, у сваком случају, уверење људи који су дожи
вели присуство и посредовање онога што хришћа
ни називају ‘заједништво светаца’. То су душе које
су физички мртве, па ипак настављају да постоје на
једној другој равни стварности. Имају способност да
се моле за нас и да утичу на догађаје у нашем про
сторно-временском универзуму. Оно што је иденти
фиковано као ‘анђели’ и друга духовна бића, такође
може да постоји у домену или димензији стварно
сти из које они могу да ступе у интеракцију са на
ма. Постоје безбројни сведоци таквих дешавања и
безбројна искуства ‘с ону страну’, која утичу на наш
живот, на добро или лоше. Ако постоје свеци и дру
ги који се могу молити за нас, онда изгледа вероват
но, на основу искуства великог дела светске попула
ције, да постоје и такозвани ‘демони’, зле силе које
исто тако могу да утичу на наш живот. Ако квантна
терорија има ишта да каже о оваквим стварности
ма, то је да потврди да изнад наших веом
 а ограни
чених хоризоната, у макроскопским и микроскоп
ским димензијама нашег знања и искуства, постоји
наткосмичко Поље из ког све ствари проистичу и ка
коме се све ствари крећу.
„Из теистичке перспективе, морамо да нагла
симо још једном да ово кретање, овај процес инхе
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рентан у самом стварању, води ка једном Циљу са
сврхом и значењем. Искуство милијарди хришћа
на, Јевреја, муслимана и других, потврдило је изван
сумње да људски живот извлачи своју сврху и свој
значај из трансцендентне ‘Стварности изнад Ствар
ности’, коју називамо Бог. Ту коначну Стварност по
имамо на различите начине. Али, све главне вере се
слажу да је ова Стварност ‘интенционална’, сврсис
ходна. Она не само да ствара свет, она га спасава. То
значи да Бог очувава своја људска створења – носи
оце његовог божанског лика – изнад физичке смр
ти, и омогућује им да вечно учествују на сублиман
начин постојања, које Нови завет назива ‘вечним
животом’, животом у ‘Царству Божјем’. У класич
ној хришћанској терминологији, та божанска Сила,
или Моћ, која проистиче из Божанства, поима се
као ‘божанске енергије’, које се манифестују у вре
мену и простору преко Лица Сина и Светог Духа.
Заједно, Син и Дух стварају оно што теолози назива
ју ‘божанска економија’. Њихова сједињена акција
остварује ово спасење, преображавајући рад, дајући
људима крајњу вредност и сврху од тренутка њихо
вог зачећа. Тај спасилачки рад ослобађа човечан
ство од окова греха, смрти и кварежи уништавањем
моћи смрти кроз descensus ad inferos или ‘Христов
силазак у Пакао’. Ово се односи на силазак разапе
тог Христа у Шеол, или Ад, област мртвих, да осло
боди оне који су били у ропству смрти оним што се
може назвати ‘нови Излазак’. Прва посланица Пе
трова алудира на ово у поглављима три и четири.
Исто се појављује код Матеја 16. 18, у Ефесцима 4.
7, Откровењу 1. 18 и оно се приказује са посебном
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снагом у православној икони Пасхе или Ускрса. Си
лазак у Пакао, домен – или пре стање – бескрајног
отуђења и одвојености од Бога, тада је преокренут и
његова сврха се испуњава васкрсењем и вазнесењем
Божјег Сина. Анђео га препознаје у гробу као вечно
Разапетог, и Син се ‘вазноси на небо’ у пуноћи свог
Богочовештва, носећи са собом како божанску при
роду тако и преображено човечанство. Кроз крште
ње у његово ‘Тело’, Цркву; кроз ‘веру’ која инспири
ше личну посвећеност и кроз ‘дела љубави’ или дела
милосрђа, људска бића се буквално ‘уграђују’ у Ису
сов живот божанске славе. Ова економија, или дело
спасења, завршена је када они који су тако ‘спасени’
постижу вечно учешће у самом животу Бога, уче
шће које су Црквени Оци смело назвали theosis или
‘обожење’. Међутим, хришћанска вера тврди да чак
и овом животу они који жуде за овим спасењем мо
гу да уживају у њему пролептички и лично у форми
онога што апостол Павле назива ‘првим плодовима’
Духа. Они нуде наговештај вечног живота, ког им
овде и сада даје Дух Божји. Ови ‘плодови’ су, вео
ма једноставно, благодат и моћ, које познајемо као
љубав. Не ерос или еротска љубав, нити philia или
пријатељство, већ agapê. Ово је љубав коју нам Бог
бесплатно нуди, љубав несебичног саможртвовања,
које нам је постало манифестовано и приступачно
кроз смрт Исуса Христа на крсту. Управо је баш та
љубав, израз самог Божјег бића, оно што нам даје
значење у иначе бесмисленој васиони.
„Сада бих волео да вам предложим неколико
паралела између квантних феномена и извесних
принципа хришћанске вере“, рекао је Рајнс и изва
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дио из актен-ташне рад који је био написао неколи
ко месеци раније за групу људи у његовој парохији.
„Њих треба разумети само као пуке аналогије. Не
желим да вам дам утисак да црквене догме произ
илазе, или да зависе, од открића у области квант
не механике или, што се тога тиче, открића у било
којој другој научној области. Елементи вере у ства
ри проистичу из директних искустава Божанског,
Светог. Никаква научна методологија нема приступ
овим стварностима. Па ипак, верујем да аналоги
је које извлачимо могу да нам помогну дајући нам
слику васионе и нас самих која одговара како свету
Светог писма тако и свету физичара, биолога и дру
гих у заједници професионалних научника.
„Већина аналогија о којима говорим подсе
ћају на теорије суперпозиције и сплетености. Као
што смо видели, ‘сабласне акције на даљину’ зави
се од не-локалности. Ранији покушаји да се разуме
овај феномен, заједно са дуалношћу честица-талас,
укључују експеримент ‘двоструког прореза’, који је
изумео Томас Јанг још 1801. године и који је усавр
шен у 20. веку. О овоме смо говорили доста детаљно
током нашег првог предавања пре четири недеље.
Сетите се да експеримент обухвата слање зрака све
тлости, или чак једног јединог фотона, кроз један
апарат са два паралелна прореза, иза којег се нала
зи екран за детекцију. Зрак фотона који се тако про
јектују створиће образац интерференције на екра
ну, показујући да су они (невероватно, али стварно
јесу) прошли кроз оба прореза у исто време и до
шли у интерференцију са самима собом. Фотон је
честица, али на једном фундаменталнијем нивоу он
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је талас, ‘талас вероватноће’, који долази до колап
са, према копенхагеншкој теорији, по опажању или
мерењу, прелазећи из виртуелног у актуелно стање.
Дакле, на микроскопском нивоу, кванти постоје у
суперпозицији честица-талас. Поновљени експери
менти су дали оно што се сматра непобитним дока
зом да сва квантна стварност постоји у овој супер
позицији стања.
„Сетите се да копенхагеншка теорија претпо
ставља да се прелаз из виртуелног у актуелно ста
ње догађа колапсом таласне функције у процесу
декохеренције. Међутим, Давид Бом са значајним
бројем физичара данас одбацује појам колапса та
ласне функције. Његова теорија ‘квантног потенци
јала’ описује процес који усмерава не-локално кре
тање кванта или квантних честица на сваком нивоу
стварности. Он приказује квантни потенцијал као
поље које испуњава васиону и, пре као извор инфор
мација него енергије, утиче буквално на све што по
стоји. У ствари, може се рећи да овај квантни потен
цијал служи као његов извор постојања. Оно што ми
опажамо емпиријски јесу индивидуалне, одвојене
стварности, али оне су у ствари илузије. Све оне ко
је ми називамо ‘актуелизоване стварности’, нека су
врста еманације, ефемерне манифестације дубљег
Поља, које лежи у основи буквално свега. По овом
гледишту, све што постоји је међусобно повезано и
свет је у суштини холограм, којим управља оно што
Бом назива ‘холокретање’. По њему, све ствари су у
флуксу, којим управља базично квантно Поље, које
се може идентификовати са трансцендентном Си
лом Стварности о којој смо говорили раније. За Бо
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ма, сву стварност карактерише холографска сплете
ност, која потиче из оног што он назива Неподељена
Целокупност. Као што смо видели, та Целокупност
у крајњој линији проистиче из импликатног порет
ка, и тако се може упоредити са коначном Стварно
шћу иза свег постојања, уобличена и пуштена у рад,
са хришћанске тачке гледишта, непрекидном креа
тивном активношћу Светога Духа. Наравно, Бом не
би то довео у везу нити би се сложио са њеним им
пликацијама. Међутим, његов увид упадљиво одго
вара хришћанском виђењу непрестаног креативног
рада Духа унутар космоса, космоса који се најбоље
види холографски и којим управља Информација
која има свој извор у Богу.“
На овом месту неколико људи је дигло руке.
Рајнс је погледао на велики часовник који је висио
иза аудиторијума и одлучио да је време за мало ди
скусије о разним питањима која је покренуо, по
себно о онима која су се односила на детаље хри
шћанске вере. Неколико људи је поставило питања
о Рајнсовој разради теологије Тројства. Један млади
римокатолички свештеник устаде и рече да, упр
кос Јовану 15. 26, ми можемо само да замислимо да
Свети Дух ‘проистиче и из Оца и из Сина’. Рајнс се
тргао, свестан да ова алузија на Западно учење фи
лиокве, које је Православна црква одбацила, може
довести до бескрајних и бесплодних распри о ства
рима које не само да су небитне за његову тему, већ
су изазвале расцеп између Западне и Источне цр
кве још од када је филиокве (filioque) формулиса
но почетком VI века. Један други човек је изразио
своје незадовољство професоровим коришћењем
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небиблијских термина када говори о Богу, као што
су хипостаза, theosis и ‘божанске енергије’. Сетио се
савета који му је дао бивши председник факултета
и схватио је да су га године у Православној цркви
навикле на речник и начин говора који је био пот
пуно непознат већини људи у публици. Највећи део
тог тајанственог речника проистекао је из грчког.
Неке речи, као ‘хипостаза’, могу се наћи у Новом
завету. Посланица Јеврејима, 1.3, користи овај тер
мин када говори да Божји син носи лик (или ‘печат’)
божанске ‘хипостазе’. У овом контексту, реч се ко
ристи у њеном изворном значењу – ‘природе’. Ме
ђутим, грчки теолози почетком IV века узели су тај
термин да значи ‘лице’ насупрот ‘природи’. Према
доктрини Тројства, Бог има три Божанске хипоста
зе или лица, сједињена у једној божанској Сушти
ни или Природи, на грчком ousia. Ово је нијанса за
коју је Рајнс тешко могао очекивати да је позната
његовој публици. Други људи били су против идеје
да је Исус из Назарета стварно био ‘Бог’, а не само
људски канал кроз који је Бог изражавао своју Реч.
Још неки други, спремни за полемику, тврдили су
да је Исус умро на крсту као жртва за наше грехе, и
тачка! Нема разлога, дакле, да се говори о ‘силаску
у Пакао’ као о неком средству да се ‘уништи смрт’,
јер смрт очигледно још увек постоји у свету!
И тако је то трајало добрих четврт сата и више.
Рајнс је био збуњен чињеницом да су противљења
његовим идејама долазила од хришћана, а не од не
колицине Јевреја и пар муслимана за које је знао да
су у публици. Охрабрен неколицином људи који су,
изгледа, схватали оно што је покушавао да пренесе,
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замолио је да се прекине препирка која се ширила
по аудиторијуму. „Боље да се вратимо нашој теми“,
рекао је, „пре него што се вече заврши. У сваком
случају, следеће недеље говорићемо о многим од
ових питања. Ваше примедбе су сасвим на месту и
ја желим да одговорим на њих и рашчистим моје
сопствене мисли што је боље могуће.“
Скупио је своје забелешке и наставио. „До
зволите ми да сумирам оно што сам покушавао
да истакнем. Већ смо видели како суперпозици
ја функционише на микрокосмичкој скали ствари.
Копенхагеншка теорија сматра да постоји квантна
стварност у виртуелном стању ‘таласа вероватноће’.
Она сачињава суперпозицију таласоликих и чести
цоликих својстава. Већина физичара који раде са
овом теоријом тврди да се талас вероватноће, или
(математичка) таласна функција, актуелизује, или
чини ‘стварном’, када долази до колапса под утица
јем посматрача. Са тим колапсом појављује се ма
теријална стварност која више није у суперпозицији
стања. О суперпозицији се може генерално мисли
ти као да два привидно контрадикторна стања која
могу да постоје истовремено као ’сплетена целина’.
Пре него што се подвргне мерењу, квант изгледа и
као талас и као честица, његов спин је и позитиван
и негативан, и горе и доле, и, као Шредингерова
имагинарна мачка, може бити, такорећи, и ‘жива’
и ‘мртва’. То јест, она постоји на начин који се пот
пуно другачији од макрокосмичких објеката, који
могу да буду само у једном стању у једном тренут
ку. У макрокосмосу, вода не може бити облутак ни
ти облутак талас, баш као што у бинарној нотацији
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један бит мора бити или 0 или 1, али никада обоје
истовремено. Оно што ће омогућити квантним ра
чунарима да раде на астрономским брзинама у по
ређењу са данашњим крнтијама је чињеница да ће
се јединице информација изражавати и као 0 и као
1. То јест, у Информационом добу победиће супер
позиција! Она више неће бити концепт који је огра
ничен на микрокосмос, већ ће се видети да такође
карактерише и макрокосмичке догађаје и честице.
„Међутим, треба да напоменемо да физичари
међу собом користе термин ‘суперпозиција’ на ви
ше технички начин. Она се, још једном, односи на
таласолики аспект квантних феномена који постоје
у пробабилистичком стапању наизглед контрадик
торних или некомпатибилних стања. Ти феноме
ни, или квантни ентитети, могу се актуелизовати
посматрањем, које уништава њихову кохеренцију
и своди их на једно једино стварно стање. Врхови
интерференције у експерименту са двоструким пр
орезом су, на пример, суперпонирани, као што су и
таласи које стварају каменчићи које бацимо у риб
њак. У квантној обради информација такође постоје
кубити у суперпозицији стања (0 и 1). Ово је при
лично јасно. Ако потражимо потпунију дефиницију
овог концепта, наилазимо на изјаве као што је ова,
узета из Википедије: ‘Линеарна комбинација два
или више ајгенстања (неке физичке количине) ре
зултира у суперпонирању двеју или више вредности
те количине’. За физичара, ово има савршеног сми
сла. За већину људи, то је исто онолико разумљиво
колико и класични ‘прекидач разговора’ из једног
старог часописа Mad Magazine: ‘Појео сам само је
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дан гручак сем оног плавог патлиџана тамо!’. За оне
истински неустрашиве међу вама, можемо споме
нути Хајгенсов принцип суперпонирања: ‘Помера
ње у било којој тачки због суперпозиције таласних
система је једнако суми померања појединачних
таласа у тој тачки’. И ова реченица је такође је при
лично разумљива ако је пажљиво рашчланимо. Ме
ђутим, један једноставнији пример нас враћа назад
на Хајзенбергов принцип неодређености. Сећате се
да овај принцип каже да у датом тренутку у времену
није могуће тачно специфицирати и импулс и по
ложај неке квантне честице. Ако, на пример, одре
димо прецизну вредност импулса те честице, онда
је њена локација неизбежно бачена у суперпозицију
два или више стања, па је одређивање њене тачне
вредности немогуће. У ствари, када се једном им
пулс те честице одреди, морамо да прихватимо да
она нема локацију! Она се усклађује са неодређе
ношћу (и уврнутошћу), која је инхерентна у свим
коњугованим варијаблама: када се њен импулс пре
цизно одреди, честица једноставно нема одређену
локацију, и обрнуто, када се њен положај прецизно
одреди, она нема одређени импулс.
„Да бисмо ово схватили мало боље, хајде да се
вратимо на дефиницију из Википедије. ‘Ајгенстање’
или ‘ајгенвредност’ дате физичке величине (нпр.
импулс или положај) односи се на интринзичку
вредност те карактеристике у датом тренутку. (Ови
термини изведени су из немачке речи eigen, која
значи ‘сопствени’ или ‘правилни’, са значењем ‘пре
цизне вредности’ нечега.) Због неодређености која
је инхерентна у сваком квантном систему, било по
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ложај било импулс може се одредити прецизно, али
не и обоје у исто време. Ако жртвујемо прецизност
у погледу положаја, онда можемо да одредимо ‘ин
херентну’ или карактеристичну вредност импулса,
и обрнуто. То одређење нам даје његово ајгенстање
са специфичном ајгенвредношћу и бројном вредно
шћу. Не заборавите да се ово дешава не због тога
што специфицирање једне величине, нпр. импулса,
некако сакрива информацију о стварној локацији те
честице – као што је мислио Хајзенберг – већ за
то што када се једном одреди ајгенвредност њеног
импулса, честица једноставно нема положај, та ко
личина не постоји, изузев у смислу Пол Диракових
такозваних q-бројева, који изражавају вероватноће.
„Ако комбинујемо на линеаран начин два или
више ајгенстања дате физичке величине, долазимо
до квантне суперпозиције две ајгенвредности (на
пример, квант је на две или више локација у исто
време). Ова парадоксална мешавина је од кључне
важности за феномен телепортације. Швајцарски
физичар Николас Гисин и његов тим су обавили ре
волуционарни рад у овој области. Ма колико да то
неозбиљно изгледало, мислим да се веза између су
перпозиције и телепортације може најбоље описати
помоћу једне шаљиве песме (имам слабост за ова
кве ствари):
Химна похвале (шаљива) у част
проф. Н. Гисина
Загонетка телепортације
Значила је за физичаре сталне фрустрације,
Док из Женеве момак
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Није успео да оствари помак
Квантни пренос нове информације.
Пар фотона уплетено
Дали су нешто ново сплетено
Теорију да ‘овде’
Значи стварно ‘онде’,
Остављајући Њутнов поглед прилично сметено.
„На велико разочарење љубитеља Звезданих
стаза, вероватно никада нећемо доћи до тачке када
Скоти може буквално да материјализује некога кроз
сноп светлости. Али, Гисин и његове колеге су ус
пели да транспортују фотон неких 25 километара,
тако да је квантно стање очувано и информација о
томе могла је да се ускладишти у кристалу. Кинески
физичари су 2017. године били у стању да успоста
ве квантну комуникацију на даљину од неких 1.200
километара коришћењем сплетених фотона. Захва
љујући њиховом раду и раду других, сада су врата
отворена за практично неограничену телепортаци
ју информација (упркос супротним интерпретаци
јама ‘теореме без комуникација’). Сплетеност, као
посебан случај суперпозиције, игра кључну улогу у
свему томе.
„Принцип суперпозиције постулира да је неки
квантни објекат у свим могућим стањима све док се
не опази или измери. Као и дуалност талас-чести
ца, суперпозиција врши декохеренцију опажањем.
Када се једном измери, долази до колапса таласне
функције дотичног квантног објекта, и ‘сва могућа
стања’ се редукују на једно једнино ајгенстање са
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једном једином ајгенвредношћу. Она је, такорећи,
‘актуелизована’, тако да више није у стањима супер
позиције. Када се кутија једном отвори и њен садр
жај се опази, Шредингерова мачка је била или мр
тва или жива, али није била (могло би се рећи није
била више) и једно и друго истовремено.
„Дакле, за наше сврхе, можемо да мислимо о
суперпозицији као о линеарној комбинацији два
или више стања или вредности које су, или изгледа
да јесу, логички контрадикторне једна другој (мачка
мртва и жива, спин горе и доле, поларизација хори
зонтална и вертикална, итд.). Сада морамо да пита
мо какав је однос између суперпозиције и сплетено
сти? Јесу ли оне идентичне и да ли треба да прави
мо разлику између ово двоје? Теоретичари су исти
цали да сва сплетена стања укључују суперпозицију,
али обрнуто није истина: не укључују сва суперпо
нирана стања сплетеност. Са једне друге тачке гле
дишта, сплетеност укључује два или више одвојена
кванта и тренутни пренос информације са једног на
други. Овај нелокални пренос не укључује губитак
информације, зато што два сплетена кванта делују
као један систем, један ентитет. Међутим, губитак
суперпозиције укључује губитак информације. Ово
се догађа, на пример, са колапсом таласне функци
је и преносом ‘таластице’ у специфичну честицу. Са
губитком суперпозиције таласолики аспект кванта
се губи, а са њим и губитак информације.
„Због ове разлике, примери парадоксалних еле
мената хришћанске вере које желим да поменем
могли би били боље објашњени као аналогне спле
тености пре него суперпозицији. (Термин ‘слич
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ност’ би могао бити подеснији него ‘аналогија’.) Ту
не долази до губитка информације, и два или више
ентитета или стања делују као једна сплетена ствар
ност. Однос између различитих ентитета је такође
перманентан, независан од времена и не подлеже
декохеренцији. Међутим, суперпозиција је још увек
корисна слика за коришћење са овим аналогијама,
јер су оне базиране на комбинацији у један ‘систем’
привидних супротности или непомирљивих факто
ра. Свеједно, будите опрезни! Овде не говоримо о
ономе што је познато као analogia entis, ‘аналогија
бића’. Нити нас у овом контексту интересује аргу
мент који је поставио Карл Барт, који одбацује ana
logia entis у корист analogia fidei, ‘аналогију вере’.
Православни став о аналогији је сасвим другачији
било од протестантске било од католичке теологије.
Питање о ком расправљамо је наше учешће у живо
ту Бога. Не можемо ваљано говорити о ‘бићу Бога’,
јер Бог, као што сам већ нагласио, изнад бића. (Када
овај термин изгледа неизбежан, можемо да га пи
шемо са великим ‘Б’, да означимо разлику између
створене и нестворене стварности.) Богу се не може
приписати чак ни својство ‘постојања’, јер је он ‘из
над постојања’, као његов Аутор и Циљ. ‘Биће’, или
унутрашња суштина Бога, потпуно је изнад било ка
кве могућности ‘учешћа’ са било чим створеним. Та
суштина остаје комплетно трансцендента, недости
жна и несазнатљива. Па ипак Бог чини себе ‘parti
cipable’ (да употребимо француску реч која би тре
бало да постоји у енглеском језику). Он чини себе
приступачним и у тој мери ‘спознајним’. Говорећи
о помирењу између Јевреја и незнабожаца у Хри
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сту, Свети Павле изјављује да ‘у њему (Христу Ису
су) обоје имамо приступ Оцу у једном Духу’ (Ефе
сцима 2.18). У православној хришћанској мисли та
могућност за ‘приступ’ божанском Животу – за уче
шће у Богу и знање о Њему – дата је кроз оно што
патристичка традиција (посебно Григорије Палама,
теолог из XIV века) назива energeia, ‘божанске енер
гије’. О њима се може мислити као о ‘атрибутима’
Бога, као што су мудрост, доброта, светост (у сми
слу ‘одвојености’), свезнање, свемоћ, правичност,
правда и љубав. Овима морамо да додамо атрибут,
који је предложио руски филозоф Николас Берђа
јев, о ‘необјашњивој мистерији’. Давани су аргу
менти да се ове енергије онтолошки разликују од
божанске суштине. Ово је неспоразум, који би ла
ко могао довести до политеизма. Не можемо чак ни
рећи да је разликовање три лица Бога онтолошко.
Отац, Син и Дух су сједињени у самој ‘суштини’ и у
сваком погледу деле пуноћу свог трансцендентног
Бића. Исто се може рећи и за божанске енергије:
оне су манифестације унутар Божјег стварања ко
ји, у својој најунутарњијој суштини јесте и остаје
потпуно трансцендентан у односу на сву створену
стварност. Бог ad intra, Бог ad extra: то може бити
крајња суперпозиција!“
Рајнс је застао за тренутак и попио гутљај во
де. Прешао је погледом преко списка ‘аналогија’
које је раније предложио члановима своје парохиј
ске заједнице и закључио да би овде хтео да посебно
продискутује о прве две. Његов циљ је био да створи
у умовима своје публике утисак о континуитету
који постоји између трансцендентне стварности и
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емпиријског искуства коришћењем квантне теори
је као неком врстом моста. Осећао је да је кључ за
тај континуитет управо у тим божанским енергија
ма, које преноси Свети Дух и које се често бркају
са Светим Духом. Онтолошки, ‘небо’ и ‘земља’ по
стоје у потпуно различитим сферама или домени
ма, без икакве привидне узајамне везе. Па ипак, Бог
је и трансцендентан и иманентан, потпуно изнад
света и потпуно присутан у њему. У лицима васкр
слог Христа и Светог Духа, Бог је интимно укључен
у сваки људски живот као што је и у свету као це
лини, и у микрокосмосу и у макрокосмосу. Некако
морамо да схватимо ову (суперпонирану) дуалност,
ако желимо да одемо изнад популарних слика о Бо
гу који је, као што је то изразио Џ.Б. Филипс, ‘суви
ше мали’.
Скупљајући храброст, Рајнс је померио у стра
ну своју чашу са водом, дубоко удахнуо и наставио.
„Први пример би био о Светом Тројству, које
је интринзично и Једно и Три. Ово је трансценден
тан пример Аристотелове платонске слике ‘једног
преко многих’, ‘суперпозицију’ која наговештава
бинарни карактер кубита, и нулу и један. Као што
смо видели, хришћанска доктрина сматра да Бог
обухвата три хипостазе или лица у једној јединој
божанској стварности, ‘једној у суштини и непо
дељеној’. Питање које је вековима до извесне ме
ре разликовало Источно од Западног хришћанства
(православне и латинске или римокатоличке теоло
гије) је која је од ових квалификација ‘једноте’ или
‘тројства’ доминантнија? Претерано упрошћено ду
го се сматрало да Исток почиње своју рефлексију са
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три лица Бога да би дошао до суштинског Јединства,
док се, насупрот томе, за латински Запад каже да се
тамо почиње са фундаменталним јединством Бога
и наставља ка разликовању три лица. Православни
теолози ће истаћи да откровење почиње и заврша
ва се са открићем личног својства Бога. Нови завет
нам приказује најпре лице Исуса из Назарета, ко
га је послао ‘Бог Отац’, а затим крстио, испунио и
усмеравао Свети Дух. Тек кроз медитацију на све
те списе постаје јасно јединство које везује ова три
заједно. Медитација на ‘мистерију’ три лица проду
бљује се молитвом, заједно са учешћем у сакрамен
тима и заједничарском богоштовању. Циљ таквог
унутрашњег, духовног путовања је заједница са Бо
гом, путовања које тече дуж два пута у исто време.
Са једне стране, Дух инспирише lectio divina или ‘ду
ховно читање’ библијских извора, које нас увлачи
у заједницу са Христом и кроз Христа, вечног Си
на Божјег, у заједницу са Богом Оцем (нпр. Јован
3.16,17; Филибљанима 2,5-11; Јеврејима1.1-3). Са
друге стране, читаоци који отворе Нови завет први
пут на почетку сусрећу лице Исуса из Назарета (тј.
ако успеју да нађу свој пут кроз замршену генеало
гију коју нам Свети Матеј приказује на почетку свог
еванђеља). Исус затим открива присуство и сврху
Бога његовог ‘Оца’, а потом описује рад Светог Ду
ха као извора и регенерације и преносника Истине
унутар хришћанске заједнице (тема коју је посебно
разрадио Јован у 14.26,27 и 16.13-15). Ова два пута
– од Духа до Сина до Оца, и од Сина до Оца и Духа
– коегзистирају. Као и однос између божанских ли
ца, они сачињавају један једини ‘пут’, један једини
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‘духовни систем’. Истински парадоксалан карактер
откровења је његово приказивање три лица, која се
разликују, али су ипак у суштини међусобно повеза
на, и сачињавају једног јединог, неподељеног Бога.
Зато што овде постоји оно што бисмо могли назвати
‘духовна сплетеност’, могуће је тврдити недвосми
слено и без резерви да хришћани, као и Јевреји и
муслимани, верују и обожавају Једног Бога и само
Једног Бога.
„Друга аналогија коју можемо да предложимо
између квантног света и хришћанске вере одно
си се на божанско-људску природу Христа, вечног
Сина Божјег. Ово је вероватно најјаснији пример
у хришћанској доктрини парадоксалне аналоги
је са сплетеним или суперпонираним системима.
(Узгред, уместо да говоримо о парадоксу, било би
боље да користимо патристички термин ‘антино
мија’. Као што грчки корен речи показује, антино
мија изражава стварност која крши законе логике:
anti-nomos, ‘против закона разума’. ‘Ортодоксни’
хришћани било које црквене традиције сматрају да
је човек Исус из Назарета такође и ‘потпуно’ вечни
Син Божји. По речима Никејско-цариградског сим
вола вере (325/381), хришћанска вера је у ‘једног
Господа Исуса Христа, јединородног Сина Божјег
[monogenês, Јован 3.16], од Оца рођеног пре свих ве
кова [еона], Светлост од Светлости, Бога истинитог
од Бога истинитог, рођеног, а не створеног, једно
суштног Оцу…’ Језик који је употребљен да се спе
цифицира природа Сина Божјег – нествореног, веч
но рођеног од Оца, који са Оцем дели саму сушти
ну или природу – чине јасном намеру теолога прва
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два Екуменска сабора да изјаве недвосмислено да
је Исус истовремено и човек и Бог. Он је једно у су
штини са божанским Archê или јединственим Прин
ципом свега што постоји, и видљивог и невидљивог.
Једном речју, човек Исус је сам Бог.
„Ово тврђење је чврсто утемељено на Светом
писму. У такозваној ‘Химни Христу’ у Филибљани
ма 2.5-11, на пример, апостол Павле описује прет
постојећег Сина Божјег да је у morphê, или ‘облич
ју’ Божјем, и да је кроз своју kenôsis 37 понизио себе
и узео morphê људских бића. Као што контекст то
чини јасним, термин morphê је еквивалентан ‘су
штини’ или ‘природи’. Сходно томе, овај пасус слу
жи као кључни сведок за касније означавање Исуса
Христа као ‘Богочовека’. Према признању учени
ка Томе (Јован 20.28), васкрсли Исус је и ‘Господ’
и ‘Бог’. Термин ‘Господ’ (на грчком kyrios) је назив
за Бога у целом Старом завету. Томино признање је
најјаснија потврда у целом Новом завету да је Исус,
од свог зачећа до свог вазнесења, отелотворени Бог.
Он је ‘Бог у телу’ (Јован 1.14), који је узео на себе
палу и покварљиву људску природу, а да сам није
био подложан греху (Јеврејима 4.15).
„Из посебне теолошке перспективе може се та
кође рећи да је Син Божји – божански Anthrôpos, ар
хетип људског постојања. Из све вечности он је жива
слика ‘правог човечанства’, људске природе каква је
првобитно намеравана да буде. Својим отеловљењем
он ‘актуелизује’ то човечанство из његовог првобит
37
Kenôsis – на грчком: пражњење. Иако по самој својој
природи Бог, Исус је испразнио себе од својих божанских мо
ћи и привилегија и спустио је себе на људски статус. (Прим.
прев.)
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ног ‘виртуелног’ стања узимајући на себе физичко
постојање као Исус из Назарета. Он обнавља чове
чанство утелотљујући (‘отелотворујући’) ту природу
у себе и враћајући јој првобитну пуноћу и лепоту.
Својим васкрсењем и вазнесењем, вечни Син Божји
подиже ту преображену људску природу са собом и
у себи, тако да људска бића могу да учествују у пот
пуности у његовом животу и у његовој слави. (Ово је
дивно изразио Павле у својој посланици Ефесцима,
3.14-19, и у ‘Химни Христу’ у Колошанима 1.13-23.
Сама химна је у стиховима 15-20).
„Као и са сликом Тројства, у слици отелотворе
ног Сина имамо истинску суперпозицију стања, у
овом примеру људског и божанског. (Можемо да го
воримо само о концептуалним ‘сликама’, јер људски
језик никада не може да потпуно изрази ‘божанско’.)
У првом случају, три личне стварности ‘изнад бића’
се уједињују у једну јединствену Суштину, а у другом,
две суштине или природе (људска и божанска ousiai)
су уједињене у једно јединствено лице, окарактери
сано језиком Халцедонског сабора у V веку као ‘без
поделе, конфузије, одвојености или промене’. И обе
слике, као и квантну сплетеност, карактерише не-ло
калност. Стварности које ове слике приказују посто
је ‘у свим могућим стањима’, неомеђене простором
и временом. Оне су ‘вечно присутне’: овде, тамо и
свугде. Језиком народске побожности можемо рећи
да се у свим тим стварностима, и кроз све те ствар
ности, Свето Тројство и отелотворени Господ, небо и
земља, стапају и дају матрицу или оквир у ком Бог
остварује спасење свог света. У овој светлости може
се такође рећи да је феномен сплетености божанског
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порекла. У свом првобитном облику тај феномен ка
рактерише унутрашњу динамику Бога и Његову ма
нифестацију унутар створеног поретка само као де
ривацију. Стварање је, другим речима, ‘обликовано’
по слици свог Творца!
„Слични примери контрадикторних или неком
патибилних стања, која постоје у једном једином су
перпонираном стању, обилују у Новом завету и у те
ологији Цркве. Можемо навести неколико:
„Бог је потпуно несазнајан, несхватљив људској
мисли и не може се изразити на људском језику. Па
ипак, овај исти Бог непрестано открива себе кроз
своју Реч (откривање кроз историјског Исуса, у Све
том писму и објавом еванђеља) и кроз Његово при
суство у стварању (‘природна теологија’, на основу
разума и искуства). Ово се може схватити као су
перпозиција апофатичких и катафатичких путева
ка спознаји Бога.
„Стање људског постојања: људско биће је исто
времено обележено грехом и носилац божанског ли
ка; човечанство је и ‘пало’ и ‘обожено’. Ово је више
од simul iustus et peccator, лутеранске тврдње да је чо
век и праведан и грешан. ‘Оправдање’ у том контек
сту се често поима као ‘приписано’, које је у неким
тумачењима исто што и правна фикција: Христова
правичност нам се приписује и ми смо стога ослобо
ђени, иако и даље остајемо грешни. Протестантска
перспектива, са православне тачке гледишта, суви
ше се усредсређује на божанску Правду и уклањање
кривице. У екстремном облику, да би избегла било
коју врсту ‘дела правичности’, она занемарује или
пориче улогу ‘дела љубави’ као суштинских компо
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ненти хришћанског духовног путовања. Нас не спа
савају наша дела или нагомилане ‘заслуге’; ту се пра
вославна и реформаторска традиција потпуно слажу.
Али, за Источну традицију таква дела су неопходни
елемент у текућој духовној борби да би се задобило
спасење и вечни живот (Ефесцима 2.8-10). Наравно,
многи лутеранци и други протестанти би се сложили
с тим с обзиром на чињеницу да се толико много њих
несебично посвећује делима милосрђа.
„Контраст између ова два стања, палог и обоже
ног, још је очигледнији у латинској теологији, која
говори о ‘прародитељском греху’ као о некој врсти
генетске болести која се преноси (као што би Ав
густин могао да тврди) сексуалним спајањем, која
инфицира живот сваког појединца. Па ипак, верник
посредством Светог Духа који борави у њему може
да постоји у сталном стању благодати. Православци
су склони да говоре о ‘предачком греху’, али идеја
је у суштини иста: хришћанин је и исправан и неис
праван, утонуо у глиб личне искварености, а ипак и
на духовном путовању да постигне ‘лик Божји’. Су
перпозиција ова два стања укључује нашу онтоло
гију. Само наше биће је обележено исквареношћу,
па ипак, божански лик у којем смо створени (Књи
га постања 1.26,27) је неизбрисив, па се и ‘најгори
грешник’ позива на покајање и уживање у вечном
учешћу у животу Бога, стању о којем православна
традиција говори као о ‘обожењу’.
„Дуалност ‘свеца и грешника’, која карактери
ше људску егзистенцију, наводи и Исуса и Павла да
подвуку духовни значај разних апорија, од којих не
ке укључују контрадикторна суперпонирана стања:
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‘Први ће бити последњи и последњи први’; ‘Пони
зни ће бити узвишени, а узвишени понижени’; ‘Чо
век мора да изгуби свој живот да би га добио’; ‘Када
сам слаб, онда сам јак’… Коначно, упадљив пример
се налази у православној пасхалној литургији: ‘кроз
Крст радост је дошла у свет!’
„Као једно лице Светог Тројства, Дух је ‘пот
пуно друго’. У својој суштини он је апсолутно из
над све створене стварности. У исто време, као што
изјављује молитва ‘Небеском Краљу’, Дух је ‘свуда
присутан, испуњавајући све ствари’. Он је бескрајно
далеко, па ипак је интимно укључен у сваки аспект
нашег живота. Свети Павле описује ово тајанстве
но присуство Божанског као дубоко лично, које нам
помаже у нашим слабостима и нуди како за нас, та
ко и кроз нас, молитву и обожавање Бога Оца (Ри
мљанима 8.26,27). Патристичка традиција држи да
је Дух једино божанско лице које нема ниједно дру
го лице да га открије (Оца открива Син, а Сина Дух).
Као што је Владимир Лоски нагласио у свом мае
стралном делу Мистичка теологија Источне цркве,
Дух ће на крају бити откривен у есхатону, у лицима
оних који сачињавају заједницу светих. Као ‘свети’,
дакле, Дух је бескрајно изнад и суштински ‘одвојен’
од све створене стварности (ово је фундаментално
значење ‘светости’). А ипак, он је интимно укључен
у сваку нашу мисао и акцију, испуњавајући људ
ски живот својим освећујућим присуством и нуде
ћи своје непрестано посредовање за нас и за Божји
свет. ‘Духовна суперпозиција’ бића и дела.
„У искуству и прокламацији Цркве, Христ је вас
крснути и слављени Господ. Као једно лице Светог
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Тројства, он је, као и Дух, бескрајно изнад света који
је направио. Међутим, и он је, као једна рука Оца
према изванредној слици Светог Иринеја, непреста
но присутан у акцији унутар света и у људском жи
воту, нудећи све ствари свом Оцу, да би Бог могао да
буде, као што се изјављује у Ефесцима (1.23; 3.6) ‘из
над свега, кроз све и у свему’. Ипак, значајно је да и
васкрсли и прослављени Христ јесте и заувек остаје
‘разапети’. Када су жене које су доносиле миро ушле
у гроб у јутро васкрсења, тврде еванђеља, виделе су
да је празан изузев присуства једног анђеоског гла
сника. Небески лик је изјавио: ‘Ви тражите Исуса из
Назарета, ho estaurômenos’ (Марко 16.6). Ове грчке
речи се обично преводе као ‘који је васкрсао’. Гра
матички, међутим, оне су герундив који прави име
ницу. Буквално оне се морају превести као ‘разапе
ти’. Исус из Назарета, разапет, васкрсао из мртвих, и
прослављен у присуству Бога Оца, остаје заувек ‘ра
запети’. Ово је, могло би се рећи, његов ‘суштински
идентитет’. У њему су смрт и васкрсење уједињени
на такав начин да разапети и вазнесени Господ јесте
и остаје ‘патећи слуга’ који носи кривицу, бол и жа
лост свих оних који ‘бораве у’ њему (Исаија 53). Ово
је значење тврдње Блеза Паскала, на које се враћам
опет и опет: ‘Христ је у агонији све до краја века’.
Заувек разапет, заувек прослављен! Ова два сачиња
вају јединствено сплетено стање које дефинише и
особу и дело Сина Божјег.
„Хришћанска есхатологија – доктрина о ‘по
следњим стварима’ – истовремено је и ‘будућа’ и
‘остварена’. Већ годинама се води дебата, посебно
међу протестантским теолозима, који аспект овде
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преовладава. Да ли је ‘коначни’ акт Бога резерви
сан за крај људске или космичке историје? Или је
тај ‘крај’ већ на неки начин остварен, актуелизован?
Да ли је ‘последњи дан’ или Судњи Дан, догађај који
треба да се деси приликом ‘парусије’, другог дола
ска Христа у слави на крају времена да суди живима
и мртвима (Матеј 25.31-46; Јован 5.26-29; Римља
нима 2.5-11)? Или је он већ ту, садашња стварност
у животу оних који траже спасење у Христу? Као
што пасус у Јовану 5 показује, он је истовремено и
једно и друго. Тумачи су често постављали питање о
две привидно противречне изјаве у Јовановом еван
ђељу у вези са ‘вечним животом’. У 5.25-29, Исус
говори о времену када ће ‘они који су у гробовима
чути његов глас’, што значи позив на суд који изда
Син Божји. Тада ће сви мртви устати, неки у васкр
сење и живот, а други у васкрсење и суд. Међутим,
претходни стихови, посебно 5.24, изјављују да ‘који
моју реч слуша и верује ономе који је мене послао,
има [садашње време!] живот вечни; и не долази на
суд, него је прешао из смрти у живот38’. Важно је
препознати да ова два пасуса, 21-24 и 25-29, сачи
њавају једну књижевну јединицу, којој владају за
кони ‘хијазмуса’, или концентричног паралелизма.
Ово је реторички облик који је распрострањем по
целој Библији и у другим облицима књижевности,
како древне тако и модерне. Поред линеарног чи
тања (‘од А до З’, или од почетка до краја) са којим
смо прилично упознати, текст који је структуиран
‘хијастички’ позива на још једно читање, од краје
ва ка центру. Почетак и крај су паралелни један са
38

Превод Вук Стефановић Караџић.
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другим (‘укључивање’ и ‘закључивање’), као што су
и узастопни пасуси, све док читалац не стигне до
‘концептуалног’ центра, који је примарна тачка или
тема целог текста. У овом случају, ‘концентрично
читање’, које почиње стиховима 21-23, који су па
ралелни са стиховима 25-29, достиже свој климакс
или примарну тему у стиху 24. Ово, још једном, по
тврђује да је живот вечни nun, ‘сада’, у садашњем
тренутку, за оне који прихватају Исусову тврдњу да
он долази од Бога Оца. У ствари, други пасус, стихо
ви 25-29, потврђује ову тему. То чини квалифико
вањем израза ‘иде час’ са изјавом да је тај час, час
суда, садашња стварност: ‘иде час и већ је настао!’
Исусове речи у Јовановом еванђељу јасно алудира
ју на појам у Старом завету о будућем суду на ‘Дан
Господњи’, који ће се десити на крају људске исто
рије. Ово је виђење и много других сведока у Новом
завету. Али, Исус квалификује то очекивање, бар у
Јовановом еванђељу, са тврдњом да се суд већ десио
за оне који прихватају Исусово сведочанство о себи.
Они не долазе на суд, него су већ прешли из смрти у
живот. По виђењу евангелисте Јована, као и Светог
Павла, есхатологија је и садашња и будућа. Она чини
божански Суд стварношћу која је и актуелизована
сада и која се очекује да дође. Хришћанин живи ова
два аспекта истовремено, такорећи ‘суперпонира
но’, тако да се садашњост и будућност у хришћан
ском животу стапају као у не-локалном стању бића
које је и ‘сада и онда’. Ово есхатолошко nun тако де
финише егзистенцијално стање хришћанског живо
та: долази такорећи до ‘колапса’ прошлости, сада
шњости и будућности у актуелизовано ‘вечно сада’.
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„Други пример паралеле – аналогије или слич
ности – између извесних аспеката квантне теорије
и хришћанске вере односи се на природу Цркве. По
гледишту и искуству православног хришћанства,
Црква је и космичка стварност и земаљска инсти
туција. Многи источни теолози сматрају да је Црква
по самој својој природи трансцендентна, па чак и
пре-егсистентна у односу на остатак стварања. Она
је, у овом смислу, ‘живот Светог Духа’ у целокупној
видљивој и невидљивој стварности (да употребимо
слику коју је волео руски теолог Сергеј Булгаков).
Она се манифестује на земљи, у нашем искуству,
као институција, са хијерархијском структуром, ра
зним службама и ‘локалним’ присуством у форми
парохија, манастира, болница и сличног. Али, у сво
јој суштини, Црква је не-локална, живи извор ‘новог
живота’, ‘живота у Христу’, чија је сврха више него
да ‘повећа љубав према Богу и ближњем’ (као што ју
је дефинисао еминентни теолог Х. Ричард Нибур).
Она је то, свакако. Али, њена примарна функција,
или raison d’être, јесте да подстиче стварање онога
што апостол Павле назива ‘новим људским бићем’,
новим стварањем у Духу и од стране Духа. Тек се у
универзалној Цркви и кроз њу људска бића мењају у
лик славе Господа (2 Коринћанима 3.18), промење
ни из нашег ‘ниског тела’ да будемо као ‘тело славе’
Исуса Христа (Филибљанима 3.21). Објавом Божје
Речи, кроз њен дар сакраменталне благодати, и бу
дући сведоком љубави по целом свету, Црква посто
ји и ради за спасење целог човечанства.
„Па ипак, као што добро знамо, Црква је такође
и ‘институција’ у мање него егзалтираном смислу.
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Као људска организација, она је обележена грехом
и исквареношћу. Многи од оних који су заређени у
сврху вођења других у нови живот у Христу су криви
за грешну злоупотребу своје власти. Црква је често,
или пре њени лидери и верници, шуровала са ко
румпираним владама, или је жмурила на зверства
која је могла и требало да осуђује, јавно и гневно.
Црква је такође и место демонске активности. ‘Ђа
во улази у цркву кроз хор’, каже једна стара изрека.
У ствари, присуство демонског утицаја се осећа на
сваком нивоу црквеног живота. Па ипак… Па ипак,
Црква остаје Света. Још једном, два стања се ста
пају у кореспонденцију, суперпозицију институци
оналне баналности и искварености са једне стране,
и космичке славе, са друге стране. Западни теолози
су се дуго расправљали да ли је Црква ‘институција’
или ‘догађај’. И овде, такође, она је обоје. И видљи
ва, хијерархијска организација и невидљиви извор
благодати и живота. Она захтева институционални
облик и структуре, али је у крајњој линији ‘догађај’
Христовог трајног присуства и освећујуће активно
сти Светог Духа. У снази и слабости, у греху и све
тости, Црква је универзална, ‘не-локална’ стварност
која испуњава васиону и усмерава све ствари ка је
динственом циљу вечног живота.“
Рајнс је био свестан да је добрано прешао вре
ме које му је додељено. Осмехнуо се својој публи
ци у знак извињења и вратио папире у актен-ташну.
„Следећи пут када се будемо састали“, рекао је, „би
ће то наша последња сесија. Надам се веома много
да су вам ови разговори били од помоћи и молим
вас да ми опростите што сам се вечерас мало занео
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и заборавио на време. Моје оправдање је да је време
релативно!
„Да закључим ову серију предавања, волео бих
да се вратим на питање аналогија, или сличности,
или паралела, или како год да треба да се зову, из
међу хришћанске вере и аспекта квантне теорије.
Међутим, пре него што заборавим, морам да по
менем да наш последњи састанак може да буде тек
кроз две недеље. Следећег четвртка амфитеатар ће
бити заузет због доделе неких награда, коју органи
зује Одсек за физичко. Када се вратимо, волео бих
да закључим са неколико рефлексија о тешкој, али
фасцинантној теми ‘свести’: наше сопствене свести
и Свести Бога.“
Са тим, чланови публике су устали, мало про
ћаскали између себе и тиме завршили ово вече.
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4.
Следећег понедељка поподне Рајнс се придру
жио десетини својих колега са његовог и других од
сека на универзитету ради редовног интердисципли
нарног састанка. Месечне сесије су биле обавезне
само за шефове катедри, мада су и други, као Рајнс,
често присуствовали и узимали учешће у дискуси
јама. Прочуло се да четвртком увече Рајнс држи
серију предавања за студенте. Био је довољан само
поглед на огласну таблу изван канцеларије Админи
страције па да и чланови факултета и студенти буду
свесни Рајнсове одабране теме. Мада су учесници
на предавањима изјавили за себе да су фасцинира
ни темом и углавном су ценили Рајнсове презента
ције, неколицина његових колега била је мање него
задовољна кад је чула да је млади професор уводио
религиозне теме у студије квантне физике. Један од
њих је био толико озлојеђен и љут да је на ту ствар
скренуо пажњу декана и захтевао да та серија преда
вања буде предмет ревизије факултета. Декан, при
јатна душа која није волела конфронтације, желео
је по сваку цену да избегне сукоб мишљења око тог
питања. Али после десет минута страсне говоранци
је о томе шта јесте а шта није прикладан садржај за
курс физике, он се предао и обећао да ће покренути
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ово питање на следећем састанку факултета. Када
је Рајнс сазнао за следећи састанак и чињеницу да
би могао да се нађе у шкрипцу, осећао је и љутњу
и кривицу. Бесан што би неко покушао да ограни
чи његов избор теме предавања и доведе у питање
принцип академске слободе, посебно што је већина
оних који су пратили његова предавања била изван
самог универзитета. Такође је осећао и кривицу, јер
је још од својих најранијих студентских дана проу
чавања физичких наука, утувио себи у главу да се
религија и наук а мешају као уље и вода и да би било
какав покушај да се чак и покрену религиозна пита
ња на предавањима физике осуђивао човека на ло
мачу, да буде спаљен као преиспољни јеретик.
Рајнс је био веома свестан да је још од праско
зорја квантног доба значајан број високо поштова
них физичара и других научника црпео идеје, ма
кар тихо и индиректно, из свог духовног наслеђа.
Хајзенберг, Шредингер, Бор, па чак и Ајнштајн, пи
сали су на начин из којег је било јасно да је сваки
од њих, ако не експлицитно теистички, био духовно
сензибилан и уносио је ту сентибилност у своја ис
траживања. Рајнс је такође мислио и на Тејара де
Шардена39, језуитског свештеника и палеонтолога,
чије су рефлексије о процесу еволуције имале ве
лики утицај на њега. Идеје о ‘космичком Христу’,
‘ноосфери’ и кретању ка ‘Омега тачки’ утицале су
на његово мишљење, макар индиректно, о целом
39
Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955), француски иде
алистички филозоф и језуитски свештеник који је као палеон
толог учествовао у открићу Пекиншког човека и трудио се да
допринесе разумевању еволуције и вере. Чувени цитат: „Ми
нисмо људска бића у потрази за духовним искуством, ми смо
духовна бића утонула у људско искуство.“ (Прим. прев.)
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питању есхатологије. Други научници као што су
Џон Полкингхорн40 и Френк Типлер41, ма колико да
су били контроверзни и отворено хришћански, по
могли су својим текстовима и усмерили Рајнса ка
могућим начинима да интегрише озбиљну и одго
ворну науку у један елементарни духовни поглед.
Остали, као што су Пол Дејвис42 и Масимо Теодора
ни43, изгледа да су били негде између. Они и многи
други научници показали су да су отворени за мо
гућност неког облика божанске Стварности и њеној
40

John Charlton Polkinghorne (1930), енглески теоретски
физичар, теолог, писац и англикански свештеник, највише по
знат по свом раду на спајању науке и религије. (Прим. прев.)
41
Frank Jennings Tipler (1947), амерички математичар,
физичар и космолог. Чувена књига му је Физика бесмртности:
модерна космологија, Бог и васкрсење мртвих (1997) у којој се
бави питањем доказа постојања Бога, живота после смрти и
вероватноће реинкарнације, и да су основна хришћанска ве
ровања потпуно конзистентна са законима физике. Следећа
његова књига Физика хришћанства (2007) у којој тврди да
хришћанство није само пука религија, већ наука која се мо
же експериментално проверити, као и да ће свако ко разуме
модерну физику бити принуђен да верује да ће у некој дале
кој будућности коју он назива Тачка Омега (Omega Point) Бог
васкрснути сваку особу која је икада живела, као и сваку особу
која је могла да живи! (Прим. прев.)
42
Paul Charles William Davies (1946), енглески физичар,
писац и презентер у медијима, професор на Државном Уни
верзитету Аризоне, као и Директор Центра BEYOND за Фунда
менталне концепте у науци. Објавио је велики број књига као
што су Бог и нова физика (1983), Божји ум (1992), итд. (Прим.
прев.)
43
Massimo Teodorani (1956), италијански астрофизичар и
писац научних књига. Током последњих десет година такође је
истраживао могући однос између квантне механике и свести,
о чему је објавио неколико књига. Посебно значајна је његова
последња књига Хиперпростор свести (2015), која у светлости
хипотезе да су материја и свест строго повезани у јединстве
ном јединству, представља потпуно нову теорију о начину на
који се информације шире нелокално кроз интелигентну Ва
сиону и о начину на који свест ствара материју. (Прим. прев.)
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улози у обликовању и одржавању света. Теодорани
говори о свом „агностицизму и делимичном атеи
зму“, па ипак може да формулише своје сопствене
стимулативне мада неконвенционалне идеје о Ису
су, Стварности и Краљевству Божјем. Што се тиче
Дејвиса, његово интересовање је више за Ајнштај
ново космичко религиозно „осећање“. Он сасвим ја
сно изјављује да не верује у Бога „споља“ који поне
кад интервенише у свету и твори чуда.
Другим речима, међу савременим научницима
спектар религиозних веровања и неверовања је вео
ма широк. Када се састају јавно, посебно на струч
ним састанцима, многи од оних који се држе кон
венционалних веровања склони су да умање, ако не
и свесно да крију, ту чињеницу. То је као да сте де
мократа на Универзитету Боб Џонс или киропрак
тичар на састанку хирурга мозга. Човек се ту осећа
прилично као риба на сувом.
Пошто су чланови факултетске групе сипали
себи кафу и отворили актен-ташне да изваде перо
и хартију, сели су око широког овалног стола у цен
тру сале за конференције. Рајнс се нашао на крају,
где би сваки поглед на том месту могло да се лако
фиксира на њега. Декан, Ејмос Фелдман, говорио
је скоро пола сата о студентским досијеима и зах
тевима за визу од неколицице страних студената,
углавном из Румуније, који су желели да проведу
две или три године на Крејтон-Лију и студирају или
економију или америчку књижевност. Неко време
су говорили о квару у мушком тоалету на факул
тету, донели одлуку да о томе известе послужитељ
ско особље, па прешли на академска питања. Био
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је присутан и Робов пријатељ Адам Милер, који је
представљао колеге са одсека за биологију. Адам је
молио Фелдмана да дозволи једном старијем чла
ну његовог факултета службени сабатикал и они су
неколико минута разговарали о привременој заме
ни за тог човека. Све ово време, Рајнс је немирно
седео у столици, питајући се када ће бити прозван
на тапет да објасни своје несмотрено и неконвенци
онално мешање две некомпатибилне области: науке
и религије. „Боже помози ми да обликујем неку ле
гитимну суперпозицију од свега овога!“
Коначно је Декан Фелдман подигао руку да ути
ша неколицину који су започели разговоре по сали.
„Имамо још једно питање које треба да размотри
мо данас,“ рекао је, прелетевши брзо погледом од
Рајнса до његове потенцијалне немезе, Берта Смо
дерса. Смодерс је обично остављао утисак типичног
јужњачког „доброг старог момка“. Било је помало
тешко схватити да је имао диплому лекара са Меди
цинског факултета на Јејлу и докторат из хемије на
Станфорду. Његова специјалност је била хемија мо
зга и њена улога у узроковању депресије. Када би се
усредсредио на неки изазовни истраживачки про
јект, Смодерс је био раздражљив колико и страстан.
Рајнс је размишљао о овоме и осећао како му се си
ћушне грашке зноја формирају изнад очију, још пре
него што је Фелдман најавио питање за дискусију.
„Професоре Рајнс – Робе,“ почео је Ејмос, „из
гледа да држиш серију предавања некима од наших
студената на тему квантне теорије и да у њу уносиш
елементе твоје сопствене хришћанске вере. Чини
се да су сами студенти задовољни оним што радиш.
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Међутим, неки од твојих колега имају озбиљне сум
ње о прикладности твог приступа. Наравно, ти имаш
свако право на сопствена лична веровања. Али није
јасно колико су она релевантна за твоју главну тему
или колико је мудро приказати физичке науке кроз
жижу религиозног уверења.“ Затим је, гледајући у
Смодерса, Фелдман упитао, „Берте, да ли је ово срж
твоје забринутости?“
„Тако је, Ејмос,“ одговорио је Берт, са својим уо
бичајеним уњкањем. „Да ли ће то рећи или не, веру
јем да је приличан број оних који осећају то исто.“
Маргарет Ванденберг, велепоштовани и напрасити
матријарх која је држала катедру математике, про
трља свој нос и климну потврдно главом.
Смодерс се окрену ка Рајнсу и понови своју за
мерку. „Хемија и физика, Робе, захтевају велику пре
цизност и објективност. ’Теологија’ о којој ти волиш
да говориш може се назвати само ’меком’ дисципли
ном. Твоје мисли о овој ствари спадају у хуманистич
ки одсек, а не у лабораторију. Уколико прелазе при
хваћене границе ’тврде’ науке, боље је да те мисли
задржиш за себе. Стварно мислим да није онда при
кладно да у ствари переш мозак нашим студентима
– или било коме другом, што се тога тиче – ненауч
ним идејама које само могу да их збуњују. Оно што
ти радиш није наука, то је метафизика.“
Смодерс је изговорио своју последњу реч са не
погрешивим тоном презира. Рајнс је одавно сазнао
да упркос свог доброг хумора, Берт не трпи ништа
што се није могло „побијати“.
„Не разумем,“ одговори Рајнс, „одакле доби
јаш своје информације о садржају мојих говора. Не
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присуствујеш на њима. Претпостављам да их неко
снима за тебе.“
„Тачно, снима,“ одговорио је Берт. „Чим сам
схватио да покушаваш да комбинујеш квантну ме
ханику и хришћанство – нарочито православну ва
ријанту – прилично сам се забринуо и предузео ма
ло истраживање. И драго ми је да сам то урадио.“
„Да си ми затражио забелешке или резиме, радо
бих ти их дао,“ рекао је Рајнс, гледајући Смодерса
право у очи. „Мислим да би видео да сам урадио све
што сам могао да испоштујем захтеве научног мето
да док сам покретао питања и могућности како нам
квантна теорија може помоћи да видимо васиону и
нас саме из једне свеже и узбудљивије перспективе
од оне на коју смо навикнути. У сваком случају,“ до
дао је Рајнс, „ови разговори нису за научнике, они
су за општу публику која се мучи са неким веом
а
незрелим и неадекватним сликама о Богу, свету и
људским бићима.“
„Па у томе и јесте ствар!“ узвратио је Смодерс,
не могавши да сакрије своју раздраженост. „Хра
ниш ове људе научном јабуком која је пуна црва.
Они се враћају на Универзитет да науче нешто ново,
нешто о чему су професори овде стекли као знање
о стварности, било у наукама, у литератури или где
год. Ако хоћеш да говориш о теологији, ради то на
Одсеку за религиозне студије!“
Мада нико други за столом није проговорио,
осећала се напетост. Декан Фелдман се осећао не
пријатно и није био сигуран како да умири Смодер
са, а да му у исто време дозволи да изнесе своје ар
гументе – аргументе које су и неколицина других
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који су били присутни представљали током прет
ходне три недеље.
Коначно је Адам Милер мало гурнуо столицу
позади и јасно дао на знање говором тела да има
нешто да каже.
„Види,“ рекао је, фиксирајући свој поглед на
Смодерса, „ја сам Јеврејин и ја имам питања о ле
гитимности увођења религије – посебно хришћан
ске религије - на курсеве који су намењени за фи
зичке науке. У реду, претпостављам да сам атеиста.
Али познајем Роба довољно добро и уверен сам да је
његов приступ и апсолутно поштен и потенцијално
плодоносан.“
„Он се спрда са научним методом,“ прогунђао
је Смодерс. „Имам снимљено да је говорио о анђели
ма, за име Бога! Он говори да је Бог иза или изнад
свега, без икаквог доказа да васионом влада ишта
друго сем физичких закона. Нема право да покуша
ва да преобличи наше гледиште о стварности уводе
ћи у стандардни поглед на свет гомилу неоснованих
хипотеза.“
„Баш тако!“ узвратио је Адам. „Реци то Копер
нику, или Галилеју или Ајнштајну. Да се ти људи
нису усудили да иду у области које су незамисливо
изнад нашег ’стандардног поглед на свет’ њиховог
времена, били бисмо заглибљени у Средњем веку!
Ја могу да се не слажем са Робовим становиштем
и можда имам стварни проблем са његовим виђе
њем кваркова и електрона да их је створила једна
или друга од ’две руке Божје’. Али ћу бранити до
последњег даха његово право да укористи приступ
који је применио и надам се (и можда чак и молим)
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да ће на крају мање или више остварити свој циљ.
Надам се да заиста постоји крајње значење живота
и да то значење некако даје Стварност која је изнад
свега што би већина нас могла и да замисли. Разго
варао сам много о томе са Робом. И још увек нисам
хришћанин и вероватно никада то нећу ни постати.
Али огромно поштујем и његов интегритет и његову
интелигенцију. Ако могу да погледам на еволуцију
у новом светлу, као ’скоковиту’ пре него постепену,
Роб и свако други може да гледа на свет кроз сочива
која дају данашњи научни експерименти и у складу
с тим обликују њихов поглед на свет. И ти, Берте,
као и Роб и ја, имаш и право и обавезу да поделиш
своја открића и своје закључке са свима онима који
су заинтересовани.“
Ејмос Фелдман је наложио да се група смири и
променио тему. После дискусије и мање распре око
локације за предстојећи састанак факултета, завр
шио је састанак и дао знак свима да могу да иду.
Рајнс и Смодерс су стајали напољу у ходнику неко
време и разговарали.
„Претпостављам да је Адам у праву,“ рекао је
Смодерс, помало жалосно. „Ти, наравно, имаш пра
во да изабереш коју год тему хоћеш за неформална
предавања каква држиш. Мада ме стварно брине да
твоје лако клизање са физике на метафизику може
да направи конфузију за друге људе и проблеме за
тебе самог, посебно за твој циљ да будеш редовни
професор.“ Затим је додао са својим карактеристич
ним отезањем у говору, „Ако сам те увредио или ти
изазвао непријатности, Робе, жао ми је и желим да
се извиним.“
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„Берте, ти си тежак човек за расправљање. Али
сам схватио веома озбиљно оно што кажеш и што си
управо сада рекао на састанку. И веома ценим тво
је извињење. Оно уопште није потребно, али сам ти
свеједно захвалан.“
Осмехнули су се један другом и провели неко
лико минута покушавајући да донесу одлуку где да
заједно оду да попију пиво.
Следећег јутра Рајнс је прелазио преко кампуса
на путу ка библиотеци. Планирао је да прекопа из
једног непознатог часописа чланак о свести за који
се сећао да га је прочитао претходне године. Чланак
је оставио утисак на њега због ауторове тврдње да
Јунгова идеја о „колективном несвесном“ треба да
буде схваћена озбиљније него што је била, како од
стране психолога тако и од стране од лекара. Тада је
намеравао да чланак фотокопира, али је онда забо
равио. Сада је желео да га поново прегледа као део
припремања за предавање у четвртак увече које је
планирао за следећу недељу.
Био је предиван летњи дан. Влажност се сма
њила, мада је температура остала и даље скоро 30
степени. Дувао је лаки поветарац и полунага тела
лежала су ту и тамо по травњаку. Рајнс је опазио
Адама Милера, који је седео поред једног малог сто
ла са шах таблом, и разговарао са Филипом Шер
маном. Роб није видео Шермана још од састанка на
паузи за кафу после цркве пре пар недеља. Пришао
је столу и приметио да је Адам на њега ставио књи
ге, папире и велику шољу капућина. Тројица му
шкараца поздравише срдачно један другог. Филип
донесе празну столицу за седење на трави и понуди
је Рајнсу, који је сео и придружио им се.
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„Драго ми је да те видим, Робе,“ рекао је Адам.
„Сада сам окружен кохортом ортодоксних,“ рекао
је, осмехујући се, „и то још хришћана“. Затим дода
де са несташним осмехом, „Чак и ако нисте схвати
ли да су ортодоксни једино Јевреји…“
Неколико тренутака су ћаскали о времену и
о једној посебно лепушкастој студенткињи која је
лежала на трави ван домета њихових гласова. Раз
говор се скренуо на Робова предавања. Шерман се
прикључио Православној цркви са својом женом
тек годину дана раније и изразио је заинтересова
ност за начин на који је Роб покушавао да интегри
ше елементе вере у разматрање квантне теорије.
Фил се, како је замолио да га зову, специјализовао
за историју Византије. Управо га је то интересовање
довело до тога, после више од деценије предавања,
да постане православац. Његова жена му се при
дружила месец или два касније. Поред тога што су
присуствовали на многим богослужењима, ни он ни
његова жена нису знали ишта више сем онога што
су научили из неколико часова катехизма и прочи
таних текстова што би их припремило за оно што
су сматрали велики и на неки начин збуњући зао
крет из њиховог протестантског порекла. Често су
међусобно разговарали и читали исте књиге о вери.
Али је посебно Фил осећао потребу да боље разуме
специфичан етос православља и нијансе његовог те
олошког становишта које га је раздвајало од разних
форми Западног хришћанства. Није желео да упад
не Адаму у разговор. У исто време зграбио је при
лику да разговара са Робом о нечему другом сем о
распореду предавања те јесени и предстојећим уни
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верзитетским такмичењима у пливању, теме која су
заокупирале већину његових колега.
„Шта те је мотивисало да ступиш у Православну
цркву, Робе?“ упитао је Фил. „Адам ми каже да си то
урадио пре неколико година, али тек после прилич
но дугог и кривудавог духовног путовања. Надам се
да нисам индискретан кад то кажем.“ Погледао је
Адама и осетио олакшање што овај није показао ни
какву збуњеност или љутњу због тога што је откри
вао информације које је добио лично од Адама.
„Претпостављам да је оно што ме је у почетку
заинтересовало,“ одговорио је Роб, „била је чиње
ница да је моја жена била крштена и одгајана у јед
ној конвенционалној и побожној грчкој породици.
Њихов живот се углавном окретао око Цркве и они
су присуствовали богослужењима практично сваке
недеље и на многим празничним данима. Међутим,
морам да кажем да је руски облик Литургије, са
својом величанственом древном музиком и теоло
шким богатством, учинио више од ичега другог да
ме привуче у оно што се називало Источним хри
шћанством.“
„Да ли је било посебних људи, теол ога или па
стора, који су били кључни у томе?“ упитао је Шер
ман. „Ја сам први пут сусрео православље у Атини,
затим на Кипру. Увек ми се свиђала византијска му
зика и када сам почео да се дружим са неколици
ном факултетских чланова тамо и у Солуну, био сам
мање или више упецан. Једини стварни контакт ко
ји сам имао са руском традицијом, ван руске књи
жевности, је у нашој малој православној парохији
овде у граду.“
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Роб је објаснио да су га његове постдокторске
студије одвеле да проведе пар година у Паризу, на
студије квантне физике и посете лабораторијама по
целој земљи. Тамо, као и на Кембриџу, имао је кон
такт са малим православним парохијама. Повреме
не посете тим углавном етничким енклавама про
дубиле су његову заинтересованост за патристичку
теологију у тој мери да је паралелно са својим зва
ничним академским програмом похађао и неколи
ко курсева на Универзитетском теолошком колеџу.
Постепено се разговор усредсредио на оно што
су ова двојица сматрала да је више духовна него те
оретска страна православља. Адам је у међувреме
ну слушао све ово са све већим интересовањем док
је полако завршавао свој капућино.
„Упркос свим проблемима и иритацијама до ко
јих је долазило у разним православним парохијама
које сам посетио,“ рекао је Роб, „коначно сам при
ступио православној цркви због онога што бих могао
назвати ’мистични’ или духовни аспект који је толи
ко дубок, толико јак. Стално ме фрустрирају замр
шени односи који често постоје између Цркве и Др
жаве у различитим православним земљама. А брине
ме и крхки квалитет црквених структура, посебно
у Западној Европи и Сједињеним Државама. Изгле
да да је много тога последица унутарње слепоће за
православну духовну визију која је навела безбројне
милионе хришћана током векова да прихвате муче
ништво пре него да се одрекну своје вере. Ту страст
и посвећеност је данас тешко наћи. „Изузев,“ додао
је после кратке паузе, „на местима где хришћанима
прети истребљење, као на Блиском истоку.“
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„Претпостављам да сте и ви прошли кроз вашу
сопствену Шоу44“, узвикнуо је Адам. „Стаљин и ње
гова камарила су убили милионе рођених Руса, Је
вреја и других, док су нацисти давали све од себе
да униште мој народ у осталом делу Европе. Узгред,
не желим да будем увредљив, али зар вам не делује
иронично да су хришћани били најгори у прогања
њу оних за које су сматрали да су Христоубице?“
„Иронично, трагично и одвратно,“ одговорио је
Роб. „Ужасно је шта је све рађено у име Христа! Ово
је један од разлога што сам желео да одржим ову
малу серију говора о квантној теорији и хришћан
ској вери. Налазим да већина хришћана има слику
о Богу која је, као што сам рекао овим људима који
долазе на предавања четвртком увече, једноставно
’сувише мала’. Сувише мала и јадно неодговарају
ћа. Али што се тиче нас православних, морамо да
признамо да је то наша сопствена грешка. Често
смо прихватали као нормалне, па чак и пожељне,
православне свештенике и епископе који су кру
ти и секташки, више заинтересовани за правила и
прописе него за присуство и моћ Христа и Свето
га Духа у Цркви и у свету као целини. Дозволили
смо да се антисемитски језик и даље вуче у нашим
литургијским текстовима. А што се тиче теологије,
оставили смо је углавном скривену на неколицини
теолошких факултета и техничких часописа, који
су буквално недоступни лаицима. Или се објављу
је у књигама чији аутори покушавају да надмаше
једни друге у свом коришћењу езотеричног језика
44

Шоа (shoah), библијски термин који се користи од 1940.
године да опише холокауст, нацистичку политику истребљења
Јевреја. (Прим. прев.)
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и у својим полемикама којима циљају на ’пагане’ и
’јеретике’. Постоји неисцрпан извор духовног и ин
телектуалног богатства у православној традицији и
литургијском животу. Али веома често ми га пре
тварамо у формализовани ритуал и стерилне теоло
шке препирке, које су спремније да осуде неправо
славне за њихова ’лажна веровања’ него да њима и
нашем сопственом народу донесу Јеванђеље истине
и живота. Али упркос свему томе,“ додао је, „и сем
моје непосредне породице, православно хришћан
ство је највећи благослов мог живота.“
За тренутак су ућутали. Поред њих је прошао је
дан млади пар, држећи се за руке. Роб им се осмех
нуо и затим приметио да мора да иде у библиотеку.
Оставио је Фила и Адама за столом за шах, говорећи
како се религија тако лако претвара у скоро адик
тивну религиозност.
У прашњавом углу сале са архивом, Роб је нај
зад нашао чланак који је тражио. Када га је поно
во прочитао установио је да је мање занимљив него
што се он сећао. Још један сат је тражио унаоколо
погоднији материјал о свести. На крају је отишао
кући празних руку.
Средином поподнева зазвонио му је телефон.
Керол се јавила и чула да је Фил Шерман на другом
крају телефона. Фил ју је подсетио да су се пре не
колико недеља срели у цркви. Размењивали су љу
базности неколико минута пре него што је Роб ушао
у собу. Керол му је дала телефон.
„Робе,“ рекао је Фил, извињавајући се помало,
„надам се да ништа не прекидам. Али питам се да
ли бисмо могли да се поново састанемо негде то
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ком следећих неколико дана и наставимо наш раз
говор који смо започели јутрос? Заинтригирао ме је
твој покушај да пренесеш нашим студентима твоје
гледиште о неким традиционалним хришћанским
веровањима. Узгред, помало ме и збуњују начини
на који су представљени неки аспекти православне
вере, не толико у нашој парохији колико у неким
популарним књигама које сам нашао на полицама
у парохијској дворани.“
„Наравно, Филе, било би ми драго да разгова
рам с тобом о томе. У ствари, ако си слободан, за
што не дођеш касније данас поподне или вечерас,
па да проведемо неко време заједно. Али, сачекај
један минут.“
Роб је махнуо Керол да приђе телефону. Упитао
ју је шапатом да ли би могао да позове Фила и ње
гову жену на једноставну вечеру те вечери. Она се
одмах сложила. Роб се вратио телефону и упутио
позив. Фил је рекао да би могао да дође око пола
седам. Проверио је са својом женом и видео да је
жељна да им се придружи, посебно да боље упозна
Керол и да разговара с њом о стварима које колико
интересују толико и нервирају супруге презаузетих
чланова факултета.
После вечере, Керол и Пола Шерман су наиз
менично читале приче Томију. Спремиле су га да
оде раније у кревет, а онда су се сместиле у Кероли
ној канцеларији. У међувремену су се Роб и Фил по
вукли у мрачни али у удобан кабинет, набијен књи
гама, чланцима и разним студентским радовима.
Извукли су столице и сели насупрот један другом
за мали сто. Роб је био разбацао по њему књиге и
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забелешке које је користио да припреми предавање
за следећи четвртак увече. Гурнуо је ту гомилу на
страну, поставио шоље са еспресом између себе и
Фила и они почеше да разговарају.
„Што више читам,“ рекао је Фил, „утолико сам
више импресиониран виђењем Бога и света у хри
шћанској традицији, посебно јер долази преко дела
неких древних и савремених православних теолога.
Детаљно сам проучио неколико текстова људи као
што су Василије Велики, Григорије Богослов и Мак
сим Исповедник, мада је Максим био далеко испред
времена. Чак и у пристојном преводу налазим да је
неразумљив. Удобније се осећам са модерним пи
сцима као што су Лоски45, Шмеман46, Станилоае47 и
Вер48. Али ни они не говоре готово ништа о свету ка
ко га види наука, као да су теологија и наука две пот
пуно различите области. Рани Црквени Оци су бар
покушавали, са својим примитивним погледом на
стварност, да говоре о пореклу света и Божјом актив
ношћу у његовом стварању и у свему осталом. Али ма
45

Vladimir Nikolayevich Lossky (1953-1958), православни
хришћански теолог у изгнанству из Русије. Наглашавао је да је
theosis (обожење) главни принцип православног хришћанства.
Главна дела Мистична теологија Источне цркве (1957) и Виђе
ње Бога (1961). (Прим. прев.)
46
Alexander Schmemann (1921-1983), емигрант из Есто
није који је одрастао у Паризу. Православни свештеник, учи
тељ и писац. (Прим. прев.)
47
Dumitru Stăniloae (1903-1993), румунски православни
свештеник, теолог и професор. Радио је 45 година на свеобу
хватном превођењу на румунски језик грчке збирке текстова
о молитви, Philokalia (Добротољубље), које су писали Црквени
оци. (Прим. прев.)
48
Kallistos Ware (1934), енглески епископ и теолог, који
је у својој 24. години напустио англиканску и прихватио пра
вославну веру. Популарне књиге Православна црква (1963) и
Православни пут (1979). (Прим. прев.)
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колико да је дубоко и фасцинантно нешто као што је
Василијев Hexaemeron49, оставља ме незадовољним,
с обзиром да данас посматрамо пространи космос
кроз телескопе као што је Хаблов а мале ствари кроз
електронске микроскопе. Не знам ни за једног мо
дерног православног писца (а ни за неке друге, што
се тога тиче) који је заинтересован да истражи Бога и
свет на начин на који ти изгледа радиш.“
„Има их много,“ одговорио је Роб. „Само нису
баш много познати нити се рекламирају. Недалеко
одавде, на Универзитету Јужне Каролине, постоји
мали тим учењака који раде управо то, а постоје и
друге групе по земљи. Постоје такође и православ
ни теолози на католичким универзитетима, као што
је она утицајна група на Фордаму. Они се не фоку
сирају специфично на науку и религију, али обја
вљују разноврсне чланке који свакако садрже и те
ме које се односе на науку. Исто важи и за Енгле
ску и Француску. Проблем, опет, је што је толико
много од ових размишљања ’у кући’, на која широка
јавност не обраћа пажњу јер су сувише академска
или су скривена у непознатим публикацијама која
имају веома узак круг читалаца. Штета. Али то је
углавном разлог зашто покушавам да понудим она
кав садржај који имам на предавањима четвртком.
Узгред, наш први разговор у цркви је био главни мо
тиватор у разради ових предавања.“
„У реду,“ рекао је Фил жељно, „онда ми можеш
дати неку представу о томе о каквим стварима го
вориш?“
49
Василије Велики из Цезареје (329–379), Hexaemeron
(Шестоднев) описује шест дана стварања света. (Прим. прев.)
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„Наравно, ако хоћеш. Али не желим да те гња
вим са много детаља.“
„То није проблем,“ одговорио је Фил. „Ако поста
не сувише запетљано, Пола ће ме одвући одавде. Или
ако пређеш границу, једноставно ме отерај кући!“
„Где да почнем?“ питао се Роб наглас. „Нај
важнија поента коју желим да прикажем, мислим
да је ово. Стварност, то јест, крајња Стварност – је
потпуно трансцендента у односу на материјални
свет нашег свакодневног искуства. Та Стварност,
која је извор и крај свега и која даје крајње значе
ње свему, независна је од времена и простора. Па
ипак, у исто време, та Стварност је иманентна, на
лази се у свему и свакоме што постоји. Она се може
поимати као нека врста силе која ствара и одржава
све, од галаксија до субатомских честица, кроз про
стор и време. Она је суштински не-локална, и као
што кажемо за Свети Дух, он је свуда присутан и
испуњава све ствари.“ Један француски римокато
лички свештеник и научник, Тијери Мањин, иста
као је да за физичара, баш као и за теолога, ’quelque
chose échappe’, нешто суштински нам увек измиче
и остаје изван наше могућности коју имамо да то
разумемо или појмимо. Назови то Deus absconditus,
ако хоћеш. Али овај ’Скривени Бог’ није нипошто
несвестан или незаинтересован за наш живот, наше
потребе и нашу патњу. Мада је Он Апсолутна Ствар
ност иза и изнад свих ствари, Он је ипак интимно
ангажован – интимно и лично ангажован! – у људ
ском животу, његовој трагедији и крајњој судбини.
Ова Стварност, Бог, открива себе на разне начине.
Он то чини пре свега у особи Исуса из Назарета; али
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и у природном поретку, чак и у лепоти руже или на
лицу малог детета. У свом унутрашњем Бићу, Он
остаје непознат и несазнатљив. Ипак, Он нам даје
значење и наду свакоме ко крене на духовно ходо
чашће да ’потраже Његово лице’.
„Има једна мала изрека са којом француски сту
денти понекад морају да се носе на филозофским ис
питима: ’Tout est en tout, et réciproquement!’ – ’Све је
у свему и обрнуто!’ Звучи глупо, али кад размислиш
о томе она говори директно о овом појму да Крај
ња Стварност испуњава све ствари, и да је порекло
и циљ свих ствари. И обрнуто, да све ствари постоје
у тој Стварности и кроз њу. На крају крајева, Филе,
она се своди на ону загонетну али веома тачну изјаву
Џулијана Грина, ’Tout est ailleurs!’ – ’Све је другде!’
У хришћанској терминологији ово значи да све од
вредности и значења произилази из Трансценденци
је, из те Стварности изнад сваке стварности, која је
истовремено и далеко и бескрајно близу. Парадокс
на парадокс, али то је свет у којем живимо.“
„Оно што хоћеш да кажеш, ако те разумем,“ од
говорио је Фил, „је да Бог обухвата све у себи. Он
ствара све што постоји и наставља да то испуњава,
усмерава и даје му крајњу судбину. Та слика Бога
је много другачија од слике Бога са којом сам од
растао – коју смо ми мање или више створили по
нашем лику - који је створио свет, а онда је изашао
из њега и само се враћа с времена на време да би
творио нека чуда.“
„Тако је,“ наставио је Роб. „Та слика Бога је
потпуно неодговарајућа и у основи је лажна. Један
разлог зашто ценим рад који се данас одвија у те
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оријској физици је што неке истакнуте личности,
као што су Дејвид Бом и његови ученици, прика
зују свет као холограм. О томе сам говорио нашим
студентима, али не знам да ли сам им добро пред
ставио ту идеју. Свет је Целина и све је међусобно
повезано. Као холограм, сваки део и сваки аспект
света садржи целину свега. И то у толикој мери да
су наши утисци о одвојености, о индивидуалности,
једноставно погрешни. ’Tout est ailleurs,’ да. Али у
извесном смислу све је такође и ’овде’. Све ствари
су дубоко међусобно уплетене, тако да су појмо
ви раздаљине у простору и разлике у времену пуке
илузије. ’Tout est ailleurs, mai tout est également ici’;
све је овде у ономе о чему можемо да мислимо као о
’вечном сада’. У техничкој терминологији, то је оно
што подразумевамо под ’не-локалношћу’ и ’неодво
јивошћу’. Па ипак – и овде поново наилазимо на па
радокс – ово ни на који начин не компромитује је
динственост сваког људског бића, створеног по бо
жанској слици коју сви носимо, без изузетка. Ми смо
дубоко сједињени – можемо рећи ’сплетени’ – једни
с другима, као што смо и са Богом. Међутим, свако
од нас је позван да утаба свој сопствени пут ка сје
дињењу са том крајњом Стварношћу, са Богом који
ствара, воли и позива сваког од нас на јединствено
и вечно заједништво са Њим.“
„Можда је тако. Али ако јесте, како ступамо у
то заједништво?“ упитао је Фил. „Наравно, читамо
Библију, идемо у цркву, молимо се, и тако даље. Али
веома често осећам као да ове ствари којима су ме
учили још од како сам био дете стварно не постижу
ништа. Узми, на пример, молитву. Понекад могу да
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осетим као да заиста комуницирам са Богом, да Он
стварно чује шта ја кажем. Али толико често посто
ји и нека празнина, тишина, као да говорим самом
себи.“
„Мени помаже,“ одговорио је Роб, „да подсе
тим себе да је молитва не-локална. Немам појма
како она функционише, али могу да кажем ово.
Мноштво личних сведочења и све већи број лабо
раторијских тестова (који у мени изазивају велику
непријатност) показују очигледно да молитва делу
је. Мало је грубо рећи то овако. Међутим, оно што
хоћу да кажем је да кроз молитву прелазимо у јед
ну другу област стварности. Улазимо у домен који
је у суштини трансцендентан. Тамо наша молитва
делује тренутно. Молитва некако ствара сплетеност
између нас и оних за које се молимо. Молитва, на
пример, није уопште ограничена на брзину светло
сти. Она није као да ми шаљемо сигнал Богу, који
затим одговара шаљући друге сигнале особи за коју
се молимо, да оствари у животу те особе оно за шта
смо се молили: исцељење, опроштај или што год.
Претпостављам да већина људи гледа на молитву
на такав начин. Али то је наиван и у основи погре
шан начин за приступање том целом питању. Као
не-локална, молитва је као квантно поље које ис
пуњава васиону. Она сједињује нас и предмет наше
молитве у трансцендентно заједништво: сједињени
смо с том особом или тим особама, тако рећи, ’у
срцу Бога’. Будући таква, не би требало да буде ика
кве потребе за пролазак времена између нашег по
средовања и њеног дејства у животу друге особе. У
ствари, постоји доказ да молитва, као и античестице
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и неуронска активност, може под одређеним усло
вима да се простире уназад у времену. Ово значи да
је теоретски могуће молити се за нешто што се већ
десило, и да ће молитва на неки загонетан начин
утицати на исход. Ако је молитва заиста не-локална
и функционише под условима сличним онима који
се дешавају у квантној сфери, онда закони узрока и
последице ту једноставно не важе. Каузални однос
захтева пролазак времена и неко ширење по про
стору. Али молитва је стварност која је у суштини
изнад граница времена и простора. Ако сазнам да
ми је неки пријатељ погинуо у несрећном случају,
ово не значи да ће га молитва могично вратити на
зад у живот. То значи да је у Божјој вечности мо
ја молитва примљена и добродошла као фактор у
укупној судбини дотичног пријатеља. Бог ће учини
ти са њом оно што хоће. Али то значи да никада није
касно да се молимо!“
Фил је подигао обрве. „Стварно верујеш у то,
зар не?“ упитао је. Ово питање није изражавало ни
најмању нијансу ироније или скептицизма. Био је
једноставно изненађен и дирнут начином на који је
Роб говорио. Није био сигуран да ли је све то при
хватао. Али желео је да чује још.
После неколико минута, када су обојица поје
ли по коцкицу црне чоколаде која је стигла са ка
фом, Роб је поново проговорио. „Као и толико мно
го људи, Филе, тебе је помало фрустрирао и застра
шио Максим Исповедник. Међутим, постоји један
аспект његове мисли који би те могао занимати. По
ред нагласка који сам ставио на крајњу Стварност и
оно што Дејвид Бом назива Неподељена Целокуп
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ност ствари, постоји питање актуелизације вирту
елне стварности које игра велику улогу у квантним
феноменима. Ово се уклапа у идеју да све ствари
имају своје порекло у Богу и да Бог постоји у свим
стварима и кроз све ствари. Од кваркова до галакси
ја Бог је тај који очувава и одржава стварност кроз
простор-време. Ако овај сто на који се ти и ја насла
њамо постоји из тренутка у тренутак, и ако такође и
ти и ја постојимо, то је због тога што нека моћ, нека
трансцендентна ’божанска Енергија’ одржава све то
и даје му смер и сврху. Ово значи да сва створена
стварност има своје порекло у Богу и долази од Бо
га. Не као нека ’божанска еманација’ коју Бог лучи
као пасту из тубе, већ као стварност која је створена
ex nihilo, из апсолутно ничега. Мада она има божан
ско порекло, она је ипак створена стварност, која се
апсолутно и суштински разликује од Творца.
„Најбољи начин како да је посматрамо могао
би бити у смислу стоичког појма ’Логоса’, крајњег
Принципа који оживљава све што испуњава васио
ну. Ово је генеративна сила која је у пореклу свега
што постоји и она садржи у себи унапред постојеће
’форме’ створене стварности. Јустин Мученик у II
веку и Максим у VI и VII говорили су о овим форма
ма као logoi spermatikoi што је једнако ономе што је
Св. Августин називао rationes seminales. На почетку
Књиге Постања божанска Реч или Логос се појављу
је као ’чинилац’ стварања, кроз кога су постале све
ствари. Овај појам су, знаш, преузели Евангелиста
Јован, Павле у Колошанима, и аутор посланице Је
врејима. Према Максиму, свака појединачна ствар
ност поседује свој сопствени логос, који дефинише
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њену природу, њен ’разлог постојања’ и њену судби
ну. Француски православни теолог Жан-Клод Лар
ше (Jean-Claude Larchet) написао је обимну књигу
о Максиму. Ту он објашњава да је према њеном ло
госу, свака појединачна стварност постојала у Бо
гу потенцијално од све вечности. У датом тренут
ку, каже Максим, Бог у својој мудрости одлучује да
актуелизује ту могућност кроз чин стварања. Свака
стварност се ствара ’према свом логосу’ и према том
истом логосу Бог одржава ту стварност кроз време и
простор, да реализује њен пун потенцијал. Ово је,
чини ми се, еквивалентно виртуелном стању свих
ствари, које према квантној теорији постају актуе
лизоване чином посматрања. Као што ћу покушати
да објасним нашим студентима следећег четвртка
увече, верујем да се ова актуелизација остварује све
шћу Бога. Другим речима, Бог је моћ која ствара ло
госе и затим, по својој вољи, доводи сваки изабрани
логос из виртуелног стања потенцијалности у стање
актуелности. Да се пребацимо на језик квантне ме
ханике, Божја свест је та која изазива декохеренци
ју: колапс таласне функције неког кванта и одгова
рајући прелаз из виртуелног у актуелно стање.“
„Не могу да те пратим, пријатељу!“ узвикнуо је
Фил. „Жао ми је што нисам био у стању да слушам
твоја предавања студентима. Имаш ли нешто про
тив да се појавим у четвртак?“
„Наравно да не,“ одговорио је Роб. „Био би ви
ше него добродошао!“
У том тренутку Пола и Керол уђоше у собу. „Хај
де, драги,“ рекла је Пола. „Морамо да идемо кући и
да овим добрима људи оставимо мало од ове вечери
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и за њих. Поред тога, баба неће имати снаге да још
дуго да пази на наше мале.“
Када су Шерманови отишли, Керол упита му
жа како је прошло вече. Роб јој даде кратак резиме
разговора са Филом, и онда се обоје повукоше у ку
хињу на велику шољу вруће чоколаде. Пре него што
су легли у кревет, Роб је пресложио своје папире и
књиге на малом столу у кабинету. Размишљао је о
ономе што је покушавао да каже о Максиму и ло
гои-маствари. Слегнуо је раменима и надао се да ће
бити боље среће у изражавању својих поенти када
се студенти скупе за завршно предавање.

175

5.
Среда те недеље је падала 6-ог августа, на пра
зник Христовог Преображења. Био је то важан тре
нутак у православној литургијској години и свеште
ник из православне парохије, Отац Мајкл, је просла
вио вечерњу ’Божанску литургију’ или Еухаристич
ку службу. Било је присутно само око двадесет пет
људи, укључујући Рајнсове и Шерманове. Малим
хором је дириговала једна млада жена која је дипло
мирала композицију и глас на Крејтон-Лију. Њено
нежно, али чврсто дириговање довело је до тога да
је само неколико њих могло да испуни ову малу цр
кву a cappella, са дивном и дирљивом песмом. Њене
хармоније су постале језик вере: „теологија у звуку“
која је била комплементарна „теологији у боји“ мно
гих икона које су украшавале иконостас и околне зи
дове. Многи од присутних су били уморни од днев
ног рада. Па ипак већина њих је остала интензивно
усредсређена на свештеникове речи и гестове. Како
се служба одвијала, мирноћа и мир су постајали опи
пљиви. Ово је био сићушни фрагмент живота Цркве,
где човек ипак осећа пуноћу Заједнице Светаца и
присуство Христовог универзалног Тела.
У овој атмосфери Рајнс је замишљао да је ова
мала заједница верних холографски део универзал
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не Цркве. Био је то један мајушни део Целине, у ко
јој је сваки елемент био присутан. Овде је Еухарист
постао космички догађај, којем је председавао Ве
лики Првосвештеник, васкрсли и прослављени Син
Божји. Овде је такође пуноћа Цркве, њена „католич
ност“50, реализована, актуелизована, у једном дис
кретном тренутку у времену и простору.
Служба се завршила и сви су напустили цркву.
Отац Мајкл и његова ћерка су погасили свеће и по
равнали неколико столица у средини цркве. Затим
су је закључали. Напољу су затекли Роба, Керол,
Фила и Полу који су тихо разговарали испод једног
малог живог храста. Свештеник је свима пожелео
лаку ноћ, па су он и Џени почели кратку шетњу до
куће док су ова два пара наставили да разговарају.
„У цркви сам размишљао,“ рекао је Роб, „да па
рохијска заједница функционише више или мање
као холограм.“
„Ау,“ уздахнула је Керол. „Опет почињеш.“ Он
да се осмехнула извињавајући се свом мужу коме је
било помало непријатно.
„Не, стварно то мислим,“ одговорио је Роб. „Па
рохија је ћелија Једне, Свете, Саборне и Апостолске
Цркве. Па ипак, као део холограма она ’садржи це
лину’. Свака ћелија, сваки фрагмент Тела Христовог
представља пуноћу Цркве. Сваком локалном зајед
ницом председава Христ, Првосвештеник. Он је тај
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У теолошком смислу, за превод речи католичност
(гр. καθολικη - универзалност, општост), често се користи термин саборност као једно од четири обележја Цркве („једна,
света, саборна и апостолска Црква“ - Никејски символ вере).
Теолошки појам саборности представља окупљање у вери, љу
бави и слободи. Црква је једна, саборна и недељива, јер је у њој
Христос. (Прим. прев.)
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који у ствари слави сакраменте. Он је исто тако тај
који, кроз инспирацију Светог Духа, објављује спа
сење и живот кроз проповед и литургијске стихове –
бар у принципу. Наравно, на много начина локална
заједница не успева да буде то и понекад драстично
промашује. Али принцип остаје исправан: свака ће
лија Тела Христовог, универзална Црква, позвана је
да функционише као да је Целина. Ово је, чини ми
се, основно значење католичности.“
„Дакле зар универзална,“ узвикнуо је Фил, „није
квантитативна? Зар није сума мноштва индивиду
алних црквених јединица оно што сачињава цели
ну? Зар она – како да се изразим – није више егзи
стенцијална?“
„Претпостављам да можеш тако да кажеш,“
одговорио је Роб. „У сваком случају, мислим да не
можемо да побегнемо од појма – фундаменталног
уверења – да је свака локална црквена заједница
микрокосмос целине. Можда ова чињеница даје бар
мало наде за истински екуменизам. Црква је у не
ком погледу расцепана на мноштво малих комада,
као исечак из холограма. Али можда, као и холо
грам, сваки мали део садржи ’информацију’, сушти
ну целокупне, универзалне реалности. Неки од тих
комадића могу бити мутнији од других (!), али ми
слим да је безбедно рећи да је Бог присутан и акти
ван у сваком од њих и кроз сваког од њих. Због тога
кажемо ’ми знамо где је Дух, али не знамо где није!’
Међутим, рекавши то, битно је да не западнемо у
неку врсту релативизма који види да је сваки холо
графски делић Цркве подједнако испуњен Божјом
благодаћу и животворним присуством. Очигледно
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је да није, као што већина евангелиста, заједно са
проповедницима ’Јеванђеља просперитета’ и њима
сличним, чини веома јасним.“
„Робе,“ рекла је Пола, „говорио си пре неко вече
да је Еухарист центар и испуњење живота Цркве. Ја
сам одгајана у неколико протестантских парохија где
је главни акцент био на слушању Божје Речи (кроз
понекад неподношљиво дуге проповеди) и служењу
другим људима, посебно сиромашним и повређе
ним. То сам веома ценила. Они такође прослављају
Тајну вечеру с времена на време. Али то свакако ни
је била главна поента живота заједнице. Она је при
казана пре као ’спомен’ који би се исто тако могао
прославити и са соком од грожђа и комадима хлеба
из пекаре, колико и са вином и просфором51. Осећам
велику разлику између онога што сам доживела тамо
и узимања причешћа овде, као што смо управо ура
дили. Не могу то да објасним, али бих заиста била
захвална ако би могао нешто о томе да кажеш. У ку
ћи нам је једна рођака која пази на децу, тако да ако
имаш још неколико минута, ја бих у сваком случају
волела веома много да чујем шта имаш да кажеш.“
„А и ја,“ додао је Фил. „Бојим се да не знам како
католици и православци могу да буду толико увере
ни да хлеб и вино заиста постају Тело и Крв Христо
ва, а не само представе или слике, као икона. Да ли
речи које свештеник изговара заиста ’мењају’ ства
ри које нудимо у извор божанског живота?“
51
Просфора (грч. Πρόσφορον - „приносим“) је квасни
хлеб кружног облика који се користи при служењу литургије у
православној цркви. Просфора, заједно са вином, представља
дар Цркве Богу. Ти дарови се, на Литургији, узносе Богу, да би
се потом као освећени, као Тело и крв Христова, раздавали
народу. (Прим. прев.)
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„Не,“ одговорио је Роб емфатично. „Не постоји
ништа магијско у томе. Речи Литургије немају ни
какву посебну моћ саме по себи. Као и свака мо
литва, оне су само призивања. Оне позивају Светог
Духа да сиђе ’на нас и на ове дарове који се овде ну
де’, као што каже текст службе. Оно што се дешава у
току Литургије, која се одвија постепено од почетка
до њеног краја, је да Бог одговара на наше призива
ње и сам обавља ту ’промену’.
„Ја на то гледам овако. Мада нисам уопште си
гуран да би се католички и православни теолози сло
жили или користили исти језик да изразе оно што је
вероватно најнеизрецивија мистерија од свих. За
падне Цркве - католичка, англиканска и неке друге
– већ дуго времена покушавају да објасне шта се де
шава у Еухаристији када се говори о ’транссупстан
цијацији’. Неколицина православних извора кори
сти ову терминологију, али то није истински еле
мент православног учења. Речено прилично грубо,
’транссупстанцијација’ учи у основи да ’случајни’
елементи хлеба и вина – њихове спољашње карак
теристике као што су изглед, текстура, укус, и тако
даље – остају непромењени, док се ’супстанца’ или
суштина тих елемената трансформише у Тело и Крв
Христову. То је Аристотелов језик и он никада није
био стварно прихваћен у Источним Црквама. Грч
ки текстови еухаристичке Литургије (које су пре
узели Руси и остали) говоре о ’метаморфози’, која
се често преводи једноставно као ’промена’. Цела
служба је посвећење, али посебно еухаристичка мо
литва која садржи ’речи институције’, anamnesis или
спомен и посвећење у ужем смислу. Срце целе Ли
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тургије, како теолошки тако и у смислу њене књи
жевне структуре, је реченица која завршава спомен:
’Твоје рођене од Твог рођеног нудимо Ти, у име свих
и за све!’ Цела служба, другим речима, представља
реципрочно нуђење између нас и Бога. Он нам нуди
земаљске елементе пшенице и грожђа. Ми од њих
правимо вино и хлеб, или векне просфоре, којим Му
узвраћамо понуде. Он затим ’шаље’ Светог Духа на
нас и на ове дарове, да их ’промени’, да их ’прео
брази’ у Тело и Крв Христову. Ми прихватамо ове
ствари као крајњи извор живота, наговештај веч
ног Банкета на који смо позвани да учествујемо у
Краљевству Божјем. Ово је основна шема, како је
ја разумем. Све је понуда. Бог нуди себе нама, кроз
Крст Христов и еухаристичке дарове, а ми му зауз
врат нудимо себе. Због тога се Литургија завршава
са слањем верних у опште друштво, да наставе Хри
стов рад ’за живот и спасење света’.“
„Ја још увек не схватам како хлеб и вино ствар
но постају Тело и Крв Христово,“ приговорио је
Фил. „Шта се стварно дешава? Или то морамо да
припишемо ’мистерији’?“
„Не мислим тако,“ одговорио је Роб. „Да, то је
сте мистерија. Али ’мистерија’ је само друга реч за
’сакрамент’. Овде се ради о томе како Бог себе чини
приступачним на начин који је – мислим да то мо
жемо рећи – онтолошки. У Еухаристији Он нам ну
ди веома стварно учешће у Његовом сопственом бо
жанском животу. Како се то догађа? Шта је то што
нам омогућава да стварно једемо Тело Христово и
пијемо крв Христову?
„Најпре, мора да нам буде јасно да не говори
мо о Христовом телу и крви какви су били када је
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висио на Крсту. Неки мистици су имали искуство у
коме су стварно кушали то месо и пили ту крв ка
да су примали Свето Причешће. По мом мишљењу,
то је застрањење. Православно разумевање тога је
да ми примамо причешће у Телу и Крви васкрслог и
прослављеног Христа. Ово је Христ у своје две при
роде, божанској и човечанској. Али то човечанство
је преоб ражено тако да више није оно што је било
пре него што се Христ отелотворио и преобразио
га својим Васкрсењем и Вазнесењем. Када се Христ
’вазноси у небо’, он извршава потпуну обнову људ
ске природе. Он је, такорећи, враћа у стање лепоте
и савршенства које је Бог наменио за њу пре онога
што називамо Пад, који значи наше лично отуђење
од Творца Живота проузроковано нашим грехом и
побуном.“
Роб је заћутао за тренутак, а затим наставио.
„Али то не даје одговор на твоје питање о томе шта
се заиста дешава када се извршава промена од хле
ба и вина до Тела и Крви прослављеног Христа.
„Волим да на то гледам на овај начин. Ви сте
сви макар мало упознати са појмом суперпозиције.
О томе сам говорио нашим студентима на састанци
ма четвртком увече. Покушавао сам да објасним да
облици суперпозиције и сплетености постављају су
протности једне поред других или, у сваком случају,
предмете или друге реалности које су у другачијим
физичким стањима. Један пример је Шредингерова
чувена мачка у којем је она и ’мртва’ и ’жива’ све
док је не опазимо отварањем кутије у којој се нала
зи. Други пример је дуалност талас-честица о којој
си ме чуо да сам говорио раније. Електрон, на при
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мер, може да се понаша и као честица и као талас.
Зависно од тога како поставимо експеримент, мо
жемо да опазимо да је он или у једном или у другом
облику.
„Не могу то да докажем ни на који начин, али
верујем да сличнe суперпозицијe или сплетености
постоје између материјалних, ’земаљских’ елемена
та хлеба и вина и божанског, ’небеског’ Тела и Крви
Христове које примамо на Еухаристији. Два ради
кално различита стања – назовимо их ’материјал
но’ и ’духовно’ или ’иманентно’ и ’трансцендентно’
– суперпонирана на такав начин да та стања постају
сплетена. Да употребимо можда једну грубу анало
гију, информација о небеском Телу и Крви се кому
ницира на земаљски хлеб и вино и тиме их ’тран
сформише’ или ’мења’ у стварну супстанцу оних
божанских реалности. Чини ми се да су феномени
суперпозиције и сплетености уверљивији начин да
се замисли Еухаристичка мистерија од других обја
шњења као што је класично разумевање ’транссуп
станцијације’. Али то је питање које ћу морати да
оставим теолозима!“
Вечерња светлост је брзо нестајала. Из тамног
облака у даљини бљеснула је муња тако да је за тре
нутак осветлила лица ова два пара, претварајући их
у аветињски бела. Гром који је затим уследио тргао
их је, а ехо је убрзо био праћен лупњавом крупних
кишних капи по дрвећу и по тротоару.
„Боље да кренемо у брда,“ рекао је Фил. „Робе,
видећемо се сутра увече. Лаку ноћ обома.“
Њих четворо дођоше до својих аутомобила док
их је локални пљусак натопио, као и све око њих.
183

Престао је скоро чим је и почео и оба пара су се
одвезла, мокра до коже. Када су стигли кући, Роб и
Керол су платили дадиљу и загрлили Томија за лаку
ноћ. Он се мало пожалио што га је поквасила мокра
одећа његових родитеља. Пресвукли су му пиџаму
и очитали кратку молитву, па га гурнули у кревет.
Пре него што су се Роб и Керол свукли и отишли
под туш, попили су своју ноћну шољу какаоа и ма
ло поразговарали о конверзацији коју су имали са
Шермановима изван цркве. Кероли је требало не
колико минута да преусмери мисли свог мужа са
литургијских ствари на нешто више брачно. Он је
полако пристао, али му је било драго што јесте. То
ми је чврсто спавао и вече се завршило у сплетеном
блаженству.
Следећег јутра, Роб је затекао Адама за његовим
уобичајеним столом у фоајеу факултета. Био је наг
нут над ђевреком и шољом кафе и разговарао са јед
ним младим афро-америчким студентом инструкто
ром кога је недавно запослила Маргарет Ванденберг
за Одсек математике. Они махнуше Робу да им се
придружи. Узео је кафу, кроасан и примерак дневних
новина, а затим привукао столицу и сео између њих
двојице. Слушао је док је новодошлица, Брајан Син
глтон, обавештавао Адама о пројекту на којем је ра
дио за математички разред у гимназији. Тема је била
реални и имагинарни бројеви. Брајан је покушавао
да објасни како квадрат неког стварног броја може
да има за резултат негативну вредност, ако се ствар
ни број помножи са имагинарним бројем i, који је
квадратни корен од -1. „На пример,“ рекао је Брајан,
„можемо да трансформишемо стварни број 3 у има
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гинарни број 3i, који нам, када се дигне на квадрат,
даје производ -9.“
„Фасцинантно,“ рекао је Адам, док је грицкао
свој ђеврек. „Нисам сигуран да видим у чему је по
ента тога, али је занимљиво… На чему још радиш?“
Брајан се широко осмехну, захвалан за могућ
ност да мало разговара о својој страсти која је често
изгледала да је само његова.
„Покушавам да уведем кватернионе у један од
разреда,“ реко је поносно.
Роб је и даље ћутао. Адам се закашљао и при
знао да се овај конкретан предмет није појављивао
на његовим постдипломским курсевима биологије.
„Па шта је то у ствари?“ упитао је Адам, погле
давши летимично Роба.
Брајан поче да објашњава да већина пробле
ма у множењу укључују комутативне прорачуне.
„То јест,“ наставио је, „рецимо да ће оператор зна
ка множења довести до истог резултата који год да
је редослед бројева у питању. На пример, 2x3=3x2.
Редослед бројева 2 и 3 је неважан, резултат је исти.
Ово није случај са кватернионима, који су некому
тативни. Један човек по имену Вилијем Хамилтон је
почетком 1840-тих тражио начин да прикаже тачке
у тродимензионалном простору коришћењем сло
жених бројева. Установио је да није могао успешно
да множи три координате које дефинишу неку тач
ку на равни, али операција би успела ако би мно
жио ’четворке’ које је потом назвао ’кватерниони
ма’. Они су генерално приказивани са четири ствар
на броја a, b, c и d, при чему се последња три множе
са јединицама i, j i k и дају a+bi+cj+dk.“
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„Претпостављам да имају неку изузетно прак
тичну примену,“ узвикнуо је Адам суво док је жвр
љао неколико напомена на папирном салвету. Бра
јан је наставио да говори још мало, наводећи њихо
ву корисност за прављење прорачуна који се односе
на такве ствари као што је тродимензионална рачу
нарска графика. Адам је слушао учтиво док је Бра
јан давао закључно објашњење и отишао на час. Роб
је завршио кафу и погледао новине које је раширио
преко половине стола.
„Заиста не могу да вас пратим, људи,“ признао
је Адам. „Али нешто што је онај млади момак рекао
о имагинарним бројевима, натерало ме је да се за
питам. Гедел52 и људи као што је он изгледа да веру
ју да бројеви постоје независно од људског разума.
Да ли мислиш да је то истина? Наравно да ’реални
бројеви’ постоје, као што је Брајан говорио. Али да
ли то значи да је простор некако пун целих бројева
са покретним зарезом? Знам да то звучи апсурдно.
Али шта ти мислиш?“
„Мислим,“ одговорио је Роб, „да све што може
мо да кажемо је нешто овако. Бројеви, као и ноте,
постоје на одређени ’виртуелни’ начин у томе што
имају потенцијал да постану актуелизовани у фор
ми математичких формула или музичких компози
ција. Ипак је то занимљиво питање, које се директ
52
Kurt Fri
e
drich Gödel (1906-1978), је
дан од глав
них
оснивача модерне математичке ере у метаматематичкој ло
гици. Познат по својим Теоремама непотпуности, које спадају
у мали број кључних теорема у математици 20. века. У свом
филозофском раду Гедел је формулисао и бранио математич
ки платонизам, гледиште по којем је математика дескриптив
на наука или алтернативно да је појам математичке истине
објективан. (Прим. прев.)
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но уклапа у неке од оних ствари које покушавам
да пренесем мојим студентима четвртком увече. У
извесном смислу, целокупну реалност карактерише
тај потенцијал. Ако квантне честице могу да постоје
у виртуелном стању, ’између идеје и реалности’, он
да изгледа разумно да исто важи и за математичке
симболе (реалне и имагинарне бројеве, операторе,
итд.) и музичке хармоније. Да ли можемо да идемо
одатле до идеје да конкретни бројеви у ствари лебде
тамо унаоколо, не могу да кажем. Свакако не звучи
веома вероватно. Али опет, теоретичари суперстру
на ће тврдити да су фермиони и бозони – све фун
даменталне честице и силе које постоје – резултат
вибрација сићушних влакана енергије. Као што сам
истакао мојим људима, те ’суперсиметричне’ стру
не можда испуњавају васиону музиком. Питање би
онда било да ли музику треба сматрати виртуелном
или стварном.“
„Тешко ми је да разумем,“ одговорио је Адам,
„да замишљам независно постојање слободно леб
дећих нота тамо негде. То ми изгледа још мање ве
роватно од независног постојања бројева. Све је то
сувише чудно.
„Питам се да ли је то ишта чудније од имаги
нарних бројева и кватерниона о којима је говорио
Брајан,“ рекао је Роб замишљено. „Чудно је. Тек
што помислим да сам почео да разум
 ем шта је су
штина реалности, људи почну да постављају оваква
питања. Цела ова ствар је више него чудна.“
Адам устаде од стола, покупи салвету на којој
је жврљао забелешке о Брајановим коментарима
и стрпа је у џеп. Махнуо је Робу у знак поздрава и
отишао својим путем.
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Касније тог поподнева, Роб је отворио свој лап
топ да провери електронску пошту. Нашао је пору
ку која му је послата само неколико минута раније.
Била је то некаква шаљива песмица, компонована у
његову част:
A + би где је i =√-1 →a + bi + cj + dk
Сви бројеви које користе математичари
Држе се широких комутативних услова,
Док Хамилтонове кватернионове форме
Крше алгебарске традиције норме,
И задовољавају његове најватреније амбиције.
Тај геније је један од привилеговане неколицине
Који доносе у своју област нешто запањујуће ново
Мада бих више волео на нађем задњу бројку од пи,
Морам понизно да признам другима да сам ја
Једва у стању да решим два плус два!
Била је потписана „Са симпатијама, Адам.“
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6.
До средине августа рана јутра су почела да се
бивају свежија и мање тешка. Већ неколико дана
Рајнсови и Шерманови су планирали седмодневни
одмор на планинама Блу Риџ које су се надали да
посете почетком септембра, непосредно пре почет
ка новог семестра. Када је Пола извршила резерва
ције за све њих у хотелу са доручком близу Блоуи
 нг
Рока, обе породице су се састале у суботу ујутро у
дому Рајнсових да финализују планове и донесу од
луку о прецизној маршрути. Керол и Роб су спреми
ли доручак и таман док су седали за сто у патиу када
је телефон зазвонио. Био је то Отац Мајкл.
„Робе,“ рекао је, „надам се да те не зовем су
више рано јер је субота. Али овде ми је један до
бар пријатељ који би веома волео да те упозна. Он
предаје на теолошкој школи на Универзитету Дјук и
прилично је заинтересован на основу оно мало што
сам могао да му кажем о предавањима која држиш
некима од твојих људи на Крејтону. Мора да се вра
ти вечерас. Има ли икакве шансе да га доведем код
тебе у неко време данас, макар и на неколико ми
нута?“
„Наравно да можеш,“ одговорио је Роб. „У ства
ри, зашто ти и он не дођете одмах сада и придружи
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те нам се на доручку. Фил и Пола су овде. Имамо
јаја, мафине и кафу, али ви сте више него добродо
шли. И доведи Рејчел са собом.“
„Најлепше ти хвала,“ одговорио је Мајкл. „Реј
чел проводи дан код своје мајке, али могу да пове
дем Џени да се игра са Томијем, ако није проблем.“
„Наравно да није!“ рекао је Роб. „Они су велики
другари и то ће окупирати Томија док ми будемо
разговарали.
Двадесет минута касније Отац Мајкл се упарки
рао пред улазом. Поздравио је свакога и представио
им свог пријатеља, Аристотела Заниса. „Он је Грк,“
рекао је Мајкл глумљеним шапатом. Занис се исце
рио и са минималним акцентом замолио све да га
зову Тели.
Њихов гост је предавао на Универзитету Дјук
током протекла три семестра. Докторирао је на
Богословском факултету у Солуну. После неколи
ко година када је радио као асистент предавач на
свом некадашњем факултету, преселио се у Сједи
њене Државе и неко време предавао на малом те
олошком семинару у Роуноуку. Књига коју је обја
вио о библијској херменеутици привукла је пажњу
неколицине чланова факултета на Дјуку, и после
неколико развучених преговора, запослио се као
асистент професор за Нови Завет. Телијево главно
интересовање је било почеци хришћанства и развој
раних хришћанских заједница око Медитерана. Већ
је уживао високо поштовање својих колега као екс
перт за Светог Павла, посебно за апостолово кори
шћење литургијских материјала за излагање његове
христологије.
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Када су се сви сместили за столом у патиу, Пола
и Керол су послужиле кајгану и јаку кафу. У међу
времену, Томи и Џени су наизменично љуљали јед
но друго на љуљашци од аутомобилске гуме у зад
њем дворишту. Мушкарци су неко време ћаскали
о Телијевом академском пољу и студијама које је
завршио. На крају се разговор окренуо ка данашњој
Цркви и академским установама.
„Један разлог зашто сам желео да те упознам,
Робе, је што ме брине тужно стање апологетике у
данашњој академској клими. Све је постало полари
зовано, између слабог и често ирелевантног ’еванге
лизма’ с једне стране, и пуког историцизма, с дру
ге. Кљукамо наше студенте теологије чињеницама о
Библији, историји Цркве, и тако даље, али им мало
или уопште не помажемо да то све асимилују у се
бе да би могли да живе и проповедају са уверењем.
Претпостављам да је моја највећа забринутост што
више нема правих пророчанстава. Имамо мноштво
специјалиста у свакој могућој и немогућој академ
ској области, али смо изгубили теолошку визију која
је потребна да се све то саопшти на смислен начин
збуњеном, незаинтересованом и скептичном свету.“
„Бојим се да је то истина,“ одговорио је Роб. „Че
сто мислим о ономе што је Александар Шмеман ре
као о одређеној групи утицајних библијских учењака
и теолога данас и њиховој фиксацији на историјске
чињенице: ’Они све знају’, рекао је, ’и ништа не разу
меју!’ Нараво да желимо чињенице. И потребна нам
је историја. Али ако је то циљ свега тога, онда оне
немају никакву стварну сврху. То је начин на који
формирамо наше студенте теологије. Од њих пра
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вимо учењаке уместо пастире и слуге. На нашим се
минарима они добијају одређени степен знања, али
већина њих нема појма како да га пренесу – како да
објаве јеванђеље – као извор наде и живота.“
„Исто важи и за наше парохијске цркве,“ додаде
Отац Мајкл. „Већина наших проповеди су ’предава
ње’ уместо ’проповедање’. И ја сам крив за то. Као
што је Тели рекао, ових дана влада несташица про
рока. У сваком случају, истинско прорицање је дар
који тужно мали број нас има: објавити и убедити
људе око нас да је њихово виђење ствари трагично
ограничено, и да је свет у својој дубини стварно ме
сто невероватне мистерије и лепоте. Да нам је Бог
заиста дао сврху, као што тврди Роб, и да изван на
ше незасите жудње за ’стварима’ постоји широка
област значења, истине, славе! Како ја то разумем,
то је главни разлог зашто је Роб желео да припреми
своју серију предавања четвртком увече коју држи
некима од бивших студената са Крејтона.“
„Било би сјајно ако бих могао да успем у томе,“
одговорио је Роб. „Већина људи који су похађали
ова предавања изгледају озбиљно и посвећено. Ра
дознали су да сазнају какав је свет и шта га то по
креће. Претпостављам да могу малкице да им по
могнем. Али, као што каже Тели, њима је потребан
прави пророк да би им пренео ту поруку.“
Размишљао је један тренутак и затим наставио.
„Заис та је иронично. Многи од њих, као и већина
мојих колега, сматрају ме наивним јер говорим о
стварима које се не могу доказати или чак видети.
Па ипак они – а и ја такође – говоре све време, са
одлучним изразом ауторитета, о субатомским че
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стицама и универзалним пољима која исто тако не
можемо видети. ’Ах’, кажу они, ’али ми можемо да
видимо дејство у акцелераторима честица!’ Са мо
је стране, ја могу да видим дејство Бога и духовне
стварности у животима веома много људи око мене
и чак могу да осетим нешто од тога у себи, ма коли
ко да је минимално. Али за њихов начин мишљења,
то се не рачуна. ’Апологетика’ је за већину нас да
нас сведена на извињавање другим људима за веру
коју ми имамо, а они немају!“
„Да ли је оно што радиш на тим предавањима
неки облик апологетике?“ упита Тели.
„Нисам сигуран да бих то могао тако назвати,“
одговорио је Роб. „Не покушавам да прозелитизу
јем или чак да ’евангелизујем’ у конвенционалном
смислу. То једноставно не одговара публици као
што је моја, а ни студентима који студирају било
шта друго сем неке богословске школе. Али у ме
ри у којој покушавам да отворим умове неколицине
људи за Стварност која је иза свега и да уверим бар
неколико њих да је васиону створио и да је одржава
Бог који је заиста воли целу, као и нас, онда би ваљ
да могао да то назовеш неком врстом апологетике.“
Керол је ушла са свежим тигањем кајгане, по
служила је и затим села поред Поле. Деца су цичала
и смејала се и потпуно уживала у сопственом дру
штву. Одрасли су их посматрали неко време, а за
тим се вратили на питање физике и њене релевант
ности за теологију. Поставили су Робу још неколико
питања о његовом приступу квантној терорији и ка
ко она, по његовом мишљењу, може да осветли из
једног другачијег угла ствари као што је доктрина о
Тројству и стварању света. Тели никада раније није
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разматрао паралеле или аналогије које је Роб напра
вио за своје слушаоце, као ни како је искуство Божјег
интимног присуства и ангажовања у свету и људском
животу довело до закључка да је стварање света ре
зултат непрекидне божанске акције. Посебно га је
интригирала мисао да је крајња божанска Стварност
она која ствара све ствари и одржава их све кроз вре
ме неодвојива од библијског Бога који себе откри
ва као родитеља, понизног и саможртвујућег. Није
могао сасвим да схвати како се цела васиона може
појмити као огромни холограм. Али га је привлачи
ла и уверавала идеја да све што постоји, укључујући
људски живот, потиче из неке дубље, трансценден
талне реалности која се разумно може назвати Бо
гом. Постепено су се сложили са Робовим појмом да
је Христ, вечни Син Божји, заиста ’архетип’ људског
постојања и да је стварни смисао у животу ’славити
Бога и заувек уживати у Њему’, као што пише у ста
ром Реформисаном катихизису. Тели је мало прити
снуо Роба да му објасни библијско тврђење да је сва
ко људско биће створено ’по Божјој слици’, као што
су изјављивали Црквени Оци, да од живота направи
непрестано ходочашће ’по Божјем лику’53.
53
Књига постања 1:26. У стандардном преводу Библије
Ђура Даничића овај стих гласи: ’По том Бог рече: да начинимо
човјека по својему обличју, као што смо ми…’ не постоји ова
дистинкција између Image (обличје, слика) и Likeness (лик). У
преводу Луја Бакотича ова дистинкција је сачувана и овај стих
гласи: ’Затим Бог рече: Да начинимо човека по обличју и по
прилици нашој…’ мада је значење мање јасно од енглеских
превода: Then God said, „Let Us make man in Our image, accor
ding to Our likeness; или „Let Us make man in Our image, after
Our likeness’ – Да начинимо човека по нашој слици, према на
шем лику. – Зашто је овде коришћена множина (да сачинимо,
по нашем…), сасвим је друго питање. (Прим. прев.)
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Ово их је одвело у област етике, која је на крат
ко скренула на питања политике и социјалне прав
де. Фил је замолио за још једну шољу кафе. Пола
му је испразнила џезву у шољу, па су сви закључили
да треба да иду кући. Тели је морао да спреми рад
за предстојећи библијски семинар на Дјуку, док су
остали желели да донесу одлуку којом марш-рутом
да иду кроз Блу Риџ планине. Отац Мајкл је повео
Џени која је желела да остане код Рајнсових, чак и
ако је то значило да ће морати да преноћи код њих,
али се њен протест брзо завршио, па су се она и То
ми невољно поздравили. Тели се захвалио на разго
вору и обећао да ће остати у контакту. Када су сви
отишли, Роб и Керол су очистили сто и упутили се у
кухињу да оперу судове.
Тог поподнева Керол је ушла у Робов кабинет.
Он је у рукама држао главу и испустио суморан уз
дах. „Свест,“ рекао је. „Шта је дођавола свест? Про
читаш десет књига о тој теми и нађеш десетак раз
личитих дефиниција. Неуролози кажу једну ствар,
филозофи кажу нешто друго, а мистици само ћуте и
осмехују се. Све је то веома фрустрирајуће.“
Керол приђе свом мужу иза леђа и поче нежно
да му масира рамена. „Тек је субота,“ рекла је. „Још
увек имаш неколико дана да то разјасниш. Само на
стави да и даље размишљаш и да се молиш за то.
Биће ти јасно. То се увек дешава.“
„Да,“ рече Роб снуждено. „Само се надам да ће
се то десити пре четвртка увече. Ово је последње
предавање које ћу одржати тим људима. Како да им
објасним оно што је најзначајније у њиховом живо
ту? Како да их уопште заинтересујем за то питање?“
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Керол га је пољубила у прерано оћелавело ме
сто на глави и вратила се у кухињу. Роб пружи ру
ку ка столу поред њега, извади дебелу фасциклу са
чланцима, препуну слика мозга снимљених скене
ром и дијаграма неуронских веза, и спусти је на
угао свог радног стола. Затим је узео пар књига ко
је је прочитао раније о ‘свесној васиони’ и ‘физици
свести’. Ове су му биле од помоћи, али нису биле ни
близу погодне за Робово најосновније питање: У ка
квом је односу свест према мозгу, према уму, и пре
ма ономе што хришћани и други називају душом?
Током следећа три дана Роб је већином оста
јао у својој канцеларији и појављивао се за понеки
оброк и неколико сати сна. На његово олакшање,
предавање планирано за четвртак је одложено јер
је један акредитовани тим долазио у посету уни
верзитету. Ово му је дало још мало времена да се
усредсреди на своје предстојеће предавање бившим
студентима. На крају је признао Кероли да осећа
све већу стрепњу над чињеницом да ће морати да
објасни ’свест’ својој публици у четвртак увече. Ни
је имао то осећање још од када је полагао испите
за докторат годинама раније. У то време био је на
ивици исцрпљености и готово спреман да дигне ру
ке од те целе ствари: године студирања у којима је
и уживао и у којима се презнојавао, и од тезе која је
представљала пробој у његовој области специјали
зације. Упорност и одлучност су му омогућили да
напорним радом прође кроз то – по цену његовог
друштвеног живота и неколико изгубљених кило
грама. Целу недељу дана пошто је одбранио докто
рат, једва да је могао да устане из кревета. Сада је
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осећао исту врсту премора и стрепње са којима је
морао да се носи као и тада. Идеја му је дошла са
свим изненада, током претходних неколико дана.
Није имао појма зашто. Радовао се тим сесијама са
дипломираним студентима са факултета и другим,
и потпуно је уживао у дијалогу који је имао са љу
дима који су били колико радознали толико и мо
тивисани. Коначно му је синуло да је та стрепња
углавном потицала од чињенице да је он физичар,
навикнут да ради са математичком прецизношћу у
области којом је овладао боље од многих од својих
колега на другим универзитетима. ’Свест’ је била
нешто друго. Није желео да се његово предавање
заврши неуспехом. А ипак је осећао да је та тема
изнад њега. Зашто ју је уопште и поменуо? Можда
би неко са одсека за психологију или филозофију
могао да баци мало светлости на овај проблем ума
и свести. Што се тиче њега, осећао је да је дефини
тивно ван свог елемента.
Неколико година раније, Роб је нашао утеху и
увид у једној збирци текстова духовних отаца Ис
точне Цркве званој Филокалија, која се обично пре
води са ’љубав према лепоти’. Да би скренуо сво
је мисли од следећег четвртка и усредсредио се на
нешто друго, извукао је један од томова са полице,
одувао прашину и прочитао неколико кратких пасу
са. Одмах му је упала у очи тема која се понављала
и која је изгледала више него релевантна за његово
трагање за разумевањем свести. Тема се односила
на оно што су Црквени Оци назвали nous54, и коју су
54
Грчка реч, која значи ум, разум – интелигентан, сврсис
ходан принцип света, божански разум за који се у неоплатони
зму сматра да је прва еманација Бога. Придев од речи nous је
noētikos - ноетски и значи оно што се односи на свест. Најпо

197

препознали као највиши аспект душе. Описали су
је као центар духовне ’интелигенције’, рационалну
способност која је склона паду у грех и кварежност,
а ипак у стању и да опажа трансценденталне истине.
Следећих неколико сати, Роб је прошао кроз
речник појмова који је нашао у својој библиотеци
древних грчких и сиријских духовних текстова, да би
прикупио што је више могуће информација о ’ноет
ском’ опажању. Тражио је један индекс за другим да
би пронашао релевантне пасусе. Овај појам му није
био нов. Стално га је сусретао током читања за време
сопственог Великог поста и других читања. Увек га
је занимао. Али тек сада је схватио да је nous држао
кључ за разумевање свести који није био ограничен,
као у већини текстова на ту тему, на функционисање
неурона и сличних карактеристика људског мозга.
„Ако заиста уведем ову тему,“ помислио је,
„Берт Смодерс и Маргарет Ванденберг ће ме ра
запети на стубу срама без милости!“ Био је акутно
свестан да би свако помињање ’душе’, као говор ’ан
ђела’, изазвало реакцију нескривеног подсмеха ме
ђу колегама. Мада су били толерантни на теорије
’дух је примарнији од материје’, ’колективно несве
сно’ и ’синхроницитет’, на било какав наговештај да
постоји ’духовна интелигенција’ која је у стању да
опажа трансценденталне (не-локалне) вредности и
реалности, реаговали би са презиром. Многи од њих
осећали су се увређено ако би неки члан њихове
знатији часописи који се данас баве проучавањем феномена
свести су амерички Институт за ноетске науке (The Institute
of Noetic Sciences (IONS), који су 1973. године основали бив
ши астронаут Едгар Мичел и финансијер Пол Темпл и Ноет
ски Журнал (The Noetic Journal) интердисциплинарни науч
ни часопис који се бави проучавањем физичке основе свести.
(Прим. прев.)
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гилде изражавао веровање у тако нешто. Изградити
предавање на таквом појму било је не само недоту
павно, било је неопростиво.
Рајнс је размишљао о својој размени мишљена
са Смодерсом на последњем састанку факултета.
Оставила га је нервозним, али је ипак одлучио да
мора да уведе појам ноетског опажања у свако раз
матрање о свести. Интуитивно је осећао да би тај
појам могао да објасни разноразне феномене, од
паранормалних искустава до молитве.
Освануо је четвртак ујутро и Рајнс се осећао
опуштено и радовао се у ишчекивању вечерашњег
предавања. Он, Милер и Шерман су се окупили за
опуштеним доручком на једном мирном месту у
мензи на кампусу. Адам склони свој рад, донесе још
једну шољу кафе за сваког од њих и седе преко пу
та Роба. Погледао је свог пријатеља за тренутак пре
него што је поставио питање које га је мучило још
од како су он и Роб први пут разговарали о значају
квантне теорије за артикулисање одређених аспека
та хришћанске вере.
„Не желим да те доводим у непријатну ситуаци
ју, Робе,“ рече Адам, „али кад год сам те питао која
је твоја представа о Богу, ти си помињао ’искуство’,
твоје и других хришћана. Питао сам се шта у ствари
подразумеваш под тим. Говориш о личном ’духов
ном искуству’ као да ти оно даје челични доказ, не
само о постојању Бога, већ и о некој врсти интим
ног заједничарења које имаш са Богом. Рекао си ми
да си чак имао и искуство да мртви људи комуни
цирају са живима. Није звучало ’медијумистички’.
И знам да те не привлаче такве ствари као што су
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зомбији и духови. Дакле, о чему ти у ствари гово
риш? Шта мислиш кад кажеш да верници могу да
имају неку врсту ’директног искуства’ Бога па чак
и контакт са покојницима? Озбиљно, не желим да
доведем у питање твоја веровања. Једноставно бих
волео да знам на чему си их утемељио, како су она
постала витални део твог живота и погледа на свет.“
„Није ми ништа лакше да на то питање одгово
рим сада,“ одговорио је Роб, „него што је било пр
ви пут када смо разговарали о томе. Када сам био
студент у Француској, једна католичка калуђерица
је покушала да ми објасни како она то разуме. ’Бог
је’, рекла је, ’сместио у срце сваког од нас неугасиву
чежњу за собом.’ Претпостављам да је то та чежња
коју осећам више од свега. Ја је не измишљам. Она
је једноставно ту. Понекад је то једноставно нејасна
чежња за значењем, за које осећам да лежи изнад
простора-времена и граница физичке васионе. А
некада је то инстинктивно уверење да нисмо сами,
да је нека величанствена и благонаклона Сила при
сутна у свету и да води сваког од нас – укључујућу и
тебе, Адаме – ка некој крајњој судбини која се само
може описати речима као што су ’испуњење’, ’ра
дост’, ’лепота’ и ’љубав’. Свако осећа бар мало од
тога с времена на време. Тужно је да ми најчешће
бирамо да испунимо ту празнину нечим другим, а
не Богом. Лакше је носити се стварима као што су
новац, моћ, секс, забава и другим опипљивим ства
рима него се борити против наших најгорих скло
ности на непрестаном путу ка Обећаној земљи или
Краљевству небеском, или како год то треба да зо
вемо. Било да то препознајемо или не, нас у сушти
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ни мотивише чежња за Богом. У дубинама оног што
писац псалама назива ’тајним срцем’ многи од нас
знају да Бог не само да постоји, већ и да нас боље
познаје него што ми икада можемо упознати себе. У
најјаднијим тренуцима мог живота доживљавао сам
Његово присуство и саосећање. То је помало као
квантна механика. Не могу то да објасним, заиста
не могу то да разумем. Али знам да је то стварно и
да дефинише начин на који ствари постоје.“
„Видим на шта циљаш,“ упаде Адам. „Сећам се
једног живог искуства које сам имао пре много го
дина у цркви једног древног манастира на Кипру.
Ушао сам у мрак у цркви и једноставно тамо стајао,
све док ми се очи нису прилагодиле, па сам могао
да разазнајем силуете људи који су стајали и мо
лили се у тишини. Постепено сам могао да видим
фреске које су покривале зидове и стубове. Један
млади свештеник је почео појање о нечему што сам
касније схватио да су били Псалми. Када је мала
гомила напустила цркву, ја сам остао, удишући та
мјан и слушајући ехо онога што сам управо био чуо.
Све је прошло кроз мене. Није то била само есте
тика, дивљење прелепој литургијској традицији. Би
ло је то, као што ти кажеш, Присуство. Присуство
Бога и безбројних ходочасника који су током веко
ва посећивали то место и ту се молили. Тишина ми
је стварно говорила. Не могу ни ја то да објасним.
Али никада у животу нисам био тако уверен да смо
увек били и да још увек јесмо окружени Заједницом
светаца: мноштвом веома живих ’покојних’ који су
тај свети простор испуњавали светошћу. Ти волиш
да цитираш Достојевског, Робе. У тој једноставној
201

древној каменој цркви ја сам разумео – у ствари
осетио – по први пут истину појма да ће ’Лепота
спасти свет’. Звучи помало чудно рећи то на овај
начин, али ’стравични’ Бог је стварно ’предиван’!
То ми је постало јасно на посебно моћан начин за
време ускршњих служби које славимо у нашој ма
лој парохијској цркви. Не више од ’два или три за
једно’, а ипак сам могао да осетим – да доживим и
спознам – да је ’Бог са нама’. Са нама, у нама и кроз
све. И увек ће бити, чак (могу само да се надам) и
када сам потпуно заокупљен нечим другим и жи
вим у мом сопственом уском, скученом простору.
Чини се да и у најмрачнијим тренуцима Он може да
прожме све својом светлошћу. И као што ти кажеш,
својом лепотом.“
Неколико минута ова тројица су ћутала. Адам је
буљио у своју шољу са кафом а затим рекао: „Схва
тио сам да сте обојица имали доживљај Бога, нечега
што вам даје дубоко осећање мира па чак и радости.
Не могу да кажем да сам ја то икада доживео. Мо
жда је део мог отпора последица моје неспособно
сти да проникнем у оно што ви подразумевате под
Заједницом светаца. Говорите о присутности Бога.
Међутим, некако то изгледа неодвојиво од идеје да
то искуство укључује и гомилу мртвих људи. Знам
да сте обојица уверени да се живот наставља и по
што умремо. Али шта подржава ту идеју да људи с
оне стране могу некако да комуницирају са нама и
ми са њима?“
„Пре свега,“ одговорио је Роб, „не смемо да за
боравимо да је живот енергија и да се енергија не
може ни створити ни уништити. Она може само
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прећи из једног стања у друго. Ово важи и за енер
гију која даје живот људима као и сваком другом
облику живота. Када нешто или неко умре, долази
до трансформације на неколико нивоа. Физичко те
ло ће се распасти. У случају људи, то је ’прах пра
ху’, али се то односи само на ’физичко тело’. Апо
стол Павле говори о овоме на крају прве послани
це Коринћанима55: ’Сије се тјело телесно, а устаје
тијело духовно’. Физичко тело се трансформише у
другачији начин постојања, другачије испољавање
људског постојања. Чини се да Павле мисли да ће
се ово догодити на крају времена, на дан Страшног
суда. Али за оне који умру, сама смрт означава крај
времена. Они постају, речено прилично глупо, ’нелокални’. Њихова ’суштина’, такорећи, се очувава
кроз принцип очувања енергије. Ово важи за свако
живо биће, као и за све што постоји.“
„Сећам се тако добро,“ наставио је „првог пута
када сам носио леш.“
Адам и Фил подигоше свој поглед са зделе це
реалија и загледаше се у њега, зачуђени и помало
збуњени. Роб је наставио.
„У то време сам живео у једном малом енгле
ском селу изван Кембриџа. Парох и његова жена су
ми издали собу у кући мало ниже низ улицу од њи
хове куће. Једног јутра нешто пре шест, зазвонио је
телефон. На линији је био парох и питао ме да ли
бих могао да му помогнем. Водећи члан парохије
је управо умро док се туширао и његова успани
чена жена је позвала пароха да га обавести шта се
десило. Стигли смо неколико минута касније и за
55
Прва посланица Коринћанима 15.44, превод Вук Ст.
Караџић
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текли постаријег човека - звао се Пол - како лежи
на поду испод туша, умро је од срчаног напада. По
дигли смо га и однели у спаваћу собу, положили на
кревет и покрили чаршавом. Био сам упознао овог
човека прилично добро и према њему осећао ве
лику наклоност. Парох је урадио све што је могао
да утеши ожалошћену удовицу. Ја сам у међувре
мену неколико минута посматрао тело испружено
на кревету. Буљио сам у лице и непокривене гру
ди и руке. Мисао која ми је прошла кроз главу са
необичном снагом, била је: ’Ово није Пол!’ Била је
то љуштура, позната али ипак и веома страна. Пол
није био ту, то је све. Он је ’отишао’. Отишао – где?
То нисам могао да изразим речима. Оно што је би
ло сигурно било је да он није ’мртав’; он је отишао,
негде другде. Енергија која је сачињавала његово
биће, такорећи, трансформисала се у неки други
облик, неки други израз који је ван сваке сумње у
мом уму представљао оно што је апостол назвао
’духовно тело’. Узгред, после његове смрти, Полова
жена и ћерка су обе доживљавале његово прису
ство које је било опипљиво и непорециво. И знале
су да то нема никакве везе са ’духовима’. Знале су
и осећале Полову личност и његову молитву. Без
бројни други људи имали су исто искуство са сво
јим вољеним покојнима. Физичка смрт није крај.
То је пасхална трансформација која доводи до ко
начног ’квантног скока’ са једног нивоа постојања
на други, са постојања где смо као сенке у овом
свету времена и простора, до живота с оне стра
не који уједињује ту особу у безграничној љубави и
радости са Васкрслим Христом.
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„Мада су они у другој димензији бића, другој
стварности, покојници су такође у стању на неки за
гонетан начин да остану у заједништву са нама, та
козваним ’живима’. Њих не спречавају границе вре
мена и простора као што спречавају нас. Хиљадама
година уназад људи су имали директно искуство ко
муникације са ’мртвима’. Ово је важан елемент хе
брејске и хришћанске традиције, који се налази и у
Старом и у Новом завету. Тамо се то обично сматра
грешним па чак и опасним, уколико се ради о ме
дијумима или ’духовима’. Па ипак од времена ране
Цркве, хришћани су били уверени – на основу свог
личног искуства – да можемо тражити посредовање
оних који су отишли пре нас. У црквама које су по
свећене неком мученику или неком другом светом
лицу, често сам осећао присуство свеца или света
ца, баш као што осећам присуство покојних чланова
породице са којима сам био посебно близак. Опет,
ништа од овога не могу да докажем. Али на основу
’искуства’ о коме разговарамо, потпуно сам уверен
да ја и свако од нас има могућност да учествује ов
де и сада у ’великом облаку сведока’, који је описан
на крају посланице Јеврејима56. Заједница светаца
је стварна и безброј људи је овде да сведочи да кроз
посредовање чланова те заједнице долазило је до
остварења онога што само можемо да називамо чу
дима. Узгред, на језику Светог Павла, сваки крште
ни хришћанин се назива ’светац’. То није само озна
ка светости, ка којој смо сви позвани да стремимо.
56
Посланица Светог Апостола Павла Јеврејима 12.1 - За
то и ми, имајући око себе толики облак свједока, одбацимо
свако бреме и гријех који нас лако заводи, и са стрпљењем хи
тајмо у подвиг који нам предстоји. (Прим. прев.)
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То је идентитет, име које означава да ма колико да
смо можда у јадном или духовном стању, ми припа
дамо Богу. И то ’припадање’, још једном, нас диже
из домена времена и простора тако да смо непре
стано у Његовом присуству, било да смо физички
живи или мртви.“
„Разумем шта кажеш,“ одговорио је Адам, „али
да будем искрен, не могу а да не осећам да је оно
што ти доживљаваш као ’религиозно искуство’ – би
ло Бога или мртвих људи – у ствари (извини ме што
то кажем) нека врста пустих жеља. Добро те позна
јем, Робе, па знам да си потпуно искрен у ономе
што кажеш. Знам и да не примаш здраво за готово
оно што други људи говоре о својим искуствима. Ти
стварно мислиш да Бог постоји, да је Он интимно
укључен у наше животе и да можеш лично да ко
муницираш с Њим. Међутим, још увек не разумем
на чему засниваш то уверење осим на томе што ти
желиш да је истина. Ово је отворено питање, али где
ти је доказ?“
Роб је заћутао за тренутак, а онда је погледао
Адама и поновио, „Не могу да докажем да је оно
што осећам истина, бар не на начин који би задо
вољио неког агностичког, а ипак знатижељног, на
учника. Цела ова ствар са ’искуством’, о којој овде
говорим, лежи изван области научног истраживања.
Оно што одржава моју веру и мој живот није доказ.
То је уверење – утемељено опет на ономе што знам
да је истина, јер сам то доживео, искусио. Ја не мо
гу да докажем да волим Керол и Томија. Не могу да
вам докажем да гајим пријатељство које ти, Фил и
ја делимо. Ова осећања љубави, наклоности и разу
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мевања су сувише субјективна. Она су моја осећања
и она не припадају никоме другом. Ипак, ако раз
мислите о томе, цео живот је такав. Ми упознајемо
ствари углавном преко искуства, а не преко рацио
налне дедукције. Ово важи и у случају науке. Ако,
на пример, пратимо разумевање ствари копенха
геншке школе, организујемо експеримент, који зах
тева посматрање или мерење. Резултат сваког мере
ња се сазнаје путем искуствене повратне информа
ције. У овом смислу, дакле, ’искуство’ је интегрални
део научне процедуре као што је и део религиозног
испитивања.
„Коначно, Адаме, мислим да је једино што мо
гу да кажем као одговор на твоје питање ово: По
стоји у дугој историји Цркве – да не помињем међу
следбеницима других великих религија – огроман
корпус сведока за искуство о коме говорим. Када
читам стварно пажљиво, на пример, библијске хим
не и литургијске поеме које су стваране вековима,
непрестано ме погађа њихова моћ, њихова лепота и
оно што бисмо могли назвати њихова ’интуитивна’
истина. И то је такође субјективно, то је мој начин
на који опажам елементе онога што називамо света
Традиција. Али поента је да ја нисам сам који та
ко реагује. То је реаговање на оно што је на мене
пренесено традицијом безбројних других људи чији
су животи били коренито промењени њоме, готово
увек на ново стање бића у којем они зраче радост,
мир и љубав.
„Мноштво људи, у прошлости као и данас, било
је дирнуто, испирисано па чак и исцељено духовним
текстовима Цркве, њеним литургијским химнама и
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молитвом и њеном иконографијом. Једноставно по
нављање ’Исусове молитве57’ или ’Молитве срца’, на
пример, одржавало је хришћане у време болести,
депресије, природних несрећа и рата. Једноставни
крик ’Господе смилуј се!’ може да нас пренесе кроз
тренутке када имамо нападе сумње, кривице, гне
ва или било којих других осећања које Црквени оци
називају ’страстима’. Говоримо да је Информација
’физичка’ стварност. Па, то су и благодат и милост.
Узгред, термин ’милост’ је превод грчког појма који
се односи на уље. Молимо Бога да сипа своју ’ми
лост’ по нама на начин на који су у античко време
људи сипали уље на главе почасних гостију. Моли
тва ’Господе смилуј се’ није одбрамбено преклиња
ње да нас Бог не казни, као што толико много људи
изгледа да мисли да јесте. Она више изражава жељу
– духовну чежњу – да Бог на нас сипа пуноћу своје
исцељујуће и прочишћујуће благодати. И ту благо
дат, ту милост, такође спознајемо искуством.
„Волео бих кад би могао да разговараш са не
ким од монаха, како мушкарцима тако и женама,
које познајем и чији животи су потпуно предати
трагању за Богом. У ретким тренуцима када са дру
гима деле своја искуства – у којима има и пакленог
духовног рата као и преображујуће благодати божје
милости – очигледно је да су они дошли до интен
57
Исусе Христе, Сине Божји, помилуј мене грешнога или:
Господе Исусе Христе, смилуј се мени грешнику. Овај зазив на
зван ’Исусова молитва’, или молитва срца, понавља се све док
не постане непрестан, уједначен с ритмом дисања и откуца
јима срца. Овај начин молитве, који најчешће користе пра
вославни верници, доводи до чистоте срца, до искуства ми
лосрђа Божјега и Његове присутности у нама, до сједињења и
преображења човека и космоса. (Прим. прев.)
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зивно личне спознаје о ’трансценденцији’ која није
заснована на разуму. Они улазе у крајњу и сублим
ну Стварност које лежи у основи свега створеног. И
ако су верни свом позиву и истрајни да га прате све
до краја, они живе тако потпуно у Божјем присуству
пуном љубави да, као што многи од њих тврде, више
не знају да ли су на земљи или у рају. Они пролазе
изван смрти и у вечни ’живот’, чак и у баналности
свакодневног света. Они живе ’у Богу’ баш као што
знају да Бог живи у њима.“
Завршили су доручак и испили преостали део
кафе. Фил устаде и рече, „Имам час у једанаест,
па боље да кренем. Робе, волео бих да присуству
јем твом предавању вечерас, ако је то у реду. Ако је
било ко од вас заинтересован за византијске интри
ге из 14-ог века између два Јована – Кантакузена
и Палеолога – више сте него добродошли да ми се
придружите у учионици кроз неколико минута. Ме
ђутим, биће ми потребно више од два сата само да
научим студенте да изговарају ова имена мање или
више исправно. Мада верујем да вас двојица имате
боље ствари да радите…“
Покупио је своју зделу и шољу кафе, а и ова
двојица учинише исто. Док је свако ишао својим пу
тем, Адам је размишљао о ономе што је слушао по
следњи сат и нешто више. Могао је да схвати шта
су Роб и Фил рекли о присуству, па чак и о лепоти
Бога. Оно што није могао да свари била је идеја да
неки невидљиви, покојни рођак можда хода управо
иза њега.
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7.
Рајнс је стигао у амфитеатар четврт сата пре
него што је требало да се појаве његови студенти
и њихови пријатељи. Истресао је је пепео из луле,
обрисао наочари и извукао фасциклу из кожне ак
тен-ташне коју му је Керол дала претходног Божи
ћа. Једна њена страна била је излепљена налепни
цама. Неке познате интернет странице (<arXiv.org>;
https://journals.aps.org/prl/recent; укључујући То
мијеву омиљену <winniethepooh.disney.com>). Остале су приказивале сцене места која је Роб посећи
вао да одржи предавања и води семинаре за време
његовог постдокторског боравка у Европи. Често би
неколико минута зурио у једну од тих слика, пушта
јући мисли да му одлутају назад до људи и догађаја
којих се још увек радо сећао.
Док су људи почињали да попуњавају седишта
испред њега, Роб је приметио да је његово послед
ње предавање привукло већу гомилу него обично.
Већина лица су била позната, али многа и нису. Та
кође су се појавила и неколицина његових колега,
али ни Берт Смодерс ни Маргарет Ванденберг нису
били међу њима. Фил Шерман је ушао кроз задња
врата и сишао ниже да би сео поред Адама Милера.
Роб им је климнуо главом обојици и за узврат добио
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охрабрујући осмех. Проверио је велики часовник
који је висио у позадини сале и видео да је време да
почне.
„Добро вече свима,“ почео је. „Ово је шестo и
последње предавање у овој серији о квантној тео
рији и њеним импликацијама за разне аспекте хри
шћанског учења. За оне од вас који нису били ов
де прошли пут или који су изгубили нит предавања
од нашег последњег састанка, волео бих да вечерас
почнем са резимеом неколико тачака које сам на
гласио пре две недеље. Онда ту су била и питања
онога што називамо ’сплетеност’ и ’суперпозиција’.
Сплетеност омогућава тренутни приступ информа
цији из једног квантног подсистема посредством
добијања информације о другом подсистему. Ка
да два кванта једном дођу у интеракцију и постану
сплетена, они се могу раздвојити било ком произ
вољном раздаљином и опсервирање стања једног ће
тренутно одредити стање другог. Опсервирајте фо
тон А са хоризонталним спином и његов сплетени
’близанац’ Б ће имати вертикални спин. Не постоји
проток времена, чак и ако су ова два удаљена све
тлосне године један од другог. Ово је због тога што
се два сплетена фотона понашају као један једини
ентитет. Они не крше закон специјалне релативно
сти по коме ништа не може да се креће брже од бр
зине светлости, јер их сплетеност чини независним
од времена. Стога саму интеракцију, као и фотоне,
описујемо као ’не-локалне’.
„Квантна суперпозиција обухвата линеарну
комбинацију или суму двају или више физичких
стања који производе једно друго квантно стање,
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које може али не мора укључити сплетеност. За на
ше сврхе, можемо да мислимо о два суперпонира
на стања као помирење привидно неконзистентних
или контрадикторних услова. На пример, они од вас
који су упознати са принципима квантног рачунар
ства свесни су да квантни бит или кубит може бити
истовремено и нула и један. Међутим у класичном
свету нашег свакодневног искуства, бит мора би
ти или једно или друго. Изгледало би да је супер
позиција ограничена на микрокосмос, свет веома,
веома малог. Међутим, научници све више почињу
да схватају да постоји потпуни континуитет изме
ђу макро- и микрокосмоса. Другим речима, спле
теност и суперпозиција карактеришу реалност на
сваком нивоу: између елементарних честица, ато
ма и молекула, али такође између особа и предме
та из нашег свакодневног искуства. Као што ћемо
видети касније, ови феномени такође карактеришу
и трансценденталну реалност и наш однос са њом.
Све ствари потичу из једног крајњег креативног Из
вора који многи од нас називају ’Бог’. И све што Бог
дозива из непостојања у постојање је на неки начин
сплетено са Њим као Творцем.
„Један број најфундаменталнијих елемената
хришћанске доктрине је аналоган феномену квант
не суперпозиције. Међу њима је укључено и оно што
можемо да назовемо апоријама или нерешивим за
гонеткама: наизглед нелогичне или контрадиктор
не карактеристике као што је кубит који је и нула и
један, или фамозна Шредингерова мачка која је и
жива и мртва. Примери које сам користио укључу
ју парадоксалну (или боље, антиномијску) природу
212

Бога као Тројства, и Једног и три; две природе Хри
ста, и људску и божанску, хришћанина и као ’свеца и
грешника’, носиоца Божјег лика али и заглибљеног
у грех и исквареност, и Цркву и као трансцендентну
моћ божанске славе која обухвата ’Заједницу Света
ца’ и као слабу и понекад искварену институцију ко
јој је потребно непрестано обнављање или ’рефор
мација’. Сваки од ових је у суперпозицији привидно
некомпатибилних или противречних елемената, а
ипак сваки сачињава кохерентну целину.
„За хришћанске вернике, можда најважнија од
ових суперпозиција, у коју је најтеже проникнути,
је идеја да је Бог бескрајно изнад свега што можемо
да појмимо, изнад све створене реалности, а ипак у
исто време Бог је ’бескрајно близу’. Он је порекло
и темељ сваке реалности, трансцендентан и има
нентан. Он је као суперкосмички Ум који је узрок
постојања свих ствари којима даје значење, и крај
њи телос или сврха коју треба испунити у есхато
ну, крајњој тачки Његове креативне и спасилачке
активности. У исто време, Он одржава кроз време и
простор сваку особу, сваку ћелију, сваку субатомску
честицу коју је створио. Бог је крајња Мистерија,
несазнатљив и незамислив у Својој најунутарњијој
суштини. А ипак он је присутан и активан у сваком
аспекту постојања, било трансцендентних реално
сти или нас самих у нашим свакодневним послови
ма. Он је описан као ’божанска Тама’ као и Извор
’нестворене Светлости’. Свака галаксија и космич
ка маглина дугује своје постојање Њему. Па ипак,
у религиозном искуству током векова спознато је
да је Бог такође створио и да одржава сваки људ
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ски живот. Специфичније, у хришћанском искуству
спознато је да је Бог саможртвени извор agapê или
Љубави. Карактеристичан по својој бескрајној моћи
и величанствености, Он је у исто време и понизно
Присуство које борави у ономе што апостолска тра
диција назива ’храмом срца’.
„Од свог детињства многи хришћани имају у
свом уму слике Бога које имају мало везе са Оним
који је откривен у лику и делу Исуса Христа. Већи
на слика које имамо о њему су у ствари једностра
на искривљења за која постоји велика потреба да
их исправимо. Западне теологије имају склоност да
нагласе улогу Бога као Судије и често га приказу
ју као да ’нас доводи у искушење’ да нас тестира и
да врши освету над нама када не успевамо да буде
мо на нивоу. Као реакција на ову карикатуру, многи
људи више воле да замишљају Бога као неку врсту
гигантског, доброћудног Деда Мраза, који станује
тамо негде ’горе’, спреман да одговори на нашу мо
литву и да нам да оно што највише желимо. За неке
друге који имају више научне склоности, Бог се по
има као нека космичка Сила која ствара све ствари,
али ипак уопште нема никакав лични однос са људ
ским бићима, лицима за које Свето писмо свеједно
изјављује да су носиоци његовог Божанског Лика.
Ови и многи други појмови које имамо о Богу су
груба искривљења. Да, Бог је Судија, баш као што
је и милостив Отац који излива на своју децу обиље
самилости и благодати. Међутим, између ово двоје
мора се очувати равнотежа ако желимо да замисли
мо Бога како открива Себе у историји, у Светом пи
сму и у нашем личном искуству.
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„У овом погледу често мислим о изјави коју је
давно дао један еминентни професор на једном од
највећих теолошких семинара. Био је бриљантан и
речит, и давао одговоре на питања дугим, ангажова
ним беседама. Једног дана после предавања окру
жило га је неколико студената и упитала провока
тивно, ’Професоре, шта је Ортодоксија?’ Очекивали
су да ће његов одговор бити компликован и дуго
трајан. Он их је погледао и одговорио једноставно,
’Ортодоксија је одсуство једностраности.’ Затим је
отишао. За оне који су разумели, то је био савршен
одговор. Аутентично хришћанство, за људе који на
стоје да живе по њему, то је управо одсуство једно
страности, неравнотеже. Свака јерес, свако искри
вљење истине, као што можемо видети из проучава
ња историје, је последица неравнотеже. Превелики
нагласак на божанској природи Христа, на пример,
може довести до монофизитизма, учења да Исус
има само божанску природу, што доводи у питање
његову људску природу. Ако се превелика тежина
стави на његову људскост, добија се модеран облик
несторијанства, потпуне одвојености између Исуса
из Назарета и ’Христа вере’ или божанске Речи Бож
је. Битно је да одржимо равнотежу и потпуну ин
теграцију између божанске и људске природе Сина
Божјег. ’Оно што није узео на себе, није искупљено,’
изјавио је Григорије из Нисе. Да једно лице Тројства
није узело на себе пуноћу људске природе, не напу
штајући ништа од своје божанске природе, онда се
оно за чим хришћани жуде као ’спасењем’ никада
не би могло догодити. Да Исус није био истински
’Богочовек’, као што тврди патристичка традиција,
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онда људска бића никада не би могла да ступе у за
једништво са Богом или у учешће у животу Бога. Да
отелотворени Син Божји није ’сишао’ у смрт да би
својим васкрсењем уништио демонски загрљај ко
јим је смрт шчепала сваког од нас, онда, да се по
служимо литургијским језиком, ’они у гробовима’
никада не би уживали у пасхалној победи која води
из сенке смрти до светлости вечног живота у прису
ство тројединог Бога љубави.“
Рајнс је за тренутак осмотрио свој аудиторијум,
а затим наставио да говори.
„Знам да овде нисте због проповеди,“ рекао је са
малим осмехом, „али сам желео да вам то понудим
као мали увод у главну тему за вечерас. Хоћу посеб
но да говорим о једној теми коју сматрам исто оно
лико тешком и неразумљивом као и било коју другу
у физичким и биолошким наукама. Тема је порекло
и функција свести, нешто о чему су бројни научни
ци и филозофи говорили и писали, али веома ма
ли број њих је заиста разумео. Морам да признам
да је ни ја стварно не разумем. Реч ’свест’ користи
мо скоро свакога дана. Има храбрих покушаја да се
овај феномен анализира, али је спектар дефиниција
велик готово колико и број људи који говоре о томе.
Пак, мислим да можемо рећи неколико ствари, бар
са хришћанске тачке гледишта, које повезују увиде
из квантне теорије као и из трезора вере.
„Већина биолога, као и многи физичари, ви
де стварност као фундаментално механицистич
ку. Они не желе да имају икакве везе са дуализмом
’дух-материја’, дистинкцијом коју је Рене Декарт
направио између материјалног тела и нематеријал
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ног ума или душе. По картезијанском гледишту, ум
је нематеријална ’супстанца’ која је у интеракцији
са мозгом али не произлази из њега. Карактеристи
ка материје, укључујући и физичко тело, је простор
но ширење и кретање, док је карактеристика ума
мисао. Са друге стране, такозвани ’физикалисти’
или материјалисти виде и сам ум као део физичке
стварности који на неки тајанствен начин долази из
мозга и једно је са њим. По овом гледишту, свест по
тиче изнутра и ограничена је на мозак. Када особа
умре, мозак престаје све активности и свест нестаје.
„Чувени представник овог гледишта је Мари
Гел-Мен58, бриљантни добитник Нобелове награде
који је написао познату књигу Кварк и јагуар. ГелМен је атеиста. Он такође чврсто верује да је ’нау
ка граница свега’. Његов скептицизам (могло би се
рећи његов ’сцијентизам’) наводи га да одбаци по
јам не-локалности, за који тврди да је ’злоупотре
ба језика’. А јак антропички принцип сматра ’тако
бесмисленим да не заслужује никакву даљу распра
ву’. Његов став је сажет у изјави ’мора да има не
ки редак савремени научник који верује да постоје
посебне ’менталне силе’ које нису биолошке већ у
крајњој линији физиохемијске, у природи. Као што
ћу покушати да истакнем, број савремених науч
ника који су уверени да нематеријалне ’менталне
силе’ заиста производе свест стално расте. И треба
да нагласимо да они који се држе стриктно матери
јалистичког приступа питању свести нису у стању
да реше фундаментални проблем како наша субјек
58
M. Gell-Mann, The Quark and the Jaguar (New York: He
nry Holt, 1994), p. 116.
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тивна искуства могу да проистекну из чисто физич
ких процеса у мозгу.
„Кристоф Кох59 је нешто мало отворенији од
Гел-Мена по питању постојања Бога и позитивног
односа између науке и религије. У својој књизи
Свест, он себе духовито назива ’романтичним ре
дукционистом’. Највише га је инспирисао Франсис
Крик60 са којим је и много сарађивао и који је за
једно са Џејмсом Вотсоном открио молекул ДНК,
откриће за које су заједнички добили Нобелову
награду. Кох је поставио основно питање како су
бјективна осећања настају у нашем искуству. Како
заправо уопште доживљавамо искуство било че
га? Шта је извор осећања и других елемената на
ше перцепције? Ово је Дејвид Чалмерс61, истакнути
аустралијски филозоф, популаризовао као ’тврди
проблем’ у проучавању свести. Проблем се односи
на то зашто настају осећања која прате свест о сен
зорним информацијама. Такве информације нам
долазе у форми qualia или субјективних свесних
искустава. Питање које се обично поставља ради
разазнавања опажених сенсација је ’Како изгледа
59

Christof Koch (1956), амерички неуронаучник познат
по свом раду на неуронским основама свести. (Прим. прев.)
60
Francis Crick (1916-2004), један од великих британских
научника, најбоље познат по свом раду са Џејмсом Вотсоном
(James Watson) који је довео до идентификовања структуре
ДНК 1953. године. Ово откриће молекуларне структуре дезок
синуклеинских киселина показало је њен значај за пренос ин
формација код живих створења. (Прим. прев.)
61
David Chalmers (1966), филозоф ума чија је каракте
ризација свести као ’тврдог проблема’ поставила веома висо
ке стандарде за разумевање ума. За њега је ’проблем квантне
механике скоро исто онолико тврд колико и проблем свести.’
Током последње две деценије он непрестано поставља два пи
тања ’Које је место свести у природи?’ и ’Шта је стварност из
ван квантне механике?’ (Прим. прев.)
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када…?’ На пример, можемо да питамо ’како изгле
да видети црвено или укус белог лука?’ Амерички
филозоф Томас Нагел62 је поставио чувено питање,
’Како изгледа бити шишмиш?’ Ово питање није баш
толико неозбиљно како звучи. Да би се истражиле
мистерије свести, неопходно је разумети како нам
та способност омогућује интеракцију са светом око
нас. Свест шишмиша се потпуно разликује од наше,
јер се његова перцепција квалија радикално разли
кује. Ми не можемо да учествујемо у шишмишовом
субјективном искуству једења инсеката или слепом
летењу или у спавању наопачке у висећем положа
ју у некој влажној пећини. А ипак и шишмиш и ми
смо свесна бића. Због тога што је перцепција квали
ја субјективна, не можемо рећи чија је перцепција
стварности ’исправна’ – шишмишова или наша.
„Где долази до интеракције ума и тела? За Де
карта и многе данашње неурологе, одговор је у епи
физи (пинеалној жлезди). Амерички анестезиолог
Стјуарт Хамероф63, заједно са британским физича
рем и математичарем Роџером Пенроузом64, тврди
62
Thomas Nagel (рођен у Београду 1937), амерички фи
лозоф и професор филозофије на Универзитету у Њујорку
од 1980. до 2016, супротставља се покушајима да се свест и
менталне акције редукују на материјална објашњења. (Прим.
прев.)
63
Stuart Hameroff (1947), анестезиолог и професор на
Универзитету Аризоне познат по својим проучавањима све
сти. (Прим. прев.)
64
Roger Penrose (1931), британски математичар и ре
лативист који је током 1960-тих вршио прорачуне основних
карактеристика црних рупа. Такође се заинтересовао за про
блем дефинисања свести о чему је написао две књиге: Царев
нови ум (The Emperor’s New Mind, 1989), преведена на срп
ски, и Сенке ума (Shadows of the Mind, 1994) у којима тврди
да је квантна механика неопходна за објашњење свесног ума.
(Прим. прев.)
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да свест настаје из рада микротубула у можданим
ћелијама. По њиховом гледишту, квантна кохерен
ција је та која обезбеђује јединство са свесним ис
куством, мада они не објашњавају како субјективна
искуства у ствари настају. Њихов закључак је наши
роко критикован. Међутим, њихова велика заслуга
је у томе што су ослободили свест од ропства идеји
да она потпуно зависи од неуролошких процеса.
„Још једном, одговарајућа равнотежа би си
туирала питање о настанку свести између типич
но западњачког фокуса на функцију мозга и ’иде
алистичког’ става, који заступа један значајан број
научника под утицајем источњачког мистицизма.
Идеализам је филозофски став који на Западу има
порекло у Платоновом дуалистичком виђењу по
којем се крајња стварност налази у трансцендент
ној области ’идеја’ или ’форми’. Велики швајцарски
психолог Карл Јунг усвојио је и прилагодио овај по
јам форми у својој теорији ’колективно несвесног’.
Такве форме је назвао архетиповима, универзал
ним сликама које се преносе из генерације у гене
рацију и које постоје и у индивидуалној психи и у
свету као целини (отуда ’колективно’). Ове фунда
менталне слике леже у основи и испољавају се у
индивидуалној свесној перцепцији (која је, као што
ћемо видети, више од обичне свесности65. Оно што
65

На енглеском: awareness – свесност, док је свест conscio
usness. У већини случајева обе ове речи имају идентично зна
чење, али у специфичним ситуацијама разлика између њих је
кључна и слична је разликовању између глагола видети (наша
стална способност вида) и гледати (када нам је вид усмерен
искључиво на нешто конкретно). Ми смо стално свесни (con
scious), сем наравно док спавамо, док смо под анестезијом или
у несвестици од неког узрока, али смо aware само када је наша
пажња такође усмерена на нешто одређено. (Прим. прев.)

220

је значајно за нашу сврху је чињеница да универ
зално постојање архетипских слика значи да свест
није ограничена на мозак па чак ни на индивидуу.
Континуитет између архетипова и индивидуалне
свесне перцепције поткрепљује идеју да свест више
функционише као не-локално поље. Неки теорети
чари заступају идеју да је свест у ствари нека врста
квантног поља, појам који ипак не држи воду при
детаљном испитивању. Поља подлежу екситацијама
које проиводе оно што називамо честицама. Не по
стоје ’честице свести’ за које знамо, тако да се ана
логија између свести и квантних поља не може по
тегнути баш превише. Јунгово гледиште је пре став
једног идеалисте и квази-мистика, за кога је област
архетипова свеприсутна, учествујући у ономе што
би Дејвид Бом назвао ’универзалном Целовитошћу’.
’Да ли је толико невероватно,’ пита Лотар Шефер,
’мислити да су Јунгова област форми и област фор
ми квантне физике једно те исто поље космичке по
тенцијалности – медијум духа где се наша научна,
филозофска и духовна уверења интегришу у неду
ални ред Једног?66 Шефер сматра да изнад видљи
вог света постоји ’једно основно поље невидљивих
форми’ које дефинише потенцијал свих ствари,
укључујући и нас саме. То трансцендентно поље,
као што ја тврдим, је Поље Стварности које потиче
из Бога. То је поље потенцијалности из кога наста
ју сви макрокосмички ентитети кроз актуелизацију
њихових виртуелних стања.
„По овом становишту свест није само пуки про
извод неуролошких процеса, иако је њој потребан
66
L. Schäfer, Infinite Potential (Бесконачни потенцијал),
New York: Crown publishing Group / Random Hous e, 2013, p. 25f.
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мозак, у коме неурони обрађују информације из
централног нервног система и дају садржај инди
видуалној свести. Али мозак је једноставно механи
зам кроз који се свест манифестује. Зато смрт мо
зга не води до смрти свести, јер као и поље, свест је
свеприсутна и потиче из истог крајњег Извора који
ствара све што постоји. Можемо рећи да је ум функ
ција индивидуалног мозга, док је свест универзални
феномен који карактерише, у различитим степени
ма, све што је створено. Свакако, свест поседују сви
живи створови. На пример, једноћелијски параме
цијум испољава свест у својој способности да мења
локацију у потрази за храном и да се размножава
бесполним путем помоћу процеса бинарне фисије
(у суштини клонира сам себе). Недавна, дивна књи
га немачког еколога Петера Волебена под насловом
Тајни живот дрвећа, нуди обиље доказа да дрвеће
поседује оно што би се могло само назвати свест.
Не само да је дрвеће свесно једно других и потенци
јалних опасности, већ може активно да комуницира
међу собом кроз електричне импулсе који пролазе
кроз корење, као и по способностима укуса и мири
са. Таква комуникација изгледа да је ограничена на
дрвеће исте врсте. Али она укључује оно што Воле
бен описује као узајамну бригу: дрвеће може да не
гује једно друго! Међутим, та способност се губи ка
да се дрвеће уклони из своје природне средине. Да
ли дрво задржава ниво свести када једном напусти
шуму и уђе у суштински непријатељско окружење?
То је занимљиво питање на које још нема одговора.
„У сваком случају, могу да поменем и једну по
знату биљку која дивље расте у шуми око наше ку
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ће. Она производи танко, зелено лишће дуго 30 цм
на појединачним стабљикама. Станите отприлике
један метар од ње и – будући да сте сигурни да не
ма ветра или да ваши покрети не стварају ваздушну
струју – онда померајте вашу шаку у благом кругу,
док вам је длан окренут ка биљци, па можете чак и
да разговарате са њом. Често, верујем да то зависи
од особе, то лишће почиње да плеше и да се ритмич
ки креће тамо-амо. Оно реагује на људски покрет и
очигледно и на људски глас. И то чини, јасно, кроз
неку врсту примитивног али ипак веома стварног
облика свести. Сви смо чули за малу старицу у ком
шилуку која се цео живот моли над биљкама и ње
не биљке су најзеленије у комшилуку. Још једном,
свест се манифестује далеко изнад граница људског
мозга.“
У просторији се зачуо жамор док су чланови
публике узајамно размењивали приче сличне они
ма које је Рајнс управо испричао. Неколико њих
су тврдили да могу да утичу на биљке па чак и да
коминицирају са биљкама које пажљиво гаје у сво
јој дневној соби или напољу у башти. Други су при
знали да су у адолесценцији грлили дрвеће и да су
имали лични однос са одређеним дрветом на које
су се пели још од детињства и које су доживљавали
као пријатеља и друга. Неки други су сматрали да је
идеја о ’дрвећу које се узајамно негује’ обична глу
пост. Један скептик је истакао да ’молитва’ над др
већем повећава ниво угљендиоксида и тиме подсти
че њихов раст (’Нема ту никаквог чуда’, додао је).
Рајнс је очигледно дирнуо у живац неким људима, а
неке друге је заинтересовао својим примерима. По
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сле неколико минута поново је успоставио ред међу
публиком да би могао да настави своје предавање.
„Можда изгледа невероватно приписати свест
биљкама и животињама,“ рекао је. Међутим, ево
луциони биолози страсно истражују оно што се на
зива ’проширена’ или ’отелотворена’ спознаја. У ве
ома угледним научним часописима недавно су се
појавили чланци који описују когнитивне способ
ности октопода, које изгледа да се налазе не само
у релативно малом мозгу, већ такође и у њиховим
пипцима. Од неких 500 милиона неурона у октопо
довом телу, две трећине се налазе у пипцима. Када
пипак једном дотакне свој плен, он функционише
аутономно, да шчепа плен и усмери га ка устима. Та
когнитивна свест појављује се независно од актив
ности мозга. Изгледа да је иста ствар и са орбитал
ним пауцима. Експерименти су показали да сама
паучина служи као продужетак паукове когнитивне
способности.67 Истраживања ове природе поставља
ју питање односа између ’свесности’ (awareness)68 и
’свести’ (consciousness). Да ли продужена когниција
октопода и паука представљају свест или само нека
физиолошка искуства свесности? Проучавања све
сти често изједначују или бркају ова два појма, али
изгледа да се они морају међусобно разликовати и
да свесност претходи свести.
„Позната серија експеримената Бенџамина Ли
бета69, некадашњег предавача на Универзитету Ка
67

J. Sokol, Quanta magazine, (13. мај 2017).
Видети фусноту 65.
69
Benjamin Libet (1916-2007), научник који је 2003. го
дине био први добитник Виртуелне Нобелове награде за пси
хологију од Универзитета у Клагенфурту ‘за своја пионирска
достигнућа у експерименталном истраживању свести, иници
јације акције и слободне воље. (Прим. прев.)
68

224

лифорније (Сан Франциско) показала је да се мора
направити разлика између детектовања нечега, то
јест постајања свесности о нечему, и свести о томе.
У једном експерименту Либет и његов тим су подвр
гли благом електричном шоку прст субјекта и мо
зак је примио ту информацију после само двадесетпет милисекунди. У другој фази која је обухватала
операцију на отвореном мозгу, Либет је непрестано
стимулисао благим електричним импулсом област
у мозгу који одговара том прсту и субјект је осећао
електрични шок у прсту после пет стотина милисе
кунди или пола секунде, мада сам прст није био до
дирнут. Када се комбинују, ове две процедуре (елек
трични шок прста и стимулација мозга) показале су
да када је мозак стимулисан 500 мс први шок на
прсту се није осетио. Изгледа да је био поништен,
јер се осетио само благи електрични шок од стиму
лације мозга. Била је потребна половина секунде
да мозак постане свестан (conscious) електричног
шока, док га је детектовао или имао свесност (awa
reness) о томе готово одмах, после 25 мс. (Узгред,
ово је принцип иза сублиминалног рекламирања.)
Либетови критичари оспоравају да је други шок (на
церебралном кортексу) некако поништио осећа
ње првог (на прсту). Они тврде да је тако први шок
стварно детектован – субјект је имао свесност о ње
му – али не свесно. Да би побио то оспоравање, Ли
бет је извео даљи експеримент. Он је подвргао елек
тричном шоку прст као и раније, али овога пута је
слао импулсе мозгу у трајању од само 400 мс – и
субјект није осетио ништа. Да би осетио удар, било
је потребно стимулисати мозак пуних 500 мс. Али у
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том случају субјект би осетио удар одмах, после са
мо 25 мс. Јасно је да стимулација мозга није могла
да поништи иницијани удар на прсту, јер је био пре
рано прекинут, пре него што је могао да има икакво
дејство. Ово значи да је свесни ум пред-датирао то
осећање помоћу онога што је Либет назвао ’субјек
тивно пред-датирање, враћањем уназад у времену.
Отишао је уназад неких 475 мс тако да се сигнал о
удару прста могао осетити 25 мс после подвргавања
удару. То јест, субјектова свест се у ствари вратила
уназад у прошлост да би се осећање шока поклопи
ло са стварним тренутком у коме је удар дат, после
25 мс а не после 500 мс. Либетови експерименти,
по извештају у часопису Nature70, показују да је су
бјективно осећање свести независно од неуронских
процеса и да се мора направити разлика између све
сности (awareness) и свести (consciousness). Ови
експерименти су такође показали да ум функци
онише независно од ’стреле времена’, јер је мозак
реаговао уназад у времену на стимулацију кортекса,
која је свесно опажена после 500 мс или пола секун
де, али је детектована после 25 мс у тренутку када
је прст стварно додирнут.
„Ови експерименти тако показују да иако је
свесност везана за ’проток времена’, свест је у одре
ђеној мери независна од времена. Либетови налази
сугеришу да је свест не-локални феномен који де
лује независно од функције мозга и одиста од било
каквог физиолошког механизма.
„Имајући ово на уму, треба да идемо даље на
оно што се назива ’спектром свести’. У књизи под
70
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тим називом, Кен Вилбер описује да свест обавија
целокупну особу: ’биће и свест’, тврди он, ’постоје
у спектру, који се креће од материје и тела до ума,
душе и Духа’. И он описује Дух речима веом
 а слич
ним оним које сам ја користио раније када сам го
ворио о присуству и активности Трећег Лица из
Тројства. ’Мада је Дух, у извесном смислу, највиша
димензија или ниво спектра постојања’, каже Вил
бер, ’он је такође темељ или стање целог спектра…
Дух је и тотално и потпуно иманентан и тотално и
потпуно трансцендентан… Дух је и Основа и Циљ’71.
Тај спектар, сматра Вилбер, садржи бројне нивое.
Четири која сматра најважнијим су ’Ум’, ’Егзистен
цијални ниво’, ’ниво Ега’ и ниво онога што он нази
ва ’Сенка’. Његово схватање Ума је холистичко, до
те мере да он потпуно одбацује појам да је основа
стварности дуалистичка. Идеје о одвојености и раз
ликовању, тврди он, су резултат маје или ’илузије’,
концепт који је у средишту будистичког и хиндуи
стичког мистицизма. Разликовања у маји су ’супер
понирана’ на Стварност на такав начин да генери
шу феномене у макрокосмосу или домену класичне
физике. По његовом гледишту, свет материје је тако
свет маје, док прави свет у крајњој ллинији не зна ни
за време ни за простор, одвојеност или подељеност,
универзално или индивидуално. А то је, изјављује
он, ’из једноставног разлога што су сва мерења про
извод мисли, а не стварности…’72 Овде Вилбер сле
ди Кумарасвамија, специјалисту за будизам и хин
дуизам. Као и Дејвида Бома, њихове интуиције у по
71

K. Wilber, The Spectrum of Consciousness (Спектар свести)
Wheaton, Il: Quest Books, 1993, p.xvi.
72
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гледу свести су их довеле назад до фундаментално
холистичког виђења Стварности, области у којој не
постоје ’разлике’ или ’одвојености’, већ само Једин
ство, Једнота. Све ствари се стварају или еманирају
из ове Целовитости, тема која је првобитно развије
на у традицији Источне филозофије. Међутим, то је
универзална тема која је у Западној мисли предста
вљена рефлексијом о ’Једном и Мноштву’.
„Један други занимљив покушај да се ана
лизира ’структура свести’ недавно је представио
Жан-Франсоа Усе73. Он је доктор и истраживач на
пољу молекуларне и ћелијске биологије у Францу
ском националном центру за научна истраживања
(CNRS), Усе је почео да се бави проучавањем све
сти дубоким ’вантелесним искуством’ док је слу
жио у војсци у Алжиру. Он почиње своје рефлексије
са основним питањем: како се, током еволуционог
развоја од скоро десет милиона година, свест о спо
љашној средини трансформисала у свест о себи, то
јест, свест о чињеници да смо свесни?
„Усе разликује три јасна нивоа свести. Први на
зива ’примарном свешћу’. Овај ниво управља фи
зичким аспектима нашег живота, укључујући ауто
номне функције које одржавају телесну хомеостазу
или равнотежу. Другу назива обичном ’рефлексив
ном свешћу’, која одређује разне когнитивне спо
73

J-F Houssais, Les trois niveaux de la conscience – Три нивоа
свести - (Paris: Guy Trédaniel), 2016. За посебно убедљив не
давни извештај о ВТИ – вантелесним искуствима -, видети S.
Dethiolaz и C.C. Fourrier, Voyage aux confins de la conscience, Dix
années d’exploration scientifique des sorties hors du corps – Путо
вање изван граница науке, Десет година научног истраживања
излазака изван тела - (Paris: Guy Trédaniel), 2017. Аутори при
казују нематеријалистички, не-локални карактер како ВТИ
тако и ИБС – искуства блиске смрти.
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собности, укључујући памћење и интелигенцију.
Трећи тип свести је виши ’луцидни’ ниво који се ак
тивира посебно у критичним ситуацијама као што
су његово сопствено вантелесно искуство, заједно
са добро познатим и добро документованим случа
јевима ’искуства блиске смрти’ или ИБС. Овај трећи
ниво би се могао назвати ’духовним’ по томе што
омогућује особи да пређе изван границе материје и
енергије, да ’спозна’ аспекте трансцендентне ствар
ности. Међутим, Усе негира да ’душу’ треба схвати
ти по гледишту неке ’религиозне духовности’. По
његовом мишљењу, ’душа’ представља ’еволутивни
потенцијал’ унутар појединца који води, каузалном
силом ’интенције’, од небића ка бићу.
„Пим ван Ломел, холандски кардиолог који је
детаљно проучавао феномен ИБС, нуди одређено
’религиозно’ виђење у својој књизи Свест после жи
вота.74 Његова истраживања су се усредсредила по
себно на пацијенте који су имали застој рада срца.
Те особе би се могле назвати клинички ’мртвим’. Па
ипак оне често изјављују да су за време ИБС дожи
вљавале повишени ниво свести који је укључивао и
посматрање њиховог тела из положаја који је неза
висан од њега, често са плафона њихове болничке
собе. Многи су могли да ’путују’ ментално кроз бол
ницу или су се налазили на некој сасвим другој ге
ографској локацији. После буђења, могу да опишу
шта се дешавало и шта је лекарски тим говорио за
време њиховог коматозног или чак ’мртвог’ стања
(које је утврђено електроенцелографијом) и могли
74

P. van Lommel, Consciousness Beyond Life (Свест с ону
страну живота). The Science of the Near-Death Experience (На
ука о искуствима блиске смрти), Harper-Collins e-books, 2010.
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су да опишу догађаје око себе или негде другде које
никако није било могуће видети из њиховог кревета.
Многи од ових описа потврђени су од стране неза
висних сведока. Док улазе у стање физичке смрти,
ове особе често извештавају да пролазе кроз неки
тунел и приближавају се сјајној али не и заслепљу
јућој светлости, чују предивну музику, виде фанта
стичне боје и како их дочекују покојни пријатељи
или рођаци. Ово искуство често укључује панорам
ски преглед живота и осећање да им је све знање
постало доступно (неки од оних који се доживели
ИБС говоре о ’тренутку вечног свезнања’ испуњеног
неограниченим информацијама). Многи пацијенти
који су имали застој рада срца тврде да су сусре
ли Христа или неког анђеоског лика који их или
поздравља или обавештава да се морају вратити у
телесно стање јер њихово ’време још није дошло’.
Док се приближавају тој светлости, доживљавају не
изрециво осећање мира, благостања и безусловне
љубави, до те мере да често нерадо желе, па су чак
и гневни, што морају да се врате у физички живот
кроз реанимацију.
За пацијенте који су претрпели застој у раду ср
ца или који су утврђено били коматозни (тј. у ’ду
бокој коми’) обично се сматра да нису у стању да
запажају догађаје или да задржавају сећања. Па
ипак неки фундаментални аспект свести омогућује
управо те ствари, упркос чињеници да је функција
мозга тих особа била радикално смањена или непо
стојећа. У сваком погледу за њих се може рећи да
им је мозак био ’мртав’ као што је показивала рав
на линија на ЕЕГ-у, одсуство активности можданог
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стабла и недостатак протока крви кроз мозак. Уо
бичајена ИБС искуства се ипак дешавају у таквим
условима и на нивоу свести који су често описивали
као крајње луцидан и веома повишен у односу на оно
што су знали пре застоја у раду срца или догађаја
који је проузроковао кому.
Пацијенти за које је дата дијагноза да су у ’ве
гетативном стању’ често су предмет онога што се
назива ’синдром закључаности’.75 То је је страшно
и ужасавајуће стање привидне несвести у којем су
пацијенти у стању да комуницирају са другима или
да реагују на спољашње надражаје. Код неких слу
чајева, могу да чине покрете очима и да знацима
дају одговоре на питања или налоге. Код неких дру
гих, потпуно су коматозни, дишу, али не могу да ре
агују ни на који начин на окружење. У оба случаја,
свест може да остане активна, што пацијенти могу
да провере када поново поврате нормално функци
онисање. Они могу да чују и да разумеју разговоре
око себе, мада физички не могу да комуницирају
ту чињеницу. Технички, ово нису ситуације ’бли
зу смрти’. Па ипак иако је мождано стабло озбиљ
но оштећено можданим ударом или неким другим
трауматским искуством и изгледа да је по свим кри
теријумима пацијент клинички мртав, свест може
бити очувана. Ова медицинска стања такође пока
зују, као и ИБС и ВТИ, да свест није везана за мозак
нити за било који други аспект тела.
„Ван Ломел све ово сумаризује на следећи на
чин. ’Свест’, каже он, ’са сећањима и повременим
опажањима, може да постоји за време периода не
свести – тојест за време периода када мозак не по
75

На енглеском: ’locked-in syndrome’. (Прим. прев.)
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казује никакву мерљиву активност и када су преста
ле све мождане функције, као што су рефлекси и
дисање.76 Још једном, истраживања ван Ломела и
других која су вршена у области ИБС јасно показу
ју да је свест фундаментално независна од функције
мозга. Ипак већина физичара, биолога и неуролога
се и даље држи редукционистичког, механицистич
ког гледишта по коме свест некако проистиче из
мозга и суштински је неодвојива од њега.
„Искуства близу смрти такође јасно показују да
је ’смрт’ процес који може да траје сатима, дани
ма или дуже док се не заврши. Ћелијска активност
се наставља током тог продуженог процеса (нокти и
коса, на пример, настављају да расту), а могу да се
наставе и разни други нивои свести. Све већа коли
чина доказа показује да свест никада не умире, већ
да превазилази физичку смрт тела. Не треба да за
боравимо да неких 50 милијарди ћелија тела умире
свакога дана. Тело је пролазно, ефемерно, констант
но се обнавља и изгледа вероватно да оно служи са
мо као посуда или контејнер за оно што називамо
’свест’.“
Рајнс је застао на минут док је размишљао о
агонији коју је осећао када је покушавао да смисли
како да представи овај проблем – све му се чини
ло да је ’тешко’ – људске свести и њен однос према
квантној теорији. Могао је да осети Керолине руке
на раменима и захваљивао је на овој жени која је
стајала поред њега у његовим најтежим тренуцима,
када се питао да ли је заиста дорастао својој иза
браној професији. Изрази лица многих слушалаца
76
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у публици показивали су интензивну заинтересо
ваност за његово предавање, док су други или били
збуњени или једноставно нису показивала никакву
реакцију. Пошто се један тренутак питао да ли ика
да опет треба да планира серију предавања за ши
року публику као што је ово, попио је гутљај воде,
прочистио грло и наставио своје предавање.
„Постоји значајан број истраживача, као што су
ван Ломел, Шефер и Хенри Стап77, бивши професор
на Универзитету Калифорније (Беркли), који ис
тражују везе између свести и квантне теорије. Оно
што је упадљиво за ове истраживаче и друге који се
такође баве овим ’тешким проблемом’ је (1) уло
га свести у редуковању или колапсирању функције
таласа вероватноће вршењем посматрања или ме
рења, која захтевају свесне намере; (2) не-локални
карактер ИБС и ВТИ, што, као и квантни феноме
ни, значи да они трансцендирају и време и простор;
(3) тренутна размена информација која се дешава у
ИБС и између сплетених честица; и (4) потврда хо
листичке природе васионе, која омогућује квантну
сплетеност и суперпозицију, које су посебно уочљи
ве у ’вантелесним путовањима’ у доживљајима бли
ске смрти и безграничном знању или свезнању. Све
ово указује на то да је свест универзална и не-локал
на, и да постоји широм целог космоса у форми тала
са вероватноће. На неки још необјашњен начин, ми
’се укључујемо’ на ту универзалну свест. Постајемо
део ње као што она постаје део нас. Тај процес се, по
мишљењу многих физичара и биолога, дешава кроз
77

Henry Pierce Stapp (1928), амерички математички фи
зичар, познат по свом раду на кватној механици, посебно о
интеракцији ум-материја. (Прим. прев.)
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активност наше ДНК, молекула који носи наше ге
нетске информације. У одређеној мери, ово може
бити истина. Ипак верујем да она подједнако зависи
од једног другог аспекта нашег физичког и духовног
бића, на који ћу доћи за тренутак.
„На почетку двадесетог века Макс Планк је из
јавио да сматра да је свест фундаментална и да ма
терија произлази из ње. Недавно је Јуџин Вигнер78
са Принстона изјавио да није могуће формулисати
законе квантне механике без позивања на свест. А
Хенри Стап тврди да постоји потпуна компатибил
ност савремене физичке теорије са опстанком ’лич
ности’, што значи свести или ’душе’. Под ’душом’
Стап подразумева да постоји нека димензија људске
личности (тј. свести) која је независна од тела и мо
же да надживи смрт и да постоји и после смрти.
„Као не-локални феномен, свест такође обухва
та и све време: прошлост, садашњост и будућност. Сва
лична искуства, доиста и свако људско биће које је
икад постојало и које ће постојати у будућности тако
је уједињено у Универзалној свести која обухвата све
ствари на сваком месту и у сваком тренутку у исто
рији. Управо ова универзална свест сједињује живе и
мртве у безвременом, ’не-локалном’ простору. У хри
шћанском смислу можемо рећи да је постојање Зајед
нице светаца, са неким обликом комуникације изме
ђу ’живих’ и оних који су прешли изван земаљског жи
вота, могуће због овог универзалног карактера свести
78
Eugene Wigner (1902-1995), мађарско-амерички тео
ретски физичар, инжењер и математичар, тврдио је да квант
но мерење захтева ум и свесног посматрача, без којих никада
не би долазило до колапса таласних функција и ништа се не
би десило у васиони. Добитник Нобелове награде за физику
1963. године. (Прим. прев.)
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као стварности која је и иманентна и трансцендентна.
У овом погледу, ван Ломел помиње уобичајено (а ипак
табу међу научницима) искуство постмортем комуни
кација са мртвима. Да не разрађујем ово даље, могу да
кажем да у литургијској традицији Православне цркве
окупљена црквена заједница држи посебне молитве за
преминуле непосредно пре смрти (perimortem), у вре
ме смрти, затим три дана, девет дана и четрдесет да
на после смрти. Мада су покојне особе отишле ’изван
времена’ и ушле у не-локалну димензију стварности,
комуникација са њима и посредовање за њих је цен
трална карактеристика – и благодат – хришћанског
духовног живота. У било ком тренутку током умирања
и после смрти, особе које су блиске са покојницима
често имају директну комуникацију са њима. Изузет
но, ово се дешава кроз визије и ’осећај’ њиховог наста
вљеног присуства. У сваком случају, то заједништво се
може одржавати кроз молитву, чија је суштина да се
покојници предају у руке Божје, са молбама за опро
штај њихових греха и да могу да буду део мира, љуба
ви и славе Васкрслог Христа.
„Можда најзначајнији закључак који можемо
извући из ове дискусије о односу између квантне
механике и свести је мисао коју је сугерисао Макс
Планк на почетку квантне ере: свест је фундамен
тална а материја проистиче из ње. Као што тврди
Лотар Шефер, основа материјалног света је нема
теријална. А та нематеријална основа није ништа
друго до свест. Са хришћанске тачке гледишта, оно
на шта упућујемо овде је оно што можемо само на
звати ’Свест Бога’. Та крајња, универзална Свест је
порекло свега што постоји, видљивог и невидљивог,
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иманентног и трансцендентног. Она испуњава васи
ону до те мере да морамо да тврдимо да је сама васи
она свесна. Све Источне мистичне традиције – буди
зам, хиндуизам, таоизам – препознају чињеницу да
је крајња Стварност ’Умолика’ пре него материјална.
Извор и циљ те Стварности, њено порекло и њено
значење, налазе се управо у Уму или Свести Бога.
„Ово ме доводи до коначне сугестије коју бих
волео да предложим у вези са природом људске
свести. Мали али утицајни број физичара и психо
лога последњих година експлицитно одбацује ма
теријализам и научни редукционизам. Преузимају
ћи увиде из Источног мистицизма, они наглашава
ју неадекватност ’материјалистичког становишта’ и
указују на уверљивост традиционалног религиозног
веровања да је људско биће у суштини ’духовно’ би
ће. Истакнути заступник овог гледишта је аустралиј
ски неурофизиолог Џон Еклс79, добитник Нобелове
награде и гласни теист. Ван Ломел цитира Еклсову
изричиту изјаву ’Ми смо духовна бића са душама ко
је постоје у духовном свету, као и материјална бића
са телом и мозгом који постоје у материјалном све
ту’. Овај дуализам дух-материја очувава управо ону
врсту равнотеже о којој смо говорили пре неколико
минута. Ипак не треба претеривати. Не постоје два
’света’, један материјални и један духовни. Дух и ма
терија су дубоко испреплетени, што одговара животу
сваког од нас. Сходно томе, када говоримо о духовној
димензији људског живота, треба да се сетимо да ми
немамо душу, већ ми у ствари јесмо душа.
„Тумачима Библије, треба да додамо, још увек
79
John C. Eccles (1903–97), добитник Нобелове награде за
физиологију или медицину 1963. године. (Прим. прев.)
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није јасан однос у апостолским списима између psychê (’душа’), pneuma (’дух’) и dianoia (обично се пре
води као ’ум’ или ’интелект’). Исто се може рећи и
за свест: није уопште очигледно какву разлику треба
да правимо између ње и ’psychê’. Ипак, ако ова два
појма нису еквивалентна, они су интимно узајамно
повезани. Хтео бих да сугеришем да се универзална
Свест која има своје порекло у Богу испољава кроз
један аспект душе познат као nous (несрећан хомо
ним са n.o.o.s.e!)80 Nous је грчки термин који игра
важну улогу у духовним списима оних који су ушли
у Филокалију, о којој сам говорио у једном ранијем
предавању. То је фундаментални концепт у хри
шћанској антропологији.
„Древни грчки филозофи били су склони да ко
ристе реч ’nous’ да изразе појам о ’уму’ или ’инте
лекту’ који разазнаје добро од зла, исправно од по
грешног, истину од лажи. Почев од пред-Сократи
ка, она је попримила и космичку домензију. Nous је
трансцендентни принцип реда и хармоније у свем
стварању. Као ’дух истине’ код Јована 4:6, он су
протставља ’дух грешке (или обмане, planê)’ просве
тљујући ум у његовом трагању за истином (alêtheia).
Већ у пред-Сократској фази овај термин је означа
вао стварност која постоји у људској души и изнад
ње. Њено порекло је у ’космичком nous-у’ који ће
Платон повезати са Демијургом, творцем матери
јалне васионе. Аристотел је сматрао да је nous, бе
смртан и божанског порекла, доминантни аспект
душе. Плотин и нео-Платонисти су веровали да no
us проистиче из Једног, нематеријалног, трансцен
дентног извора Стварности и Добра. Он је темељ
80

На енглеском: noose = омча. (Прим. прев.)
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свега што постоји и он функционише у људском би
ћу као ум, разум, интелект. Хришћански филозофи
који су преузели идеје из разних грчких извора ви
дели су nous, који је и сам бесмртан, као трансцен
дентну стварност. Гностички учитељ из другог века
Басилидес ишао је толико далеко да је божански
nous идентификовао са Исусом, кога је описао као
еманацију из вечног, нествореног Оца.
„У текстовима апостола Павла, nous може да
значи ’ум’ (dianoia) у смислу ’интелекта’ или раци
оналне мисли. Nous је склон кварљивости тиме што
подлеже злим искушењима (Римљанима 1.28, уп.
Тимотију 6.5; II Тимотију 3.8, и Титу 1.15), а ипак
је димензија људске личности која се може ’обнови
ти’ (Римљанима 12.2, Ефесцима 4.23) омогућујући
вернику да ’има Христов ум [nous]’ (I Коринћани
ма 2.16). Као највиши (или најдубљи) аспект душе,
nous се може описати као ’орган мистичког сједи
њења’ са Богом, који је предмет ’унутрашње мисли’
или контемплације. У овом смислу, nous је ближи
појму срца него појму мозга. А његова функција као
’интелекта’ је мање везана за аналитичко резовање
него са учешћем у истини коју тражи.
„Придев од именице nous је ноетски. Према па
тристичком учењу, људско биће, створено по ’Бож
јем обличју’ (in the Image of God) позива се да се
ангажује на оно што би се могло назвати ноетским,
доживотним путовањем ка ’Божјем Лику’ (the Like
ness of God)81. Ово путовање или ходочашће захтева
да човек прихвати одређену аскетску дисциплину
која се састоји у покајању, молитви и доброчинству,
да би поново успоставио nous у његовом ’изворном’
81
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Видети фусноту 53.

стању чистоте, стање у којем је створен и за које је
створен. Цео овај процес зависи од ’синергије’ из
међу индивидуалног верника и Светог Духа. Без
вођства и учешћа Духа, људски напори, укључујући
чак и најригорозније људске праксе, не постижу ни
шта. ’Јер сте благодаћу спасени кроз вјеру’ изјављу
је Павле у посланици Ефесцима, ’и то није од вас,
дар је Божиј’.82 Човек је добио дар слободне воље.
Злоупотреба те слободе, доводећи до греха и исква
рености, затамнила је nous, ’унутрашњег човека’ ка
ко га назива Павле, у тој мери да он није у стању да
примењује ту вољу да оствари добро. Ово је Павле
речито изразио у посланици Римљанима, у седмој
глави. Ми смо робови греха на нивоу тела, каже
апостол. Али сврха нашег живота, кроз благодат и
моћ Светог Духа, је да извршимо пренос нашег роп
ства са тела на дух, пренос који се дешава кроз об
нову наше ноетске способности.
„Као што православни писци о теми nous-а на
глашавају, ноетска способност се може усмерити и
ка нечему што није Бог. Болест коју ова девијација
производи не утиче само на појединца. Она тако
ђе доводи до искварености на друштвеном па чак и
на еколошком нивоу. Грех једне особе утиче на це
ло човечанство тако да се то дејство осећа на свему
што је створено.
„Високо пречасни и сада покојни грчки теолог,
Отац Џон Романидес83, описује ’обновљену’ ноетску
82
Ефесцима 2.8-9 ’Јер сте благодаћу спасени кроз вјеру и
то није од вас, дар је Божиј. Не од дјела, да се нико не похва
ли.’ (Прим. прев.)
83
John Savvas Romanides (1927-2001), православни свештеник, аутор и професор који је имао велики утицај на послератну православну теологију. (Прим. прев.)
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функцију душе речима веома сличним оним које
су коришћене да се опише сплетеност. У поглављу
о ’Nous-у’ из његовог рада о Патристичкој теологи
ји, он каже: ’Они који имају ноетску молитву у свом
срцу заиста комуницирају једни са другима. Другим
речима, они имају способност да седе заједно и ко
муницирају једни са другима ноетски, не говорећи.
То јест, они могу да комуницирају духовно. Нарав
но, ово се такође дешава чак и када су такви људи
далеко удаљени једни од других. Они такође имају
дарове видовитости и прекогниције. Кроз видови
тост, они могу да осете и грехе других људи и мисли
(logismoi), док им прекогниција омогућује да виде и
разговарају о темама, делима па чак и о догађајима у
будућности. Такви харизматски људи заиста постоје.
Ако идете код њих на исповест, они знају све што сте
радили у животу пре него што отворите уста да им
кажете.’
„Комуникација без коришћења речи, духовни
дијалози на даљину, психички дарови прекогни
ције и видовитости: сви они дају доказ о одређеној
’сплетености’ између особа. Ова искуства су добро
позната и добро документована. Она се очигледно
догађају кроз активност nous-а, ноетске способно
сти која је у блиској вези да свешћу и можда директ
но потиче из ње. Током целе историје Цркве било
је безброј сведока таквих феномена. Ако изгледа да
су ’наука и религија’ на супротним странама, то је
великим делом због тога што многи научници одби
јају да признају стварност извесних психичких фе
номена и независност главних аспеката свести од
неуролошких функција мозга.
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„Опис који Црквени оци дају о појму nous или
’интелекту’ даје нам тачну слику о свести како су је
интерпретирали многи модерни физичари, фило
зофи и специјалисти за истраживање мозга и ума.
Свест, као и nous, сједињује прошлост, садашњост и
будућност у ’вечном Сада’, безвременом Тренутку
у којем простор-време налази своје значење и сво
је испуњење у универзалном Присуству тројединог
Бога. Као и nous, свест има порекло у Богу, такорећи
’појављује’ се из Бога, да заузме своје место у ду
бинама људске душе. Да ли свест треба формално
идентификовати са појмом nous или са душом је пи
тање на које не могу да одговорим. Али како сцијен
тизам све више попушта пред информацијама које
дају древне мистичне традиције и пред увидима на
учника као што су Пим ван Ломел, Дин Рејдин, Хен
ри Стап и Лотар Шефер, одговор ће свакако доћи.“
Рајнс је застао за тренутак и скупио своје забе
лешке и пар чланака које је донео са собом на тему
квантне теорије и свести. Прешао је погледом пре
ко своје публике и дао завршну реч.
„Оно што смо говорили током ових шест сесија
води до важних закључака. Природа неког физич
ког система се радикално мења активним посма
трањем, тојест нашим учешћем у њему. Више не
можемо сматрати да смо напољу, ’објективни’ по
сматрачи. Ми смо интимно сједињени – сплетени!
– са предметом нашег посматрања. Шта више, ова
сједињеност, ово узајамно учешће, постоји на сва
ком нивоу стварности. Вечно, универзално Једно
Плотина се препознаје у хришћанском искуству као
крајња Стварност коју називамо Бог. Као што Све
241

то писмо изјављује, Он је Алфа и Омега, Почетак и
Крај који даје постојање и значење свакој особи и
свим другим створеним бићима. Физичке науке су
непроцењиве јер нам показују управо како се то де
шава на нивоу материје и у животима појединаца.
Међутим, сама наука не може да пробије вео који
скрива крајњу Стварност. Ту физика мора да усту
пи место метафизици. И онима који мисле и верују
као ја, ово значи отварање nous-а – интелекта, ума и
срца – према Једном који је ’Пут, Истина и Живот’.
То значи да допуштамо да нас наша најдубља чежња
води у однос љубави и преданости Њему чији је ко
начни циљ да сједини све ствари у себи, тако да, по
речима апостола Павла, ’Бог буде све у свему’.“
Док је Рајнс скупљао своје ствари, добио је то
пао аплауз многих чланова публике. Остали су се
придружили само из пристојности. Пре него што је
могао да напусти амфитеатар, морао је да одговори
на питања о свему од структуре атома до природе
свести. Више од двадесет минута трудио се да одго
вори што је најбоље могао. Коначно је подигао своју
актен-ташну, осмехнуо се на оне окупљене око пул
та, и кренуо ка свом аутомобилу.
Недељу дана касније, Рајнсови и Шерманови од
везли су се путем Блуе Риџ Парквеја до села Блоуинг
Рок. Срећно су се сместили у хотел са преноћиштем и
доручком са величанственим погледом на Гренфадер
Планину. Једне вечери Фил и Пола су одвели Томија
у град да се игра на љуљашкама и да ужива у другим
забавама у градском парку. Керол и Боб су искористи
ли овај мир да седе на трему хотела и посматрају небо
како мења боје, од плаве, ружичасте до дубоке оранж242

црвене. Кумулус облаци су давали одсјај вечерње све
тлости и осветљавали Керолино лице.
„Изгледаш замишљено.“ Рекао је Боб, „и веома
привлачно…“
„Хвала, љубави,“ одговорила је. Затим је до
дала, „Мада се осећам прилично тужно, или је то
можда само носталгија, док овде седим и гледам у
планине.“
„Шта хоћеш тиме да кажеш?“ упитао је Роб.
„Осећам готово болну чежњу,“ одговорила је.
„Тако је дивно и мирно овде. Подсећа ме на твој
омиљени цитат Достојевског, ’Лепота ће спасти
свет.’ ’Толико желим да посматрам ту лепоту и уче
ствујем у њој. Али она није овде, ни у шуми или у
планинама. Она није ни у људима, ма колико да су
ми важни. Нарочито ти и Томи“, додала је са малим
осмехом.
Роб ју је узео за руку па су дуго времена седели
једно поред другог, ослушкујући поветарац који је
долазио са брда иза њих и хукање сове у даљини.
„Знаш,“ рекао је, „годинама сам одгонетао пита
ње ’значења’ нашег живота. Као што си и ти питала
много пута шта је у ствари сврха свега тога? Обратио
сам се квантној теорији и астрофизици да бих дошао
до неког разумевања тога ко смо ми, куда идемо и
зашто. Ма колико да имам поверења у науку, не могу
да кажем да имам ’веру’ у њу. Мислим да твоја чежња
указује на одговор. Оно што обоје тражимо је негде
другде, негде изван граница физичког света. Као што
је рекао Џулијан Грин, ’Све је негде другде’. Бар све
што је стварно важно. Ово је прелеп свет и та лепо
та се одражава у животима толико много људи. Али,
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као што кажеш, она није довољна да се задовољи жеђ
и чежња за нечим ’негде другде’.“
За тренутак Керол је ћутала. Онда је рекла, „Се
ћам се када си ми говорио о Ланци дел Васто, оном
италијанском мистику који је умро, мислим, 1981.
године. Пре неки дан сам читала нешто од њега што
си ти препоручио и била сам толико дирнута једним
стихом који сам упамтила – колико сам могла са
мојим скученим француским. Он ми је дао оно што
сам имала утисак да је коначни одговор на питање
’шта’ и ’зашто’. ’Бог нас је створио по својој слици и
лику из једног разлога: да одражавамо Њега и да се
вратимо Њему’. Тај ’повратак’ је оно искуство за ко
јим толико чезнем да га доживим. Он је та чежња
која води тебе и мене, и све нас, ка ’Негде другде’
Џулијан Грина.“
„Негде другде,“ одговорио је Роб. „Стићи ћемо
тамо једног дана. Бар се тако надам!“
„Можда хоћемо,“ одговорила је Керол, клима
јући полако главом. „Можда хоћемо.“
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Епилог
Док су летњи дани брзо пролазили, Томи је од
лучио да се ожени са Џени, ћерком Оца Мајкла и
Рахеле, мада до свог петог рођендана још увек није
смогао храбрости да је запроси.
Адам Милер је одлучио да се врати вери својих
Отаца. С времена на време посећивао је службу у
синагоги. Па ипак се, по сопственим речима увек
осећао као аутсајдер.
Берт Смодерс и један колега са Универзитета у
Манчестеру написали су један дуг и добро примљен
чланак објављен у британском научном часопису
Nature. Берт је постепено усвајао толерантнији по
глед према метафизици. Али никада није дошао до
тога да је прихвати у учионици.
После три недеље мучног размишљања, Фил
Шерман је одлучио да одбије понуду да буде ван
редни професор за Византијске студије на Универ
зитету у Мичигену. Он и Пола су се осећали веома
код куће у окружењу Крејтон-Лија. Пола је изабра
на за председника парохијског савета у њиховој цр
кви која је све више расла, и ни она ни њен муж ни
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су хтели да напусте оно што је за њих обоје постало
духовно уточиште. Осим тога, Отац Мајкл и његова
породица, заједно са Рајнсовима, постали су блиски
пријатељи. Фил је направио тај избор невољно, али
се касније никада није покајао. У сваком случају,
мада је Ен Арбор велики град, изгледи да проводе
зиму у Мичигену обома су ледили срж у костима.
Са своје стране, Маргарет Ванденберг се пола
ко опорављала од пептичког чира и уживала у дво
недељном боравку на Барбадосу. До краја лета њено
расположење се знатно поправило, на велико олак
шање њених колега на Одсеку за математику.
Брајан Синглтон је прешао са кватерниона на
топологију и геометрију Мебијусове траке. Његово
карактеристично стрпљење и добро расположење
допринели су да већина његових студената разу
ме оно о чему говори, подвиг који је постигао ма
ли број његових колега на другим одсецима. Када је
најављено да је финалиста за престижну награду за
наставу коју даје Америчко математичко друштво,
његова бака узвикнула је осталом делу породице:
„Хвалите Исуса, ја сам одувек знала да ће он једног
дана постати име!“
Што се тиче Роба и Керол, он је одлучио по
четком јесењег семестра да се држи квантне тео
рије на својим разним предавањима, и да проводи
своје ограничене слободне сате истражујући вечно
збуњујући проблем свести. Она је, са друге стране,
наставила своје посете домовима за старе, посеб
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но старих људи у старачким домовима где су били
већином црнци, људи које је дубоко ценила и заво
лела. Пар је такође проводио дуге тренутке сваке
вечери замишљајући како ће бити када буду изра
жавали добродошлицу Томијевој сестри, девојчици
која треба да се роди кроз мање од два месеца. Томи
је примио ову вест са искривљеним осмехом и пла
ховитим «Кул!»
Како ствари иду, све је добро на Крејтон-Лију.
На крају следеће академске године, Роб се вратио
кући једне вечери и грлио своју жену дуже и радо
сније него обично. «Добио сам место редовног про
фесора!» рекао је. Она га погледа са великим осме
хом, климну главом у знак одобравања и пољуби га
у образ.
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Високопречасни протојереј-ставрофор

Џон Брек (John Breck, 1939-)
Отац Џон Брек (1939-) Висо
копречасни протојереј-ставро
фор и теолог Православне Цр
кве у Америци, специјализован
за Свето Писмо и Етику, од 1995.
године Директор Уточишта Св.
Силуана на Острву Ведмелоу, Ју
жна Каролина, САД.
Професор
Новог Завета и Етике,
1984-1996.

Професионална каријера
• 1960. године дипломирао студије теологије са ви

соким почастима на Универзитету Браун (Brown
University), Провиденс, Род Ајленд, САД; награда
“Francis Wayland Scholar”
• 1965. титула Магистра теологије M.Div. (Master of
Divinity) на Богословској школи у Јејлу (Yale Divi
nity School); награда “Two Brothers Fellowship” за
докторске студије у иностранству.
• 1972. титула Доктора теологије Dr. Theol., на
Универзитету Карл Рупрехт у Хајделбергу, Не
мачка.
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1973-1975. Постдокторске студије на Православ
ном Теолошком Институту Св. Сергија у Паризу
• 2003. године добио је титулу почасног доктора
(honoris causa) на Универзитету Клуж-Напока у
Румунији.
• 13. септембра 2018. године делегација Пољске
Православне Цркве доделила је протојереју Бре
ку награду “Кнез Константи Острогски” за његов
допринос православној теологији на пољу би
блијске херменеутике и етике.
•

Од 1975. до 1978. године после преобраћања из про
тестантизма у православље, служио је као професор Но
вог завета и Патристике на Православном Теолошком
Семеништу Св. Хермана у Кодијаку, Аљаска.
Од 1978 до 1984. године служио је као професор
Новог завета и Директор на Православном Теолошком
Институту Св. Сергија у Паризу, Француска.
Од 1984. до 1996. године био је професор Новог за
вета и Етике на Православном Теолошком Семинару Св.
Владимира у Крествуду, Њујорк, на којем је од јула 2007.
године до маја 2017. био декан.
Уредничке активности
Уредник, SVTQ - St. Vladimir’s Theological Quar
terly (Теолошки тромесечник Св. Владимира,
1985-1996
• Уредник, Orthodox Alaska (Православна Аљаска),
1976-1978
•

Гостујући предавач
•
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Октобар 1999: The Institute for Orthodox Chri
stian Studies, Cambridge, England (Институт за
Православне Хришћанске Студије, Кембриџ, Ен
глеска).

Мај 2000: Facultatea de Teologie “Andrei Saguna,”
Sibiu, Romania. (Факултет теологије ‘Андреј Са
гуна’, Сибиу, Румунија, (Биоетика)
• Феб.-март 2001, Facultatea de Teologie, Cluj, Ro
mania (Bioethics) (Факултет теологије, Клуж, Ру
мунија, (Биоетика)
• Окт. 2004 и март 2005, Fa
cultatea de Teologie
Ortodoxa, Universitatea “1 Decembrie 1918” Al
ba Iulia, Romania (Patristic Exegesis) - (Факултет
православне теологије, Универзитет ‘1. Децембар
1918’, Алба Јулија, Румунија (Патристичка егзе
геза)
•

Остале активности
•
•

•

•

•

•

•

Капелан, Православни Теолошки Семинар Св.
Хермана у Кодијаку, Аљаска - 1977-1978
Свештеник, Paroisse de la Ste Trinité, Paris, Fran
ce (Парохија Светог тројства, Париз, Француска)
-- 1978-1984
Декан студената, St Sergius Theological Institute,
Paris, France (Православни Теолошки Институт
Св. Сергија, Париз, Француска) -- 1980-1984
Афилијација: Аrchpriest, Orthodox Church in
America (Старешина, Високопречасни протоје
реј-ставрофор Православна Црква у Америци)
Медицинско-етичка комисија, Orthodox Church
in America (Православна Црква у Америци)-1996-и даље, Председавајући
Председник, Association Orthodoxe d’Etudes Bioéthiques (France) (Православно удружење за сту
дије биоетике, Француска) -- 1998-и даље
Духовни управник, Mary-Marthа Orthodox Mo
nastery, Wagener, SC (Православни манастир Ма
рије и Марте, Вагенер, Јужна Каролина) -- 19972004
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Колумниста за Beliefnet.com и Christianity.com,
1999.- и даље
• Старешина, Holy Ascension Orthodox Mission, Mt
Pleasant, SC (Православна мисија Светог Вазнесе
ња, Маунт Плезант, Јужна Каролина) -- 1999-2003
• Колумниста и уредник веб странице Православ
не цркве у Америци, “Life in Christ” at www.oca.
org, 2002-и даље
• Члан, SCOBA - Standing Conference of Canonical
Orthodox Bishops in the Americas - Commission
on Social and Moral Issues (Скоба – Сталне кон
ференције канонских православних епископа у
Америкама – Комисије за друштвена и морална
питања) -- 2003-и даље
•

Професионално искуство
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•

•

•

•
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1995-и даље: Директор Уточишта Св. Силуана на
Острву Ведмелоу, Јужна Каролина, САД; Профе
сор Патристичке Егзегезе и Биоетике, на Пра
вославном Теолошком Институту Св. Сергија у
Паризу, Француска; Председник Православног
удружења за Био-етичке студије, Француска
1984-1996: Професор Новог завета и Етике на
Православном Теолошком Семинару Св. Вла
димира у Крествуду, Њујорк, на којем је од јула
2007. године до мај 2017. био декан.
1978-1984: Професор Новог завета, Директор
Студија, Директор дописних течајева, Право
славни Теолошки Институт Св. Сергија у Паризу,
1975-1978: Професор Новог завета и Патристи
ке на Православном Теолошком Семеништу Св.
Хермана у Кодијаку, Аљаска.
1972-1975: Директор сталног образовног програ
ма за пасторе Швајцарске Реформисане Цркве,
Нојшател, Швајцарска.
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