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1. Увод

Ови редови биће посвећени једном покушају да се, на неки начин, поново
првовреднује значење појма Науке, да се покаже њено првобитно место. Наука је један
свеширок појам, али она данас добија само једно и једносмерно значење. Указивати на
њено праисконско порекло помало је незахвалан посао који нам пада у задатак. Пре свега
зато што и данас живимо у једном стању сцијентистичко – позитивистичког
инквизиторијума по коме све што је научно стаје у ограде одлуке тог инквизиторијума, а
све што није од тога псеудонаучно је.
То нас подсећа помало на средњовековни период римокатоличке Инквизиције која
је, осим тога што је процењивала која је научна теорија против Цркве, а која није,
оснивала и римокатоличко – схоластичке комисије које су проглашавале шта је научно, а
шта ненаучно. Тако је, по суду тих комисија, Коперников хелицентризам проглашен, не
само антицрквеним, већ и ненаучним. Исто се односило и на Бруна и Галилеја.
Тако и данас сцијентистичко – позитивистички инквизиторијум процењује шта је
наука, а шта псеудонаука. Доуше, не користе се механизми спаљивања и прогањања
противника, али ту су механизми маргинализовања, одузимања титула и посла, животне и
јавне скрајнутости, а у неким ситуацијама и угрожавања живота.
Али ми ћемо овај рад почети помало ретроспективно у нади да после Увода
кренемо са поглављима која указују на само Извориште Науке које некако струји кроз
читаву људску историју и цивилизацију.
Почећемо, по некима можда необично, од записа једног Цариградског Патријарха:
Јеремије II Славног (1530 – 1595) који је чувен по својим дијалозима са простестантима
који су тада били у настанку. У том свом запису из 1583. године Јеремија Славни казује:
''8. Ми позивамо све побожне православне хришћане: останите у ономе у чему сте
научени,. . .''1
Зашто се обазиремо на ове речи Славног Патријарха? Какво оне значење имају за
нас? Да ли у њима можда не струји језгровитост Науке као такве? Ако је тако онда зашто
је баш ова реченица та суштинско – научна дефиниција? Можда баш зато што би наука
требало да буде она која учи, која научава, која подучава, која може да се пренесе на
ученика. Ако то не може онда она и није наука, него је нешто антинаучно.
Ове речи немају само једно значење и не указују само на то да наука треба да учи,
него показују и једну врсту мултивергентивног схватања Науке. Наука је као нека тачка
пресека кроз коју пролазе разне дужи посматрања саме Науке. Тачка кроз коју се може
провући бесконачно много линија. Самим тим свакако да је дозвољен и угао посматрања
какав је имао и схоластичко–римокатолички, али и савремени сцијентистичко–
позитивистички Инквизиторијум, али то би биле само две линије које пролазе кроз тачку
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звану: Наука. ''Останите у оно у чему сте научени'', само је позив да се иде својим путем
Науке не потирући оног другог, али и не одустајући од свог пута.
Говорећи отворено и крајње непосредне патријарх Јеремија се залагао за угао науке
који негује православна цивилизација. Какав је то угао Науке покушаћемо да одогнетнемо
кроз овај спис.
Његов, додуше млађи колега, али у неку руку и савременик српски патријарх
Пајсије (1542 – 1647/49) кроз свој метод у XVII веку дао је неке одгонетке овог проблема у
својим списима. На самом почетку он каже:
''Добро сачувајте и испитајмо списе и спољашњих мудраца, да ли ћемо и од њих
што потребно наћи и штогод души корисно добити као плод.''2
Прва одлика његовог метода јесте заиста истраживачка и надовезује се на поуку
патријарха Јеремије. Остајањем у ономе у чему смо научени отвара се поље за испитивање
свих списа и свих наука које су спољашње ономе што је научено. Али и они се испитују
зарад долажење до истине и до душекорисне спознаје. Једна динамика науке присутна је у
ова два исказа: држати се свог пута науке, а истоврмено и истраживати све остале списе,
писце и научне приступе.
Патријарх Пајсије на ове своје исписане речи прави и неколико својих исказа који
продубљују схватање научног обрасца православне цивилизације: ''Као што рекох, не
рекох ништа моје, но од богодухновених пророка и богонаучених рибара и богоносних
пастира и учитеља, са Богом изложих, колико је могуће његовом благодаћу и поспешењем
свемоћне Царице и свете српске господе и учитеља наших.''3
Појам који се некако свенаучно издваја јесте појам ''богонаучени''. Ове речи можда
се најбоље тумаче кроз речи Светог Владике Николаја (1880 – 1956) из Охридског пролога:
''Какав је најбржи пут познања Бога, браћо? Несумњиво кроз Христа Исуса Господа
нашег. Он је Откровитељ и Он је Откровење, Мудрац и Мудрост, Учитељ и Наука.''4
И овим је то непосредно извориште Науке изашло на видело. У Господу Богу се
обједињује све појединачно и опште, лично и свеобухватно. Тако да је Господ и сама
Наука и Наукодавац тј. Учитељ. Зато појам: богонаучени јесте итекако пригодан и
пуносмислен у схватању научног обрасца у православној цивилизацији.
Патријарх Пајсије још каже: ''А они који се на ово усуђују, (добро чине) ако су као
овај божаствени Мојсије законодавац, који је одлучио себе од сваког виђења и оставио
буран живот и очистио гледање душе, и тако је био потребан ка виђењу Бога и удостоји се
да види човекољубни силазак Бога и Слова к нама и ваплоћење, и додајући ка својој
светлости, био је научен и поверено му је од Бога да буде заступник (народа) и да учи
своје саплеменике.''5
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''Ово предочих вашој љубави да не кажете да из светих књига се не научисмо.'' 6; ''И
опет, као што Господ предаде Јакову веру Божију, научивши га свештено бавити се: 'И
даде им се свети хлеб рекавши: Узмите и једите. Ово је тело моје' (Мк. 14, 22), . . .''7
''Научивши се божаствено спомињаном
тајанству,
преподобни оче Симоне,
и Христу да следиш заволео јеси, свечасни,
који те победним венцем увенча.''8
''Твоју жељу испуни Христос Бог
Првосветитеља Саве доласком,
и од сјаја светског да се одрекнеш
тебе научио јесте,
и нас погледај творитеља спомена твога,
Симоне мудри, монаха похвало.''9
У овим исказима Пајсије већ непосредно долази до Извора Науке баш кроз
приповест о Мојсију са речима ''био је научен и поверено му је од Бога''. И одатле почиње
читава варијација наукообрасца коју Пајсије спроводи кроз овде наведене редове. И он
креће од Извора научности коју је први покренуо Мојсије да би, спроводећи је кроз разне
своје писане облике, довео до савремености пратећи један богопромисаони ток научног
излагања.
То ће и бити првобитна тема овог записа: еманципација научног обрасца која је
почела са Петокњижјем Мојсијевим.
Варирајући тему научности, идући некако наоколо опет долазимо до патријарха
Јеремије и ''останите у ономе у чему сте научени''. Свакако научник мора бити, а то
суштински и јесте, учитељ. Тако да они који треба да остану у ономе у чему су научени
морају бити и они који су ту наученост од некога и примили. По принципу еманципације и
изворности тај неко на самом историјском почетку јесте Мојсије. Али и Мојсије није био
само онај који учи, него и онај за кога патријарх Пајсије каже и да је и сам научен. Зато и
речи патријарха Јеремије Славног јесу обавезујуће, јер он позива да се остане у ономе у
чему је се научено, али тај позив је и подстицај да се то што је научено усавршава, глача,
бруси до савршености или бар онолико до колико се до савршености може досећи на овом
свету. Овај склоп, иако у неку руку помало звучи конзервативно, је у неком свом одјеку
невероватно подстицајан. Он подстиче на надоградњу онога што се научило. Он
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надахњује у правцу ширења науке и научности баш тиме што се наглашава да се остане у
ономе у чему је се научено.
Описујући Светог Некатарија Егинског (1846 – 1920) у својој књизи Бог Отаца
наших владика Атанасије Јевтић (1938) је забележио: ''Заиста, ова нам је књига пресудно
помогла у упознавању оне друге стране овог великог Светитеља, нашег савременика, која
је иначе мало позната, а то је његова богословска ширина и научничка студиозност
његовог духа, његова истинска наука, наука по Богу а не само по човеку, која му је и
пружила ону мудру проницљивост и прозорљивост у непристрасном и епистемском
изучавању и процењивању историјске истине о Цркви Богочовека Христа на земљи кроз
векове.''10
Кроз опис Светог Некатарија епископ Атанасије долази до онога што је истинска
наука, наука по Богу. Некатарије се доста у свом светоотачком раду бавио и историјом
Цркве, посебно Великим Расколом од 1054. године. За епископа Атанасија који је упознао
целокупан рад Светог Нектарија сам Некатарије био је пример научника у Богу. Ова мисао
и Нектаријева и Атанасијева опет нас је бацила на само Извориште Науке којом ћемо се
бавити у овом делу.
На ово расуђивање доста добро се надовезују речи Кипријана Рачанина (друга
половина XVII века – почетак XVIII века). И он своју Науку почиње од њеног Изворишта:
''О, свесилни и неизрециви, непостижни, неистраживи, превечни, сириносуштни
неишчекујуће даровити, благи и човекољубиви, који у трисаставно од све твари
поштовани и слављени, ти јеси сваке благости почетак и узрок, напредак и савршетак,
који једини имаш бесмртност, који у светлости живиш неприступној, знајући све пре
постања његовог, све сам створивши, како хоћеш Словом заповедаш Твојим.''11
''Свим православнима, свим свакога чина читајућих ову књигу звану Буквар или
Наука деци и младима, сабрана од Старога Завета и Новог свагда од Бога заповеђена,. . .
''12
Крећући се од самог Изворишта Кипријан долази до Науке која је од Бога чак и
заповеђена да се њом људи баве још од младости своје. И Никанор Мелетијевић (1655 –
1739) негује сличан поглед по том питању:
''Љубими слушатељу, стекао си младу брадицу
Зато ти велим, не пристај у децу.
Лепо је имати браде нове,
Ал се ваља држати науке ове.''13
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Из свих ових исказа видимо тај преднацрт, путоказ који ће нам показати пут ка
Изворишту Науке. Наука по Богу и наука у Богу, Наука Богом заповеђена је наука које се
треба придржавати.
Останите у ономе у чему сте научени јесте подсећање ка коме се непрестано
враћамо пишући овај Увод. Остати у ономе у чему смо научени јесте као пливати у реци,
кретати се у њеном току и струјању. Остати у ономе у чему смо научени јесте као
пребивати у својој сопственој кући. Остати у ономе у смо научени јесте као дрво
укорењено у земљи. Остати у ономе у чему смо научени јесте као прашина у једном зраку
светлости. Остати у ономе у чему смо научени јесте као дрво које је у ватри и злато које је
у огњу. Остати у ономе у чему смо научени јесте као напитак у организму, као ватра у
пећи и огњишту. Остати у ономе у чему смо научени јесте пребивање значајног у нечему
још значајанијем. Пребивање у Ономе који је ''Учитељ и Наука''.
Шеснаестовековни српски зограф и песник Лонгин (око 1530 – крај XVI века) кроз
личност Светог архиђакона Стефана Првомученики гради своје наукословље које је као
неки брушени дијамант у схватању Науке у православном цивилизацијском обрасцу:
''радуј се, мени недостојноме
велика надо и уздање,
радуј се, научи ме да теби говорим
и да послужим Христу Богу мојему
преподобношћу и правдом,
радуј се, апостоле и првомучениче,
свети архиђаконе Стефане.''14
''радуј се, јер да о светој Тројици
богословствују све верне учиш,
радуј се, што тобом и Николом мудрим
од поганих Агарена од младости сачуван бих,
радуј се, што мигом божаственим
књигу колико могадох научих,
радуј се, апостоле и првомучениче,
свети архиђаконе Стефане.''15
''радуј се, с Николом мудрим, Стефану Дечанском
истоимена и велика похвало,
радујте се, Стефане свети и Николају велики,
многих чудеса самотворци,
14
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радуј се, кога ради потрудих се, лењиви ја
да ти исплетем од љубави песме ове,
радуј се, због кога се усуђујем
да ово певам и говорим,
радујте се, Стефане и Николају,
јер божаственим вашим промислом
и вашим посредовањем
да живопишем ликове светих
колико могу научих,
радујте се, ви добри и свети''16
У првом стихирском излагању Лонгин науку пре свега види као лик богослужења.
Послужити Богочовеку Христу јесте циљ сваке праве и истинске науке, зато јер доводи до
''Учитеља и Науке'', зато што је Богослужење право, истинско и једино Наукослужење које
се може замислити. Бар по Лонгину то јесте.
У другом стихирском излагању Лонгин излаже своје стечено научно искуство,
стечено кроз проучавање ''књига''. Он и ту наукостеченост приписује ''мигу божаственом''.
Миг, трептај Божји обезбедио је Лонгину научно надахнуће, потребне временске и
историјске прилике које су га довеле до Науке и до наукослужења Ономе који је ''Учитељ
и Наука''.
Треће стихирско излагање до краја открива потпуност стицања науке и метода како
се било која наука стиче. Она се стиче богопромисаоним током. Будући да је Лонгин
писац из Турског Доба, он у другом свом стихирском излагању каже да је од Агарена
(Турака) од младости био сачуван. Та богопромисаона сачуваност створила му је
окружење у коме ће стицати науку и у коме ће обликовати свој наукослов и научни пут, у
коме ће изучавати књиге и стицати знање, док ''споља'' Турци – Агарени пале и руше,
убијају и уништавају. Богонадахнуће даје Науку неприметно, ненаметљиво, без обзира на
околности, незаустављиво и неперистрасно, богопромисаоно. Такву Науку богонадахнуће
је дало и Лонгину показујући тиме да и околности које су у историји рушилачке могу чак
богопромисаоно бити претворене у савезника ономе који треба да стекне Науку
одређеним богонадахнућем.
У свом ретроспективном излагању пут нас је довео и до једног средњовековног
писца светог архиепископа српског Данила II Пећког (око 1270 – 1337). У својим списима
он је представио једну високоучену философију богонауке. Његова научност досегла је
високе степене сазерцања. Погледаћемо неке делове кроз које се тај појам научности
најпрецизније показује:
''Правднику који је хваљен веселе се људи,
јер бесмртност је спомен његов,
16
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како се од Господа и од људи познаје,
и угодна је Господу душа његова.
Јер цени код људи мудрост.
И поживите и приграбите ју
и научени бићете,
јер почетак је њене љубави
и чувар закона.
Поштујте премудрост да вавек царствујете.
Казујем вам и нећу од вас
скривати тајне божје.
Како је тој мудрости васпитач
и мудрих исправитељ,
и сваком смислу и делу вештак,
и сваком смислу научење мудрости,
јер у њој је разумни и свети дух
и сијање светлости Вечног
и слика благости Божје
она слуге Божје и пророке установљава.''17
''Падање града, похитав, претече
и стаде Арсеније убеђивати, зовући:
Ходите, чеда, страху Господњем научите се,
као што рече Господ,
јер сам кротак и смеран срцем
и наћи ћете покој душама вашим.''18
''Озго од Бога примивши благодат
у светитељско достојанство обуче се
и уснама својим благочасно научио јеси
све да се клањају Тројици једнобитној,
и зато помен твој свети штујући
прослављамо Бога прославитеља твог.''19
''На престолу славе што седи
за Богом жудећи свесрдно,
и њему привевши своје стадо верно
процветао си у дому Господњем,
17
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умножио си као кедар чеда своја,
кротости и смирењу научив све
певати и славити Бога прославитеља свог.''20
И преко стихирских излагања научности архиепископа Данила Пећког долазимо до
највећег српског Просветитеља Светога Саве (1175 – 1236) чију ћемо само једну реченицу
издвојити и њоме рећи све по питању научности и научног обрасца: ''Јер Бог, када Га људи
исповедају и моле Му се, сам уверава људе и духовно улази вером у срца оних који добро
слушају науку Његову.''21
Без зазора можемо закључити да је Свети Сава српски Мојсије и да je као и
Мојсије, што ћемо видети у наредним поглављима, непосредно исповедаo Извориште
Науке. Никако наоколо и закулисно, увијено у рукавице. Већ продорно, искрено, истински
откриваjући Које тај сами Извор Науке и научности, Које тај који је сама Наука, ''Учитељ
и Наука''.
У својим научењачким захватима и архиепископ Данило, Савин наследник, је кроз
стихирске духовне облике образовао један јасан научни образац. Само један реченични
склоп јасно показује свенаучност Данилову: ''страху Господњем научите се''.
Богобојажљивост рађа богомудрост, а богомудрост рађа богонауку. Свети Сава јасно
указује на ''науку Његову'' и тиме изрично показује чија Наука истински јесте, коме
припада од кога долази, ко је дарује и ко јој је циљ.
Искористићемо симболику напитка који улази у организам да бисмо што боље
описали начело: ''останите у ономе у чему сте научени''. Као када напитак који прогутамо
улази у наше тело и тиме постаје део тог телесног склопа кроз крвоток, тако и они који су
научени улазе у научност коју су научили, постају њен део, улазе у струјање те научности
и напајају се њом. Постају једно међу собом.
Останите у ономе у чему сте научени – јесте исказ који у себи садржи велику
потенцију (могућност, силу). Показује моћ свеширења и свезахватања. Бити у ономе у
чему си Научен јесте непрестано улажење у ту наученост која јесте Вечна Наученост и у
Њој се треба непрестано усавршавати и преображавати пред Лицем Наукодавца. Многи би
у овом научном моделу препознали неку врсту фиксационизма, неку врсту укочености,
али баш та потенција остајања у ономе у чему је се научено јесте могућност
свенаучености, као тачка око које се описује кружница, као осовина која покреће точак.
Циљ Науке схваћене на православно – цивилизацијски начин јесте Истина. Штавише сама
Наука је Истина. Јер ако је Онај Који Јесте: Истина, онда је Он, ако пратимо нит Владике
Николаја, и Онај Који је Учитељ и Наука. Самим тим Наука је, у Православљу, и Истина и
Учитељ.
Зато овај исказ: останите у ономе у чему сте научени има у себи одређену
двострукост. Споља гледано остајати је као неко стајање у месту, нека врста
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непомерености са оног места на коме се налазимо, али она друга неизрецива страна читаве
ове синтагме јесте пуна динамике. Појам ''научени'' јесте као онај који ту непомереност
остајања покреће. Бити научен значи учити, а то већ подразумева кретање. Тако да
остајање у ономе наученом јесте остајање у ономе што се непрестано покреће. Опет је на
снази симбол осовине и точка. Точак се креће и својим кретањем покреће осовину која
држи точак и која да није точка не би се померила, али би ипак држала точак. Тако и
остајање у наученом јесте оно које држи научење, али њега сама та наученост покреће и
оно постаје остајање које се у свом остајању духовно креће самом својом наученошћу.
У овом раду покушаћемо да откријемо еманципацију науке у Петокњижју
Мојсијевом, богонадахнуће Науке у Књизи о Јову, Науку у Псалмима, Причама
Соломоновим, Пророцима, Апостолима, изворне поставке Науке у Јеванђељима,
Откривење у Науци. Све ове књиге показаће темељност и универзалност научности у
људском друштву и цивилизацији. Видећемо како се примена научног обрасца у својој
историји изглобила из свог Изворишта и како је у својој изврнутости постала противник
свог Извора. Не наука сама по себи јер би то значило да је Извор устао против Себе
Самог, него њена злоупотреба. Као по речима Светог Аве Јустина: ''Злоупотреба Божјег –
то је ђаво, и сав ђаволизам свих светова, па и човечанског.''22
Зато треба посветити истраживање и злоупотреби Извора Науке, јер та злоупотреба
јесте оно што се окренуло против Саме Науке, против Онога Који је ''Учитељ и Наука''.
Сагледаћемо науку, колико будемо могли, и у светоотачком кључу. Тиме ћемо
увидети колика је универзалност Науке схваћена у православном свету. Универзалност
Науке која није ограничена месним и временским вредностима и чија суштина јесте у
приближавању Истини.
Останите у ономе у чему сте научени, јер Учитељ који је Наука јесте Истина.
Останите у ономе у чему сте научени, јер темељ Науке је потребан да би се стигло до
њеног Врха. Останите у ономе у чему сте научени, јер мање улази у веће, као што и човек
у овом случају улази у своју Науку и излази пред Лице Њено. Останите у ономе у чему сте
научени, јер само тако можете још више научити. Останите у ономе у чему сте научени,
јер треба имати своју Науку да би могла да се поштује и воли туђа. Останите у ономе у
чему сте научени, јер Наука доводи до свог Извор и Почетка. Останите у ономе у чему сте
научени, јер само са оним у чему смо научени можемо научити и друге науке, можемо
научити и оно чему нисмо научени и оно ненаучено. Останите у ономе у чему сте
научени, јер то је исказана могућност Вечне Науке. Останите у ономе у чему сте научени,
јер кроз ову синтагму заиста схватамо универзално присуство Науке у свакој култури и
цивилизацији. Останите у ономе у чему сте научени – све у свему је згуснуто значење
свеукупне научности, јер треба пре свега ући и ходити у ту Наученост као што одређени
властелин улази у дворе свога Цара да би се у њима сусрео са њим. Тако и бити у ономе у
чему смо научени значи ући области и пределе Науке да би смо се сусрели са Оним
22
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Наукодавцем који је Сам ''Учитељ и Наука''. Јер предели Науке јесу место где сусрећемо
Наукодавца, али мало другачије, јер, као што смо и видели, Наукодавац је такође и Наука.
Тамо где је Наука ту је одмах и Наукодавац.
Ако направимо један кратки прелаз и кроз српску старокњижевну философију
Турског Доба видећемо да има мноштво примера научности као што смо видели на
примеру Лонгина, Пајсија, Кипријана Рачанина и Никанора Мелетијевића.
Тако Ђурађ Црнојевић (око 1460 – 1514) и јеромонах Макарије (XV век – 1528)
примењују формулу свишенауке стварајући синтагму ''наиласком Духа научени'' 23. Такође
и поп Пеја (крај XV – прва половина XVI века) врло непосредно у својим списима указује
на Извор Науке: ''У себи видех онда како на то приведен јесам овде, да о вери мојој
подвизавам се, а не занатства ради, али Господе мој, Исусе Христе, дај ми слово разумно
ка одговору и научи ме по вољи твојој.''24; ''Боже, научи ме како хоћу судији говорити.''25
Ови примери значајно надопуњују истраживања у правцу Извора Науке. Њихова
непосредност у саопштавњу Извора Науке је баш оно што на одређени начин открива
принцип ''остајања у ономе у чему смо научени''. Та Наученост овде је као неки пупољак
која се отворила до краја и представила се у пуном свом значењу.
Остати у Наученом се јасно види у исказима ових старокњижевних мислилаца који
су то демонстрирали у својим списима. Речи Пејине: ''Боже, научи ме'', представља један
од изворнонаучних исказа који открива пуно значење склопа: Остати у Наученом. Остати
у Наученом, значи и непрестано стајати у оном Наученом. Време када је ове речи писао
патријарх Јеремија православни свет био је са свих страна нападнут: исламском најездом,
римокатоличком куријом, протестантским насртајима. Зато Остати у Наученом био је још
израженији захтев него у неко слободно доба у коме су живели Православни у својим
слободним државама. Остати у Наученом постало је, симболички гледано, као неки јеж
који када је нападнут склупча се и избаци свој бодље према оном спољноме. Али Остати у
Наученом јесте суштински пребивање у Наученом, живљење у Наученом. Сведочење тог
живота у Наученом. Остати у Наученом јесте заиста ''наиласком Духа наученост'', зато
толико инсистирање на остајању у Наученом. Зато што је та Наученост она која је
осењивањем Духа настала и из њега та Наученост происходи, Она се Духом Светим
оваплоћује. Зато је и у овом Уводу непрестано присутно помињање Остајања у Наученом,
непрестано помињање те синтагме патријарха Јеремије Славног. Зато што треба стално и
упорно настојати на томе да треба Остати у Наученом, јер је у тој синтагми најдубље
згуснута изворност Науке схваћена на један православно – цивилизацијски начин. Зато
Остати у Наученом постаје једна непрестана молитва научног обрасца православног света.
Остати у Наученом у себи садржи невероватне преображајне могућности. Остати у
Наученом јесте једна значајна константа научног обрасца православног света. Остати у
Наученом јесте једна пројава вечноликог у временским приликама. Остати у Наученом
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постаје један континуум научног обрасца схваћеног на један православни начин. Остати у
Наученом јесте синтагма настала у речима једног Патријарха, али она као да има своје
вечно послање из предела Господњих и тиме је постала као нека Алфа и Омега
свевременског научног обрасца, универзалана у свим народима и културама. Као да свима
њима говори да треба остату у ономе Наученом, јер треба барем поштовати сваку науку.
Не треба поштовати само њену изврнутост. Али Остати у Наученом жели да гледа све у
преображајном облику жели да, овим својим ставом, преобрази сваку научни пут и да
извуче сваки онај научни образац из његове изврнутости.
Зато је овај Увод наговештајан, нема за циљ баш одмах да открије сав садржај овог
рада, већ само да да неке назнаке о теми коју ће обрађивати. Због тога је овај исказ:
Остати у Наученом такође један наговештавајући тренутак овог Увода. Наравно тренутак
који долази из Вечности.
Остати у Наученом као неки покретачки дух научне универзалности предочава
сваком културном обрасцу у свакој цивилизацији да остане на темељима своје
Научености, јер једино из тог темеља може да начини стваралачки скок. Остати у
Наученом јесте она раскрсна тачка Науке у којој се укрштају путеви свих научних
образаца. Зато ће и овај запис донекле бацити свој поглед и према другим цивилизацијама
и њиховим научним напорима и научним искорацима одређених појединаца који су у тим
цивилизацијама живели.
Видимо да Остати у Наученом само површно личи на одређени конзервативни став
уствари Остати у Наученом је један значајно универзални поглед који објашњава научне
поставке свих других цивилизација и у томе је његов битни духовни допринос. Један
значајни допринос општем научном расуђивању.
Много тога смо у овом Уводу већ непосредно наговестили по питању теме: Извора
Науке. Приложили смо и неке крајње директне поруке, али ипак све је стављено у облик
наговештаја и наговештајно закључивања. Јасно је да се из тих исказа може одмах повући
закључак по питању Извора Науке, али овај Увод је једна непрестана наговештавајућа
варијација. А варијација је највише кроз исказ патријарха Јеремије: ''останите у оном у
чему сте научени''.
Остати у Наученом нас некако све време тера напред, Остати у Наученом, иако
имамо реч остати – стајати, некако нас баш она Наученошћу покреће у напред, напредује
Божјим промислом као што би рекао архиепископ Данило II Пећки26. Остати у Наученом
јесте један непрекинути процес по оној народној умотворини: Човек се учи док је жив. То
и јесте један стални просветно – образовни начин, једно просветно – образовно начело.
Зато Остати у Наученом јесте једно непрестано трагање, истраживање, непрестано учење,
баш зато што је то Остајање у Наученом, баш зато што је то стајање у оном Наученом, у
оном Научењачком, оном што се непрестано Учи. Остати у Наученом јесте стално
праћење Науке, Онога који је ''Учитељ и Наука''. Остати у Наученом значи учити се док си
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жив. Али ако је живот неуништив и ако је нешто што је супротно смрти, ако је бесмртан
онда Остати у Наученом значи вечно и непрестано учити. Учити (проучавати) Онога који
је Учитељ и Наука. Учити од Њега и учити Њега јесте једно и исто.
Остати у Наученом, иако је изашла из уста једног Православног Патријарха, она је
истинска и универзална полазишна тачка сваког научног пута и научног обрасца који
негује било која култура и цивилизација. Јер свака култура ма колико била примитивна
или високоразвијена има своју полазишну тачку науке или научну полазишну тачку. Тај
угао из кога креће сваки научни пут јесте пут који доводи до Раскрснице зване Наука. Зато
је и неопходно да се остане у ономе Наученом, у предању оног што се научило да би се на
том научном путу постепено преображавало и да би доживело коначни преображај у
духовном Граду Науке који је Раскрсница свих научних путева.
Зато Остати у Наученом јесте увек једна полазна основа која треба да доведе до
Онога који јесте Учитељ и Наука. Свака култура и цивилизација има ту полазну основу,
има то Остајање у Наученом. И то Остајање у Наученом треба да га доведе до Учитеља и
Науке. Зато што је то Научено оно које у себи од самог почетка носи Учитеља и Науку.
Учитељ и Наука јесу Алфа и Омега свега Наученог. Зато је насушно потребно Остати у
Наученом, јер из њега креће у одређеној потенцији, као неко семе, Царство Учитеља и
Науке. Зато је незаобилазно у свакој култури и цивилизацији да се примени Остајање у
Наученом, на зато да би се одређени научни образац слепо држао у некој својој
затворености одређених закључака као да су они један дефинитив у свему. Закључци до
којих се дошло и до којих се долази јесу само одређени делови тог пута научног обрасца
по коме се иде. До Науке тек треба стићи.
И ту су за нас потресно важни, већ наведени, стихови Никанора Мелетијевића. Ако
је одређени слушатељ стекао младу брадицу он је само онај који је на путу да научи и који
је на путу учења. Зато не треба, по Никанору, да пристаје уз децу. Зашто? Зато што би у
овом случају детињство било симбол науке у развоју, али не достизање своје научне
пуноће. То је детињство науке. Никанор каже да је лепо имати браде нове. Какав би то
сада нова метафора била за нас? Ако је човек кренуо путем научења и стекао нека нова
знања, нека не помисли да је све научио и да је стекао одређено свезнање. Зато треба да се
држи ''науке ове''. А то је научење које нас учи да наука тек треба да стекене своју пуну
зрелост, а та зрелост и тај раст јесу у Учитељу и Науци. Треба расти растом Науке да би се
стекла научна пуноћа. Зато је и Никанорово ''држати се науке ове'' у много чему сродно
начелу: Остати у Наученом. Остати у Наученом је, другачије речено, Држати се Науке
Ове.
Сведочанство Никанорово уклања сваку сујету и претнциозност у научном
истраживању и у научном путу одређеног научног обрасца. Јер колико год неки научни
образац мислио да је супериорни у односу на онај други и да је постигао нешто више ови
јаки симболи као да му говоре: сама научна полазишта са свим својим научним обрасцима
и закључцима јесу тек на путу сазревања и раста и треба тек да порасту и да сазру. Тако и
они научни обрасци који би себе видели у неком инфериорном положају могу се сусрести

са чињеницама ових симбола. Као да им се каже: Не плаши се, није то инфериорност, већ
детињство и младост твог научног обрасца, полако на том путу и стећи ћеш зрелост и
доћи ћеш до пуноће у Учитељу и Науци. А младост и детињство свакако да имају своје
неке предности и научни пут не завршава се са старошћу, немоћи и смрћу, већ са пуним
растом и зрелошћу у Вечној Научености, баш зато што у њеном заметку има нечег од
вечности.
Остати у Наученом јесте пут Вечне Научености или другачије речено, по речи
патријарха Пајсија, ''богонаучености''. Остати у Наученом јесте начин да се постане
богонаучени. Вероватно то и јесте циљ пута сваког научног обрасца, да се постане
богонаучен. Богонаучени јесте појам који исувише јасан и непосредан, али и откривајући
да свака наука гаји у себи једну врсти богонаученог обрасца. Гаји жељу да се постигне
богонаученост. Зато што је богонаученост истинска свенаученост.
Остати у Наученом је, такође, и метод, начин на који се успиње одређеним
научним лестивцама до Учитеља и Науке. Одређена открића која су увек у некој
историјској равни ''епохална'' само су степеници на тој Лествици ка Учитељу и Науци. Ти
значајни научни степеници само су део Лествице коју је Учитељ и Наука спустио према
човеку као наукоцентричном бићу да би му помогао да се успење до Науке односно
Наукодавца.
Видећемо и у наредним поглављима да је од давнина постојала и концепција
изврнуте науке, као неке звезде која је колапсирала у црну рупу. Тако и изврнита наука то
је наука која се претворила у своју супростност и као таква функционише. Као ћелија у
организму која се претворила у канцерогену. Свакако да и изврнута, изопачена наука
може да обитава и да постоји као што постоје и и два претходно наведена феномена. Али
шта је црна рупа када се пореди са сјајном звездом или канцер – ћелија која ипак на крају
уништи сву виталност и организам? Тако и изопачена наука не иде у правцу Истине, већ у
правцу лажи. Не иде у правцу Учитеља и Науке већ у правцу антинаучености.
Таквих изврнутости и изопечаности кроз историју је било стално. То ће
посведочити и одређени древни списи. Антинаученост је својеврсно скретање са пута
Науке и промашај у односу на Вечну Наученост. Али видели смо да Остати у Наученом и
један такав антинаучни пут може преобразити, може ревитализовати и може га вратити у
правцу према Учитељу и Науци, према Вечној Научености.
Проблеми на том путу Науке јесу те антинаучне појаве које се као неке препреке
појављују младој и детињој науци и заустављају је у њеном сазревању. Препреке се
морају прескакати и превазилазити, а то снага младе науке може да учини, јер је уздиже
Учитељ и Наука и та стаза постаје као један благи лет преко свих препрека. Препреке
антинаучености зато имају свој смисао, јер њихово превазилажење даје нову снагу младој
науци.
Али и те се препреке превазилазе само оним Остајањем у Наученом. То у–
Научавање јесте грчевито држање за могућност Вечне Научености у Остајању у Наученом
– семе Вечне Научености које се налази у Наученом. На основу и ових расуђивања о

антинаучености ми видимо да Остати у Наученом има огромну и изразиту преображајну
моћ да преусмери антинаученост према Вечној Научености.
Подсетићемо се помало и онога шта су Непознати Крушедолци рекли, као
самосвојни представници српске старокњижевн философије и православне цивилизације,
по питању науке. Довољно је издвојити само један њихов стихирски склоп да би то
схватили:
''Опет нам златоточени Ниле, годишњи помен дође, добрим усхођењем наводећи
златострујна бесмрћа платна, плододајући слатку храну високог благовештења, Тројици
нераздељној сили учити поклонити се, источавши божаствена учениа верних напајати
помишљења. И молити се с душама нашим.''27
И прво што упада у очи јесте склоп ''божаствена учениа''. Тај појам нам на још
један од непосредних начина указује на то да Остајање у Наученом јесте онај свепокретач,
сведелатељ који људима дарује божаствено учение. Учение је само један од облика
Научености и оно је као и код неких наведених претходника Свишенаука. Овај
крушедолски духовни склоп је јако сродан Пајсијевом појму ''богонаучени'' и тако да он
само надопуњује схватање принципа: Остати у Наученом.
Крушедолци, осврћући се према Извору Науке, уводе још једну динамику тог
духовног кретања, продубљују поруку: ''останите у ономе у чему сте научени''. Видимо да
у њиховом ''божаственом учениу'' долази до још једног разоткривања више. Божаствено је
оно које покреће свако научење, свако учение. Зато Остати у Наученом овим исказом
добија још један нов квалитет. Открива се да сва та његова статичност оличена у појму
''останите'' кроз овај склоп показује сву његову динамичност. Уствари то стајање у
Научености јесте стално и непрестано делање, делотворност. Божје дело.
Када видимо да појам ''останите у оном у чему сте научени'' у себи садржи
мноштво могућности саопштавања Научености, иако на први поглед то је само један
прости и једноставни део одређене реченице, ми тада се питамо како је могућа таква један
значењска згуснутост у једном таквом реченичном склопу?
Вероватно зато што из тог згуснутог појма просијава одређена Вечна Наученост
која са собом не носи само мноштво порука већ једну свепоруку. Вечна Наученост која је
своју поруку умотала у један прости реченички склоп. У њега је поставила све своје
емисионе потенцијале и своје поруке саопштила кроз овај склоп изречен кроз запис једног
Патријарха.
Остати у Наученом је из тих разлога постао и симбол тог времена, али можда и
симбол за сва времена. У то време турске окупације развој науке у православним земљама
био је заустављен и замрзнут. Не толико у неком духовном излагању, јер се донекле и
писати могло, колико у једном материјалном надопуњавању. Није се имало ни средстава
ни могућности за један миран и неометан духовни рад. Зато је тај материјални део науке
остао у православним земљама неиспуњен. И те последице осећају се до дана данашњег.
Православни су као и после пада Цариграда били приморани да своју Наученост извозе.
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Не да је продају као неки интелектуални трговци, него под присилом емиграционог
процеса морали су, једноставно речено, да извозе себе и са собом су носили и своју
Наученост. Наученост у којој су непрестано стајали. И данас тај усуд прати православне
народе.
Постепеним ослобађањем од ропства одмах су се показивали и одређени резултати
и у материјалном испуњењу њиховог научног задатка. Добар пример за то је, рецимо,
Буквар инока Саве Дечанаца из 1597. године. Иако је писан у време турског ропства он не
само да је био савремен и актуелан у времену у коме је начињен, него је у себи садржавао
и неке искораке који се у букварској науци појављују тек касније. Оног момента када се
указала прилика Наученост је давала своје резултате. Чак и када је била окружена
ропством и страдањем.
Ово наше излагање у овом Уводу имало је за циљ да направи једну припрему за
оно што ће се излагати у овом покушају да се дође до изворности Науке. Сви ови примери
треба да послуже само као један симболички покретач читавог овог списа. Они су уставри
подсетник на Извор Науке. И тако без даљег одуговлачења почнимо ова поглаваља
склопом који нас је пратио све време овога Увода: Останите у Ономе у чему сте Научени.

2. Еманципација научног обрасца у Петокњижју Мојсијевом
На самом почетку и врло директно морамо рећи да је свети пророк Мојсије
извршио, по свему судећи, први еманципацију научног обрасца као таквог. За почетак
Мојсије износи у својим списима од Кога је примио научење које ће бити преднацрт за
његову еманципацију науке:
''Теби је то показано да познаш да је Господ Бог и да нема другог осим њега. Дао ти
је да чујеш глас његов с Неба да би те научио, и показао ти је на земљи огањ свој велики, и
ријечи његове чуо си исред огња'' (5. Мој. 4, 35, 36).
Самим овим излагањем предочена је и пренадзначена је еманципација Науке коју је
Мојсије касније наставио. Еманципација подразумева ослобођење. Мојсије је први међу
људима који је извршио ослобођење научног обрасца као једне самосвојне духовне
делатности. Он јој је дао крила слободе којима је могла несматано да полети у своја
истраживања.
Али првобитно он је указао на њено порекло. Науку је Мојсије стекао код
Несагориве Купине. Глас Господа Бога са Неба га је научио. И у том огњу Несагориве
Купине Мојсије је стекао прву Науку. Самим тим Мојсије је крајње непосредно указао на
Порекло Науке, а оно свој почетак има у самом Господу Богу.
Сада ћемо се посветити стиховима који директно врше еманципацију (ослобођење)
научног обрасца:
''Слушај, небо, говорићу; и земља нека чује говор уста мојих. Нека се спусти као
дажд наука моја, и нека падне као роса говор мој, као ситан дажд на младу траву и као
крупан дажда на одраслу траву. Јер ћу јављати име Господње; величајте Бога нашега.
Дијело је те Стијене савршено, јер су сви путеви његови правда; а Бог је вјеран, без
неправде, праведан је и истинит'' (5. Мој. 32, 1 – 4).
И не само да у овим стиховима Мојсије представља еманципацију научног обрасца
већ и указује на развој, па и на метод науке кроз симбол кише која пада. Наука се на људе
спушта као киша која пада на земљу. Ситна киша на младу траву, а крупна на одраслу.
Киша је благодат науке коју сам Бог спушта на људе. Мојсије уноси оно што постаје
просветно – образовни начин кроз читаву историју, а то је степеновање учења. Први
степени стицања науке су као ситна киша на младу траву, а то је основно и омладинско
образовање, а виши степени науке су као крупна кише за одраслу траву, што би
означавало високонаучно образовање. Мојсије ипак каже да је наука његова. Он приписује
науку себи, присваја је, иако у првим стиховима открива одакле ју је примио. Али он зна
да Господ који даје не тражи натраг. Као што је и самог Мојсија прогласио богом (2. Мој.
4, 16). Наравно да Мојсије открива и шта је језгро науке уопште. То је јаваљање имена
Господњег, сведочење Дела Његовог.
Вратимо се сада склопу ''наука моја'' који је Мојсије изволео да изради као један
јединствени појам. ''Наука моја'' јесте једно синергијско делење које је Бог бесплатно –

благодатно дао човеку. У овом случају Мојсију. Зато човек стиче Богом дано право да
каже: наука моја. Али увек мора имати на уму да Извор Науке јесте Господ Бог и Његов
Глас са Неба који је предао Науку људима.
У Делима Апостолским има и један овакав запис о Мојсију:
''И научи се Мојсије свој премудрости мисирској, и бијаше силан у ријечима и у
дјелима'' (Дјела 7, 22).
Бог је поставио Мојсија на највише положаје египатског царства, био је усвојеник
фараонове кћерке. Зашто је Господ дозволио да Мојсије изучи премудрост мисирску? То
се дешавало и у хришћанској ери Отаца и о томе Свети Владика Николај казује:
''Када би философија људска могла задовољити човека, зашто философи Јустин и
Ориген посташе хришћани? Зашто Василије и Златоуст и Григорије, који у Атини
проучише сву философију јелинску, примише крштење? И блажени Августин, који знаде
и јелинску и римску мудрост, зашто одбаци све, и потражи спасење и светлости у вери
Христовој? И свети Климент римски, који беше врло богат и врло учен? И света Катарина,
која би из куће царске и знађаше сву светску мудрост мисирску? И царевић Јоасаф у
Индији, коме беше позната сва философија индијска? И толики, толики други, који напре
тражаху објашњење загонетке светске и светлост својој души у философији, а потом
приступише цркви и поклонише се Христу Господу?''28
Ови редови заиста прецизно тумаче овај стих из Дела Апостолских. Симболички
гледано разлог зашто је Господ дозволио својим изабараницима да уче и проуче све друге
мудрости и науке јесте као када одређена особа треба да се замонаши, она улази у период
искушеништва и тим периодом она се испитује да ли је спремна да буде замонашена или
не. Тако и ови изабраници Божји улазили су у период животног и историјског
искушеништва проучавајући светске мудрости и науке да би стекли стаж да уђу у
проучавање Божје Мудрости и Науке. И као што је патријарх Пајсије нагласио: ''пажљиво
сачувајте и испитајмо списе спољашњих мудраца'' изучавање те спољашње мудрости којој
се некако богопромисаоно подвргао и Мојсије има за циљ и задатак да преображава те
мудрости и науке. Али и оне су као она ситна киша која је за младу траву, а за одраслу
траву крупна киша. Та крупна киша јесте глас Господа Бога с Неба који научава.
То је и сведочење да сва наука долази од Господа само је Мојсије онај који је то
први објавио и открио свету. Разоткрио је и свету порекло и науке светске.
Наука Несагориве Купине, Огањ који је научио Мојсија и предао му науку јесте
место одакле је кренула пуна еманципација научног обрасца, његов самостални рад и
развој. На основу тог предања Мојсије је развио оно што је назвао ''наука моја''. Са те
планине наука је стављена у свој историјски рад и покрет. Одатле је почео сав њен развој
и раст.
Синајски Огањ дао је Науку Мојсију и Мојсије се обратио и својим сународницима
речима Науке Несагориве Купине:
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''Онај дан кад стајасте пред Господом Богом својим код Хорива, кад ми Господ
рече: сабери ми народ да им кажем ријечи своје, којима ће се научити да ме се боје, док су
живи на земљи, и да уче томе и синове своје'' (5. Мој. 4, 10).
И Псалми и Приче сведоче да је страх Господњи почетак мудрости (Пс. 111, 10;
Приче 23, 17). По Мојсију богобојажљивост је и почетак Науке. Из страха Господњег
произилази и Наука.
Господ у овом стихтвору предочава да ће казати Речи Своје којима ће се Израиљ
научити. Ово је свакако и једна месијанска, боговаплоћујућа најава, долазака Речи Божје
међу људе. Речи Божје која је већ тада и ту почела да предочава и да предаје људима,
преко Мојсија, Науку Своју.
Заправо Реч Божја је та која је Наука у овом Господњем излагању које је Мојсије
транспоновао народу и усадио му у срце. Стога је јасно, већ из ових речи, да се Реч Божја
може и треба научити и тиме се добија готова Наука. Некако тако Мојсије и Постање
описује:
''И рече Бог: нека буде свјетлост. И би свјетлост'' (1 Мој. 1, 3).
Видимо да све се ствара са Речју Божјом: ''рече Бог''. Зато се само кроз Реч Божју
може извршити научно – истраживачки акт. Тако се једино и може проучавати Природа и
целокупна Твар, јер она је стварана Речју Божјом и има на себи печат те Речи.
И Васиона је само један одјек Речи Божје, један талас у тој Речи, једна честица која
пребива у Речи Божјој. Као и сви остали светови. Зато је Господ већ на самом почетку
библијске историје инсистирао да се људи науче Речи Његовој. Да прихвате науку Речи
Божје. Ка том правцу се постарао и сам Мојсије желећи да народ што боље приведе тој
Речи. Увидео је Мојсије после свог искушеничког стажа у премудрости мисирској, коју су
градили и његови преци као што су Јаков (Израиљ) и његов син Јосиф градећи прве
пирамиде – силосе, да наука Речи Божје јесте она изворна Наука којој треба привести
читав људски род. Зато није чудо што су Пророци најављивали да ће баш Мисир и
Етиопија примити Реч Божју. О томе данас доста сведочи и Александријска Патријаршија,
али и Оци који су изникли из Египта, као на пример: Антоније, Атанасије, Кирил,
Макарије.
Данас већ јасно видимо богопромисаони разлог зашто је Господ Мојсија послао да
изучи премудрост мисирску. Зато што је Египат прендзначио да буде будући весник за
Науку Речи Његове.
Кренуло се од Јевреја на Синају и Хориву. Огањ је у Несагоривој Купини предочио
Науку Мојсију коју треба добровољно да прими. Видимо да се Мојсије нећкао, што говори
да то није била никаква присила од стране Бога упућена Мојсију. Али Мојсије није могао
одолети Науци на Синају, није могао а да се не растопи од Наукољубља и Наукогледања
које му је Господ представио. Просто није хтео да напусти то научавање Господње које је
доживео на Синају. Па га је све време запистикивао о Његовом Имену, о томе како ће се и
шта дешавати у Египту о сумњама у самога себе у своју способност да он може изнедрити
такав један подвиг.

Господ му је стрпљиво и постепено на сва та питања одговарао и није хтео никада
да га остави без одговора. Окупивши народ у пустињи Мојсије им саопшти: ''чуј Израиљу
уредбе и законе, које ћу данас казати да чујете, да их научите и држите их и творите.
Господ Бог наш учини с нама завјет на Хориву'' (5 Мој. 5, 1, 2). Мојсије позива народ да
прими науку Завета или Заповести = Познања Бога. Сав десетозаповедни поступак јесте
један животодавни, животни пут. Не лагати, не прељубити, не красти, на убити, не
пожелети, поштовати Бога и родитеље јесте све укупно један Божји живот. Лагати јесте
покушај истиноубиства, пожелети јесте лакомост на живот, насртај на живот, красти на
крају крајева јесте крађа живота, убиство је напад на живот, прељуба је идолопоклонство,
окретање свога лица од Бога. А ко је по Мојсију тај Живот? Па сам Бог (5 Мој. 30, 20).
Тако да кршење Заповести = Познања Бога јесу насртај на целокупни Божји живот. Само
један и увек неуспели насртај.
Зато ова наука јесте једна наука Живота. И та наука жели човека да упозна на
самом почетку са самим животом, а тај Живот је Бог сам. Заповести су постале као неке
степени познања самог Бога, Бога који је то познање предао људима. То и Мојсије
потврђује у свом запису:
''И бјеху плоче дјело Божије, и писмо бјеше писмо Божије, урезано на плочама'' (2
Мој. 32, 16).
Писани знаци на плочама пренадзначују оваплоћење Речи Божје. Ту је и темељ
Светог Писма као Божјег писма, писма написаног Богом у срцима људи који су то ставили
на кожу, папирус, хартију. Божје писмо Бог је и предао људима да би их привео ка
познању Себе и тиме им је дао једну огњену науку слично као што је дао Мојсију из
Несагориве Купине. Да им је науку да се науче Господу Богу. Из научења Господа Бога,
Творца долази свако друго научење. Научење Твари и свих ситних потреба које су му
потребне да би опстао и да би и опстајање упознао на прави истински начин. Да би сазнао
да је језгро сваког опстајања уствари самопожртвовање.
Из науке Свевеликог произилазе и све мање науке. Из научења Господа Бога долазе
сва мање и мање науке: о васиони, о планети, о биљном и животињском свету, о човеку.
Све ове науке и изводе се из научења Господа Бога. Зато је Декалог једна од наука
изводећих, једна од наука из којих се изводе и све остале науке. Декалог је постала један
пројективна наука, наука која прави нацрт свим другим будућима наукама које ће се
појавити. Поред самог изношења Десет Божјих Заповести, па и низа других правила,
Мојсије све време прави узвратне моменте у том излагању. Узвратне моменте према Богу.
Он жели да се људи не забораве и да не постану формалисти који више поштују правила, а
мање или никако Онога који је та правила дао и који је уствари једино Правило које треба
поштовати. Зато наука самог Господа Бога мора бити на првом месту. Наука о Наукодавцу
мора бити првобитна и најзначајнија.
Зато су можда за спознају изворишта Науке за нас постали најважнији делови
Петокњижја који показују те тренутке на Синају и када Мојсије предаје своју науку као
киша која пада, када предаје своју науку која је суштински благодат Божја и зато је

самосвојна и еманципована као својеврсни образац. Наука је зато она која и даје
десетозаповедни поредак из ког је произашло и много старозаветних правила.
У следећим редовима Мојсије показује динамику своје еманциповане науке:
''Зато сада напишите ову пјесму, и научи је синове Израиљеве; метни им је у уста
да ми та пјесма буде свједок за синове Изриљеве'' (5 Мој. 31, 19). Слушајући речи
Господње Мојсије је извршио заповест:
''И написа Мојсије ту пјесму онај дан, и научи синове Израиљеве'' (5 Мој. 31, 22). А
у песми је садржана и Мојсијева ''наука моја''. Зато је и језгро песме Мојсијеве сама наука.
У ових неколико расуђивања видимо да је Мојсије изградио три типа науке:
постањску науку, декалошку науку и песничку науку. Песничка наука добија одгонетање
у стиху: ''Сила је и пјесма моја Господ'' (2 Мој. 15, 2). Зато је песма и наука истовремено.
Она происходи из Господа који је Песма. Отуда и песничка наука код Мојсија. Мојсије је
научавао песми Господњој целокупни Израиљ. Јер да би се Господ научио и упознао мора
да се научи кроз песму, јер Он сам је Песма.
У постањској науци видели смо да је ''рече Бог'' кључна синтагма и да је она од
пресудног значаја за читав процес Стварања. У постањској науци имамо и тај склоп: ''и
видје Бог да је добро'' (1 Мој. 1, 10). Овај реченични склоп уствари приказује и Божје
провиђење које као да руководи и обликује оно што је самим стваралачким чином
настало. Тако и у постањској науци увек је збуњујућ појам Дан. Бар за оне који нису
схватили да тај појам не изражава временску релацију већ изражава стање ствари. Заправо
он изражава Бого – дан – ости творевине тј. богодане твари. Оне које је Господ створио. И
само време као творевина јесте једна богомдана твар.
Кроз ова нека расуђивања схватамо да Мојсије није само еманципаовао науку већ
је дао и грађу за одређене научне дисциплине и сам је формирао неке типове наука.
Наравно, Мојсије је само започео то велико научно путешествије које траје и до данашњих
дана. Ударио је темеље науци као таквој.
Постањски, декалошки и песнички научни обрасци нису невезане науке, већ међу
њима влада једно нераскидиво јединство. Ако видимо да је у својој песми (глава 32)
Мојсије изнео ''своју науку'' и да је самога Господа дефинисао као Песму и да је Декалог
настао као Божје писмо уписано у стену и ако у постањској науци је појам ''рече Бог'' онај
који је кључни и централни онда видимо ту повезаност. ''Рече Бог'' који је Песма и који
Својим Писмом и писањем утискује Декалог, самим тим и Декалог је једна Песма
Господња, а и Постање је настало кроз ''рече Бог'' тј. као једна Песма Господња.
Овим Мојсијевим методом видимо да су науке везане једном чудном песничком
везом и да и најмање научно излагање мора у себи да поседује ту песничку страну да би
уопште било наука и да би могло да се обликује као наука.
У таквом једном духу закључује и наш професор и чувени научник Михаило
Петровић Алас:

''Све то показује да права поезија и истинска наука могу имати и да одиста имају
додирних тачака.''29 И он као један значајни научник и врхунски математичар само
потврђује практичну примену Мојсијевог научног приступа. Као и код Петровића тако и
код Мојсија песничка сила и струјање јесте нешто што прожима научна разматрања и
јесте нешто што испуњава науку изнутра.
Већ у Мојсијевим списима сам Мојсије се осврће и према оној негативној страни
науке, коју смо поменули, а то је она изврнутос научног обрасца и приступа:
''А у градовима онијех народа које ти Господ Бог твој даје у нашљедство, не остави
у животу ниједне душе живе. Него их затри сасвијем, Хетеје и Амореје и Хананеје и Јевеје
и Јевусеје, као што ти је заповиједио Господ Бог твој. Да вас не науче чинити гадна дјела
која чинише боговима својим, и да не згријешите Господу Богу својем'' (5 Мој. 20, 18).
На првом месту видимо да постоји и друга, мрачна страна науке: негативна наука,
антинаука, идолопоклоничка наука. Зато се и каже ''да вас не науче''. Идолопоклоничка
наука тј. антинаука супроставља се изворнонаучном моделу, оном моделу који је изашао
из Огња Несагориве Купине. Видимо да таква антинаучна наука не сме се примати и по
цену живота. Они народи који су примили такву антинауку морају чак и да нестану.
Питање науке у овом случају јесте питање живота и смрти. Тиме видимо колико је тај
изворни концепт науке битан у мојсијевском предању. Од науке зависи и живот одређене
личности или народа.
Из тих разлога Јевреји су морали да не науче такву антинаученост. Зато је
ненаученост такве науке – антинауке једини начин да се прати пут изворне Науке и да се
да се кроз ту Науку једино дође до Праведног и Истинитог.
Зато Господ и казује Мојсију да спречи сваки покушај да се приступи
идолопоклоничкој науци. Иако се и таква наука дала преобразити то, ипак, није била моћ
и могућност старих Јевреја. Јер идолопоклонство и није било ништа друго него једно
криво и изопачено схватање самога Господа. То је жеља да се дође до Бога мимо и без
Бога. Самим тим то је био и модел да се стекне наука мимо и без Науке. Зато и читави
тадашњи системи учења ако су и имали неке обрисе науке то је била суштински наука без
науке и већ тиме то је била антинаука.
Магијаштво, идолопоклонство, митоманија јесу били тадашњи обрасци учења и
човек се кроз тај начин хтео поучавати да би дошао до никакве поуке, да би стекло
ненаучење и ненаученост.
Свакако да је човек у својој самообманутости помишљао да је стекао нека велика
научења, али то није био случај. Требало му је отрежњење, требало му је освећивање,
требало му је просвећење. Све то је стекао на Синају из Огња Неопалиме Купине који је
био и јесте Извор Науке и почетак сваке истинске науке. До тада смело можемо рећи и
није било науке у њеном еманципованом, а самим тим, и изворном виду, већ су учења
неизоставно била везана за магију и мит, за одређене паганске ритуале. Наука није имала
своју потребну слободу и самосвојно духовно истраживање. Са Мојсијевим појмом ''наука
29
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моја'' долази до пуне ослобођености научног обрасца и наука бива ослобођена окова
магизма и митоманије. Одатле почиње један пуни научни развој и раст.
Неко би помислио да Мојсијево време је било само теоријско – научно излагање
без једне практичне, научно – техничке пуноће, али то није до краја тако. Прво Мојсије
добија нацрт од Бога како да начини Ковчег и Шатор (2 Мој. 25, 9), али Бог дарује и Духа
мудрости онима који требају да имају технику (вештину) (2 Мој. 31, 1 – 18) и даје
упутства Мојсију и за одређене геометријске облике (2 Мој. 28, 16). Из свих ових
светописмених одељака видимо да је присутна и та техничка и технолошка старана науке.
Добија се дар Духа да се склапају и стварају справе које јесу део техничке традиције.
Свим овим примерима видимо уствари богоупотербљивост вештина и уопште
технологије. По Петокњижју сам Бог је тај који Мојсију налаже да се начине разноразне
справе, али и надахнуће за справе које треба да начине справе.
Поред постањске, декалошке и песничке науке имамо код Мојсија изложену и
научно – технолошку страну и са њом добијену ту свеукупну научну целовитост.
Са Мојсијем испред Неопалиме Купине у којој је стајао Господ преднацртавајући
Своје Оваплоћење произашла је прва еманципација Науке и њен слободни ход кроз
историју са Преднацртом као Почетком и Оваполоћењем као Савршетком Наука је добила
своју целовиту слику и почела је своје историјско путовање са једним скривено –
откривеним светим Вечнонаученим начелом. И кренула је богопромисаоно напред.

3. Богонадахнуће Науке у Књизи о Јову
По одређеним стручњацима сматара се да је аутор ове старозаветне књиге Светог
Писма Мојсије. У сваком случају она говори о људима нејеврејског порекла који се
клањају Господу Богу и Њему једином служе. Међу њима највише се издваја праведни Јов
који доживљава тешку неправду.
Ова књига сведочи на пример да се Бог објављивао и другим људима и народима
који нису Јевреји. Сам разлог за то је сведочнство Божје да се морају поштовати и други
старовековни народи и њихови напори, науке и спознаје. Тако и ми данас веома ценимо
старе Грке и њихову философију, Египћане, Кинезе и Индусе са њиховом мудрошћу.
Причом о Јову Господ говори да је управљао и другим народима и да је и њих кадкад
надахњивао да саопште нешто божанско. Тако ћемо некако и почети ово излагање исказом
једног Јововог саговроника Елијуја:
''Једанпут говори Бог и двапут; али човјек не пази. У сну, у утвари ноћној, кад
тврди сан падне на људе, кад спавају у постељи, тада отвара ухо људима и науку им
запечаћава. Да би одвратио човјека од дела његова, и заклонио од њега охолост; Да би
сачувао душу његову од јаме, и живот његов да не наиђе на мач'' (Јов 33, 14 – 18).
По Елијују Бог надахњује човека кроз надахнуће даје му науку. То се дешава у сну
као да је сан нека инспирација. Бог може да надахне кога хоће и где год хоће и то решеава
тај универзални проблем Божјег јављања људима. Ето он се јавио Јову и његовим
саговорницима иако су сви, у овом од првих дијалога у историји, различите националне
припадности. Ако је још ову књигу Мојсије написао онда можемо схватити да
богонаучени Мојсије је од Бога сазнао и за друге људе и народе које је Бог посетио својом
објавом. Што све пренадзначује Божји долазак кроз оваплоћење за сваког и за све, а не
само за неки посебан народ, већ за Спас целокупне творевине и света.
Оно што је битно у овом спису јесте то да Елијуј директно, непосредно, погађајући
у само средишта ствари открива порекло науке. Науку Бог запечаћује. Он удара печат
Науке у срце људи. Зато је ово један од најзначајних Наукодавних стихова у историји
научног разматрања. Елијуј који је у Књизи о Јову описан као наговестилац Божјег
доласка међу њих, као најавник присуства Божјег може и бити с правом онај који јасно
указује на божанско порекло науке. Бог је Наукодовац, по Елијују, човек је само прималац
илити пријемник тe науке коју Бог утискује у њега као неки печат, као печат дара Духа
Светога.
Зашто је потребна наука? Шта каже у наставку Елијуј? Да би човек могао да се
избави, да би могао да опстане, да би избегао све факторе ризика животних ситуација и
прилика. Зато је наука основа духовна делатност. Учењем о свету око себе човек успева да
научи како у том свету да се понаша да би преживео. ''На живот његов да не наиђе мач'',
ово можемо схватити и строго фигуративно. Мач је само синоним и симбол за опасност и
опасности које вребају човека у овом свету. Зато му Бог и даје науку, да би помоћу ње

могао да се снађе у не тако пријатељском окружењу и свету. То мање – више проповедају
и неки други савремени научни обрасци.
Неки научни правци желе у томе да исцрпе сав смисао науке. Науци је само то циљ
да људи се снађу и преживе у свету у коме живе. Они немају за циљ да у својим
истраживањима сагледавају печат Творца на творевини, акамоли, што је можда и битније,
да препознају печат Наукодавца на самој науци. Јер то је смисао и само језгро науке као
такве. Наука без Наукодавца не може да буде наука, јер науку неминовно, по Елијују, Бог
запечаћује.
Оно што је занимљиво јесте да Елијуј тврди да се то људима дешава преко снова,
кроз утвару тј. слику која долази кроз сан. Тада се задобија наука коју Бог дарује људима.
Касније свeтоотачко сагледавање није имало поверења у сан и сматрало је да сан може да
буде варљив, прелестан. Да ли то значи да Елијујеви ставови противурече светоотачком
расуђивању? Не би се баш могло рећи. Јер свакако да би се и Свети Оци сложили са
Елијујом да је сам Господ творац и снова и сановних утвара (слика). Нису снови који по
себи човеку дају Науку, већ је Бог – творац снова Онај који кроз снове дарује науку,
утврђује науку. Не снови као неки механизам који има правило да прави науку, него онај
који је Творац снова даје Науку.
Не мисли наравно Елијуј да је то једини нужни начин да Бог даје Науку људима,
већ да је по свему судећи то један од најбезболнијих начина како да човек прими одређену
Божју поруку. Свакако да Господ може и непосредно да се обрати човеку. Видели смо на
примеру Мојсија. Али Господ може да искористи и сваку твар као оруђе за Његову објаву.
На крају крајева то се само наука утврђује кроз сан, а не да се сам Бог објављује. Зато и
није потребна одређена непосредност Божја да би Наукодавац предао науку и да би
утврдио науку.
Узмимо ипак сан у овом случају само каo одређену метафору, као симбол. Симбол
за шта? Симбол за богонадахнуће. Богонадахнућем се Наука утврђује, богонадахнућем
Наука се поставља, богонадахнућем Наука настаје у нама, богонадахнућем Наука
непрестано траје у нама, богонадахнућем Наука остаје у нама, богонадахнућем Наука је
вођена, богонадахнућем Наука просијава своју светлост, богонадахнућем Наука даје
резултате, богонадахнућем Наука иновира, креира, изумева.
Зато ови стихови само дају полазну основу за даљу анализу улоге богонадахнућа у
давању Науке. Стога, бар по Елијују, богонадахнуће је незаoбилазни услова за добијање
Науке и за њено рађање у срцу човековом.
Наравно не смемо никако из главе избацити и опомену Светог Владике Николаја
када казује за самога Богочовак да је Он Учитељ и Наука. Тако да науку у овом
Наукодавајућем смислу можемо схватати као посредника само у једном ограниченом
смислу, јер Он који је Наука даје нам да схватимо да је Наука један велики непосредник у
нашем односу и да је зато богонадахнуће сама Наука. Зато што је Учитељ истовремено и
Наука.

Можда је Елијуј ипак старозаветник који баш то добро не зна јер није примио
богооваплоћујућу објаву. Али питамо се да ли је све тако? Да ли он науку види само као
посредника или је свестан да је Наука један велики Непосредник?
Следеће његове речи баш откривају тако нешто:
''Заиста, треба казати Богу: подносио сам, нећу више гријешити. А што не видим ти
ме научи; ако сам чинио неправду, нећу више'' (Јов 34, 31, 32).
Сада нам је јасно да Елијуј и сам види Науку као Непосредника. Он моли да га Бог
научи, стога и Елијуј итекако разумева да је Наукодавац истовремено Учитељ и Наука.
Елијуј иде и корак напред у својој смелости и полетности. Он каже Богу да и оно
што не види да га и томе Бог научи, да му преда науку. Невидљиво може бити доста
ствари, и духовних и телесних. Овде видимо, по први пут, да неко тражи од Бога да му
овај преда науку невидљивог. Невидљиве могу бити телесне ствари. У науци данас све
више се откривају невидљиве честице, али и невидљиве силе које управљају целокупним
свемиром. И старогрчки атомисти из 5. века п. н. е., Леукип и Демокрит говорили су о
невидљивим атомима. Али овде по први пут у једном запису проналазимо тај захтев да се
види оно невидно. У духовном смислу то је чињење неправде. Мада у науци овог типа
духовно и телесно у овостраности нису нешто што је апсолутно раздељено, већ они
пребивају у одређеној равнотежи.
Начело: што не видим Ти ме научи, јесте једно начело које тражи Божју помоћ у
свему ономе што човек не може да детектује, да примети и да то сагледа. За све што је
невидљиво, било овострано, било оностарно потребна је наука о невидљивом. Такву науку
може једино дати Бог, онај који је творац свега видљивог и невидљивог. Такву науку од
њега примају и они који Бога одбијају и који му се противе. На тај начин ову науку су
добили и старогрчки атомисти, али принцип науке невидљивог и онога што се не може
голим оком опазити први је употребио Елијуј син Варахилов из Вуза рода Рамова. Једина
веза између посматрача и невидљивих састава јесте Бог који научава човека и даје му везу
да опази и да примети невидљиви састав, ма какав он био, оностран или овостран, духован
или телесан. Бог који је изнад свега видљивог и невидљивог, Бог који је господар и
видљивом и невидљивом, Бог који је власник свега видљивог и невидљивог, Бог који је у
свему видљивом и невидљивом, Бог који научава о свему видљивом и невидљивом.
Видели смо и у Уводу да поп Пеја вапије: Боже, научи ме. Он то користи нешто
присније од Елијуја, нешто ближе једно другом, директније, али значење остаје исто.
Помало то делује, али само делује пасивно. Сести, скрстити руке и чекати да нас Бог
научи. Али то делује само на први поглед тако. Уствари принципи: Боже, научи ме и: Ти
ме научи јесу један захтев за најактивнијм учествовањем у тој Божјој настави, јесу једна
највиша синергијска жеља за тим да се најприсније учествује у ономе што Бог научава, да
се буде у струји те богонаучености (појам који користи патријарх Пајсије). Та сила
богонаучености нам открива и даје нам да сагледамо све видљиво и невидљиво, да се
упознамо са свим видљивим и невидљивим тачкама свих светова. Зато је то велика
енергија Божје наставе људима, богонаучености која се даје људима. Од те тачке у

људској историји зване Елијуј почела је наука невидљивог, призив на научно
истраживање невидљивог које наравно је немогуће извести без Наукодавца и све под
поруком: Ти ме Научи!
Ти ме Научи – стоји као стожер богонаучености, Ти ме Научи – тиме схватамо оно
што не видимо, добијамо науку о невидљивом, Ти ме Научи – непосредно се обраћамо
Ономе који треба да нас Научи, Ти ме Научи – овим знамо од кога Науку примамо, Ти ме
Научи - показатељ од кога Науку тражимо, Ти ме Научи – говори нам без кога не можемо
ништа Научити и никакву Науку примити.
И тако Елијуј потврђује своје речи још једним исказом који је у виду питања:
''Гле, Бог је највиши својом силом, ко је учитељ као он'' (Јов 36, 22)?
И у овом стиху Елијуј је доследан у излагању свог научног обрасца. А да бисмо
видели да Елијуј не прича само у празно него да је и он заиста стекао одређена научења од
Бога казују неки од његових исказа:
''Гле, Бог је велик, и не можемо га познати, број година његовијех не може се
докучити. Јер он стеже капље водене, које лију дажд из облака његовијех; Када теку
облаци капљу на мноштво људско. И ко би разумио простор облацима и грмљаву у
шатору његову? Како простире над њим свјетлост своју, и дубине морске покрива? Тијем
суди народима, даје хране изобила. Рукама заклања свјетлост, и наређује кога да срете''
(Јов 36, 26–32); ''Доиста Бог не ради зло и свемогући не изврће правде. Ко му је предао
земљу? и ко је уредио васиљену? Ко би на њ окренуо срце своје, узео би к себи дух његов
и дихање његово; Изгинуло би свако тијело, и човјек би се повратио у прах'' (Јов 34, 12–
15).
Ови искази јасан су показатељ колико је Елијуј овладао одређеним научним
способностима. У његовом духу присутна је богонаученост и он ту богонаученост излаже
кроз своје беседе. Питање – одговор као његов начин излагања доводи га до промишљања
о поретку васионе, али и до најситнијих капљи воде које су за оно време били јако ситни
елементи у природи. Он се пита и једно чудно питање. О простору облака. Какав је то
простор облака? Да ли је то простор који облак пролази по своду или се мисли на неки
други облак? На пример на васионске облаке који астрономи имају обичај да називају
небуле? У сваком случају Елијуј прича оно што му је од Бога заповеђено да прича. Он
само прати Божју причу која се преко њега износи људима. И говори оно што Бог говори
предајући му Себе као Науку. Можда и Елијуј мисли другачије. Можда је он мислио онако
како је и сваки човек у то доба мислио, али његов говор је далекосежни говор Вечности
који износи информације које су само Богу знане и које Бог хоће да саопшти кроз говор
Елијујов, али то јесте улога правог преносника онога што сам Бог научава, преносник оне
науке којом Бог печати срца човечија. Бог зна да ли није хтео да да тим људима више од
времена знања у коме су живели, али ипак је нешто више кроз њих Он најавио. Ово је
само један од примера, али и корисна информација да су тадашњи људи гледали цео
постањски поредак као нешто јединствено, као нешто што је све у једном. Тако земаљско,
васионско, небеско били су само једно, не тако разлучено и растворено како се данас

гледа, али то је интуитивно сасвим на месту. Ако и данашње неке савремене теорије
говоре о настанку васионе из једног праатома, онда и није чудо што су и неки људи из
оног доба видели везу између васељене, облака и једне водене капље.
У том правцу науке и научења Елијуј наставља своје излагање:
''Од дихања Божијег постаје лед, и широке воде стискају се. И да се натапа земља
нaтјерује облак, и расипа облак свјетлошћу својом. И он се обрће и тамо и амо по вољи
његовој да чини све што му заповеди по васиљеној. Чини се да нађе или за кар или за
земљу или за доброчинство. Чуј то, Јове, стани и гледај чудеса Божија. Знаш ли како их
Бог уређује и како сија свјетлошћу из облака својега? Знаш ли како висе облаци? знаш ли
чудеса онога који је савршен у сваком знању? Како ти се хаљине угрију кад умири земљу
од југа? Јeси ли ти с њим разапињао небеса, која стоје тврдо као саливено огледало?
Научи нас шта ћемо му рећи'' (Јов 37, 10–19).
Елијуј креће из једне обрнуте перспективе. Он не сумња у праведност Јовову, али
ипак сматра да Јов не може бити праведнији од Бога. Баш због те праведности Елијуј моли
Јова да их Научи како да се Богу обраћају. Из ове перспективе Елијуј се осврће према
Божјем поретку ствари. У себи он је задобио једну врсту Богоговорљивости. Чудно је то
да он каже да је Бог разапео небеса која стоје тврдо као саливено огледало. Свакако да би
смо се зачудили на овакву изјаву. То Елијуј васионски поредак описује. Како небески
свод, назван небо у Постању, тј. васиона која је разапета илити раширена стоји тврдо, а
пореди се са огледалом које је ломљиво једним јачим ударцем? То Богоговорљивост у
Елијују говори. Да Господ је створио и својим стварањем утврдио васиону, али она исто
тако Божјом одлуком може се разбити и рапршити у парампарчад као огледало. Ипак,
Елијуј закључује да је само Бог савршен у сваком Знању, а људи могу спознати само оно
чему их Бог научи.
Тако Елијуј започиње још једну проповед о научењу која је битна за једно
специфично схватање науке:
''Ако ли не, слушај ти мене; мучи, и научи ћу те мудрости'' (Јов 33, 33).
Ове речи из древности посећују нашу савременост и добијају новостваралачку
облик у речима Светог Оца Аве Јустина:
''Као животворна философија Духа Светога она је једина уметност која из шареног и
веома сложеног бића човековог може извајати боголику и христолику личност, као наука
Духа Светога она је једина која самољубиво и осмрћено створење што се човек зове може
научити како се савлађује смрт и стиче бесмртност. Стога је православна философија:
уметност над уметностима и наука над наукама.
Философија Духа Светога сачињавају вечне истине о Богу, свету и човеку, које се
еванђелском – црквеним језиком зову догмати. Отуда је Догматика философија и наука о
вечним истинама Божјим, које су људима откривене да би их они оваплотили у живот

свој, те на тај начин постигли вечни смисао свог постојања, свог мучног путовања од
небића ка Свебића.''30
На први поглед неко би рекао да између ова два исказа нема неке велике везе. Када
се мало боље задубимо видимо да је у древност Елијуј дао први дефиниције онога што се
у Православљу назива Догматиком. Догматика се и дословно преводи као учење или
наука. А код Аве Јустина она добија одреднице као што су: уметност над уметностима,
наука над наукама, философија и наука о вечним истинама Божјим. Елијуј просто каже:
научићу те мудрости. Наука и Мудрост~Философија и Наука јесу суштински истородни
појмови. Тиме долазимо до закључка да је Догматика научна философија или другачије
речено: мудронаука, а то је већ оно што се већ давно појављује код Елијуја као записни
облик.
Негде овде заокружујемо Елијујово излагање по питању науке. Осврнућемо се на
друга два саговорника Јовова и видећемо како су они обрадили ову тему науке у својим
излагањима.
Виладад Сушанин креће у једну врсту офанзиве према Јову коју Бог на крају књиге
кори. Али Вилдадово излагање захвата нека поља науке која имају у себи црте света
биљног и животињског:
''Јер смо ми јучерашњи, и не знамо ништа, јер су наши дани на земљи сјен. Неће ли
те они научити? неће ли ти казати и из срца свога изнијети ријечи? Ниче ли сита без
влаге? расте ли рогоз без воде? Док се још зелени, док се не покоси, суши се прије сваке
траве'' (Јов 8, 9–12).
Сагледвајући природу као Божји поредак Вилдад позива да се из ње извуку
потребни Божји примери за научење. Дани јесу стања, а не конкретни предмети, али они
нас научавају Божјим упутствима. Природа је пуна Божјих упутстава и на њих Вилдад
указује.
Софар Намаћанин не чини ништа друго него само потврђује, цитирајући Јова,
Јовово наукословље:
''Јер си рекао: чиста је наука моја и чист сам пред очима твојим'' (Јов 11, 4).
Софар иако критикује Јова он и кроз ту критику потврђује научни поредак самог
Јова: чиста је наука моја! Јов кроз укупно своје излагање сведочи све време своју науку,
своје научење и оно није мало. Оно нам открива још нешто, а то је да у његовој
праведности стоји његова наука као Божји залог који чак и њему није до краја био познат
тек онда када га је погодио баш тај Божји удар онда се побудио његов Божји залог науке у
њему који је спавао у његовој праведности.
Тај Божји удар пробудио је споља његов Божји залог Науке изнутра. Јов се
конкретно изјашњава у научном смислу:
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''Мирне су колибе лупешке, и без страха су који гњеве Бога, њима Бог даје све у
руке. Запитај стоку, научиће те; или птице небеске, казаће ти. Или се разговори са
земљом, научиће те, и рибе ће ти морске приповједити. Ко не зна од свега тога да је рука
Господња то учинила'' (Јов 12, 6–9).
''Научи ће те'', појам који се двоструко појављује у излагању Јововом. Он позива
животињски, али и елемнтарни свет да изврши научење над људима. Из целокупног
створеног света можемо се нечему научити. Није ли то поставка и савременог научног
метода? Сагледавање спољног света, његово изучавање, опитно упознавање, посматрање,
нису ли то главни предуслови за свако научно истраживање? И на крају препознавање
Творца у творевини: рука Господња! Зато Јов у свом научном излагању настваља
показујући јасно везаност Творевине за свог Творца:
''Он премјешта горе да нико и не опази; преврће их у гњеву свом; Он окреће земљу
са места њезина да јој се ступови дрмају; Он кад запријети сунцу, не излази; Он
запечаћава звијезде; Он разапиње небо сам и гази по валима морским; Он је начинио
звијезде кола и штапе и влашиће и друге југу у дну; Он чини ствари велике и неиспитљиве
и дивне, којима нема броја'' (Јов 9, 5–10); ''Он је разастро сјевер над празнином, и земљу
објесио ни ничем'' (Јов 26, 7).
Из ових Јовових научних разматрања видимо да је он одлично спознао и научио
Божје устројство света. Из данашњих неких научних позиција сматра се да су оваква
сагледавања наивна, па и примитивна. Да ли то значи да су наша данашња чула и разум у
нечему бољи од људи из тог доба, у нечему изоштренији? Или су исти? Ако су исти у
чему смо онда то ми у предности у односу на њих? У спаравама које имамо и које нам
обезбеђују боље сагледавање. Али те справе је опет начинио човек. Видели смо и у
одељку о Мојсију да су и тада људи умели да начине разне справе и оруђа. Тако да
можемо закључити да нисму ни у каквој предности у односу на људе Јововог доба. А ипак
наша знања као да су појачанија. Шта их је начинило таквим? Шта им је то дало такву моћ
да дођу до неких прецизнијих спознаја?
Један наш научник, Милутин Миланковић (1879 – 1958) понудио је једну врсту
одговора:
'' 'Са свог обитавалишта, завитланог вековним вихором, открио је човек, тај
сићушни створ, законе које слуша цела васиона, упознао је кретање звезда и њихову
судбину.'
Значи да је дух оног сићушног створења ипак нешто више, нешто што стоји изнад
мртве материје. Назовите га божанском искром, па ћете лако разумети како наука испитује
историју Земље.''31
Видимо да и овај веленаучник налази практично исти одговор који проналази и Јов,
па и сви његови саговорници. Божја процена је била пресудна и за оно и за ово време. Зато
Јов и каже да Бог чини ствари које су велике и неиспитиве и којима нема броја. Ту
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предност коју је задобио данашњи човек у односу на онадашњег обезбедила је Божанска
Искра. Иста Она Искра која је запалила Огањ Неопалиме Купине и одакле је кренула сва
еманципација Науке.
Али на сцену ових дијалога ступа сам Бог и Он улази у дијалог са људима
откривајући и Себе као Свемогућег Наукодавца:
''Тада одговори Господ Јову из вихора и рече: Ко је то што замрачује савјет
ријечима неразумно? Опаши се сада као човјек; ја ћу те питати, а ти ми казуј. Гдје си ти
био кад ја оснивах земљу? кажи, ако си разуман. Ко јој је одредио мјере? знаш ли? или ко
је растегао уже преко ње? На чем су подножја њезина углављена? или ко јој је метнуо
камен угаони? Кад пјеваху заједно звијезде јутарње и сви синови Божји кликоваху. Или ко
је затворио море вратима кад као из утробе изиде? Кад га одјех облаком и пових тамом;
Кад поставих за њ уредбу своју и метнух му пријеворнице и врата; И рекох: довде ћеш
долазити, а даље нећеш, и ту ће се устављати поносити валови твоји. Јеси ли свога вијека
заповједио јутру, показао зори мјесто њезино, Да се ухвати земљи за крајеве, и да се
растјерају с ње безбожници, Да се она промијени као блато печатно, а они да стоје као
хаљина, Да се одузме безбожницима свјетлост њихова и рука подигнута да се сломи? Јеси
ли долазио до дубина морских? и по дну пропасти јеси ли ходио? Јесу ли ти се отворила
врата смртна, и врата сјена смртнога јеси ли видио? Јеси ли сагледао ширину земаљску?
кажи, ако знаш све то. Који је пут к стану свјетлости? и гдје је мјесто тами, Да би је узео и
одвео до међе њезине, и знао стазе к дому њезину? Знаш ти; јер си се онда родио, и број је
дана твојих велик. Јеси ли улазио у ризнице шњежне? или ризнице градне јеси ли видио,
Које чувам за вријеме невоље, за дан боја и рата? Којим се путем дијели свјетлост и устока
се разилази по земљи? Ко је раздијелио јазове поводњу и пут свјетлици громовној? Да би
ишао дажд на земљу гдје нема никога, и на пустињу гдје нема човјека, Да напоји пуста и
неродна мјеста, и учини да расте трава зелена. Има ли дажд оца? или ко је родио капље
росне? Из чије је утробе изашао лед, и ко је родио слану небеску, Да се воде скривају и
постају као камен и крајеви пропасти срастају? Можеш ли свезати милине влашићима?
или свезу штапима раздријешити? Можеш ли извести јужне звијезде на вријеме? Или кола
са звијездама њиховијем хоћеш ли водити? Знаш ли ред небески? можеш ли ти уређивати
владу његову на земљи? Можеш ли дигнути глас свој до облака да би те мноштво воде
покрило? Можеш ли пустити муње да иду, и да ти реку: ево нас? Ко је метнуо човјеку у
срце мудрост? или ко је дао души разум? Ко ће избројити облаке мудрошћу, и мјехове
небеске ко ће излити, Да се расквашен прах згусне и груде се слијепе'' (Јов 38, 1–38)?
На први поглед оно што Господ говори као да се не разликује од свих претходних
излагања. Али Господ на крају и каже да је човеку у срце ставио мудрост и да је души дао
разум, тако да човек може да сагледава и да научи дела Господња.
Ипак у нечему битно се разликује излагање Господње од људског излагања. Његове
речи су творбене, Оне су само Дело. У њима Господ Свемогући неке ствари и открива. На
пример: свезе влашићима, извођење јужних звезда, вођење кола звездама, одређивање
мера, међе или границе светлости и таме.

Из ових речи кренула је права и истинска научна пустоловина. Силе које везују
звезде, кретање не само звезда и галаксија него и ширење целокупне васионе (јеси ли
сагледао ширину земаљску?), науке из мере као да су одавде добиле упутство, границе
светлости по којим данас научници покушавају открити почетак и старост васионе. Овде
нам Господ разоткрива и неке ствари из књиге Постања. ''Водити звезде'' јесте она ''вода''
што је одвојена небеским сводом (1 Мој. 1, 6). То је уствари водоток звезда и галаксија,
њихово струјање тј. кретање.
Из ових речи Свемогућег Господа Бога добили смо изворнонаучне поставке,
путању за истраживање, Извор Науке који је сами Наукодавац и из ког происходи Наука
Која је Он Сам. Из тог Извор Науке креће река Науке кроз историју људског рода, креће
велики Ток Науке. Креће велика авантура Науке која траје и сад и која тек треба да
достигне своју зрелост и свој Раст.
Што се тиче самога Јова његова судбина је заиста чудесна. Јов је човек који
преиспитује поступке Свемогућега, а ипак он је онај који од Свемогућег Бога добија
оправдање и потврду да је у праву, а његови саговорници као ''браниоци'' Бога добијају од
истог тог Бога осуду. Бог их критикује. Зато је наука Јовова испаравна, баш зато што она
поставља питања и нема одговор унапред. И Мојсије пред Неопалимом Купином
поставља питања и чека одговор, макар и читаву вечност. И Богородица поставља питања
архангелу Гаврилу. И Пророци и Мудраци старозаветни пре ње. Наукодавац као да воли
да се постављају питања на која Он радо одговара. А питање је куда ће ток и река Науке
следеће да нас одведе?

4. Наука у Псалмима
У Псалмима Ток Науке задобија своју силину као неки планински поток који се
полако и постепено претвара у реку. У Псалмима просто навиру искази који имају свој
научни облик и свој научни смер. На самом почетку псалмопевци се обраћају владарима:
''Сад цареви оразумите се; научите се судије земаљске! Служите Господу са
страхом, и радујте се с трепетом'' (Пс. 2, 10).
Из овог помало индиректног обраћања и призива науке псалмисти крећу у једно
непосредно обраћање самом Наукодавцу:
''Покажи ми, Господе, путове своје, научи ме ходити стазама твојим. Упути ме
истини својој, и научи ме; јер си ти Бог спасења мојега, теби се надам сваки дан'' (Пс. 25,
4, 5).
И сада псалмопевац, цар Давид, долази до најприснијег додира са Наукодавцем и
сам постајући једна врста наукопреносиоца:
''Ходите, дјецо, послушајте ме; научићу вас страху Господњему'' (Пс. 34, 11).
Свакако да би одређена злонамерна тумачења овај стих сагледала као неку врсту
ауторитаризма, ако би уопште они могли древним псалмопевцима, а међу њима и цару
Давиду, да објасне шта то значи. Али псалми нису то имали на уму него главни предуслов
стицања Богомудрости:
''Почетак је мудрости страх Господњи; добра су разума сви који их творе. Хвала
његова траје довека'' (Пс. 111, 10).
Свакако да је један од најнужнијих предуслова богомудрости богобојажљивост.
Страх Господњи, Слобода у Господу, Љубав Божја, све је то Једно у Господу и самим тим
као Мудрост Божја не могу се ни спознати ни разумети једно без другога. Зато је потребна
Наука о страху Господњем да бисмо се научили Мудрости, Правди, Слободи, Миру,
Љубава, Милости, Благости и свим осталим свеукупним Богосједињеним и Богосилним
Божанственостима.
Псалми полако и постепено долазе до Науке у једном противречном виду, али та
парадоксална интенција као да највише потврђује научност самих Псалама:
''А безбожнику рече Бог: зашто казујеш уредбе моје и носиш завјет мој у устима
својим?
А сам мрзиш на науку, и ријечи моје бацаш за леђа'' (Пс. 50, 16, 17).
Опет веза Речи и Науке се појављује и овде као и код Мојсија. Из Речи Божје
долази Наука или још прецизније Реч Божја је Наука људима. Много пута и у савременој
историји имали смо прилике да видимо да неки ауторитарни и тоталитарни режими имају
обичај да се позивају на све оне Божје Заповести које је Бог дао на Гори, али да
истовремено поричу Бога и тиме да одбацују Науку као такву. То можемо видети и у
сцијентистичко – позитивистичком инквизиторијуму: позивање на Науку, а порицање или
постављање у стање неутралности самог Наукодавца. Зато ови стихови хиљадама година

стари као да описују и данашње време. Позивање на Бога само као на неког моралног
регулативца је исувише сужено и ослепљено схватање Свемогућега. Ако је он Дародавац
свега како то да није и дародавац Науке: Наукодавац?
Зато прихватају Његове уредбе да би њима као неким оруђем утерали страх у кости
својим поданицима, али одбацују Његову Науку као нешто непостојеће. Тако и
сцијентистичко – позитивистички инквизиторијум одређује уредбама шта је научно, а шта
не, али науку као такву не прихвата. За овај инквизиторијум наука је уредба, оруђе које се
може искористити да би се лакше управљало ''научном јавношћу'', а преко те јавности и
читавим људским становништвом. За овај инквизиторијум наука није истрживачки позив
и искатељски порив, него само утеривање страха у кости ''научним поданицима''.
Али Псалми крећу у контраофанзиву и преображајно обрћу, са пуно наде, угао
гледања на Науку:
''Научићу безаконике путовима твојим, и грјешници ће се теби обратити'' (Пс. 51,
13).
Има наде за оне који су лицемерно користили уредбе Господње, а нису се држали
науке Наукодавца. Ипак они се могу Научити науци као таквој, по себи, а не науци
инструментализованој и злоупотребљеној.
Из ових стихова извлачимо један битан закључак, а то је да наука као таква мора
имати Наукодавца или није наука. Наука злоупотребљена не даје разултате зато што не
постиже свој циљ, а то је сам њен Извор. Потребно ју је само вратити свом Извору и
преображај њене употребе је неминован. Само је треба посматрати у склопу свог
Наукодародавца и преокрет према правом путу Науке је извршен.
У том правцу и јасним позивом псалмисти почињу наступати као прави и истински
наукопреносиоци. Наукопријемници који се претварају у наукопреносиоце:
''Чуј, народе мој, наук мој, пригрни ухо своје к ријечима уста мојих. Отварам за
причу уста своја, казаћу старе приповјетке. Што слушасмо и дознасмо, и што нам
казиваше оци наши, нећемо затајити од дјеце њихове, нараштају позном јавићемо славу
Господњу и силу његову и чудеса која је учинио'' (Пс. 78, 1–4).
Почиње се појмом: наука, а завршава се са славом Господњом. Наравно када се
мисли на славу Господњу њу не треба бркати са неким људским ласкањима и
додворавањем које људи користе једни према другима да би постигли неку корист или
неко самољубље. Овде то никако није у питању. Слава Господња је пре свега Истина, а
самим тим и Сила па и неприступна Светлост или Суштина Божја. Зато је и потребна
Наука која ће посведочити ту Славу и која ће на један Богодани начин предати научење
људима о тој Слави која је неопходна да би људи стекли познање о Богу, да би га
упознали и сусрели се с Њим. Та наука се некада зове и доксологија, али овде није циљ да
се славослови Богу, већ да слава Господња преда науку наукопријемницима који онда
врше наукопреношење свим другима.
Испуњени Славом Господњом као Светлошћу можемо стећи науку Онога који је
сам Учитељ и Наука. Испуњени Славом ми смо уствари испуњени Науком која је

неопходна за сва наша познања. Наука је битна као таква, по себи, баш зато што је Она
сама Наукодавац.
У следећим стиховима псалимсти као да долазе до једне врсте бунта пред самим
Господом. Благотворног бунта који доводи до преиспитивања прилика, околонсти, али и
самих Божјих поступака:
''Ко зна силу гњева твојега и твоју јарост, да би те се као што треба бојао? Научи
нас тако бројати дане наше, да бисмо стекли срце мудро. Поврати се, Господе! Докле ћеш?
Смилуј се на слуге своје'' (Пс. 90, 12).
Овде се и на један скрајнути начин уводи и дисциплина бројања, али и дисциплина
мудрости. Ипак од Господа се тражи да он лично људе Научи. У другом делу псалмисти
као да заповедају Господу: поврати се, докле ћеш, смилуј се!
Псалмопевци прелазе у једну контраофанзиву према Господу, али то није нека
сатанска побуна. Не! То је питање пред самим Господом за које они знају да Наукодавац
Свемогући може им дати одговор. Овим се сведочи колика је у ствари слобода пред
Господом самих његових слугу. Они нису његови робови, већ његови синови који
слободоумно смеју да постављају своме наукородитељу сва научна питања која их
интересују. И уопште сва друга питања.
Тако и ''Научи нас тако бројати'', на један индиректан начин указује на Извор и
једне од најзначајнијих наука: математике. Науке којој је бројна вредност нешто што је на
првом месту. И њен Извор је Учитељ и Наука, Наука која даје ову као и све остале науке.
Зато псалмопевци моле Наукодавца да их и томе Научи. Мада је за њих значајније знање
самог тог научноизворног пута, па и научноизворног пута науке броја.
Тако и речи светога Григорија Паламе (1296 – 1359) као да су најзначајније
тумачење ових стихова:
''6. Из свега овога происходи да они који поштују број седам обмањују саме себе:
они, у суштини, не поштују само број седам него, једноставно, сваки број, јер сваки од
њих поседује довољно основа за поштовање. Међутим, како је број, као и све што постоји,
створио Бог, и како је све што је Бог створио добро, и то добро веома, о чему је Сам
Творац посведочио посредством Мојсеја, ако би неко узео неки број и брижљиво га
изучио, открио би да је и он добар, и то добар веома, и сам по себи и због других разлога,
чудесно сразмерно одговарајући и себи самом, и другим. Међутим, ниједан од дана,
узетих по свом броју, није у том погледу превасходнији од осталих, јер Мојсеј не каже да
је Бог похвалио број неког дана, него су дела која је Он савршавао свакога дана била
овенчана похвалом. Према томе, ни седми дан није ради тога био достојан похвале (него је
постојала друга основа за то). Будући да ми указујемо на разлог због којег је Бог нарочито
посветио и благословио овај дан, започећемо од самих Мојсејевих речи, односно:И
отпочшу Бог у седми дан од свих дела Својих која учини (сатвори) (1. Мојс. 2; 2). После
тога додаје: И благослови Бог седми дан, и посвети га, одмах указујући на разлог
благослова, понављајући оно исто: Јер отпочину Бог од свих дела Својих која поче да
ствара. Према томе, постоје и таква дела Божија која Он није почео да твори (тј. дела која
су Богу својствена и која су самим тим беспочетна, односно савечна Њему) и од чијег

творења није отпочинуо, као што нам је открио Сам Господ, говорећи: Отац Мој до сада
дела и Ја делам (Јн. 4; 17).''32
Овим је Палама протумачио стих Псалама и дао му је једно велико разоткривање.
Показао је какав је смисао броја и шта је његово значење. Везано је за Бого–Дане
Постања, а и псалмисти моле Господа да их Научи бројати дане. То јесу дани њиховог
животног трајања, али и ти дани јесу Божји дани, као што су и бројеви само једна
богосаздања дата човеку да би се руководећи њима што боље оријентисао у свету у коме
живи и да би се управљајући њима допунску научио оној Науци која му их је и дала.
Псалмопевци свакако нису пропустили да дају осликавање и онога што се
апостолски назвало изврнута наука:
''Него се помијешаше с незнабошцима, и научише дјела њихова. Стадоше служити
идолима њиховијем, и они им бише замка. Синове своје и кћери принесоше на жртву
ђаволима'' (Пс. 106, 35–37).
Овде псалмопевци прате духовну нит Мојсијеву која указује на ту незнабожачку и
идолопоклиничку науку, која се и сама, кроз оваплоћење Науке у новозаветности,
преобразила и из једне изврнуте науке дошла у један праволинијски ток. Свакако да
видимо да је ова идолопоклоничка наука везана за ђаволско и да је то једна
противживотна наука која чак и новорођену децу жртвује. Ипак и поред свега тога
оваплоћена Наука је пронашла начин како да и овако једно ђавострујање преобрази и
преобрати на добро. Зато што је оваплоћена Наука носилац богопромисаоног тока,
богонаумног кретања.
Али за доба псалмиста увек је проповедан опрез и бдење, јер те и такве
идолопоклоничке науке су умеле да заведу и најревносније пратиоце старозаветног пута,
јер старозаветници нису за то време знали ни за један други начин борбе осим и једино
одупирањем.
Али већ тада се разликовала та супорастављеност ова два научна концепта.
Концепта научноизворног и концепта идолопоклоничке науке. Научноизворни образац
увек је био онај прав пут Господа Бога, ни десно ни лево (5 Мој. 5, 32). Свакако да је
научноизворни образац онај образац који избегава све крајности имајући умереност у
суђењу не прождирући себе у некој укоченој и јаловој сумњичавости. То је пут који
испитује духове, јер зна да нису сви духови од Бога, али и прима и истинско низпослање
благодати Науке на себе. Зато научноизворни пут не напада друге научне путеве, него их
упија у себе као Извор и онда те токове улива у своје Ушће, огромно Ушће које је Океан
Науке према свим научним токовима који се уливају у њега. Оно што је на Извору Науке
то је и на њеном Ушћу. Научноизворно, научнотекуће и научноуливајуће јесте научно
течење до Океана Науке у који улазе неминовно сви научни сливови. Зато Псалми прате
тај пут, тај ток и они су та река Науке која већ ствара брзаке и водоскоке. Научноизворно,
ако пратимо аналогију, јесте исто по својој суштини и у свом Току, а и свом Ушћу и као
Океан. Зато што је вода свуда иста вода, само што уласком она бива осољена тј.
32
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обалгодаћена једним пуним Благословом. Тако Водоток Науке добија своју испуњеност у
Океану Наукоблагодатног у коме добија и своју пуноћу истраживања и преображајног
стварања, јер наука је једна стваралачка делатност, ма шта ко о њој мислио.
Псалмисти у Псалму 119 обраћају се Господу, једним научним начином, тражећи
од Њега да их непосредно Научи:
''Благословен си, Господе! научи ме наредбама својим'' (Пс. 119, 12).
''Казујем путове своје, и чујеш ме; научи ме наредбама својим'' (Пс. 119, 26).
''Доброте је твоје, Господе, пуна сва земља; наредбама својим научи ме'' (Пс. 119,
64).
''Доброј мисли и знању научи ме, јер заповијестима твојим вјерујем'' (Пс. 119, 66).
''Ти си добар, и добро чиниш; научи ме наредбама својим'' (Пс. 119, 68).
''Добро ми је што страдам, да се научим наредбама твојим'' (Пс. 119, 71).
''Руке твоје створиле су ме и начиниле ме; уразуми ме, и научићу се заповијестима
твојим'' (Пс. 119, 73).
''Од наредаба твојих не отступам; јер си ме ти научио'' (Пс. 119, 102).
''Нека ти буде угодна, Господе, добровољна жртва уста мојих, и судовима својим
научи ме'' (Пс. 119, 108).
''Учини слузи својему по милости својој, и наредбама својим научи ме'' (Пс. 119,
124).
''Свјетлошћу лица својега обасјај слугу својега, и научи ме наредбама својим'' (Пс.
119, 135).
''Уста ће моја пјевати хвалу, кад ме научиш наредбама својим'' (Пс. 119, 171).
Одакле овако јак захтев од псалмопеваца да их Господ Научи наредбама Својим?
Па, можемо слободно рећи да он долази из искуства Јововог. Као што смо рекли Јов
преиспитује поступке Свемогућега и за то добија Божји благослов, његови саговорници
наступају као ''браниоци'' Бога и за то добијају Божји укор. Зато псалмописци траже од
Господа да их Он лично Научи својим наредбама тј. својим намерама и својој Вољи. Да их
Он Научи како се не би претворили у пуке формалисте закона који су у својој прелести
умислили да испуњавају Божју Реч и Вољу, али како се не би претворили и у неке
богохулнике који у потпуности одбацују Бога.
Наука наредби Господњих јесте научноизворна позиција која са собом повлачи и
све настанке свих других научних образаца. Јер псалмопевци кажу да их Господ Научи
доброј мисли и Знању. Тако да из Господњег Научења происходи Знање које је неопходни
предуслов сваке науке. Наука сама по себи мора носити неко знање са собом или без
знања постаје безвредна. Псалмопевци од Бога траже да их Научи још и за – по – вестима
тј. познањима Бога, траже и Научење од Господа у спознаји Његових судова. Ући у
суђење Господње јесте једна од највећих Наука. Ономе коме Господ дозволи да уђе у
раван судова Господњих јесте онај који је постао Промислочитач и Наумочитач Намера
Господњих, а такав је онај који је стекао сва знања о устројству природе, о историји
Постања и човека, онај који је спознао све васионске и најситније токове. Такав Господу

непрестано тражи да Га Господ Научи и да му преда Себе као Науку. Непрестано научење
Господње за њега је непрестани благослов. Зато су за њега и поновљена саопштења
Господња увека Нова и Преображајна.
Мноштво пута се у овом Псалму јавља склоп: научи ме, научи ме, научи ме. Зашто
је то тако? Зато што псалмопевци виде научење Господње као један континуум, као један
непрекинути, вечни процес. Научење, Наука јесте један вечни поступак и њој нема краја
тј. завршетка. Човек се учи научењем Господњим и у овостраности и оностраности, јер је
Наук Господњи Вечан зато што је он сам Учитељ и сама Наука.
Зато и у најситнијим, најбаналнијим потребама одјекиваће речи: научи ме, научи
ме, научи ме. Али и у најузвишенијим спознајама света, васионе, човека, оностарности
одзвањаће речи: научи ме, научи ме, научи ме.
Зато од најситније честице до целокупне Васионе непоходан је поступак који се
сажима у једној реченици: Научи ме, Господе. Јер ко ће боље знати творевину од свога
Творца: Научи ме, Господе. Од кога то другог можемо примити праву и истинску науку,
ако она није Ти: Научи ме, Господе. Какво друго научење може бити прецизније од Твога:
Научи ме, Господе. Да ли то у Твом научењу нема истине и чињеница и тачности, Истино
једина: Научи ме, Господе. Да ли то људи са својим кратким умови могу боље нешто и
тачније рећи о Твојој творевини од Тебе Самог: Научи ме, Господе. Да ли то људи, који су
Твоја твар и од Тебе примају своје знање, знали они то или не знали, сада Тебе
исправљају: Научи ме, Господе. Да ли они то могу да понуде неку бољу и јаснију науку од
Тебе, Изворе Науке: Научи ме, Господе. Они који виде нешто и делимично, виде ли боље
од Онога који види све: Научи ме, Господе. А како то да то једни виде, а други не: Научи
ме, Господе.
Зато псалмисти и не могу замислити другог научење осим онога које каже: Научи
ме, Господе. Нити они могу замислити да је Наука као таква могућа без ове духовне
формуле: Научи ме, Господе. И самом тим за њих је Наука један вечни низ који на сваком
свом делу има поуку: Научи ме, Господе. То је постала формула псалмитске науке.
Псалмика постаје, преображена изнутра реченицом: Научи ме, једна нова научна
дисциплина као што смо имали прилике да видимо које су се научне дисциплине
засновале у Петокњижју Мојсијевом.
Зато псалмичари казују:
''Господња је земља и што је год у њој, васиљена и све што живи на њој'' (Пс. 24, 1).
''Твоје је небо и твоја је земља; ти си саздао васиљену и што је год у њој'' (Пс. 89,
11).
Псалмичари крећу од неких основних појмова књиге Постања: небо, земља, а онда
то као да чини целокупну васељењу, јер небо и земља јесу тварни елементи или тварни
састави од којих је васиона саздана. Небо као да чини духовну, а земља као да чини
телесни, материјалну страну свеукупне васионе. Псалмичари кажу да је то Господ учинио
на морима. И заиста када се увече погледа небески тамни свод са ројевима звезда он
делује као неко море као неки ток и кретање. Као море које се гиба и хучи. Ако повучемо

неке паралеле са савремним научним разматрањима видећемо да су поставке јако сличне.
Васиона се састоји од енергије и материје, има и један и други део у себи. Наравно овде
нећемо одмах ући у нека постовећивања, али тачке пресека у духовним путањама увек су
плодотворне и корисне.
У једном од Псалама Господ се непосредно заклиње цару Давиду:
''Закле се Господ Давиду у истини, од које неће отступити; од порода твојега
посадићу на пријестолу твојему. Ако синови твоји ушчувају завјет мој и откривења моја
којима ћу их научити, онда ће и синови њихови довијека сједети на пријестолу свом. Јер је
изабрао Господ Сион, и омиље му живјети на њему'' (Пс. 132, 11–13).
Овде већ имамо један контраприступ. Досад људи траже да их Господ Научи, а
сада сам Господ каже да ће Научити. И то баш наследнике Давидове што нас мало
пожурује према самом чину Оваплоћења. Господ се родио у семену, у физичким
наследницима, Давидовим и дошао као само Научење међу њих и тиме се ова порука у
потпуности остварила.
Откровење којим их је Научио јесте Он Сам. Што речи Владике Николаја и
потврђују, Он је Откровитељ и Откривење, Учитељ и Наука.
Господ у својој контраофанзиви према човеку сада потврђује ишчекивања људи:
Научи ме, Господе. Сада та потврда долази од самога Господа: Научи ћу синове твоје.
Наслеђе ће бити Научено. Преко Оваплоћења је и само семе Давидово постало санаученик
људског рода. Наравно Псалмика сама по себи то и данас сведочи. Господ је и преко
богонадахнутих Псалама потврдио наслеђе Давидово, наслеђе Науке псалмичке коју је
предао самом Цару Давиду.
Псалмичка наука зато постаје наука која се уводи и у данашњи црквени поредак,
али и по сведочанствима Отаца то је Наука која када не би постојала ни Сунце више не би
сијало. Да, псалмичка наука је у неку руку она мојсијевска песничка наука. Многи данас
гаје ту претнциозност да могу да прекраћују песнички језик како хоће и да могу да му
одређују границе. Они немају на уму то да је наука проистекла из Песме и да она не може
одређивати правила свом сопстевном родитељу. Господ је Песма, каже Мојсије самим тим
наука је дете песме, јер из песме Мојсијеве, у петој књизи, долази како он каже: наука моја
као дажд.
Песничка слика зато није нека метафора, само неко пренесено значење, него је
значење речи одређеног псалмичког научног посматрања које даје најпрецизнији опис
одређене појаве не само по себи већ зато што креће из позиције: Господе, Научи ме и зато
што добија адекватан одговор: Научи ћу.
И песничке речи које су изречене у Псалмима имају једно јединствено дејство. Оне
могу бити пренесеног значење, али оне могу значити тачан опис онога што описују. Јер
увек се користи реч ''као'' која је поредбена реч. На пример:
''Јер ти Господе, благосиљаш праведника, као штитом га заклањаш милошћу
својом'' (Пс. 5, 12).

У овом реченичном склопу већ видимо да не можемо буквално применити ове
речи, јер и сам писац тј. песник то не ради. Зато песничка наука која износи своју слику
даје само један пример којим лакше жели да приближи оно што излаже. И то је један од
псалмичких метода.
Што се тиче самог метода Псалмика казује:
''Научи ме творити вољу твоју, јер си ти Бог мој; дух твој благи нека ме води по
стази правој'' (Пс. 143, 10).
Кроз овај стих нам је јасно изложена и метода саме псалмичке науке. Метода
изворно и значи пут или начин. Псалмопевац тражи да буде вођен по Стази Правој. Стаза
или Пут јесте тај метод у псалмичкој науци. Али Онај који води човека по Стази Правој
јесте Благи Дух Божји.
Наука Божје Воље улази у склоп псалмичке Науке и то видимо на самом почетку
овог псалмичког стихотвора. Из Науке Боговољне долази и стаза Божја, стаза Права тј
Метод псалмичке Науке. Наука Божје Воље јесте и могућност испуњења Божјег у свему.
Богопромисаони ток који као да све чисти, подстичући добро и чистећи зло претвара и
њега у добро. Када очисти Он прави од свега сасуд у који се усељава Божја Воља. Тако и
сама творевина затрована злом када се богопромисоно очисти постаје испуњена Божјом
Вољом која све спасава. Тако се из Науке Боговољне изродила и сотиролошка наука,
Наука о Спасењу.
Наука Божје Воље јесте Наука која учи човека како да прати Божју Вољу, како да
сам твори ту Вољу. А он кроз себе као кроз неки проводник спроводи струју Божје Воље и
тако и твори Божју Вољу испуњавајући оно што Он хоће од њега. Кроз себе човек твори
Божју Вољу, он пушта да Она протекне кроз њега.
Боговољна Наука и јесте она врста науке која, када се усели у човека, чини оно што
Бог хоће да она чини и да се од ње чини. Тако и научник Божје Воље чини онако како Бог
хоће да он чини и како Бог хоће да се од њега чини. Зато научник Божје Воље не
размишља много шта ће од Бога примити, колико је за њега битно да ће он то од Бога
примити. Он прима Науку Божје Воље и са њом и саму Божју Вољу. Спреман да је
испуни. Наука Божје Воље учи да је све Божјом вољом, Његовим хтењем настало, да је
настало зато што је он то хтео. Наравно има оно што је Он допустио, али није хтео, није
његова Воља. То је зло. Али ту је динамика Боговоље и Богопромисаоног коју смо на неки
начин већ и осликали. Зло спречити и преокренути на добро чин је богопромисаоног, а
Божја Воља наступа после таквог чина испињавајући све те одобротворене поступке и
облике.
Наука Божје Воље јесте она Наука која треба да Научи човека свему што је
потребно тако да ће човек добити из Боговоље све оно што му неопходно да Научи по
питању свега. По питању и Творца и творевине. Научиће све што је за њега спасоносно,
избавитељно и корисно. Научи ће истинито. Јер, видели смо, и сам Господ казује: Научи
ћу! Ако сами Свезнајући који је сама Свенаука потврђује да ће Научити онда Наука Божје
Воље нам говори да се треба препустити тој Божјој Вољи која ће Научити човека да

стекне саму Наука, али која ће га Научити и свим темама Науке и свим питањима која
човек поставља на том путу свога научења. Све оно што се пита и што га тишти он
препушта Науци Божје Воље да га поведе путем Божјег одговора, а тај одговор му је
најнеопходнији по питању сваке ствари, било физичке, било духовне.
Псалми самим тим садрже јако слојевите исказе који покушавају да објасне
одређене везе између творевине и Творца. Можемо видети да и у књизи Постања у првој
глави се користе исти појмови, али за различите ствари.
Тако на почетку сам Мојсије каже:
''У почетку створи Бог небо и земљу. А земља бјеше без обличја и пуста, и бјеше
тама над безданом; и дух Божји дизаше се над водом'' (1 Мој. 1, 1, 2).
Овај почетак означен је Небом и Земљом. И Земља је описана као безоблична,
пуста и тама над безданом.
Али већ у другом Дану имамо овакво излагање:
''И створи Бог свод, и растави воду под сводом од воде над сводом; и би тако. А
свод назва Бог небо'' (1 Мој. 1, 7, 8).
Тако и у трећем Дану Мојсије излаже:
''Потом рече Бог нека се сабере вода што је под водом на једно мјесто, и нека се
покаже сухо. И би тако. И сухо назва Бог земља'' (1 Мој. 1, 9, 10).
Свод Бог назив небом, а суво тло назива земљом. Два иста појма која су на почетку
немају исто значење. О самом Небу много информација немамо, а Земља јесте синоним на
првобитну твар: тамну, бездану, безобличну, пусту.
Ово, да тако кажемо, друго Небо јесте небески свод и то је уствари васионски свет,
јер Мојсије каже:
''Потом рече Бог: нека буду видјела на своду небеском, да дијеле дан и ноћ, да буду
знаци временима и данима и годинама; и нека свјетле на своду небеском, да обасјавају
земљу. И би тако. И створи Бог два видјела велика: видјело веће да управља даном, и
видјело мање да управља ноћу, и звијезде. И постави их Бог на своду небеском да
обасјавају земљу'' (1 Мој. 1, 14–17).
Видимо да по своду небеском који је назван небо стоје Сунце, Месец и звезде. Реч
свод у нашем језику само по себи означава неко свођење, нешто сводити или водити,
можемо га протумачити као небески ток ствари. У сваком случају та разлика Земље од
земље као тла и Неба од неба као небеског свода остала је кроз читаво Свето Писмо. Тако
и псалмопевци казују:
''Царства земљска појте Богу, попијевајте Господу, који сједи на небесима небеса
исконских'' (Пс. 68, 32, 33).
И такође псалмика додаје на то:
''Хвалите га, сунце и мјесече, хвалите га, све звијезде сјајне! Хвалите га, небеса над
небесима и водо над небесима'' (Пс. 148, 3, 4).
''Вода над небесима'' је појам који можемо двоструко схватити, као небески ток, као
нешто што води, као што смо имали код Јова: '' Или кола са звијездама њиховијем хоћеш

ли водити?'' значи одрећена сила, ток или струјање која покреће читаво васионско
устројство. Али можемо схватити на још један начин и тиме се приближити савременој
науци која тврди да је водоник најзаступљенији елемент у васиони и који је кључни
елеменат и у самој води.
''Небесе небеса исконских'' јесте веза између првог Неба и небеског свода, у коме и
у једном и у другом сам Господ царује. То псалмисти и потврђују:
''Небеса казују славу Божију, и дјела руку његовијех гласи свод небески'' (Пс. 19,
1). Небеса и свод небески се јасно показују као различити, али као и они који су сједињени
у слави Господњој.
Мере и димензије васионе псалмичари исказују на ова начин:
''Кад погледам небеса твоја, дјело прста твојих, мјесец и звијезде, које си ти
поставио; Шта је човјек, те га се опомињеш, или син човечији те га полазиш'' (Пс. 8, 3, 4)?
И за псалмичку науку човек је сићушан у односу на васиони свет који је и сам
творевина Божја. И тај древни човек видео је васиону као нешто огромно, као неки
мегаверзум. Па шта је онда човек да га се Господ опомиње? И ту је изражен на један
парадоксан начин сваки богопромисаони детаљ. Господ подједнако брине и о оном
најситнијем и о оном најогромнијем, па и о човеку који носи лик Божји, једна честица у
васиони са ликом Божјим, а васиона једна честица у једном зраку Божанском.
Заокружујући полако ово излагање које је само загребало по оном што смо назвали
Науком у Псалмима ми смо покушали, не нужно и успели, да осликамо ту и такву науку,
то и такво научно струјање и научни ток који је у Псалмима почео да показује своју
силину и снагу. Дајући замајац и ветар у леђа сваком следећем писцу и аутору Псалми су
постали вечито надахнуће Вечне Научености која се почела, као неки слап, преливати у
све друге писане облике. И оваплоћење те Вечне Научености потврдило је сву Науку
светих Псалама.

5. Наука у Причама Соломоновим
Са Причама Соломоновим улазимо заиста у једно поље свенауке. Ту и сам
појединачни појам Наука из кога се изводе појмови као што су: науци, научи, научити,
наученост, научење, долази до једног свог пуног изражаја до једне своје крајње
појавности. Зато су Приче заиста једна беседа свенауке, јер у њима наука добија своју
истинску слободу. Тај појам постаје један небопарни орао који доживљава сав свој узлет,
задобија званичност и тиме он постаје један пуноснажни чин поучавања и научавања
других.
Соломон на самом почетку почиње са науком:
''Почетак је мудрости страх Господњи; луди презиру мудрост и наставу. Слушај,
сине, наставу оца својега, и не остављај науку матер своје'' (Прич. 1, 7, 8).
У овим првим редовима схватамо да је отац страх Господњи, а да је мајка Мудрост.
Јер наставу оца Соломон објашњава у следећим редовима:
''Сине мој, не одбацуј наставе Господње, и немој да ти досади карање његово''
(Прич. 3, 11).
Настава оца јесте настава Господа, као што је и наука мајке наука Мудрости
Господње која је од предвечности у самом Богу:
''Господ ме је имао у почетку пута својега, прије дјела својих, прије свакога
времена. Прије вијекова постављена сам, прије почетка, прије постања земље. Кад јоште
не бијаше бездана, родила сам се, кад још не бијаше извора обилатијех водом. Прије него
се горе основаше, прије хумова ја сам се родила'' (Прич. 8, 22–25).
Самим тим видимо да је Богомудрост сам Бог који осликава своје превечно Рођење.
И тиме Наука Мудрости која је мајка јесте она која се рађа из Наставе Господње. Јасно
показујући да је страх Господњи отац наставе Соломон додаје:
''Јер кога љуби Господ онога и кара, и као отац сина који му је мио'' (Прич. 3, 12).
Видимо да наука и настава долазе из љубави Господње према човеку и да Господ
љуби сву своју творевину и не допушта да ишта не остане неодговорено зато човек мора
проћи кроз један пут муке да би дошао до науке. Баш као и по оној народној мудрости:
''Без муке нема науке''.33 Јер сам Господ зна да човек да би се научно изградио не може
лагодно доћи до своје науке, већ мора да уложи одређени рад и труд да би постигао
разултат. Можда је то последица и човекове грехопадности, али то је пут који мора проћи.
То је оно истинско карање илити грђење Господње. Истинско карање и грдња Господња
јесу уствари мукотрпан рад и труд човеков. Подстицајем Божјим кроз Божји рад човек
долази до науке која је чедо наставе Господње.
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Настава Господња даје Науку. То видимо скоро непосредно. Соломон излаже у
својим причама које су и саме неки облик наставе и предавања. Без те наставе Господње
науке практично и нема. Настава Господња зато постаје неопходни предуслов сваке
Науке. И то није нешто национално задржано само за Јевреје као богоизабрани народ,
него је то универзално Божје хтење за све народе, а о томе нам више него јасно сведочи
Књига о Јову. Зато и сам Соломон ставља у своје приче поуке и неких других царева као
што је Лемуил.
Соломон врши једно непрестано наукоподсећање које обавезује оне који слушају
науку да је истовремено и прате:
''Сине мој, на заборављај науке моје, и заповијести моје нека хране срце твоје''
(Прич. 3, 1).
Циљ и крајње одредиште Науке Соломон одређује већ у следећим стиховима:
''Милост и истина нека те не оставља; привежи их себи на грло, упиши их на плочи
срца својега'' (Прич. 3, 3).
Истина и долази у срце човечије изливањем милости Божје. Она из срца његовог
отвара му поље да спозна све оно што је истинито, а да одбаци све оно што је лажно. Ово
је и одређена својеврсна метода како се и долази до истине. До истине се и не може доћи
другачије него само кроз милост Божју. Сама милост Божја јесте истина. Када истина уђе
у срце човеково она постаје као неки водич човеку за расуђивање и свега спољашњег, за
проучавање истог, али и за разликовање шта је то у спољашњем свету истинолико, а шта
је лажно и нетачно. А ту спознају спољшњег света Соломон такође саопштава:
''Господ је мудрошћу основао земљу, утврдио небеса разумом'' (Прич. 3, 19).
Кроз Мудрост и Разум Божји настао је читав свет, што ће касније потврдити и
Јеванђеље по Јовану. Овде, у овим стиховима, више је него јасно да је Мудрост Божја
једно са Богом тј. да је Богомудрост сам Бог.
Из те Богомудрости и тог Богоразумља настаје читава творевина, духовна и
телесна, небеска и земаљска. Соломон то крајње једноставно сопштава без неког
претераног детаљисања и на један индиректан начин он саопштава да се та творевина тим
поступком и одржава:
''Много има мисли у срцу човечијем, али што Господ науми оно ће остати'' (Прич.
19, 21).
Наум Господњи јесте тај богопромисаони ток којим се природа и творевина
одржава: ''што Господ науми оно ће остати''. Значи остаје и одржава се само оно што
богопромисаони ток одржи. А то, ако се опет вратимо на Псалме јесте:
''Господ царује. Обукао се у величанство, обукао се Господ у силу, и опасао се.
Зато је васиљена тврда и неће се помјерити'' (Пс. 93, 1).
''Реците народима: Господ царује; зато је васиљена тврда и неће се помјестити; он
ће судити народима право'' (Пс. 96, 10).
Силом Господњом се одржава васељена и показује да Господњи наум је тај који
обезбеђује да нешто стоји, да не пропадне, а не само по себи да се нешто може одржати.

Ту опет има неких укрштања са савременом науком, јер и та наука сматра да одређене
силе одржавају васиону, загонетне силе којима они дају неке називе као што је назив:
тамна енергија. Али Наука Псалама и Прича јесте неумољива и бескомпромисна. Сила
Господња и Наум Господњу су ти који одржавају читав васиони свет. За некога загонетни,
али за Соломона и Давида сасвим јасни.
Соломон преузима иницијативу и као и Мојсије он сада присваја научни образац
или преузима обавезу да пренесе лично тај научни образац на друге:
''Слушајте, дјецо, наставу очину, и пазите да бисте познали мудрост. Јер вам добру
науку дајем, не остављајте закона мојега. Кад бијах син у оца својега млад, и јединац у
матере своје, Он ме учаше и говораше ми: нека прими срце твоје ријечи моје, држи
заповијести моје и бићеш жив. Прибави мудрост, прибави разум; не заборављај и не
отступај од ријечи уста мојих'' (Прич. 4, 1–5).
У овим речима као и у целокупним Причама видимо корен и основу, почетак и
темељ полихисторском научном приступу. Полихисторика је свезнадарство или
многонаучење, то је једна свенаука коју смо имали прилике да препознамо на самом
почетку овог поглавља. Свенаука која у себе и упија све науке, поштује универзалност
свачије науке што Соломон, па и Мојсије демнострирају, али она има и ону другу страну,
страну свенаучне радозналости, жеље да се стекне мудрост и да се научи пре свега она
свишенаука, наука која долази од Наукодавца. Зато Соломон каже:
''Мудрост је главно; прибави мудрост'' (Прич. 4, 7).
Из мудрости происходе и други научни обрасци тако Соломон на прво место
ставља меру:
''Мјери стазу ногама својим, и сви путови твоји нека су поравњени'' (Прич. 4, 26).
Није ли ово изворно схватање сваке мере. Јер било која наука која садржи одређене
мере увек се мери човековим поступком тј. човек креће од себе, из свог угла, тако мере и
кроји у геометрији, физици, хемији и свим другим наукама. Те мере јесу његове мере
потребне њему да би се што боље у том свету снашао, оријентисао. Али он их не може
имати до краја, премда их и на самом почетку свом добија. Наравно он не може да прави и
ствара као Бог ни из чега, него будући да је стално у сусрету са спољним светом он мора
да има мере, односе, упореднике. То добија својим рођењем, то су механизми које је
Творац усадио у њега. Зато и стоје речи као да их сам Бог говори човеку: ''Мјери стазу
ногама својим''.
Зато свенаучник поштује ту Богодану универзалност науке свакој цивилизацији и
култури, а самим тим сваком генијалном и богонадахнутом човеку у тој култури који је
задобио Божји подстицај да кроз своје научно истраживање се приближи истини онолико
колико му је то као човеку дато. Зато ни најмање не можемо омаловажити баш научне
напоре људи као што су Мојсије, Јов и његови саговорници, Давид и други псалмописци,
Соломон и сви они јунаци Науке Књиге који су некако непосредно чинили све по Божјем
упуству и онда када су се Богу покоравали и онда када су његове поступке преиспитивали
и доводили у питање, и онда када су се и сами питали, а одговоре тражили од Господа

који зна, од Господа знања. Они и јесу некако сами по себи једна инспирација да трагамо
за свим оним научницима и у другим цивилизацијама, јер преко њих сазнајемо да је
Господ створио читав свет и све људе, да управља тим светом и тим људима, али и да је
Он тај који дарује Науку свима и да је Он онај који богонадахњује Науку у свакоме оном
коме је одредио да саопшти истину.
У следећим стиховима Соломон нам и дефинише шта Наука уистину јесте:
''Чувај, сине мој, заповијест оца својега, и не остављај науке матере своје'' (Прич. 6,
20).
''Јер је заповијест жижак, и наука је видјело, и пут је животни карање које поучава;''
(Прич. 6, 23).
Дакле, заповест је жижак или пламичак, као пламен свеће, а Наука је Видело тј.
сама Светлост. Овде се залази у саму срж профетапостолошког схватања Науке. Можемо
рећи да је пророчко – апостолско учење у суштини наукоцентрично, а то овај последњи
стих и сведочи. Он је закључак идеје о ''настави Господњој''. Мисао Науке као Светлости у
једном противпроизвољном смислу рабе и осамнаестовековни француски буржоаски
интелектуалци који су неосновано себи приграбили назив Просветитељи.
Наука као појам, као име има у себи нешто силно и нешто јако. Нешто утицајно је у
њој као таквој. Ако дођемо понови до речи Владике Николаја о Учитељу и Науци, онда
нам се јасно открива шта је то тако снажно и силовито у њој. То је сам Нуакодавац. Зато
Соломон Науку назива Светлошћу, јер је у њој Светлост Господња, јер је у њој Светлост
Наукодавца.
А када мало боље се загледамо у речи Светлост и Видело у српском језику,
добијамо Све–Тло као свеоснов, као светемељ, а реч Видело грана се на Вид и дело. Наука
је основ и Наука јесте вид она која сагледавањем и посматрањем долази до неких
основних начела. Зато је неприродно науку сматрати нечим што не иде у правцу Бога, чак
и у савременом добу, Онога који је Основ свих основа. Зато што Наука јесте Свеоснов, јер
је дубински у њеном језгру Наукодавац и зато што је она Наукодавац сам.
Наука је Вид зато она и има најбољи У–Вид у ствари и догађаје. Она је Вид који
има делање или дејство, у њој је обједињено делатељно и сагледатељно у једно
сагледелатљено стање. Зато и Свети Оци и каснији Учитељи Цркве су неминовно, али
Богоупућено били приморани да се користе баш језиком Науке да би саопштили највеће
истине. Наравно, они су говорили изворнонаучним језиком доводећи научна закључивања
баш из Извора саме Науке. Нису се користили паганским методима научног разматрања,
како се по одређеном устаљеном, али погрешном закључивању мисли. Они су само тај
пагански дух постепено и полако кроз преображај преводили у хришћански дух, али се
нису користили паганском методом, јер су били свесни да ће их то одвести у паганизам.
Њихова изворннаучна метода била је слична Мојсијевој, Давидовој, Соломоновој. Али оно
што су они поштовали јесте тај научни језик који је по њиховом Господњем препознавању
био универзалан, општи, литургичан (општеделатељан). Научни метод јесте био пут стаза
којом се саопштава Истина, јер Наука је Истина, а не само начин да се Истина саопшти.

Зато стаза Науке јесте она стаза која не само да води до Наукодавца, већ је и она дата од
самога Наукодавца. Она је створена Наукодавцем и тиме неопходна да се иде њом. Као с
једне стране Свеоснова, а са друге стране као она која увиђа и дела, Наука је почетак и
крај сваког истраживања. Основа, Увид и Делање, а томе нас кроз овај стих учи и открива
нам Соломон.
Зато у наредном стиху он казује:
''Чувај заповијести моје и бићеш жив, и науку моју као зјеницу очију својих'' (Прич.
7, 2).
Као зеница ока. То је повезано са претходним стиховима о Науци као Виделу.
Зеница ока јесте носилац вида, она је материјални спороводник за вид, зато Наука као Вид
мора бити чувана као зеница ока. Шта то значи? То значи да се на науку мора пазити, да
се над њом мора бдити. Не зато што је она повредива, него ако је изгубимо то је као да
смо изгубили вид. Ако повредимо зеницу ока ми губимо вид. Ако одбацимо науку ми
губимо њену светлост, њено видело, ми губимо њен вид, постајемо духовно слепи. Нестаје
нам онај неопходни увид у ствари која наука собом има и који као таква може да нам
пружи.
Први почетак стиха: ''Чувај заповести моје и бићеш жив'', има пуноћу у претходном
делу стихова који каже: ''пут је животни карање које поучава''. Заправо Соломон овим
стиховима надопуњује виђење науке. Један животписан моменат јесте предуслов научног
истраживања. Ући у матицу живота, проћи животни пут јесте неопходност за једну научну
проходност. Проћи кроз живот, истражити живот јесте главни, да тако кажемо, материјал
који наука може добити зарад свога истраживања. Тачније они наукољупци који хоће да
стекну Видело Науке. Зато о истраживачком поступку Соломон казује овако:
''Видјело је Господње душа човечија, истражује све што је у срцу'' (Прич. 20, 27).
''Слава је Божја скривати ствари, а слава је царска истраживати ствари'' (Прич. 25,
2).
''Јести много меда није добро, и истраживати славу није славно'' (Прич. 25, 27).
Ових неколико стихова до танчнина нам је описало истраживачки процес. Душа
човечија која је светлост Господња, а очигледно се мисли на боголику светлост човекову,
истражује дубину свог срца, јер из њега креће све па и истраживачки процес човеков.
Видимо да је и исказана једна динамика, као нека игра између Бога и човека, игра
скривања и истраживања. Као да Бог даје човеку, наравно, познавајући његову боголику
основу, разноразне задатке које он мора да изврши, да открије и да истражи. Зато Господ
човеку даје да се понекад помучи на свом научном путу што имамо као пример многих
великих научника чак и у савремености. Зато многи научници пре него што дођу до
решења имају одређену духовну муку, одређени духовни изазов и онда када као бљеском
муње дође решење, као ниодкуда, тада научник осети велику духовну радост. Зато и појам
''царска слава'' није везан за цара као владара или као титулу, него за истраживача као
таквог. Истраживач који се помучио на свом путу истраживања стиче венац царске славе
за себе, а то је она унутрашња радост коју истраживач има када нешто пронађе. Трећи

стих односи се на Славу Господњу. Она је синоним за Суштину Божју. Ко то истражује
губи славу тј. суштину. Јер као мед што је сладак, здрав и користан када би неко покушао
да поједе сав мед овога света не би стигао ни до бурета, а већ би био мртав. Како ли би
било тек ономе ко би покушао да упије Суштину Бога. Нестао би. Све се да истражити,
али истрагодавац не. Видело Господње је, по Соломону, и Истраживач и Истраживање. Из
тих енергија се човек напаја главним истраживањем и оно је Извор, али и пут и циљ
сваког истраживања и људског трагања.
Као и у Књизи о Јову и код Соломона имамо тај преднацрт догматичко–
философског обрасца и промишљања, схватања догматичке философије као учитељско–
научне мудрости:
''Научите се луди мудрости и безумни оразумите се'' (Прич. 8, 5).
''Наука је мудрога извор животни да се сачува пругала смртнијех'' (Прич. 13, 14).
И у својој обимној и прецизној Догматици Свети Отац Јустин користи појам
''догматичка наука''34 и то баш на примеру Светог Оца Јована Дамаскина који је појмовно
одредио појам полихистор. То нам јасно сведочи да догматика је нераскидиво, и као реч и
као смисао, везана за Науку. Она јесте суштинска наука и зато ''Наука мудрога'' самог
Соломона јесте праобразац догматичке философије.
''Наука мудрога'' с друге стране је и извор живота и тим већ на један крајње
непосредан начин долазимо до изворнонаучне поставке. Видимо да је штавише ''наука
мудрога'' извор Живота тако да наука неминовно долази од Наукодавца и Наука је оно из
чега извире и сам Живот. Толико је значајна Наука за светописмену литературу да из ње
происходи и сам Живот. Тако да је погрешно протестантско – фидеистичко схватање да је
Књига само књига вере, а да у њој нема места за знање, разум и науку. Таква
поларизација, крајње неразумевајућа створила је ужасан јаз у западном свету између оних
духовних састојака који су нераскидиво везани. Та подела је илузорна, она је фикција,
плод идеолошко – фундаменталистичког схватања. У стварности ови духовни делови не
могу постојати један без другог. Вера, наука и знање јесу једно у Господу, јер и Соломон
каже:
''Богат и сиромах сретају се; обојицу је Господ створио'' (Прич. 22, 2).
Тако можемо рећи и за ове обрасце: вера, науке и знање сретају се, сједињују се, а
све их је створио Господ. И оне разједињене не могу постојати, не могу живети. Вера без
науке није вера, него неко безверје и сујеверје. Наука без знања није наука, већ неко
слепило, знање без вере нема потврде и тиме је незнање. Наука без вере нема утемљење и
тиме је нешто антинаучно. Вера без знања је слеповерје и самим тим није вера. А све ове
духовне дисциплине јесу једно у Господу. Зато Књига поучена овим научењем није могла
а да све те духовне облике не стави у себе, јер једино тако може доћи до Онога који јој је
те дисциплине и утиснуо у запис. Онога који је Наукодавац, Веродавац и Знанодавац. Онај
који је као Наука Извор Живота, научноизворни стуб и тврђава. Зато ''наука мудрога'' мора
34
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бити мудронаука, philosophia dogmatica. И зато је сама догматика наука која је Извор
Живота. На чему су Свети Оци кроз Саборе непрестано инсистирали, а то је Учење које је
Наука. Кроз Науку доћи до Онога који ту Науку даје, јер Он је тај Извор Науке, а оно из
чега Наука извире јесте и оно што Науку чини јесте оно што је и сама Наука.
Соломон поново креће са појмом мера и открива право и истинско извориште мере
које људи добијају као неопходни дар и преимућство да би и кроз разна мерења и метрике
дошли до оне истинске Мере која је безмерна:
''Мјерила и потези прави од Господа су, и све камење у тобоцу његово је дјело''
(Прич. 16, 11).
Дакле закључујемо да све мере, али и прави потези који се чине, значи све тачности
и прецизности долазе од Господа Сведржитеља Творца, зато све мере из разних научних
дисциплина које су тачне: из физике, математике, хемије, биологије, географије и свих
осталих наука, од Господа су и ни од кога другог, оне су производ директног
богонадахнућа. Све што је непрецизно, нетачно и неистинито последица је људске
погрешке која происходи из његове грехопадности.
Ова закључивања Соломон надопуњава изрекама:
''Ко пази на ријеч, налази добро, и ко се узда у Господа благо њему. Ко је мудра
срца зове се разуман, а сласт на уснама умножава науку'' (Прич. 16, 20, 21).
''Срце мудрога разумно упаравља устима његовијем, и додаје науку уснама
његовијем'' (Прич. 16, 23).
Из првог стиха видимо да та Мера, прецизност и тачност долази непосредно из
Речи Божје, Логоса. Тај Логос јесте мера сваке прецизности и тачности. Реч Божја јесте та
неопходност за сваку прецизност и тачност, јер и псалмопевци говоре:
''Ријечју Господњом небеса се створише, и духом уста његовијех сва војска
небеска'' (Пс. 33, 6).
Зато из Речи Господње као мере свих ствари произилази и свака наука и научна
тачност и прецизност, ма колико неко на личном плану то порицао и сматрао да је до тога
дошао неким самосталним путем. Миланковићев одговор по том питању је неумољив. Зар
је могуће да тако сићушно биће дође до значајних спознаја о космосу без искре божанске
у себи? Јер ко је човек да га се Господ опомиње како смо већ навели из дела псалмичке
науке. Али Господ га је саздао по свом боголиком моделу и зато човек у себи дубински
носи спознаје целокупне твари, спознаје које испод слојева таме незнања откривају пуно
човеково богопознање постања, творевине и васионе.
''Срце мудрога'', казује да је човек богомудро биће, софиоцентрично. Из тог
Божанског софиоцентризма у свом испољењу појављује се Наука на уснама човековим.
Богомудрим надодавањем у срцу долази до наукословља које се онда испољава. Да би
човек озбиљно и истински могао да наукослови, морао би пре свега да зарони у дубину
свога срца у коме из богомудрости се рађа богоразумље човеково које онда даје науку
потребну људима. Наравно све је то требало да сачека оваплоћење Божјег Слова које је у
човеку ослободило све оне заробљене богомудре и богоразумне енергије. И човек споља

наукословљен почиње, слушајући ту Науку, да је препознаје у себи у средишту свог срце у
коме се се налази богоразумље које је рођено од богомудрости. Зато што човек тада
богопросвећен Науком открива своју боголикост кроз богопознање и својом боголикошћу
он почиње да богопознаје читаву Твар која се у њему огледа као у огледалу.
У следећој етапи Соломон даје једну размену снага у којој показује прво негативну
науку, али и духовни пут преображаја:
''Извор је животу разум онима који га имају, а наука безумнијех безумље је'' (Прич.
16, 22).
''Удри потсмијевача да луди омудра, а разумног накарај да разумије науку'' (Прич.
19, 25).
''Немој, сине, слушати науке која одводи од ријечи разумнијех'' (Прич. 19, 27).
Овде у првом и трећем стиху имамо осликавање негативне науке, антинауке. Исто
као и код Мојсија и Псалмима. Безумље је наука како закључује Соломон, али ако се
безумни = луди удари да омудра онда ће примити Науку у себе, примиће изворнонаучни
образац, а не безумнонаучни.
Анитнаука је и у оном добу представљала проблем, препреку која спречава пут на
стази Науке, истинске науке, изворне науке. Увек су били покушаји да се антинаучни пут
постави као главнонаучн. Али и то се, бар у најави код Соломона, може исправити и
поправити. Ако лудо омудра у грдњи Господњој разумеће науку као и разумни што је
разуме и као и разумни спознаће је, а сам Господ зна како ће то учинити и како ће ту
грдњу спровести. Ту може и наукословни и мудродајући човек доста помоћи, али немојмо
заборавити да и он има границу до које може оном безумном и лудом помоћи, јер и
безумна наука може завести човека сведочи трећи стих. Он може помоћи утолико уколико
онај други је спреман да прими и прихвати саму изворнонаучну поуку. Полако ће се он
исцељивати од свог безумља и од своје безумне науке која није ништа друго до
антинаучно закључивање.
Зато много пута се антинаука жели подметнути као Наука, као и сатана што се
предстваља као анђео светлости. Иако је и сам у праискону био анђелски чин и један од
херувима, претворио је сам себе у мрачног демона, створио је од себе ђавола. Тако и
антинаука, некада је била наука и била је на изворнонаучним пропланцима, али је себе
затровала и саму је себе претворила у антинауку стављајући непосредно лаж на место
Истине. Зато јој не треба следовати по упутствима Соломона, али се из њеног безумља
могу избављати који су у њену замку упали. Та наука – антинаука нуди преласт као
пралаж и њом мами оне које може или мисли да може да заведе. Зато исправљање
антинауке може се десити само одређеним Господњим поступком који Господ зна. Господ
зна како ће извршити то исправљање. Господ зна и људима, као што је Соломон, открива.
Али открива и границу докле човек може нешто поводом тога учинити, а колико је
Господово да то доврши и испуни.
Зато човек не треба слушати ту антинаучну науку која одводи од разумних речи,
већ мора сведочити једном научном ''грдњом'' према онима којима је једна таква поука

потребна. ''Грђење'' науком свих оних који су спремни да слушаји јесте заправо обраћање
према њима, сведочење Истине, али не и утеривање других у Истину нити утеривање
Истине у друге. Никаквим насиљем и наметањем, већ само сведочењем и у моћима у
којима је неко сазнао да Господ зна колико и када треба то чинити. Исправљање, али не и
ломљење оних који су се саблазнили антинаучним размишљањем.
У овом делу изложићемо један низ исказа и закључака Соломонових који у себи
садржи динамику знања, мудрости и науке:
''Очи Господње чувају знање, а послове безаконикове обара'' (Прич. 22, 12).
''Тада ћеш разумијети страх Господњи, и познање Божије наћи ћеш'' (Прич. 2, 5).
''Пригни ухо своје и слушај ријечи мудријех људи, и срце своје привиј к науци
мојој. Јер ће ти бити милина ако их сложиш у срце своје, ако све буду поређане на уснама
твојим. Да би ти уздање било у Господа, казујем ти ово данас, а ти тако чини'' (Прич. 22,
17–19).
''Обрати к науци срце своје и уши своје к ријечима мудријем'' (Прич. 23, 12).
Није случајно Соломон назван Премудрим. Он је можда један од првих писаца који
је, бар у писаном облику, почео да истражује начело Мудрости и да испитује путеве те
Мудрости. Начело саме Мудрости Соломон дефинише овако:
''Јер Господ даје мудрост, из његовијех уста долази знање и разум'' (Прич. 2, 6).
Али Соломон, видели смо у пређашњим стиховима, науку и мудрост сагледава као
преклопљена два духовна облика. Обратити и привити к науци срце своје јесте истинско
сведочанство једног наукопоштовања Соломоновог. Речи мудре у вези су са Науком, јер је
Мудрост нераскидиво везана за њу. Исти је давалац и мудрости и науке. Господ је
Мудродавац и Наукодавац истовремено, зато што је Он и највиша Мудрост и највећа
Наука.
У својој последњој глави Соломон ставља и изреке цара Лемуила, који описује
поуке које му је његова мајка оставила и у једној од њих он каже:
''Уста своја отвара мудро и на језику јој је наука блага'' (Прич. 31, 26).
Ово речи доста добро надопуњују слику односа Мудрости и Науке. Наука истинска
је блага, благодатна. То је Благодат Божја низпослана људима у срца њихова. Знање,
Мудрост, Наука. То је неки редослед појављивања у овом делу записа. Сједињени
Мудрост и Знање јесу готова Наука. Очи Господње чувајући Знање дају и додељују
Мудрост, а из Господа долазећи Знање и Разум обраћају Науци срце сваког онога који
хоће да слуша Речи Мудре. Из Речи Божје долазећа Мудрост јесте Наука која долази
свишег и која се оваплоћује међу људе и постаје с њима пријатељица тј. Једно. И све то
виђено у једном ишчекивању које треба да се деси тек кроз Оваплоћење.
Соломон је, бар у писаном облику, вероватно први философ, али он ништа мање
није и један од првих наукословаца и наукољубаца. Колико он љуби Науку сведоче ови
редови у којима је он толико исказа посветио овој духовној дисциплини. Желећи да
истражи све њене углове и све њене кутке Соломон је схватио колики је значај Науке. Он
је схватио да Наука има у себи нешто узвишено и да је она тајноводствено једна сила

Нукаодавца коју Он предаје људима да би људи користећи је и идући њеним путем стигли
до Извора Науке. Осећајућиу њој ту тајноводствену силу Соломон схвата да је научно
излагање неопходно усадити у своје срце или још боље да је Науку неопходно пронаћи у
свом срцу и из срца изнети све оно што ризница Науке има да дарује људском роду. Зато
је Соломон по превасходству прави научник и наукословац.
Да он има у својим Причама и одређене делове наукоизлагајућег типа у којима
проучава и почетак света, али и његово устројство сведочи не мали број стихова. На
пример он каже:
''Јер не бјеше начинио земље ни поља ни почетка праху васиљенском; Када је
уређивао небеса, ондје бијах; кад је размјеравао круг над безданом. Кад је утврђивао
облаке горе и кријепио је изворе бездану; Кад је постављао мору међу и водама да не
преступају заповијести његове, кад је постављао темеље земљи; Тада бијах код њега
храњеница, бијах му милина сваки дан, и весељах се пред њим свагда; Весељах се на
васиљени његовој, и милина ми је са синовима људским. Тако дакле, синови, послушајте
ме, јер благо онима који се држе путева мојих. Слушајте наставу, и будите мудри, и
немојте је одбацити. Благо човјеку који ме слуша стражећи на вратима мојим сваким дан и
чувајући прагове врата мојих. Јер ко мене налази, налази живот и добија љубав од
Господа'' (Приче 8, 23 – 36).
Да ли Соломон овде узима двоструко значење земље: Земље као пратвари или
земље као сувог тла окруженог океанима. И небеса као појам могу бити двоструко
схваћена: небеса као онострани свет и небеса као небски свод васионе. И поље може бити
неко поље као ливада или било које друго тло, али може бити схваћено и као поље
одређене силе. Долазимо до оног најзагонетнијег од почетка ''праха васиљенског''. И
Мојсије каже да је човек створен од земаљског праха (1 Мој. 2, 7). А ту негде долази се и
до укрштања са савременом науком која тврди да су сва бића и планете настале од
звездане прашине путем експлозије звезда. Али ''прах васиљенски'' јесте по свему судећи
тај праисконски прах васионе. Прах из ког је настала сва васиона. И овакав мегаверзум
рекли смо да је само једна честица у зраку Божанском. А тај првобитни васељенски прах
био је нешто из чега је настао овај мегаверзум који је само једна честица прашине у
једном делићу Божанског зрака. На самом почетку тог почетка праха васиљенског била је
Мудрост Божја, Богомудрост кроз коју је све и настало. Бездан је такође појам који
означава нешто што је без дна, нешто што бисмо рекли другим речима да је бесконачно и
бескрајно, а таква је била и код Мојсија Земља као пратвар. Када је Господ размеравао
круг над безданом који је створио говори о томе да је Господ увео неке мере у овај свет, да
је по својим Божјим мерама саздао твар. И Њему није био потребан неки шестар и лењир
да би то учинио него је сву стварност нацртао Речју Божјом: Рече и би. Рече и би круг над
бескрајем, Рече и насташе мере у том кругу који се нацрта над бескрајем. ''Да ми се овде
нацрташ'', некад имају обичај да говоре војницима старешине или: ''Да ми се овде
створиш''. Господ не мора чак ни да наређује, само Каже и то нешто постаје. Ми људи
морамо да се мучимо с тим мерама, да их откривамо, главу да лупамо и онда Господ Каже

и бљесак богонадахнућа нам све открије. ''Слушајте наставу, и будите мудри'', каже
Мудрост Господња, ''благо човјеку који ме слуша'' тј. ко слуша Богомудрост. Он стиче
пуну и праву Науку: Богонауку. Зато Соломоново појмовно одређене Науке у Причама, а
самим тим и у целом Светом Писму открива нам да се у овој библијској равни Наука
подједнако вредновала као Знање и Мудрост, Вера и Вештина. А на све то се гледало као
на оно што сам Господ даје и дарује људима као једну неопходност живљења у овом
свету, али и као једну неопходност богопознања који је остварив кроз све ове духовне
облике. Јер ако и један од ових духовних облика фали, ако се не развија и не поспешује,
онда почиње да недостаје и један део богопознања и богопознање постаје крње и
непотпуно. Зато нас Премудри Соломон учи да негујемо ова духовна богомдана учења да
не бисмо изгубили неки од начина познања Бога. Ако изгубимо један изгубили смо све и
тиме упали у тешко незнабоштво. Ми смо за ову прилику изабрали Науку и њен духовни
пут, њен Извор и њено Савршење.
Соломон је самим тим показао кроз много пута поновљен појам: наука, да је он
велики наукопоштовалац, да је он вели дефинициолог Науке и њен смисаоно – појмовни
одредитељ. Он је струјању науке кроз историју људске цивилизације дао такву силину и
такав замах који је на још један начин показао значајност самог имена науке, али и њену
многоструку корисност и лепоту, њену изворност и њену исконску основу.
А та исконска основа стоји у томе да Наука каже нешто о том почетку или
прецизније да Мудрост каже Науци о том почетку. О почетку васељенског праха. Соломон
је видимо у неку руку пре Леукипа и Демокрита покренуо ову проблематику, само је он
није назавао Атом него Прах, Васељенски Прах. Из тог Праха настао је целокупни свет,
космос, постање. Томе нас извештава Богомудрост Божја и у тој тачци, на том месту
Соломон покреће једну читаву колотечину Науке, наукословље. Одатле почиње да се
наукослови. Богомудрост слови ипак нешто и пре, али наукословље као да је рођено из
богомудрости, као да је дете богомудрости које преузима ту бакљу да би наставило кроз
расуђивање о постању. Тај Васељенски Прах је истовремено и Бездан, Бескрај који је
садржан у једној делици праисконског Праха. Из те бездане, бескрајне Делице Праха
настао је овај свет, свет над којим је Господ Речју Својом цртао Круг, дао му кружно
кретање свега. На овом месту почела је елементарна наука и наука елемната, делице,
честице, прачестице. Из Праха Васељенског настала је Васељена. Овде је један коренити
допринос заснивању васељнске науке. Овде настаје тај васељенослов. Поред Мојсијеве
постањске, декалошке и песничке науке, поред псалмопесничке псалмичке науке дошли
смо и до Соломонове васељенске науке.
На основу свих ових опажања, да се код Соломона наука непрестано понавља и
помиње у свом чистом појмовном виду и да се у његовим Причама зачиње првобитна
васељенска наука, закључујемо да је Соломон један истински научник и један
наукодародавац људској цивилизацији који је заиста појачао струјање Научне Реке са свих
страна доводећи је до бујица и матица, вртлога и вирова и свих брзака и излива научне
снаге и енергије. Наука у Соломоновим списима доживљава свој велики замаха,ветар у

леђа, она постаје један духовни облик коме се даје изванредан значај, у неким духовним
пољима она има и централни значај. Наука је оно што научава, оно што учи и зато је она
претходница свих духовних излагања. Мудрост која је у срцу саопштава се са науком која
је на устима. Зато и књижевност и философија и богословље морају да имају своју
објавност кроз научно излагање, јер научно излагање је на уснама, по Соломону, има ту
моћ усменог излагања. Зато кроз облик научности је најлакше саопштити и веру и мудрост
и уметност. Строго соломоновски узето сваки облик усменог излагања, а који има обрисе
мудрости на себи, научни облик излагања, јесте наука. Наука и мудрост тиме, по
Соломону, постају нераскидиво везани, постају мудронаука.
Зато са Причама Соломоновим наука је кренула јасним и сигурним корацима кроз
историју људске цивилизације као један универзални језик саопштавања свих духовних
облика, као њихов начин испољавања и предавања другима. Наука је соломоновски
заузела једно значајно место у историји духовних образаца и строго говорећи
соломоновски без ње не бисмо могли да саопштавамо и да испољавамо све друге духовне
обрасце, зато је она незаобилазна у начину људске комуникације. Зато завршимо ово
поглавље у једном соломонвском духу: Нека нам мудрост буде у срцу, а наука на уснама.

6. Наука у Књигама Пророка
Са Науком сада ступамо у поље Књига Пророка. Уопште појам пророк је постао
доста растегљив појам у савременом, доста деформисаном, схватању ове речи. Пророк се
сматра неком врстом видовњака, врачара и гатара или неког ко само зна да предвиђа
будућност. Не улази се много у саму језгровитост те речи. Али ако ову реч искажемо као
глагол у прошлом времену добијамо реч: Про – Рекао. Или ако га искажемо у овом
облику: Про – Рече, добијамо да у језгру ове речи стоји појам: Реч. Дакле, пророк је неко
ко проноси Реч Божју. И то у својим списима највише потврђује велики Пророк Језекиљ:
''дође ми ријеч Господња'' (Језек. 3, 16; 7, 1; 12, 8; 14, 2; 17, 11; 20, 2; 21, 6, 13; 22, 17; 24, 1,
20; 26, 1; 29, 1, 17; 30, 20; 31, 1; 32, 1, 17; 33, 23).
Јасно видимо да схватање појма пророк у светописменој заоставштини је нешто
много више него схватање те речи у једном савременом смислу. Пророк је носилац Речи
Божје и онај који ту Реч објављује и најављује Њен долазак. Зато као онај који стоји у
пољу силе те Речи јасно је да пророк има и таква секундарна знања о прошлости,
садашњости и будућности, пошто су ова сва три временска стања настала кроз Вечну Реч
Живога Бога. Из тог разлога пророци могу видети будућност или прошлост као на пример
Мојсије који је то изложио у Петокњижју. Али пророци су поред свега тога имали и свој
научни дискурс, свој научни образац и правац.
Први међу њима јесте пророк Исаија (8. в.п.н.е.). Био је пророк ватрене проповеди,
али у својим списима оставио је доста значајних поука, па и проучавања научног обрасца.
Прво своје научно управљење Исаија је везао за сам долазак Месије. Месија који долази
са собом доноси и науку тј. Самог Себе као Науку:
''Зато ће вам сам Господ дати знак; ето дјевојка ће затрудњети и родиће сина, и
надјенуће му име Емануило, Масло и мед јешће, докле не научи одбацити зло а изабрати
добро. Јер прије него научи дијете одбацити зло а изабрати добро, оставиће земљу, на коју
се гадиш, два цара њезина'' (Иса. 7, 14–16).
Исаија је пророк сав посвећен месијанској науци. Долазак Месије: Емануила јесте
изградња једне емануилске Науке:
''И навалиће преко Јуде, плавиће и разливаће се и доћи до грла, и крила ће јој се
раширити преко свеколике земље твоје, Емануило! Здружујте се, народи, али ћете се
потрти; чујте сви који сте у даљној земљи: оружајте се, али ћете се потрти; оружајте се,
али ћете се потрти. Договарајте се, договор ће вам се разбити: реците ријеч, неће бити од
ње ништа, јер је с нама Бог'' (Иса. 8, 8–10).
Емануилистика је једна можемо рећи снамбогска научност, али будући да је еман
јако сродан појам речи еманација (истицање, изливање) можемо се усудити да кажемо да
је емануилистичка Наука нека врста богоизливне науке или науке богоизлива. Овде имамо

и основ за каснија исихастичко – енергитичка разматрања у којима се Божје енергије
изливају према свему.
У сваком случају ово је почетак научног излагања онако како га види Исаија. И он
у овом свом богоисијавајућем научном путу наставља даље своју мисао и проповед. Тако
у свом научном склопу Исаије наглашава:
''Потом приступих к пророчици, и она затрудње и роди сина. А Господ ми рече:
надјени му име: брз на плијен, хитар на грабеж. Јер прије него дијете научи викати: оче
мој и мајко моја, однијеће се благо Дамаштанско и плијен Самаријски пред царем
Асирским'' (Иса. 8, 3, 4).
Овде Исаија очигледно говори о детету које је он сам зачео са одређеном женом
пророчког дара као и он што га је имао, али и у овом стиху може се видети одређена
месијанско – научна симболика. Господ Исаији иако показује ово новорођенче као
одређени симбол догађања он ипак и на другостепеним основама говори о дететовом
научењу. Прво што новорођенче изговори јесу речи родитеља: отац, мајка. Значи да дете и
кроз тај симбол прима науку од оног Вечног Оца који га је предао у руке родитеља. Човек
просто стиче науку од својих почетака, од свог рођења. Ово је и поучна опомена о науци
која је увек у својим дечијим годинам и чека тренутак зрелости своје. Исаија у својим
излагањима указује на тај један постепени редослед који прати научно излагање, а који
долази свишег:
''Кога ће учити мудрости, и кога ће упутити да разумије науку? Дјецу, којој се не
даје више млијеко, која су одбијена од сисе? Јер заповијест по заповијест, заповијест по
заповијест, правило по правило, правило по правило, овдје мало, ондје мало даваше се.
Зато ће неразумљивом бесједом и туђим језиком говорити томе народу; Јер им рече: ово је
починак, оставите уморна да почине; ово је одмор; али не хтјеше послушати. И биће им
ријеч Господња, заповијест по заповијест, заповијест по заповијест, правило по правило,
правило по правило, мало овдје, мало ондје, да иду и падају наузнако и разбију се, и да се
заплету у замке и ухвате'' (Иса. 28, 9–13).
Исаија као старозаветни мудрац слично Соломону прави једну јединствену
мудронауку, али као један дубокопродирући човек он схвата један дубински небески
редослед. На првом месту је реч Господња из које происходе правила и заповести, али не
као неке наредбе већ као духовне путање из који треба да происледе Мудрост и Наука.
Чак и тада када Господ све ово стави људима да буде више него очигледно: Реч Господња
– заповест – правило – мудрост – наука, чак ни тада одређени неће схватити него ће за
њих то бити још већи проблем. Они ће се саплети о овакав редослед. Али редослед долази
од Онога који је све то тако и поставио и не брани да се нешто преиспитује, али овде
имамо једну арогантну глупост одбацивања: Ја нећу како Бог хоће, него како ја хоћу.
Оваквом самовољом тај покушава да елиминише Божју вољу, а то је само по себи за
човека као таквог немогуће. Бог би као Свемогућ могао да елиминише Своју Вољу, али
човек то не може. С друге стране човек може да елиминише своју самовољу и да прихвати
овај Редослед, да се не саплиће више. Прихватањем овог Редоследа ми прихватамо Науку

као такву и као изводљиву за нас саме. То јесте један доста добар пут и данас прописан.
Наука има своја правила и своје аксиоме (заповести) само одређени научници данас неће
да признају одакле долази тај Редослед у науци. Један научник из 8–ог века пре наше ере
открива нам то у својим записима. Наука и мудрост пратећи одређена правила и заповести
долазе до Речи Господње – Логоса. Свој научни план и програм Исаија огољује до краја:
''Зато Господ, који је откупио Аврама, овако говори за дом Јаковљев: неће се више
Јаков постидјети, нити ће му лице поблиједјети. Јер кад види усред себе дјецу своју, дјело
руку мојих, тада ће они светити име моје, светиће свеца Јаковљева и бојаће се Бога
Израиљева. И који лутају духом оразумиће се, и викачи ће примити науку'' (Иса. 29, 22–
24).
Наука је по Исаији оно што се прима, њу предаје Господ, а људи су наукопримаоци
или наукопријемници. Као одређени духовни пријемници они ту науку емитују према
читавој својој средини, они зраче њом и светле свима својом примљеном науком. У свом
месијанском – научном моделу Исаија не губи нит, он доследно и непрекинуто проповеда
не само долазак Месије, него и изгледа читавог поретка ствари када Месија буде дошао:
''Ево слуге мојега, којега подупирем, избраника мојега, који је мио души мојој;
метнућу дух свој на њега, суд народима јављаће. Неће викати ни подизати, нити ће се чути
глас његов по улицама. Трске стучене неће преломити, и свјештила које се пуши неће
угасити; јављаће суд по истини. Неће му досадити, нити ће се уморити, докле не постави
суд на земљи, и острва ће чекати науку његову. Овако говори Бог Господ, који је створио
небеса и разапео их, који је распростро земљу и што она рађа, који даје дисање народу
што је на њој и дух онима што ходе по њој: Ја Господ дозвах те у правди, и држаћу те за
руку, и чуваћу те, и учинићу те да будеш завјет народу, видјело народима; Да отвориш очи
слијепцима, да изведеш сужње из затвора и из тамнице који сједе у тами'' (Иса. 42, 1–7).
Реченични склоп: ''острва ће чекати науку његову'', јасно показује будућу
месијанску Науку која тек треба да дође и која ће захватити велика пространства. Видимо
да се та мисао и у односу на наше време увелико остварила. Божја Реч Јеванђеља стигла је
скоро и на најудаљенија острва. Наука Божје Речи проповеда се и најдивљијим племенима
која живе на најзабаченијим острвима. Исаија не бежи ни од тога да нам да и једну кратку
науку Стварања: ''Бог Господ, који је створио небеса и разапео их, који је распростро
земљу''. Будући да смо рекли да ови појмови у светописменом излагању имају двоструки
карактер, а да Исаија говори о животу људи на земљи, можемо закључити да су ''разапета
небеса'' синоним за небески свод који је друго име за васиону, а да је земља тло по коме
људи ходају. Даље се за Месију каже да ће Он бити Завет, Видело тј. Светлост. Онај који
ће отворити духовне очи људима и избавити их духовне тамнице и духовног затвора.
На крају својих научних проповеди Исаија износи један крајње непосредни
приступ према науци, право износећи, без неког кривудања, порекло Науке:
''А синови ће твоји бити научени од Господа, и обилан мир имаће синови твоји''
(Иса. 54, 13).

Овде видимо да Наученост директно долази од Господа и да ће људи бити Научени
том Господњом Наученошћу. Зато Исаија у овом стиху испуњава своје укупно виђење
Науке. Наука је онда наука када долази од Господа. Он пренадзначује оно што ће
Апостоли назвати ''наука Господња''. Заправо тај појам се појављује већ овде код Исаије:
''наученост од Господа'' и није ништа друго до ''наука Господња''.
Иначе Исаија је јерусалимски првосвештеник, али он долази и из царске лозе. Он је
синовац цара Амасије, јудејског цара. Исаија у једном историјском детаљу открива да
техника није, како данас неки опскурни верски фанатици мисле, противиник Божји.
Штавише он показује да су техничке справе слуге Господње (II Цар. 20, 11) и да и оне
своје порекло дугују богонадахнућу које се на људе излива да би помогло њима, а не зато
да би Бог себи неку ''славу'' уграбио.
Исаија остаје као један изванредни пророчки пример, човека који је поред многих
Божјих својстава осветлио нам и пут научености Господње.
Други велики пророк Јеремија (7. в.п.н.е). У одређивању и усмеравању својих
наукословних обрасцима премашује друге пророке из простог разлога што појам: наука
највише користи у својим списима. Ако се његов Плач зове Јеремијада, онда можда
можемо и његову науку назвати јеремијадска наука. Међу пророцима Јеремија је најдаље
отишао и у научноизворном одређивању. Највише је кроз своја пророчко–научна
излагања везао Науку за њен Извор. Из порука речи Господње излази наука:
''Зашто хоћете да се правдате са мном? ви сте се сви одметнули од мене, вели
Господ. Узалуд бих синове ваше, не примише науке; мач ваш прождрије пророке као лав
који дави'' (Јер. 2, 29, 30).
По овој првој Јеремијиној поруци сам Господ је предао науку јеврејском народу. И
то је учинио на један оштар и могли бисмо се изразити симболички: батином. Запараво
Господ је кроз разна искушења и невоље које су Јевреји доживели предао њима Науку.
Али они ту Науку нису примили. Одбили су праву и истинску науку свога Господа Бога.
Науку од Бога послану преносили су народу пророци, али тај исти народ је својим
мачевима сасекао пророке и одузео им право да пренесу науку од Господа дату изабраном
народу. Народ који је требало да буде пријемник Науке није дозволио да ту Науку пренесу
њему пророци. Зато Наука им долази у једном оштријем виду. Бог одлучује да Научи
народ свој на један тежи начин. И баш како су они посекли Божје пророке тако је и Господ
препустио њих разним мачевима туђинским. Како су чинили тако им се почело чинити. И
то је негде и само језгро Научености, то је поука Науке која бива послана од Господа.
Како чиниш тако ти се чини како судиш тако ти се суди. Зато и данашњи неки научни
арбиртри требало би да поразмисле како то суде и пресуђују другима са пуном
самоувереношћу и самовољом. Јер може се лако десити да они доживе исто, да им неко
суди и пресуђује са једном самоувереношћу и самовољом.
Иако скрушеност и смерност се некад тумаче као глупост то је нетачно. Смерност у
суђењу, суђење с мером јесте она уздржаност у доношењу суда, а то је једна од великих
потреба науке. Та особина највише се вежба у монашком подвигу, али баш та смерност од

неких научних праваца тумачи се као нешто што је чак и неинтелигентно, нешто што је
пресудно у научном суђењу. Наравно ту морамо додати и својство умерености или
уздржаности у суђењу. Тако се стиче Наука. Зато је Господ и пустио на њих невољу и
несрећу, да би се одрекли самоуверености, а да би стекли смерност. Чак и да се не горде
својом изабранаошћу него да својом смерношћу отворе своје срце за примање Науке. Тај
научни образац Јеремија негује и у својим наредним излагањима:
''Ако и говоре: тако да је жив Господ! опет се криво куну. Господе! не гледају ли
очи твоје на иситину! Бијеш их, али их не боли; сатиреш их, али неће да приме науке,
тврђе им је лице од камена, неће да се обрате. И ја рекох: сиромаси су, лудо раде, јер не
знају пута Господњега, закона Бога својега. Идем к властелинима, и њима ћу говорити, јер
они знају пут Господњи, закон Бога својега; али и они изломише јарам, покидаше свезе''
(Јер. 5, 2–5).
Очи Господње гледају на истину и то је праоснов примања Науке. Пут Господњи
јесте онај Пут којим се једино наука и креће. Божје гледање на Истину, што је једно Божје
самосагледавање, јесте оно стање које предаје Науку, Науку коју изабраници неће да
приме. Наука коју изабраници неће да приме јесте Пут Господњи, а излагање о Истини,
Путу у Животу тек историјски треба да следи. Овде Јеремија даје само одређене пророчке
назнаке. Пут је, имали смо прилику да видимо, Метод, а то је оно што је начин на који се
Наука излаже. Овде имамо и пренадзнаке онога јединства које је изнео Владика Николај а
то је: Учитељ и Наука. Једно јединство које ће се јавити и у Јеванђељу. И у овој
Јеремијиној трострукој подели добили смо: Божје гледање Истине – примање Науке – пут
Господњи. Ова тројичност нам и открива који је неопходни Рам у коме Наука једино и
може да функционише у којем Наука и једино може да буде наука.
Божје гледање Истине јесте сама Божја Истина, а Пут Господњи јесте Господ сам.
И све долази у једно изванредно јединство. Крећући од Истине, а идући Путем Наука
показује да њу одређују тај Пут и та Истина. Извор Науке је Истина и ток по коме иде та
Река Науке јесте Пут. Не било који пут, јер многи путеви могу бити странпутице, већ пут
Господњи.
У свему овоме Јеремија и поставља тако свој изворнонаучни образац, јер за њега
Наука и не може другачије да се схвати нити да се другачије прими. Истина – Наука –
Пут. Овај правац и пут Науке јесте нешто чиме Наука иде и кроз време и кроз Вечност.
Она се рађа од Истине, а својим корацима ствара Пут. Њени кораци јесу Пут. Код Јеремије
се помиње то ''примање науке'', а сваком примању претходи одређено предање или
предавање, а то је већ метод – начин и пут. Тако да видимо да се Наука и кроз
временитост предаје на тај начин. Шаље се од Истине и иде Путем предања ка примаоцу.
Али ово је само пророчка назнака која мора да сачека Оваплоћење. Јер ту се дешава
испуњење Науке. Предање Науке за оно време било је толико – колико је потребно
богоизабраном народу да прими Науку. Али чак и таква привилегованост у односу на
друге народе који су живели у тами незнабоштва није била довољна. Није била довољна
ни дарована Наука од Господа која је сервирана, ''на тацни дата'' богоизабраном народу.

Зато је пророк Јеремија љут и гневан. Зашто богоизабрани народ који је и његов народ
неће да прими науку од Господа? Господ наравно открива и обајвљује да је народ кренуо
странпутицом и да не зна више пут Господњи, а пошто не зна пут Господњи, тај народ не
може ни Науку од Господа примити. Зато Јеремија иде у једно још личније и још присније
наукопримање тј. то сам Господ чини кроз пророка Јеремију. Зато Јеремија записује:
''Зато им реци: ово је народ који не слуша гласа Господа Бога својега, нити прима
науке; пропаде вјера и неста је из уста њиховијех'' (Јер. 7, 28).
Из Гласа Господа Бога долази Наука, а Наука ако се не прими пропада и Вера и
нестаје. Ово би било много чудно и за фидеисте и за сцијентисте. Како то да Наука
претходи Вери и да она у овом случају одређује судбину Вере? Зато што се њено порекло
овде сада и више него јасно види. Наука се рађа из гласа Господа Бога и она је истоветна
Гласу Господњем.
У овој Јеремијиној изјави која је само пренос Божјег гласа имамо заиста виђење
колики је истински значај поштовања Науке у Светом Писму. Наука је толико битна да од
ње зависи вера, од ње настаје вера и без ње вера нестаје. Зато наукопоштовање
светописмено не може се поредити ни се једним другим наукопоштовањем на које
можемо наићи, а добијамо у светским размерама сасвим другачије виђење. Свето Писмо
је, по њима, Књига вере и то не вере која је видело = светлост, већ Књига слепе вере,
Књига слеповерја, онако како је у протестантском фидеизму схваћена. А овде у
профетологији Јеремијиној имамо једно сасвим друго схватање. Из науке долази и вера, из
науке настаје вера, а наука је од гласа Господа Бога зато из ње и настаје вера. Јеремија ово
предстваљање даје у једном ширем излагању, али томе сада додаје још личнији тон:
''И реци им: чујте ријеч Господњу, цареви Јудини и сви Јудејци и сви
Јерусалимљани, који улазите на ова врата. Овако вели Господ: чувајте се да не носите
бремена у суботу и не уносите на врата Јерусалимска. И не износите бремена из кућа
својих у суботу, и никакога посла не радите, него светите суботу, као што сам заповједио
оцима вашим. Али не послушаше нити пригнуше уха својега, него отврднуше вратом
својим да не послушају и не приме науке'' (Јер. 17, 20–23).
На почетку Јеремија каже: ''чујете ријеч Господњу'', а онда на самом крају: ''и не
приме науке''. Значи слушање Речи Господње једнако је примању науке. Овде Јеремија
појачава своју приснију методику. Не само да је глас Господњи оно одакле долази Наука,
него је Реч Господња наука. Глас може бити звучност речи, али реч је оно што присутно и
у мисли и у нечујности, оно ''у себи''. То је нешто још интимније и тиме је Јеремија још
више интимизовао значење Науке у светописменом Предању. Наука долази од слушања
Речи Господње и има неко нераскидиво једниство са Речју Господњом. Још је све у
пренадзначењу, али тако огољено да просто као да хоће да пукне од ишчекиваности. Као
да хоће да викне: Већ је ту! Али та реченица мора још да сачека. И Јеремија је некако
ишчекивајуће нестрпљив. Он смело говори својим саговорницима, смело с њима
дискутује, јер Наука је тај пред његовим очима, Наука Речи Господње. Сагледавајући ту
науку Речи Господње Јеремија без икакове зебње и страха ту науку проповеда и свима

објављује. Он зна да га не разумеју, он зна да они тај пут Господњи не знају, али он
говори:
''Јер откад говорим, вапијем, ради насиља и пустошења вичем, јер ми је ријеч
Господња на поругу и на потсмијех сваки дан. И рекох: нећу га више помињати, нити ћу
више говорити у име његово; али би у срцу мом као огањ разгорио, затворен у костима
мојим, и уморих се задржавајући га, и не могох више'' (Јер. 20, 8, 9). То је то ишчекујуће
нестрпљење. Јеремија не може да одоли Огњу Божјем, он се одазива науци Речи
Господње, јер та Наука је незадржива и незаустављива у костима његовим. И сада кроз
Јеремијино излагање Господ прелази у контраофанзиву научног излагања:
''Јер синови Израиљеви и синови Јудини чинише од дјетињства својега само што је
зло преда мном, и синови Израиљеви само ме гњевише дјелима руку својих, говори
Господ. Јер тај град бјеше ми на гњев и на срдњу откад га сазидаше до данас да бих га
одбацио испред себе, За све зло синова Израиљевијех и синова Јудинијех што чинише
гњевећи ме, они, цареви њихови, кнезови њихови, свештеници њихови и пророци њихови,
Јудејци и Јерусалимљани. И окренуше ми леђа а не лице; и кад их учах зарана једнако, не
послушаше да би примили науку'' (Јер. 32, 30–33).
И овде је присутна једна тројичност која има тај још личнији однос: говори Господ –
када их учах – да би примили науку. Сада имамо пред собом и једну непосредну
активност Божју, Његово деловање. Он Говори и тиме Учи све оне којима Говори да би
примили Науку. Значи Господ сада непосредно креће у учење оних који би требало да
приме науку. Заправо учење Господње јесте Наука, али учење постаје наука која се
саопштава говорењем Господњим. Зато нема изговора код оних који то учење = науку
пренебрегавају, који то запостављају и према томе заузимају равнодушан став. Господ
своје Учење објављује људима и тада настаје Наука пред очима људским оно што треба у
Потпуност тек да буде. Али богоизабрани народ неће да прихвати науку учења Речи
Господње.
И на краји Господ као у неком њему својственом очају поручује преко пророка
Јеремије:
''Овако вели Господ над војскама Бог Израиљев: иди и реци Јудејцима и
Јерусалимљанима: зар нећете да примите науке да слушате ријечи моје? говори Господ''
(Јер. 35, 13).
У овим последњим стиховима видимо и тај најличнији однос, ту најличнију везаност
науке за Господа. Заправо без Господа нема науке. Та тројичност добија овакав облик:
примите науке – слушате ријечи моје – говори Господ. Кроз сва ова научна излагања
Јеремија са овим стиховима представља истинску личну везаност науке за Реч Господњу.
Заправо као да у неким моментима се губи та граница, као да Наука јесте Реч Господња,
јесте Говор самога Господа. То је Реч која делује и то делање јесте Божји говор, јесте Глас
Господа Бога. Наука Речи Господње јесте Наука која је Реч Божја. И ту Науку Господ хоће
да преда људима, Он хоће да је људи приме. Он хоће, а људи неће. Њега то погађа. А онда
ти људи када Господ изложи науку, по некој својој злоћудној наивности, сачекају да то

све буде изложено, одбију ту науку, а онда се врате да ту науку украду. Смешно, ону
науку коју им је Господ давао сасвим бесплатно није тражио ништа заузврат само је хтео
да они ту науку приме, а људи краду оно што им се даје бесплатно. И хвале се тиме.
Господа не признају, а краду науку који је он дао.
Са Јеремојом смо видели колико је лично схваћена наука у делима пророка, колико
је она значајна и колико је она нераскидиво везана за Реч Божју. Заправо Она је сама Реч
Божја.
Сада ћемо прећи на речи пророка Данила (623 п. н. е.) и осврнути се на схватање
науке и научног обрасца у његовим списима. Данило на првим страна своје књиге негује
једно дубоко поштовање учености и научног пута:
''Године треће царовања Јоакима цара Јудина дође Навуходоносор цар Вавилонски
на Јерусалим, и опколи га. И Господ му даде у руку Јоакима цара Јудина и дио судова
дома Божијега, и однесе их у земљу Сенар у дом бога својега, и метну судове у ризницу
бога својега. И рече цар Асфеназу старјешини својих дворана да доведе између синова
Израиљевијех, и од царскога сјемена и од кнезова Младића на којима нема мане, и који су
лијепа лица и научени свакој мудрости и вјешти знању и разумни и који могу стајати у
царском двору, па да их учи књигу и језик Халдејски. И одреди им цар оброк на дан од
јела царскога и од вина које он пијаше, да се хране три године а послије да стоје пред
царем. А међу њима бјеху од синова Јудинијех Данило, Ананија, Мисаило и Азарија''
(Дан. 1, 1–6).
Видимо да је Господ припремио из свог богоизабраног народа богоизабране
појединце који су већ били подучени у науци, мудрости, вештини, знању, а који су били
разумни или интелигентни. Наравно Господ их је послао да изучавају књиге халдејске.
Иначе по многим стручњацима и сами Јевреји су халдејског порекла, зато што је њихов
оснивач Аврам, по многим проценама, Халдејац. И овде су на сцени смернице патријарха
Пајсија да треба пажљиво сачувати и испитати списе и спољашњих мудраца. Ова метода
као да је и праисконски Господња. Господ је увек слао неке од својих изабраника да
изучавају списе и записе спољашњих, туђинских научника, мислилаца, мудраца. Зашто би
то чинио Господ? На шта нас он тим поступком подсећа када може без проблема сва та
знања да да својим изабраницима непосредно, а о томе сведочи и сам пророк Јеремија? Он
хоће да нас подсети на једну универзалну, божанску поруку, а то је да су сви људи његова
творевина и да су све њихове тековине физичке или духовне остварене пре свега зато што
је Господ дао одређене прилике да оне настану, али и да је многе чак и међу
незнабошцима надахнуо да учине нешто добро, узвишено и поучно. Друго то је била
добра вежба за оштрење умосагледавања његових изабраника, јер су они проучавајући та
дела могли јасно да разлуче добро од зла у њима. На крају крајева и то иде у склоп
пренадзначења пророчког по коме ће сви народи примити Науку Речи Божје. А на крају
богоизабраници добијају моћ да свако знање, мудрост, науку и вештину преображавају и
приводе очишћене пред лице Господње које је суштински њихов Извор.

Данило у својим списима износи и једну епизоду тог непосредног стицања Науке
које су Божји изабраници имали, а које је и он стекао:
''Господе, услиши, Господе, опрости, Господе, пази и учини, не часи, себе ради,
Боже мој, јер је твоје име призвано на овај град и на твој народ. А док ја још говорах и
мољах се и исповиједах гријех свој и гријех народа својега Израиља, и падах молећи се
пред Господом Богом својим за свету гору Бога својега, Док још говорах молећи се, онај
човјек Гаврило, којега видјех прије у утвари, долетје брзо и дотаче ме се о вечерњој
жртви. И научи ме и говори са мном и рече: Данило, сада изидох да те уразумим. У
почетку молитве твоје изиде ријеч, и ја дођох да ти кажем, јер си мио; зато слушај ријеч, и
разумије утвару'' (Дан. 19, 19–23).
Данило науку прима тихословно, тиховатељски. Он се моли и врши један
богомолитвени подвиг, он се моли и за очишћење грехова својих и свог народа
израиљског. Као плод те богомолитвене делатности долази до боговиђења. Јавља му се
архангел Гаврило. Данило каже за Гаврила: ''научи ме''. У том моменту он прима
свишенауку, Науку коју је Господ преко архангела низпослао Данилу, али која није дошла
без претходног зарањања ума у срце, јер Гаврило каже: ''да те уразумим''. Дакле Наука
долази и као последица и као плод богомолитвеног подвига, богомолитвене
сагледелатељности. Молитва јесте наукопризивна моћ, она је богомоћ која доводи до
људи Наученост од Господа. Они који су уразумљени они од Бога добијају моћ и сами да
буду научници и учењаци. Да буду научници који уче народ и преносе Науку на све:
''И који су безбожни према завјету, он ће их ласкањем отпадити; али народ који
познаје Бога својега охрабриће се и извршиће. И разумни у народу научиће многе, и
падаће од мача и огња, ропства и грабежа много времена'' (Дан. 11, 32, 33).
Разумни су они који ће извршити главну Наученост, а њихова Наученост долази из
богопознања. Богопознање уразумљује човека и тада му даје моћ Научености као дар, али
и као оруђе да друге приведе самој Наученост са којом се улази у уразумљивање, а
урезумљивањем у богопознање. Привести и друге Научености јесте циљ свих оних који
су ту Наученост и примили од Господа. Такава један Научењак јесте и сам пророк Данило.
Научењак и Мудрац и онај који је постао мудрац над мудрацима вавилонским (Дан. 2, 48).
Како се то десило опет сведочи један стих крајње непосредно:
''И даде Бог свој четворици младића знање и разум у свакој књизи мудрости, а
Данилу даде да разумије сваку утвару и сне'' (Дан. 1, 17).
Овде видимо какве су три отрока и Данило богодане способности стекли. Стекли
су моћ брзог учења и схватања. Стекли су сву мудрост из сваке књиге. Данило је стекао и
одређене прекогнитивне способности. Бог је био несебичан у својој харизмагогији.
Захаваљујући овим способностима Данило и отроци су изучили књиге мудраца и пророка
у јеврејском народу, али и књиге мудрости и незнабожачких народа. Са таквим стеченим
знањем ови младићи били су оспособљени да буду они који ће преносити Наученост
богодаровану им. И овај образац учења постао је универзалан кроз читаву историју
образовања и просвете. Увек је упоредно расуђивање тј. компаративистика била на снази у

просветним установама. Увек учимо науку светску и домаћу, књижевност светску и
домаћу, философију светску и домаћу, историју светску и домаћу, музику светску и
домаћу и тако у недоглед. А то је метод који је Бог дао својим изабараницима да га
примењују и ту је пример Данилов више него захвалан. Зато је он био аутентични Мудрац
и Научењак, човек полихисторских способности.
Велики пророк који је оставио један, али вредан стих о науци јесте пророк Језекиљ
(622 п. н. е.). Језекиљ је онај пророк који је имао сјајна боговиђења на реци Хевару.
Имајући велике боговидне дарове прогутавши свитак (Језек. 3, 1) сам Језекиљ је добио и
какве смернице Науке треба да изложи:
''И бићеш руг и срамота и наук и чудо народима што су око тебе кад извршим
судове на теби гњевом, јарошћу и љутијем карањем; ја Господ рекох'' (Језек. 5, 15).
Језекиљ је дао први основе онога што бисмо назвали примерном науком или
науком примера. То је тај поступак Божјег опита над богоизабраним народом, али одатле
долази опит као један универзални научни образац. ''Бићеш наук и чудо народима'' јесте
излагање које показује да је чудо у ствари језгро сваког опита. Ма колико нам неки опити
деловали данас сасвим уобичајено из разних наука, они су када су први пут изведени били
чудо чак и за онога који их је изводио. Тек онда би човек у њима препознао образац,
правило и закон. Језекиљ је први баш показао ту опитну науку када је преносећи речи
Господње рекао ''бићеш наук''. У овом историјском случају ради се о народу јеврејском.
Народу који ће примерно бити Наук другима. Наравно овде се то схвата у негативном
смислу, али и пророчке речи сежу у будућа времена. Народ – Наук јесте онај народ у коме
ће се родити Спаситељ. Народ у коме ће се родити Наук. А пророк је то предвидео.
Пророк Осија (800 п. н. е.) јесте такође пророк научног примера, примера
Научености, али овог пута ова опитност се разуме у позитивном смислу:
''Јефрем је јуница научена, која радо врше; али ћу јој дати на лијепи врат;
упрегнућу Јефрема, Јуда ће орати, Јаков ће повлачити. Сијте правду, жећете милост; орите
крчевину, јер је вријеме да тражите Господа, да би дошао и подаждио вам правдом'' (Ос.
10, 11).
Јеврејски народ је Научен и потребно је то своје Научење да преведе у дело, да
дела према ономе што је Научио:
''Ја учих Јефрема ходити држећи га за руке, али не познаше да сам их ја лијечио''
(Ос. 11, 3).
Господ говори како је Учио свој народ, али на крају крајева народ је постао Научен
и примио је Наученост Господњу. Осија то и најављује као Долазак: ''из Мисира дозвах
сина свога'' (Ос. 11, 1). Ове пророчке речи повезују долазак Сина са Учењем и
Наученошћу народа. Испуњеност Научености тек треба да се деси доласком Сина. Иако на
први погледа то није повезано, јер за оно време чак и пророци у заносу нису могли да
слуте већ само да виде и да сагледају, то ипак показује: Ученост Јефрема – Наученост
Јефреме – дозвах Сина свога. Народ израиљски ће се Научити онда када дође оваплоћење
Научености. Када дође оваплоћење Научености тада ће се остварити сва пуноћа Науке.

Тада ће и примерна Наука извршена на народу добити свој пуни смисао. Када се
Наученост отелотвори тада ће спасти сви окови антинауке и антинаучености, неукости и
ненаучености. Када се Роди Наученост тада ће свака наука добити свој смисао и свој
преображај јер ће своју огледаличност препознати у појави истинске Науке.
На крају остао нам је још пророк Софонија (7. в.п.н.е) и његова наукословна
разматрања. Он је оставио два записа која нам могу помоћи да схватимо његово појмовно
осликавање Науке. Софонија каже:
''Тешко граду одметничком и оскврњеном, насилничком! Не слуша глас, не прима
наука, не узда се у Господа, не приступа Богу својему'' (Соф. 3, 1, 2)
И овде Софонија уводи један ретроспективни приступ, заправо враћа ток ствари
уназад. Али је при том врло непосредан и јасно указује на порекло Науке. Народ: не слуша
глас – не прима наука – не узда се у Господа – не приступа Богу својему. Поново имамо
Глас Господњи као онај који рађа и јавља Науку. Али Наука је једнака уздању у Господа и
приступању Богу. Само кроз Науку се може приступити Богу. И то је једна мала
револуција Науке коју нуди пророк Софонија. Треба саслушати Науку Гласа Господњег, а
онда је и примити. Она је Богоуздање и Богоприступање. Наука је један вид богослужења,
али не схваћеног не један клерикалистички начин по коме је богослужење један обред и
ритуал унутар богомоље, него треба схватити богослужење као један свеопшти поредак,
као Опште Дело. Бог богослужи кроз читаву твар. Кроз Постање он успоставља један
богослужбени поредак, а Наука је од Гласа Господњег, наука је Наука Речи Господње и
као таква она је најузвишеније богослужење. Зато правити научна открића значило би
богослужити непрестано, бити у сили богослужбеног поретка читаве Твари, небеске и
земаљске, видљиве и невидљиве, овостране и оностране. Софонија и своју другу
приповест саопштава у истом маниру:
''Рекох: побојаћеш ме се, примићеш наук; неће му се затрти стан ничим су чим бих
га походио; али они уранише те покварише сва дјела своја. Зато чекајте ме, говори Господ,
до дана кад ћу се подигнути на плијен; јер је суд мој да саберем народе и покупим царства,
да излијем на њих гњев свој, сву жестину јарости своје, јер ће огањ ревности моје
прождријети сву земљу'' (Ос. 3, 7, 8).
Неизмерно је надање Господње да ће човек примити Наук, Господ има предзнање
да ће се то и десити. Изливање гнева и јарости Господње јесте Огањ Ревности који ће се
спустити на земљу. Да ли је то онај исти Неопалими Огањ са Синаја? Свакако. То је Огањ
оваплоћења Божјег међу људима и то је оваплоћење Божјег Наука која је Реч Божја и Сам
Бог. Долази време када ће се небеска Богонаука оваплотити и не само да ће је људи
примити, него ће је примити целокупни створени свет, свака твар примиће силу Божје
Науке и Њом ће се облагодатити. Оног момента када буду ту Божју Науку разапињали сва
твар ће потамнети и неће давати светлости, јер оно што је она примила у себе јесте оно
што се неко дрзнуо да убије. Доласком у свет Божја Наука је природи објаснила које Она
заправо и њу је открила њој самој. Божја Наука је човеку објаснила ко је Она заправо и

довела га до његовог самопознања и самонаучења, богосамосазнања и богосамонаучења.
Зато Софонија објављује потврдно Речи Господње: ''примићеш наук''.
Пророци су кроз своје виђење и предстваљање научног обрасца показали и
потврдили по ко зна који пут порекло Науке и њен идентитет. Наука је сама Реч Божја,
само Слово Божје које ће се оваплотити међу људима и као таква Божја Наука је сама по
себи циљ и узвишенијег циља од Ње и нема. Зато је у православној цивилизацији, баш под
упливом тог профетапостолошког и патролошког виђења, Наука на првом месту, јер је она
уствари отелотворена Богонаука небеска. Тешко да и једна култура и цивилизација овако
вредније Науку и даје јој овако високо место као што то чини православна цивилизација.
Зато њу сваки успех наукословља радује само у оној мери у колико је он у складу са
Истином, у Истини и из Истине.
Овим ми завршавамо ово поглавље пророчког излагања Науке и прелазимо у она
поглавља где се појављује оваплоћена Божја Наука која потврђује и испуњава сва
пророчка ишчекивања. Коначно Божју Науку је примио и овај свет који јој се на крају и
потчинио.

7. Изворна поставка Науке у Јеванђељима
Божја Наука коју су Пророци проповедали само у назначењу, као сенку, у
Јеванђељима јесте Она која је дошла у свет. Божја Наука која је била у најави сада је
постала стварност. Она која је предсказивана сада се остварила. Божја Наука која је у
пророчка времена примана сада је примљена у потпуности.
Христос је оваплоћена Богонаука и пуноћа свега оног ишчекиваног и очекиваног у
старозаветности. Много пута сам је Христос – Стена говорио да његову Науку ''не
примају'', зато је и извршио оваплоћење Себе као Науке да би та Богонаука била до краја
примљена и постављена. Зато јеванђелист Јован записује:
''Тада им одговори Исусу и рече: моја наука није моја, него онога који ме је послао.
Ко хоће његову вољу творити, разумјеће је ли ова наука од Бога или ја сам од себе
говорим'' (Јован 7, 16, 17)
''А Исусу им рече: Када подигнете сина човечијег, онда ћете дознати да сам ја, и да
ништа сам од себе не чиним; него како ме научи отац мој онако говорим'' (Јован 8, 28).
Дакле Наука Оца јесте Син, Реч Божја – Логос:
''У почетку бјеше ријеч, и ријеч бјеше у Бога, и Бог бјеше ријеч. Она бјеше у
почетку у Бога. Све је кроз њу постало, и без ње ништа није постао што је постао. У њој
бјеше живот, и живот бјеше видјело људима. И видјело се свијетли у тами, и тама га не
обузе'' (Јован 1, 1–5).
Долазећи као Онај који испуњава речи Закона и Пророка (Матеј 5, 17) сама
Богонаука Христос надопуњује речи пророка Исаије:
''У пророцима стоји написано: и биће сви научени од Бога. Сваки који чује од оца и
научи, доћи ће к мени'' (Јован 6, 45).
Господ допуњује речи Пророка, али са Собом увек доноси нешто Ново. Реч ''сви''
мора бити наглашена: сви ће бити научени од Бога. Богонаука се оваплотила у свет,
испостазирала се у људску природу и тако је Богонаука постала свеобухватна Наука којом
ће сви људи бити Научени, али да ли ће је прихватити то је препуштено људском избору.
Али да је Христова Наука једна Новонаука то су приметили сви људи јерусалимски:
''И уплашише се сви тако да питаху један другога говорећи: шта је ово? и каква је
ово наука нова, да с власти и духовима нечистијем заповиједа, и слушају га?'' (Лука 1, 27).
Сва три синоптичка Јеванђеља говоре о чуђењу становника Јерусалима, али целе
Јудеје, тој новој – Његовој Науци:
''И кад сврши Исус ријечи ове, дивљаше се народ науци његовој'' (Матеј 7, 28).
''И чуше књижевници и главари свештенички, и тражаху како би га погубили; јер га
се бојаху; јер се сав народ чуђаше науци његовој'' (Марко 11, 18).
''И чуђаху се науци његовој; јер његова бјеседа бјеше силна'' (Лука 4, 32).

А да се посветимо мало значењу речи Јеванђеље (בשורות טובות, ευαγγέλιον,
euangelion, благовѣствованиѥ – Блага Вест, Добра Вест, Благовест). Значи Јеванђеље је
Благовест, Блага Вест. Ако издвојимо реч Вест која на српскословенском значи Знање,
онда увиђамо да је Јеванђеље једно Благознање, Благопознање, Благосазнање. Јеванђеље
је ризница и трезор Знања, она је Сила и Енергија Сазнања. Зато Господ каже да су његове
речи Живот (Јован 6, 63). И самим тим Јеванђеља постају сила Знања зато што је у њих
утиснуо своју Силу сам Господ и зато је његова беседа: Наука која има Силу, а сам народ
је то увидео дивећи се тој силној науци.
После ових уводних навода које смо изнели долазимо до Науке коју сам Господ
представља својим ученицима. Он крајње непосредно, откровењски јасно саопштава да ће
Његова Наука бити присутна кроз читаву историју и да ће она бити Свенаука:
''Идите дакле и научите све народе крстећи их ва име оца и сина и светога Духа''
(Матеј 28, 19).
''Јер ће вас свети Дух научити у онај час шта треба рећи'' (Лука 12, 12).
''А утјешитељ Дух свети, којега ће отац послати у име моје, он ће вас научити
свему и напоменуће вам шта вам рекох'' (Јован 14, 26).
Почнимо од склопа: Утешитељ Дух Свети – Он ће вас Научити Свему. Господ већ
овде уводи начело Свенауке, Свенаучења, Свенаучености. Панхисторију, Пан–Хисторику.
Свенаука Духа Светог јесте Наука свих наука. Господ не каже да ће апостоле Дух Научити
вери или некој апологији или овоме, али не ономе, не! Господ каже да ће их Дух Свети
Научити Свему, баш Свему. И то да ће их Научити у прави час. Неће закаснити или
поранити него ће Науку Дух Утешитељ предати баш када треба. Наука Духа јесте Наука
Тројице што први цитат потврђује. Тај навод потврђује и то да ће Све – Наука Духа бити
нешто што ће Научити сви народи.
Божја Свенаука једном обећана се не повлачи и ма шта људи чинили и како се год
понашали Бог ће изливати своју Свенауку у срца њихова. Макар они прихватали науку, а
порицали Наукодавца, макар они славили науку, а омаловажавали Наукодавца не
схватајући да је наука сам Наукодавац.
Божја Наука Христос Богочовек, Божја Реч, Слово, Логос оваплотила се, и у свет
донела Своју Свенауку Духом Светим. Пневматологија је Она која руководи Црквом од
Оваплоћења па до Вечности. Дух Свети као руководилац Стубом и Тврђавом Истине јесте
и Онај који ће непрестано свенаучавати, непрестано изливати Свенауку на људе. И те
Свенауке Науконосци постали су Апостоли, Свети Оци, Учитељи кроз векове до данас и у
Вечност. То су они Свети и Учени људи које Дух Свети свенаучава Сванауком. Они су
Духом Светим свему Научени и то су се историјски показали најученијим људима који су
земљом ходили. Били су то научници, философи, књижевници и богослови првог ранга,
изванредно знајући ''спољашњу мудрост и науку'', али најезгровитије познавајући баш
Божју мудрост и Божју науку. Увидели су и они једну неминовоност, а то је да мање у
веће увире. Увидели су да и та ''спољашња мудрост и наука'' се неминовно уливају у ток
Божје науке и мудрости.

Богонаука Христос је рекла и то да ће Дух Свети Напоменути људе на Речи
Христове. Заправо Господ нам је открио да је Дух Свети тај који богонадахњује Списе,
али исте те Списе одржава и уобличује и предаје људима као Свето Писмо. Зато они који
сумњају у аутентичност Светог Писма и у аутентичност Њених аутора јесу они који
сумњају у Духа Светога и сматрају да је Он недовољно моћан да одржава и у свој својој
пуноћи износи списе Светога Писма. Зато Господ даје једну малу Науку Светога Писма
указујући на Његов значај:
''Јер вам заиста кажем: докле небо и земља стоји, неће нестати ни најмањег словца
или једне титле из закона док се све не изврши. Ако ко поквари једну од овијех
најмањијех заповијести, и научи тако људе, најмањи назваће се у царству небескоме; а ко
изврши и научи, тај ће се велики назвати у царству небескоме'' (Матеј 5, 18, 19).
Видимо колико је значајна Наука Светога Писма будући да је изворно дата Божје
Науке која је дошла међу људе. Зато научници Светога Писма морају бити они који ће
сачувати и сваку црту тог текста. А ми данас имамо прилику да видимо какво се
касапљење Светога Писма врши са свих страна. Како се оно омаловажава и какав му се
статус даје у људском друштву, као да је то нека гатарска књига пуна сујеверја и магије,
као да то је књига бајковита пуна алегорија и измишљотина. А Господ овде указује и
открива да је Свето Писмо књига која је и сама наука, наука Богонауке, наука која је
произашла из Науке Духа Светога, најузвишенија и најистинитија наука, али мали су они,
исувише мали, који се данас према њој опходе супротно од упутстава Господњих.
Господ као оваплоћена Богонаука оставља нам неке податке и о својој Науци у
којој открива судбину, па и карактер овога света, Постања, васионе, целокупне Твари.
Прво у Јеванђељу Матејевом каже:
''Тада ако вам ко рече: ево овдје је Христос или ондје, не вјерујте. Јер ће изићи
лажни христоси и лажни пророци, и показаће знаке велике и чудеса да би преварили, ако
буде могуће, и избране. Ето вам казах напријед. Ако вам дакле реку: ево га у пустињи, не
излазите; ево га у собама, не вјерујте. Јер како што муња излази од истока и показује се до
запада, таки ће бити долазак сина човјечијега. Јер гдје је стрвина онамо ће се и орлови
купити. И одмах ће по невољи дана тијех сунце помрчати и мјесец своју свјетлост
изгубити, и звијезде с неба спасти, и силе небеске покренути се. И тада ће се показати знак
сина човјечијега на небу; и тада ће проплакати сва племена на земљи, и угледаће сина
човјечијега гдје иде на облацима небескима са силом и славом великом. И послаће анђеле
своје с великијем гласом трубнијем; и сабраће избране његове од четири вјетра, од краја
до краја небеса. Од смокве научите се причи: кад се већ њезине гране помладе и улистају,
знате да је близу љето. Тако и ви кад видите све ово, знајте да је близу код врата'' (Матеј
24, 23–32).
О оваквом световослову казује и јеванђелист Марко:
''Јер ће у дане те бити невоља какова није била од почетка створења које је Бог
створио до сад, и не ће ни бити. И да Господ не скрати дане нико не би остао; али
избранијех ради, које избра, скратио је дане. Тада ако вам ко рече: ево овдје је Христос;

или: ено ондје; не вјерујте. Јер ће изићи лажни христоси и лажни пророци, и показаће
знаке и чудеса да би преварили, ако буде могуће, и избране. Али ви се чувајте: што вам
све казах напријед. Али у те дане, послије те невоље, сунце ће помрчати, и мјесец своју
свјетлост изгубити. И звијезде ће спадати с неба и силе небеске покренути се. И тада ће
угледати сина човјечијега гдје иде на облацима са силом и славом великом. И тада ће
послати анђеле своје и сабраће избраће своје од четири вјетра, од краја земље до краја
неба. А од смокве научите се причи: кад се већ њезина грана помлади и стане листати,
знате да је близу љето. Тако и ви кад видите ово да се збива, знајте да је близу код врата''
(Марко 13, 19 – 29).
Почећемо са краја ово Господње представљање. Господ користи симбол смокве
која када почне листати, својим листањем даје људима знак да је лето близу. Смоква је
симбол света, васионе, Постања, Твари. Лето је симбол Краја Дана, Доласка Господњег и
Последњег Суда над светом. Какав је онда свет, какава је Васиона, какво је Постање и
какава је Твар? То ме нас Научава смоква. Смоква као биљка има свој почетак у семену
засађена, кроз године она расте претвара се у дрво са кореном, стаблом, гранама, цветом,
листом и плодом. И као када са њега пада плод када презри, тако ће и звезде падати у
васиони када се заврши њихово време. Из свет, Васиона, Постање, Твар настали су као
смоква. Настали су из неког свог ''семена'' и развили су се у Постање. Када звезде почну
''падати се неба'' и силе небеске се покрену тада ће и Васиона огласити Судњи Дан. У
неким научним обрасцима данас се користи израз колапс звезда, када звезде изгубе сву
енергију и претворе се у експлозијом у црне рупе. Колапс значи опадање, слом. Неки
научници се не плаше да кажу када се уруше у себе, када пропадну у саме себе. То још
није особина свих звезда, али се предпоставља да ће тако бити. И Сунце се на такав начин
може помрачити претварајући се у црну рупу.
Господ на још једном месту износи своју Богонауку откривајући симболима право
значење:
''И учаше их у причама много, и говораше им у науци својој: Слушајте: ево изиђе
сијач да сије. И кад сијаше догоди се да једно паде у крај пута, и дођоше птице и позобаше
га. А друго паде на каменито мјесто гдје не бијаше много земље; и одмах измиче; јер не
бијаше у дубину земље; А кад обасја сунце, увену, и будући да немаше коријена, усахну.
И друго паде у трње; и нарасте трње и удави га, и не донесе рода. И друго паде на земљу
добру; и даваше род који напредоваше и растијаше и доношаше по тридесет и по шесет и
по сто. И рече: ко има уши да чује нека чује. А кад оста сам, запиташе га који бијаху с
њим и са дванаесторицом за ову причу. И рече им: Вама је дано да знате тајне царства
Божијега, а онима напољу све у причама бива; Да очима гледају и да не виде, и да ушима
слушају и да не разумију; да се како не обрате и да им се не опросте гријеси. И рече им:
Зар не разумијете ове приче? А како ћете све приче разумјети? Сијач ријеч сије. А оно су
крај пута, гдје се сије ријечи и кад је чују одмах дође сотона и отме ријеч посијану у
срцима њиховијем. Тако су и оно што се сије на каменитијем мјестима који кад чују ријеч
одмах је приме с радошћу; Али немају коријена у себи него су непостојани, па кад буде до

невоље или их потјерају ријечи ради, одмах се саблазне. А оно су што се у трњу сије који
слушају ријеч, Али бриге овога свијета и пријевара богатства и остале сласти уђу и загуше
ријеч, и без рода остане. А оно су што се на доброј земљи сије који слушају ријеч и
примају, и односе род по тридесет и по шесет и по сто. И говораше им: Еда ли се свијећа
ужиже да се метне под суд или под одар? а не да се на свијетњак метне? Јер нема ништа
тајно што неће бити јавно; нити има што сакривено што неће изићи на видјело. Ако има ко
уши да чује нека чује. И говораше им: Памтите што чујете: каквом мјером мјерите
онаквом ће вам се мјерити и дометнуће се вама који слушате. Јер ко има даће му се; а који
нема, узеће му се и оно што има. И говораше им: тако је царство Божије као човјек кад
баци сјеме у земљу; И спава и устаје ноћу и дању: и сјеме ниче и расте, да не зна он. Јер
земља сама од себе најприје донесе траву, по том клас, па онда испуни пшеницу у класу. А
кад сазри род, одмах пошље срп; јер наста жетва. И говораше: Какво ћемо казати да је
царство Божије? или у каквој ћемо га причи исказати? Оно је као зрно горушичино које
кад се посије у земљу мање је од свију сјемена на земљи: А кад се посије, узрасте и буде
веће од свега поврћа, и пусти гране велике да могу у његову хладу птице небеске
живљети. И таковијем многијем причама казиваше им ријеч колико могаху слушати''
(Марко 2, 2–33).
И опет је на снази симболика семена. Од једног семена се крене да би се дошло до
дрвета са највећима гранама. То је то Дрво Васионе које је симбол Царства Божјег. Оно
креће из једне тачке: симболички речено – семена, а расте и развија се у највеће Дрво,
Дрво Васионе. Дрво је овде слика Царства Божјег, а читава Васиона јесте симбол
Оностраног, дакле ова прича о дрвету важи и за њу. Тако се и Дрво Васионе развија: од
тачке – семена до Дрвета са Кореном, Стаблом, Цветом, Листовима и Плодом Васионе.
И Господ у овој својој Науци уноси појам Мере: каквом мером мерите онаквом ће
вам се мерити и дометнуће се вама који слушате. Овај меропис који се понавља од
Псалама и Прича има своје испуњење у Јеванђељима. Мера је битна, али како ће човек
мерити. Ако мери људском мером онда ће му се њом и мерити и онда не може спознати
иситину, али ако мери Богочовечанском Мером онда ће му се богочовечански и мерити тј.
мерићему се истинито и надодаће се на ту меру. Какава је Мера Богочовечанска? Та Мера
се зове Истина и из ње долазе све оне мере које су тачне и прецизне, оне мере које су
истините.
Будући да свему на овом свету видимо да долази крај, неким тајнологичким путем
долазимо до закључка да и самој Васиони и читавом свету мора доћи крај. Овакво
убеђење нестало је већ код схоластичких мислилаца на западу, зато што су почели да
примењују аристотелијанизам тј. хеленизам у своје мисаоне творбе. По тим творбама
космос је Вечан и непромењив. Све може нестати, али космос не може. За старе Грке он је
био једна врста божанства. Али једно су људски закључци, и зато за њих Господ каже:
''Но залуд ме поштују учећи наука и заповијестима људским'' (Матеј 15, 9).
''Но залуд ме поштују учећи наукама, заповијестима људским'' (Марко 7, 7), а друго
је оно што је истина, а то је да је смрт ушла у овај свет и да је све потчињено њеној власти.

Зато је Господ и васкрсао, да би опитно показао да смрт није Крај, тако и Крај Васионе
само је један преображај из пролазног у Вечно, пред Лицем Господњим. Јер Васиона,
видели смо колико год да нама огромно и бескрајно изгледа само је једна тачкица у једном
од безбројних Божанских Зракова.
Да је оваплоћени Господ и Учитељ и Наука и да су оне у Њему једно говоре
следећи стихови:
''Ви мене зовете учитељем и Господом; и право велите: јер јесам (Јован 13, 13).
''Узмите јарам мој на себе, и научите се од мене; јер сам ја кротак и смјеран у срцу,
и наћи ћете покој душама својијем. Јер је јарам мој благ, и бреме је моје лако'' (Матеј 11,
29, 30).
Ове речи потврђују закључке Светог Владике Николаја да је Богочовек Христос и
Учитељ и Наука. Он каже: Научите се од Мене. Дакле Он је та једина и истинска Наука.
Све науке које имају у себи то истиномерје јесу Науке које су у Господу. Господ је
поменуо и ''науку по људима'' која не мора нужно бити по себи зла, али она никада не
може довести до Истине. Да би се дошло до истине потребна је Истина:
''Исус му рече: Ја сам пут и истина и живот; нико неће доћи к оцу до кроза ме''
(Јован 14, 6).
Зато наука по људима јесте наука која узима човека као меру ствари. Пошто човек
то не може бити и то на крају крајева није, ни таква наука не може бити истиномерна. Али
има и још једна врста науке, подљудска врста коју Господ описује:
''Тада разумјеше да не рече квасца хљебнога да се чувају, него науке фарисејске и
садукејске'' (Матеј 16, 12).
О овој науци Апостоли, Свети Оци и Учитељи су говорили доста. Она ће се
детаљно разрадити у делима њиховима. Али када је Права Наука била међу људима, онда
су се они оставили приче о лажним наукама, гледали су само у Лице истинске Науке. У
само време Господа Христа: оваплоћене Божје Науке, апостоли су већ почели да преносе
ту Науку, она се већ тада почела ширити међу људима:
''И скупише се апостоли к Исусу, и јавише му све што учинише и шта људе
научише'' (Марко 6, 30).
Господ нам открива још нешто, а то је да је његова Наука тј. Он сам је Милост,
Благодат, Сила и Енергија:
''Него идите и научите се шта значи: милости хоћу, а не прилога. Јер ја нијесам
дошао да зовем праведнике но гријешнике на покајање'' (Матеј 9, 13).
Да ове речи се не требају разумети моралистички и као неко правило понашања
открива нам Господ у следећем стиху:
''А он им рече: За то је сваки књижевник који се научио царству небескоме као
домаћин који износи из клијети своје ново и старо'' (Матеј 13, 52).
Наука Царства Небеског Божјег јесте Наука о Милости Божјој тј. о Благодати,
Енергији и Сили Божјој. Та Сила, Енергија, Милост и Благодат Божја јесте сам Господ
Исус Христос и Он је та Сила која одржава свет, зато је сваки акт Милости у ствари

божански акт, то је знак да је Бог ту. Зато се Милост мора непрестано чинити, труд
милости се мора непрестано извршавати не као нека обавеза него као присуство Божје.
Човек се ту само укључује у безобалну Енергију Божју и препознаје како то Бог одржава
Милошћу Својом читав свет и сав васионски поредак.
Такође је загонетно – откровењски једна наук Господов који говори такође о стању
науке:
''И одговори Исус и рекне учећи у цркви: Како говоре књижевници да је Христос
син Давидов? Јер сам Давид каза Духом светијем: рече Господ Господу мојему: сједи
мени с десне стране, док положим непријатеље твоје подножје ногама твојима. Сам дакле
Давид назива га Господом, и откуда му је син? И многи народ слушаше га с радошћу. И
говораше им у науци својој: чувајте се књижевника који иду у дугачкијем хаљинама, и
траже да им се клања по улицама, И првијех мјеста по зборницама, и зачеља на гозбама.
Ови што једу куће удовичке, и лажно се моле Богу дуго, биће још већма осуђени'' (Марко
12, 35–40).
Овде је битан тај реченични склоп: ''говораше им у науци својој''. У Науци својој
јесте битан моменат научног пута и открића. То Господ надопуњује речима:
''Али иде вријеме, и већ је настало, кад ће се прави богомољци молити оцу духом и
истином, јер отац хоће таковијех богомољаца. Бог је дух; и који му се моле, духом и
истином треба да се моле'' (Јован 4, 23, 24).
Видимо да Дух, Истина и богомолитвени поредак су повезани јединствено. А ако
их применимо на појам: у Науци, ми уствари видимо да се богомолитвеним поредком
Духа и Истине долази до оне молитве у Науци, молитве у Богонауци. Молитва и Наука су
овде нераскидиво јединствени и не могу се разделити. Прави и истински научник мора
бити прави и истински богомолитвеник. Молитва се често узима само као спољни обред и
код многих она нема унутрашњу вредност. Овде када се уђе у Науку, улази се у срце. Да
би се дошло до Науке која у срцу пребива мора се кренути богомолитвеним путем и тек
онда ће се сићи у Науку, у срце где Наука пребива. Тако и јеванђелист Марко каже за
Господа да се обрадова у духу (Марко 10, 21), а то у духу делује исто као и када се каже ''у
науци''. У Духу и у Науци јест оно што је једно у Христу, јер су Дух и Наука једно у
Господу, јер Он сам је Божје Наука, као Слово – Логос – Реч. Божја Наука као Сила,
Енергија, Благодат и Милост.
Зато јеванђелист Марко каже:
''И дивљаху се науци његовој; јер их учаше као онај који власт има а не као
књижевници'' (Марко 1, 22).
Видимо да је Богочовек сама Власт Науке, а не неки научалац који је нешто
научничко стекао. Чак ни његови изабраници нису могли да буду они који су власни у
Науци, него само као они који су преносили кроз себе благодат Науке. Чак и у Голготској
слабости у данима кнеза таме Њему као Науци нису могли одолети:
''Поглавар пак свештенички запита Исуса за ученике његове и за његову науку''
(Јован 18, 19). Чак и тада видели су они који су несвесно служили кнезу таме да је Он сама

Наука. Онако љубопитљиво они су хтели да виде какво је учење саме Науке. Ни они који
су строги формалисти држећи се мртвог слова нису могли да одоле присуству живе Науке
пред њима. Науке Божје коју су они заробили мислећи да су коначно Богу стали на пут и
да ће они преко закона моћи да владају. Претпоставили си дар Дародавцу. Али Власт
Науке самога Господа није могла да избледи и да нестане, него је страдањем и Голготом
потпуно се потврдила и доказала.
И сами Апостоли, рибари Галилејски, прешли су у захтев Науке Божје:
''И кад се мољаше Богу на једном мјесту па преста, рече му неки од ученика
његовијех: Господе! научи нас молити се Богу, као што и Јован научи своје ученике. А он
им рече: Кад се молите Богу говорите: Оче наш који си на небесима, да се свети име твоје;
да дође царство твоје; да буде воља твоја и на земљи као на небу; Хљеб наш потребни даји
нам сваки дан; И опрости нам гријехе наше, јер и ми опраштамо свакоме дужнику
својему; и не наведи нас у напаст; него нас избави ода зла'' (Лука 11, 1–4).
Апостоли узвикују псалмично: Господе! Научи нас! Научи нас молити се Богу! И
тада Господ им даје своју Молитву Господњу која се изговара до дана данашњег. Та
богомолитвена сила јесте Права и Истинска Наука. Ту је Господ доказао апсолутну
повезаност Молитве и Науке. Богомолитвени поредак јесте она који је Наука.
Богомолитва (молчание – тиховање) јесте Боготиховање које јесте Богонаука Божја, сам
Христос Логос.
Зато сваки прави и истински научник увек ће говорити: Господе, Научи нас! И само
ће тако тражити да научно спозна све што се може спознати, јер му је Господ обећао, а
Обећање Господње је и сама потврда, да ће га Утешитељ Дух Свети свему Научити. Не
било чему, већ свему.
Христос као Божја Наука која је дошла међу људе открио је да је Богонаука сам Бог
који се оваплотио и људима даривао Себе. Зато изворнонаучна поставка Христова јесте та
да је изворнонаучна поставка Он сам. Он је тај Извор Науке. Извор Науке који је направио
прелом у Историји и открио себе као Почетак свих почетака, па самим тим као и почетак
Науке. Он то и каже:
''Тада му говораху: Ко си ти? И рече им Исус: Почетак, како вам и кажем'' (Јован 8,
25).
Откривајући им да је Почетак сваком научнику било би јасно да је Онај који стоји
ту пред њим и Почетак сваке науке. А оно што је сам Извор то чини и Реку, то чини и
Ушће, јер вода је на самом Извору, вода је сама Река, вода је и само Ушће.
''А који пије од воде коју ћу му ја дати неће ожедњети до вијека; него вода што ћу
му ја дати биће у њему извор воде који тече у живот вјечни'' (Јован 4, 14).
И кроз овај стих видимо да је Река Науке на сваком свом месту Наука. Да је она
свом Извору Наука, да је као Река Наука, и да је Наука она која тече у Вечну Науку.
Христос та наша Свенаука јесте Свенаука целог људског рода независно од тога да ли га
неки у том људском роду признају или одричу. Господ је себе Дао као Свенауку и Он свој
дар не повлачи. Као што није повукао ни остале дарове. Он је јеврејском народу обећао да

га неће напустити и из њега су се подигли Апостоли Његови. Носиоци наслеђа Божјег.
Поред многих дарова ми смо се усредсредили на Дар Науке Његове и ту његову
Свенаучну датост смо узели да проучавамо. Откривши се као та изворнонаучна Личност
која је сваку науку објаснила Богонауком тј. Собом, Он је нама разоткрио и науку као
појам, реч и значење.
Дошли смо сада и до дела наслова овог поглавља Изворна поставка Науке.
Изворна поставка Науке јесте сам Богочовек Христос, изворна поставка Науке јесте Божја
Наука, изворна поставка Науке јесте Богонаука. Христос као Богонаука јесте изворни
почетак сваког научног разматрања. Свака научна истиномерност долази од онога који је
Пут, Истина и Живот. Божја Наука је Истина и њена истиномерност јесте мера свега и
свих светова, зато онај духовни образац који у себи има и зрно истине јесте образац који у
себи има зрно Божје Науке. Оно зрно које се може претворити у дрво.
Из ове Изворне Поставке разумемо како је појам Наука добио такав значај у
људском роду и у људској историји. Без обзира на то да ли иза ускилка: наука, наука,
наука! није стајало ништа, само празна прича, некако је појам Наука увек имао одређену
силину, снагу, моћ. А то смо видели у стиху о Науци која има Власт и има Силу. Зато само
помињање те речи код људи изазива страхопоштовање, та реч улива неко поверење у
њихова срца и даје на великом значењу, као ретко која реч у људском речнику. Ту реч
имају сви народи у свом појмовном речнику, ма колико да су одређени народи дивљи или
развијени. Видимо одакле та Силина Науке долази и одакле Власт Науке долази.
Та загонетна реч долази из средишта саме Божје Науке из самог божанског центра
који се оваплотио и представио ту Науку читавом свету и људском роду за наук. Тај
Божански Наук постао је она енергија и тајноводствена делотворност и сила која је оно
појмовно, језичко значење ове речи утемељила у срца људска и зато је и данас такав однос
према ономе што зовемо науком.
Она Неопалима Огњеност постала уделотворена и уселила се у језгро сваке твари.
Зато је и потребна Наука да би се истражила свака ствар и тварца и без тог Божанског
Наука немогуће је изучити творевину. Она се може изучити само кроз Творца. Творац
једини и може дати тачне и прецизне информације о творевини и Он једини може да је
објасни и да јој да смисао. У неким преводима Јеванђења речи Господње: ''и ево ја сам с
вама у све дане до свршетка века'' (Матеј 28, 20), преводе се и са речима: ја сам у вама,
што нам може додатно помоћи да схватимо то усељење Божје Науке у сву твар и у читаво
Постање. И оно што откријемо о карактеру било које ствари и твари јесте откривање
Божје Науке у њој. Човек креће из Божје Науке која је у његовом срцу и из тог језгра он
креће да истражује док не дође до Божје Науке у срцу те твари, па и у срцу свеколике
твари и Постања.
Зато Богонаука није нека празна теорија која спекулише, она је стварност која је
присутна у свему и зато потрага за истином о стварима јесте потрага за Богонауком у
њима, потрага за њиховим богонаучни стањем, потрага за богонаучним силама у њима, јер

су то оне силе које су створиле и формирале свет. Зато су људи и препознали у тој
Богонауци Силу и Власт:
''И бјеше једна болесна жена од течења крви дванаест година, која је све своје
имање потрошила на љекаре и ни један је није могао излијечити, И приступивши састраг
дотаче се скута од хаљине његове, и одмах стаде течење крви њезине. И рече Исус: Ко је
то што се дотаче мене? А кад се сви одговараху, рече Петар и који бијаху с њим: учитељу!
народ те опколио и турка те, а ти кажеш: ко је то што се дотаче мене? А Исус рече: Неко
се дотаче мене; јер ја осјетих силу која изиђе из мене. А кад видје жена да се није сакрила,
приступи дркћући, и паде пред њим, и каза му пред свијем народом за што га се дотаче и
како одмах оздрави. А он јој рече: Не бој се, кћери! вјера твоја поможе ти; иди с миром''
(Марко 8, 43–48).
Ту Силу видимо на делу. Није наука само она која детектује нешто, него је она
делотворна сила која разрешава одређене односе у Творевини. Таква наука јесте и може
бити само Божја. Када се људи дотакну таквог разрешавања видимо да настаје хаос и
уништење, јер они не могу бити господари богонаучне силе, што они и хоће, већ могу
бити само синови богонаучне силе, а тада када постану синови богонаучне силе онда и сва
твар се поклања том синовству:
''Јер чекање твари чека да се јаве синови Божији. Јер се твар покори пропадљивости
(не од своје воље него за вољу онога који је покори) на над, Да ће се и сама твар
опростити од ропства распадљивости на слободу славе дјеце Божије. Јер знамо да сва твар
уздише и тужи с нама до сад. А не само она, него и ми који новину духа имамо, и ми сами
у себи уздишемо чекајући посињења и избављења тијелу својему'' (1 Рим. 8, 19–23).
Овим поступком нам се открива да наука није само пут до стварности, да наука
није само одређени посматрачки приступ, већ да је наука нешто што је у самој ствари, у
самој суштини. ''У науци'' пише јеванђелист, у духу науке јесте тренутак откривајућег да
је наука сила која је у твари да без Науке творевине не би ни било, јер Онај који је Творац
јесте и Учитељ и Наука.
У Јеванђељима смо видели да имамо и Почетак и Крај. Онај који је Наука каже за
себе да је Почетак. Имамо и Крај. Господ, видели смо, то проповеда. Између почетка и
краја Господ излаже укратко и историју целог света и људског рода. Он просто то оцртава.
Логос – Реч Божја је почетак. Реч Божја је и Наука. Наука је Почетак, у Науци је и Крај.
Кроз Божју Науку настало је све видљиво и невидљиво. И зато само кроз Божју науку
можемо спознати све видљиво и невидљиво. А та Божја Наука јесте Господ Бог и Спас
наш Исусу Христос.
Зато само кроз Њега као Науку можемо изучити, истражити и открити и устројство
Васионе, и истину о природи, и самога човека као боголику личност. Без Божје Науке
немогуће се спознати и открити ништа од овога. Иако неки ''научници'' мисле да су до
''својих'' открића дошли самостално то није тако. Да би се дошло до неког открића
неопходно је богонадахнуће које човеку дарује, ма какав да је он, способност да открије и
истражи, да нешто изуме и створи. Друго да би се закуцало на врата било које твари и

Творевине као целине, неопходно је да нам изнутра отвори врата Божја Наука – Христос
која се налази у свакој твари. И почетак који је у богонадахнућу и крај који је у открићу
богонаучном силом видимо да је све обухваћено Божјом Науком. Зато је и само
Благознање=Јеванђеље оно које је показало најисцрпнију слику оваплоћене Богонауке.
Али нас Јован јеванђелист упозорава:
''А има много друго што учини Исус, које кад би се редом написало, ни у сам
свијет, мислим, не би стале напсане књиге. Амин'' (Јован 21, 25).
Овим исказом ми схватамо да смо захаватили онолико од Божје Науке колико нам
је сама Наука дозволила, али да има и оно што само Наука зна, а ми не знамо. Зато је
потребно отворити срце своје за Божју Науку и увидети да је она већ у нашем срцу испод
слојева таме незнања. И као што је у нашем срцу тако је и у срцу сваке твари. Али и сама
Наука нам обећава да нема ништа тајно што неће постати јавно, нити ишта скривено што
се неће открити.

8. Дела апостолска и Наука
Већ на самом почетку писања о Делима апостолским имамо на један непосредан и
крајње тачан начин саопштену дефиницију Науке. У Делима апостолским до краја се
открива појам пророка Исаије: ''научени од Господа'', али се и открива истински
реченички склоп значења речи Науке. Ми ту добијамо откривен истински карактер Науке,
нарав Науке, шта Наука јесте. А Лука то овако записује:
'' И сад ето руке Господње на те, и да будеш слијеп да не видиш сунца за неко
вријеме. И у један пут нападе на њ мрак и тама, и пипајући тражаше вођа. Тада намјесник,
кад видје шта би, вјерова, дивећи се науци Господњој'' (Дјела 13, 11, 12).
И одмах нам у видокруг упада појмовни склоп: ''науци Господњој''. У овом склопу
изражава се пуна непосредност Науке. Наука је само онда наука када је наука Господња.
Наука исходи из Господа и Наука јесте сам Господ. Он је Почетак и Крај сваке науке, али
Он је Онај који одређује сваку науку, усмерава њен ток и обликује. Ван њега и нема науке,
ван Њега је антинаука, а свака она духовна делатност која успева да саопшти Истину јесте
духовна делатност која улази у корпус и скуп Науке Господње.
Наука Господња је постала покретачки дух Дела апостолских. Она је постала знак
ове књиге, али и свенаучни знак кроз векове. Од Исаије најављена и Господом испуњена у
Делима апостолским она је Светим Духом потврђена и тако се дошло до појма: наука
Господња. Наука Господња је тиме постала печат сваке науке, јасно је показала порекло
науке као такве, изворне и чисте науке, Науке као Истине и богонаучне силе присутне у
свему и у свакоме, у свакој тварци.
Баш је овде и значајан пример када су апостоли на кратко време затворили очи
врачару на кратко време да ли су пример потврде науке Господње. Они су тиме потврдили
да је наука Господња присутна у свим стварима и тварима и да је она главна чињеница
свеколике стварности, да је она богонаучна сила која отвара и затвара врата сваке твари.
Зато су и врачару очи биле затворене као потврда ове истине о присуству богонаучне силе
која отвара и затвара твари.
Зато и сам намесник се диви тој науци Господњој. Он не познаје добро ту Науку,
али је познаје на једном дубљем унутрашњем плану. Он је познаје као богонаучни део
себе, као унутрашњи богонаук који је и у њему као у једној од Божјих твари.
И зато се овде речи Исаијине потврђују на најнепосреднији начин. Наученост од
Господа јесте наука Господња. Видимо да и намесник, као и врачар бивају поучени тој
науци Господњој на један праволинијски начин. Нема неке велике проповеди, нити неког
великог предавања, него је све дело Науке Господње, све је један чињенички акт Науке
Господње. У Господу Реч и Дело су једно. Нема разлике. Господ када говори Он твори и
када твори Он говори. Зато је и овај један акт сам Говор Господњи. Наука Господња је

затворила твар очију, а онда их је после кратког времена отворила и дала нам прилику да
упознамо праву нарав твари, а права нарав твари јесте сачувана у Творцу. Твар се понаша
онако као јој Творац одреди и зато ништа није чудно, али све је чудо, јер природу твари
понекад самоуверено мислимо да знамо када јој учитавамо нека своја уображена
''правила'', а твар дела само по правилима Творца и зато знање о њој и њеној нарави
морамо тражити и налазити у Творцу.
Следеће у Делима апостолским јесте у кратким цртама представљена наука која се
јавно показује, а опет је у свему тајноводствена:
''И осташе једнако у науци апостолској, и у заједници, и у ломљењу хљеба, и у
молитвама'' (Дјела 2, 42).
Наука Апостолска јесте уствари Наука Господња предата људима који су
Посланици Божји, које је Бог својим Доласком изабрао на Послање другима да просеју
семе Науке Господње кроз читав свет. Видимо да поред Науке Апостолске ту су и
Заједница односно Саборност, ту је Ломљење Хлебе тј. Литургија и Евхаристија, ту је
Молитва тј. богомолитвени поредак.
Наука Апостолска постаје и неизоставни део црквеног устројства. И до данас у
склопу Литуригије имамо проповед и поуку Свештеника. Али Наука Апостолска јесте она
која шири Реч Божју на све стране. Зато Апостол каже: ''Ми проповедамо Христа
разапетога'' (1 Кор. 1, 23). Христа који је Логос – Слово – Реч Божја, Христа који је Наука
Божја. Наука Апостолска са Саборношћу, Литургијом и Молитвом чини један јединствени
и нераздељиви поредак и однос. Једно без другога не може. Видели смо већ у одељку о
Јеванђељима да је богомолитвеност предуслов за богонаучност, а богонаучност за
богосабраност, а богосабраност за богослужење. Тако да једно друго држи и одржава, а
кад је ово четворо сабрано у име Господње ту је и Господ Бог и Спас Исус Христос. А ту
где је Христос ту је и наука Христова. Јер и сам Господ каже о томе:
''Где су двоје или троје сабрани у име моје, ту сам ја међу њима'' (Матеј 18, 20).
Сама Наука је међу онима који се саберу у име Господње, јер само име Господње је
Наука. Из имена Господњег долази сама Наука што су тихословци првих векова, али и
каснијег петнаестовековног светоотачког периода, и спознали. Непрестано помињући име
Господње: Господе Исусе Христе, помилуј ме и на Литургији непрестано: Господи
помилуј, долази се до оне псалмичке формуле коју непрестано узвикују: Благословен јеси
Господи, Научи мја оправданијем Твојим.
Да би се стекла Наука она се мора тражити од Наукодавца, а када се спозна да је
Наукодавац Онај који и јесте истинска Наука онда се спознаје да се Он даровао нама као
Наука која непрестано струји кроз наша срца и кроз читаву творевину. Енергија Науке
струјећи кроз читаву творевину као стваралачки принцип и сведржитељски образац даје
нам сва потребна обавештења и о тој творевини. Ми преко Науке која је у самој творевини
долазимо до Науке о тој творевини. Ми преко Науке која је и створила ту саму творевину,
на којој се налази сам печат Науке, научавамо се о тој творевини и у њој добијамо податке
и о самој Науци која је у њој.

Зато морамо знати да Наука није само нека апстрактно уобличени конструкт, нити
да је нека спекулативна, нагађајућа делатност са много претпоставки. Не. Наука је живо
присуство, у свакој твари, живога Наукодавца који је Творац твари. Наука је жива и
одржавајућа сила сваке твари. Када дођемо до те спознаје онда схватамо који смисао има
стицања и примања Науке.
И сами првосвештеници препознали су науку Христову као једну силу која се не
може никаквим средствима зауставити. За ту се Науку човек може само определити или
може од ње одступити. А ту повест Лука је овако изложио:
''А кад их доведоше, поставише их пред сабор, и запита их поглавар свештенички
говорећи: Не запријетисмо ли вам оштро да не учите у ово име? и гле, напунисте
Јерусалим својом науком, и хоћете да баците на нас крв овога човјека. А Петар и апостоли
одговарајући рекоше: Већма се треба Богу покоравати него ли људима. Бог отаца нашијех
подиже Исуса, којега ви убисте објесивши на дрво. Овога Бог десницом својом узвиси за
поглавара и спаса, да да Израиљу покајање и опроштење гријеха. И ми смо његови
свједоци овијех ријечи и Дух свети којега Бог даде онима који се њему покоравају. А кад
они чуше, врло се расрдише, и мишљаху да их побију. Али онда устаде у скупштини један
фарисеј, по имену Гамалиило, законик, поштован од свега народа, и заповједи да апостоли
мало изиђу напоље, Па рече њима: Људи Израиљци! гледајте добро за ове људе шта ћете
чинити; Јер прије овијех дана уста Тевда, говорећи да је он нешто, за којијем пристаде
људи на број око четири стотине; он би убијен, и сви који га слушаху разиђоше се и
пропадоше. По том уста Јуда Галилејац, у дане пријеписа, и одвуче доста људи за собом; и
он погибе, и сви који га слушаху разасуше се. И сад вам кажем: прођите се овијех људи и
оставите их; јер ако буде од људи овај савјет или ово дјело, поквариће се; Ако ли је од
Бога, не можете га покварити, да се како не нађете као богоборци. Онда га послушаше, и
дозвавши апостоле избише их, и запријетише им да не говоре у име Исусово, и отпустише
их. А они онда отидоше од сабора радујући се што се удостојише примити срамоту за име
Господа Исуса. А сваки дан у цркви и по кућама не престајаху учити и проповиједати
јеванђелије о Исусу Христу'' (Дјела 5, 27–42).
На самом почетку излагања провосвештеници признају учење и науку Христову и
не само то. Они казују да је та Наука испунила цео Јерусалим и да постала прихваћена од
стране самих Јерусалимљана. Они се побојавају да та Наука не нанесе несрећу народу.
Тако је у почетку са сваком истинском науком, акамоли да то не буде са Науком која је
извор и почетак свакој науци. Наука са жртвовала на Крсту и тиме показала свој пут.
Наука је рекла: узми крст свој и пођи за мном (Марко 10, 21). Јер то је крст Истине који
слуге Истине морају да понесу.
Апостоли нагалашавају да се Богу мора више покоравати него људима. И то је
поука и за данас. Богу који се оваплотио као Богомудрост, Богонаука, Богореч и на крају
као Богочовек мора се више покоравати него људима. И данас се тражи да се људима
више покоримо него Науци која је сишла с Небеса и осенила цео људски род. Зато и на
крају овог навода се каже: ''не престајаху учити''. Апостоли су примили и поруге и увреде

и ударце, али нису престали Учити. И у самим редовим њихових противника дошло је до
премишљања. Они су дошли до једног закључка, тј. међи њима Гамалило који је био
старешина фарисејски и који је постепено постао хришћанин, да ако је ово наука по
људима она ће нестати, али ако је ово наука по Богу она неће никада нестати. Да апостоли
долазе у један доста јак сукоб са представницима јеврејских првосвештеника сведоче и
други делови књиге Дела апостолских, али они и тада непрестано и неодољиво излажу
своју Науку:
''Дођоше из Антиохије и из Иконије некаки Чивути, и кад се они препираху
слободно, подговорише народ да их одустану, говорећи да ништа право не говоре, него
све лажу. И подговоривши народ засуше Павла камењем и извукоше га из града мислећи
да је мртав. А кад га опколише ученици његови, устаде и уђе у град, и сјутрадан изиђе с
Варнавом у Дерву. И проповједивши јеванђелнје граду ономе и научивши многе вратише
се у Листру и Иконију и Антиохију. Утврђујући душе ученика и свјетујући их да остану у
вјери, и да нам кроз многе невоље ваља ући у царство Божије. И поставивши им
старјешине по свијем црквама, и помоливши се Богу с постом, предадоше их Господу кога
вјероваше. И прошавши Писидију дођоше у Памфилију. И говоривши ријеч Господњу у
Перзи сиђоше у Аталију. И оданде отпловише у Антиохију, одакле бијаху предани
благодати Божијој на дјело које свршише. А кад дођоше и сабраше цркву, казаше све шта
учини Бог с њима, и како отвори незнабошцима врата вјере. И осташе ондје не мало
времена с ученицима'' (Дјела 14, 19–28).
Насиље које се чини над апостолима: богопосланицима не може да заустави њих у
излагању своје богопосланичке науке. Не, они су још одлучнији и силом своје
богопосланичке Науке они почињу окупљати око себе ученике. ''Опколише га ученици''
видимо на једном месту и то непосредно после каменовања које је богопосланички
Научник Павле доживео. ''Утврђујући душе ученика'' каже се у наставку. Павле,
богопослани Научник имао је одмах ту установу звану: Ученик што говори да ова
богопосланичка Наука јесте једна муњевита сила која не часи часа, него из самих људи
гради установе своје Науке. ''И осташе ондје не мало времена с ученицима''. Ова
информација нам може бити и историјски корисна, јер из овог дела текста видимо да је
Павле остао са својим Ученицима један дуг период. Остаје да се питамо да ли су
хришћани већ у то првобитно време свог настајања имали чак и школе у којима су их
поучавали апостоли својој богопосланичкој Науци? Из ових временских односа можемо
да закључимо потврдно. Јер ако је судити по муњевитости богопосланичке Науке која се
ширила, онда је судити и по школама које су из те Науке настале да су и оне муњевито се
подизале и да с људи уступали своје куће, вртове, имања да се такве школе изграде. Да су
и пећине и подземни пролази били школе богопосланиче Науке. Да су и острва
прогнаничка била места на којима се могла оснивати школа богопосланичке науке.
Зборнице и говорнице биле су место где се проповедала богопосланичка наука. На сваком
месту и свако време може настати школа богопосланичке науке, зато што је њена Наука
универзална и свеприсутна. Апостол Павле казује и то да су врата вере отворена

незнабошцима. И овде опет на сцену наступа богонаучна сила целокупне твари која
отврара и затвара врата твари. и незнабошци су Божји створови и врата њиховог срца
треба отворити да приме проповед Божју. А та врата отвра богонаучна сила која је и у
њима. Јер је Господ заповедио да се сви Науче у име Оца и Сина и Светога Духа. Зато
Павле почиње своју богопосланичку науку проповедати и незнабошцима:
''А кад их Павле чекаше у Атини, раздражи се дух његов у њему гледајући град пун
идола; И препираше се с Чивутима и с богобојазнима у зборници, и на пазару сваки дан с
онима с којима се удешаваше. А неки од Епикуроваца и од Стојичкијех мудараца
препираху се с њим; и једни говораху: Шта хоће овај беспослица? А други: Види се као да
хоће нове богове да проповиједа. Јер им проповиједаше јеванђелије о Исусу и о
васкрсенију. Па га узеше и одведоше на Ареопаг говорећи: Можемо ли разумјети каква је
та нова наука што ти казујеш? Јер нешто ново мећеш у наше уши; хоћемо дакле да видимо
шта ће то бити. А Атињани сви и путници из другијех земаља не бијаху ни за што друго
него да што ново казују или слушају. А Павле ставши насред Ареопага рече: Људи
Атињани! по свему вас видим да сте врло побожни; Јер пролазећи и мотрећи ваше
светиње нађох и олтар на коме бјеше написано: Богу непознатоме. Којега дакле не знајући
поштујете онога вам ја проповиједам. Бог који је створио свијет и све што је у њему, он
будући господар неба и земље, не живи у рукотворенијем црквама, Нити прима угађања
од руку човјечијих, као да би ономе требало што који сам даје свима живот и дихање и
све. И учинио је да од једне крви сав род човјечиј живи по свему лицу земаљскоме, и
поставио је напријед одређена времена и међе њиховога живљења: Да траже Господа, не
би ли га барем опипали и нашли, премда није далеко ни од једнога нас; Јер кроз њега
живимо, и мичемо се, и јесмо; као што и неки од вашијех пјевача рекоше: јер смо и род
његов. Кад смо дакле род Божиј, не треба да мислимо да је Божанство као иконе златне
или сребрне или камене, које су људи мајсторски начинили по смишљању своме. Не
гледајући дакле Бог на времена незнања, сад заповиједа свима људима свуда да се покају;
Јер је поставио дан у који ће судити васиономе свијету по правди преко човјека кога
одреди, и даде свима вјеру васкрснувши га из мртвијех. А кад чуше васкрсеније из
мртвијех, онда се једни ругаху; а једни рекоше: Да те чујемо опет о том. Тако Павле отиде
између њих. А неки људи присташе уза њ и вјероваше; међу којима бјеше и Ђонисије
Ареопагитски, и жена по имену Дамара, и други с њима'' (Дјела 17, 16–34).
Овде Апостол показује сву своју моћ и знање и преображајну силу. Али и сами ови
назнабошци, по свему судећи јелински филозофи, сматрају ову Науку Новом. Исто као
што су у Јеванђељу Јевреји сматрали да је Господ донео Нову Науку. Исти став од људи
различите културе и цивилизацијског обрасца. И једни и други препознају
богопосланичку Науку као нешто Ново.
И с једне стране Апостол показуује ту Новост. То је до сада Бог непознати. И сами
незнабошци признају кроз ову синтагму да су назнабошци, јер говоре о Богу кога не
познају. Богопосланички Научник им саопштава и открива да он тог Бога Проповеда.
Видимо да Богопроповедање јесте метод у коме се Божја Наука Христос препушта у руке

богопосланика да је проповедају и излажу да сви чују. Павле преображава њихову поезију
и указује да је и она била богоишчекивајућа, али он указује на један новостваралачки
начин новину те Науке: Бог који је створио свет и све што је у њему, Бог који је судија и
који ће судити васионом свету. Ове речи једноставне у себи садрже све што јесте
богонаучна сила која у свему обитава и сваку ствар одржава и кроз коју се творевина
познаје и која се оваплотила.
Да нам се прича о школи богопосланичке Науке још мало открива и показује
сведоче следећи редови:
''Јер Павле намисли да прођемо мимо Ефес да се не би задржао у Азији; јер хићаше,
ако буде могуће, да буде о тројичину дне у Јерусалиму. Али из Милита посла у Ефес и
дозва старјешине црквене. И кад дођоше к њему, рече им: Ви знате од првога дана кад
дођох у Азију како с вама једнако бих Служећи Господу са сваком понизности и многијем
сузама и напастима које ми се догодише од Чивута који ми рађаху о глави; Како ништа
корисно не изоставих да вам не кажем и да вас научим пред народом и по кућама,
Свједочећи и Чивутима и Грцима покајање к Богу и вјеру у Господа нашега Исуса Христа.
И сад ево ја свезан Духом идем у Јерусалим не знајући шта ће ми се у њему догодити;
Осим да Дух свети по свијем градовима свједочи, говорећи да ме окови и невоље чекају.
Али се ни за што не бринем, нити марим за свој живот, него да свршим течење своје с
радошћу и службу коју примих од Господа Исуса: да посвједочим јеванђелије благодати
Божије. И ево сад знам да више нећете видјети мојега лица, ви сви по којима пролазих
проповиједајући царство Божије. За то вам свједочим у данашњи дан да сам ја чист од
крви свију; Јер не изоставих да покажем вољу Божију. Пазите дакле на себе и на све стадо
у коме вас Дух свети постави владикама да пасете цркву Господа и Бога коју стече крвљу
својом; Јер ја ово знам да ће по одласку моме ући међу вас тешки вуци који не ће штедјети
стада'' (Дјела 20, 16–29).
Прво што нам упада у очи јесу речи Павлове старешинама црквеним: ''да вас
Научим пред народом и по кућама''. Пред народом може бити на одређеним скуповима,
али овај други део: по кућама говори нам да су хришћани ипак своје домове уступали да
буду одређена училишта Науке Господње. Значи да су нам самом почетку хришћани
организовали школске установе које су обучавал како младе тако и старе који су били
старешине цркава. Премда су епископи могли бити и млади људи у Цркви апостолској.
Наука је нешто што се излагало по саборним богомољама, али и по домовима који су у
себи били облагодаћени богопосланичком Науком. Ово већ унутарсловесно излагање јесте
излагање унутар хришћанске заједнице. Ово није проповед Јеврејима и Грцима,
незнабошцима и законицима, хеленистима и јудаистима, ово је Наука која се предаје
хришћанима и чијом се они Благодаћу напајају. Апостол у једном интерном говору говори
јавно и разумљиво, док Грцима и Јеврејима он снисходи, јер је свестан да они доста тога
од богопосланичке Науке не знају и не разумеју. Грци не знају, а Јевреји не разумеју. Зато
према њима Павле поступа постепено, креће из њихове референтне тачке:
''Свима сам био све да било кога придобијем за Јеванђеље'' (1 Кор. 9, 22).

Али када говори хришћанима он износи све јасно не покушава да преобрази
њихово Научење, јер је оно већ преображено и науком Господњом очишћено. Он само
покушава да надогради Науку Господњу у њима и да им излије нову благодат
богопосланичке Науке. Свестан је Павле и да хришћани могу да се искваре, али је он
свестан и силине благодати Божје и зато нема стараха да им проповеда, јер ако се научени
исквари неће се искварити Наука његова, јер му је то предана Наука Господња која је
савршена.
Видели смо како апостол Павле приступа када креће да саопштава богопосланичку
Науку Јелинима. Он креће из њихове духовне тачке и постепено је преображава доводећи
је у богосредиште саме Науке. А сада да видимо како то чини када приступа Јеврејима:
''А кад чуше да им Чивутскијем језиком проговори, још већа тишина поста. И рече:
Ја сам човјек Чивутин, који сам рођен у Тарсу Киликијскоме, и одгајен у овоме граду код
ногу Гамалииловијех, научен управо отачком закону, и бијах ревнитељ Божиј као што сте
ви сви данас. Ја овај пут гоних до саме смрти, вежући и предајући у тамницу и људе и
жене, Као што ми свједочи и поглавар свештенички и све старјешине; од којијех и
посланице примих на браћу која живе у Дамаску, и иђах да доведем оне што бијаху онамо
свезане у Јерусалим да се муче. А кад иђах и приближих се к Дамаску, догоди ми се око
подне да ме у један пут обасја велика свјетлост с неба. И падох на земљу, и чух глас, који
ми говори: Савле! Савле! за што ме гониш? А ја одговорих: Ко си ти, Господе? А он ми
рече: Ја сам Исус Назарећанин, којега ти гониш. А који бијаху са мном видјеше свјетлост
и уплашише се; али не чуше гласа који ми говораше. А ја рекох: Шта ћу чинити, Господе?
А Господ ми рече: Устани и иди у Дамаск, и тамо ће ти се казати за све шта ти је одређено
да чиниш. И кад обневидјех од силне свјетлости оне, вођаху ме за руку они који бијаху са
мном, и дођох у Дамаск. А неки Ананија човјек побожан по закону, посвједочен од свију
Чивута који живе у Дамаску. Дошавши к мени стаде и рече ми: Савле брате! прогледај. И
ја у тај час погледах на њ. А он ми рече: Бог отаца нашијех изабра те да познаш вољу
његову, и да видиш праведника, и да чујеш глас из уста његовијех: Да му будеш свједок
пред свијем људима за ово што си видио и чуо. И сад шта оклијеваш? Устани и крсти се, и
опери се од гријеха својијех, призвавши име Господа Исуса. А догоди се, кад се вратих у
Јерусалим и мољах се у цркви Богу, да постадох изван себе, И видјех га гдје ми говори:
Похити те изиђи из Јерусалима, јер не ће примити свједочанства твојега за мене. И ја
рекох: Господе! сами знаду да сам ја метао у тамнице и био по зборницама оне који те
вјерују. И кад се прољеваше крв Стефана свједока твојега, и ја стајах и пристајах на смрт
његову, и чувах хаљине онијех који га убијаху. И рече ми: Иди; јер ћу ја далеко да те
пошљем у незнабошце'' (Дјела 22, 2–21).
Павле креће из једне предањске, пророчке и декалошке перспективе која је
разумљива Јеврејима. И сам каже да је Научио тај Отачки Закон. Из њега и сваки
хришћанин креће. Проучава Мојсија, Јова, Давида, Соломона, Пророке. Он им казује своја
боговиђења баш као што су им и Пророци то саопштавали. Али они хоће да га убију, што
је судбина била и Пророка. Павлу је донекле то и драго, јер се потврђује као и пророк у

своме народу. Али он хоће да преобрази и њихов став, да их из старог преведе у Ново.
Потребан је само један корак да они приме Науку коју су толико векова ишчекивали и која
је у њима као у народној заједници толико дуго најављивана. Науку која је сада дошла
међу њих да им се потврди пред самим њиховим очима. Али јереси разне захватиле су
отачку веру Јевреја. Јереси садукејске и фарисејске изопачиле су народно предање и узеле
су данак у њиховој духовности. Притиснути са свих страна освајачима почели су се
прихватати сурогати, јер и ако је погрешно било је домаће и национално. И ти јеретички
отрови улазили су полако у крвоток народа. Али ни тада народ се није дао обманути.
Кренули су за Христом и дочекали Га са палминим гранчицама. Знали су које он: ''Бог
походи народ свој'' (Лука 7, 16).
Али кавасац науке садукејске и фарисејске је непрестано растао. Бацао је копрену
на народне очи, хтео је да ослепи људе. Јерусалимљани су прихавтили Науку и постали су
следбеници апостола Јакова, брата Господњег. Он је почео слободно служити Литургију,
коју је и написао, у храму Господњем и људи су приступали његовој служби. 70. године
Храм је срушен и Јерусалим разорен. Требало је времена да се обнови, али и данас
јерусалимска патријаршија постоји сведочећи о ватреној ревности Јерусалимљана за
примање Христове науке.
И на крају Павле износи обрисе негативне науке, антинауке која ће се појавити и не
оставља своје ученике без наде још једном их Научено потврђујући:
''И између вас самијех постаће људи који ће говорити изврнуту науку да одвраћају
ученике за собом. За то гледајте и опомињите се да три године дан и ноћ не престајах
учећи са сузама свакога од вас. И сад вас, браћо, предајем Богу и ријечи благодати његове,
који може назидати и дати вам нашљедство међу свима освећенима. Сребра, или злата,
или руха ни у једнога не заисках. Сами знате да потреби мојој и онијех који су са мном
били послужише ове руке моје. Све вам показах да се тако ваља трудити и помагати
немоћнима, и опомињати се ријечи Господа Исуса коју он рече: много је блаженије давати
него ли узимати. И ово рекавши клече на кољена своја са свима њима и помоли се Богу. А
свију стаде велики плач и загрливши Павла цјеливаху га, жалосни највише за ријеч коју
рече да више не ће видјети лица његова; и отпратише га у лађу'' (Дјела 20, 30–38).
''Изврнута наука'' то је наука коју је Павле предвидео да ће захватити хришћанске
заједнице, али он каже и поново потврђује да су ипак постојала одређена училишта у
хришћанским заједницама и то баш доказују речи: не престајах учећи са сузама сваког од
вас. Ипак су морале постојати зборнице у којима би Павле учио толике људе Науци
Господњој. Требало је ипак посветити се сваком од њих, а то је могао само у одређеним
училишним зборницама, дидаскалионима. Ипак он своје ученике предаје главном и
једином Учитељу показујући да је истинска Наука благодат Речи Божје која се може и
непосредно излити у душе хришћана и хришћанских заједница. Та наука благодати Речи
Божје биће штит хришћана против сваке изврнуте науке. Али и реч изврнуто је јако
смислена, јер та изврнута наука, антинаука биће као изврнути лик у огледалу који десну
руку показује као леву, а леву као десну. Тако и антинаука ће себе показивати као Науку, а

Науку ће показивати као антинауку, као нешто антинаучно. То је главна замка изврнуте
науке. Она ће сам Извор Науке показати као нешто антинаучно, а празнину своје
лажинауке показаће као нешто крајње научно и беспрекорно. Ако би то учинила
антинаука мора да прибегне насиљу и наметању. Самим тим ту лежи велико
разоткривање, јер свако наметање претвара ствар у своју супротност. Тако и антинаука
када буде себе наметала као Науку сви ће схватити њену антунаучност и разоткриће њену
праву природу. И када антинаука буде наметала слику Науке као антинауке сви ће
увидети њену парадокалну безизлазност. Јер наметнута антунаука претвара се у своју
супротност. Тако и одбачена Наука осликана као антинаука враћа се у свој првобитно
виђење. Као што је сама Наука и рекла: ''Камен који одбацише зидари, тај постаде глава од
угла'' (Матеј 21, 42).
Тако ће у једном моменту, предвиђа Апостол, изврнутонаучним путем одбацити
изворнонаучни пут и онда ће оно што је неизворнонаучно бити представљено као
изворнонаучно, а изворннаучно као неизворнонаучно. Камен Науке који ће бити одбачен
и који се непрестано одбацује, биће тај Камен угаони који ће непрестано бити неопходан и
неизбежан, све и свагда присутан.
Средотежни појам Дела апостолских јесте ''наука Господња''. Као што су Пророци
изнедрили мисао о Научености од Господа, тако су Апостоли изнедрили мисао о Науци
Господњој. Као полазишна тачака, која је уједно и оса свог апостолског проповедања
Наука Господња је постала одређена дефиниција све науке. Наука Господња јесте
откривено врело свенауке, панхисторизма, потврда да ће Дух Свети богопосланике и
њихове наследнике Научити свему. Зато Наука Господња јесте средишна сила око које
окрећу сви научни и антинаучни обрасци. Наука Господња постаје знак препоречни, али и
свеизвор. Изврнута наука зато није само она која хоће да ствари обране као у огледалу,
већ и она која хоће да изопачи и ишчаши науку Господњу као, у суштини, једину Науку.
Јер она као Извор Науке јесте суштински једина наука из које се постепено изводе сви
научни обрасци. Врело научних образаца. И сама антинаука је само оно што жели као
неки кривудавац да искриви изворну Науку, али Наука је Истина, Иста и Права и не може
се тако лако искривити, кривост остаје само као неки вишак који се претвара у антинауку
и као такав почиње да живи свој живот. Почевши да живи свој живот она почиње и да се
супроставља Науци и да тако првенствано штети људској спознаји. Антинаучни дух
постаје онај који почиње оваладавати људским душама и када их запоседне они почињу да
антинауку признају за Науку и почињу јој се клањати као неком идолу. Дубинско
замењивање теза и места доводи до изокренуте духовности. А самим ти и метод постаје
изокренут и наопак. А када духовна путања постане наопака онда и закључци постају
потпуно погрешни и многа заблуде почињу да се третирају као открића. Да би се вратило
на пут Истине и Науке потребни су мукотрпни и тешки кораци до Врха, до Врха са ког се
тако стрмоглаво пало на дно. Онај ко је изломљен и поломљен мора прво да се опорави, па
онда да крене на пут успињања ка Врху уз поновне опасности и оштрине Планине, али са
непрекинутим погледом ка Врх. За онога ко се истински пење постоји само Врх и очи су

упрте само према Врху. Али страх или упалшеност ипак савладава и дух разломљености
остаје на снази код неких до краја. Не усуђују се да се попну на Врх. Ипак на крају се
схвата да се ка Врху мора кренути. Не може се остати у дну провалије. Мора се покушати
поново и тада ране антинауке на души човековој полако почињу се исцељују и човек
креће да се успиње ка Науци. Као што је сам Врх Планине планина тако је и прва стена на
коју се попењемо такође Планина. Тако је и са Науком. Као што је врхунац Науке наука,
тако је и први корак на том путу Наука.
Наука Господња јесте наука изражена у једном свом најнепосреднијем виду. Наука
Господња јесте склоп који нам на најотворенији начин открива нарав Науке. Наука
Господња на најјаснији начин показује шта наука јесте, какво је њено порекло, чија је она
и који је њен смисао. Наука Господња јесте појам који у себи обједињује све до тада
изражене појмове науке. Наука Господња је све до тада и после тога речено о науци.
Наука Господња је решење свих научних проблема. Наука Гоподња је мера свих научних
покушаја и стремљена. Човек загледан у Науку Гоподњу подсећа на Марију, сестру
Лазареву, која је само гледала и слушала Христа (Лука 10, 38–42). Тако и онај научник
Науке Господње загледан у Лице Науке Господње слуша само Речи Науке Господње и
спреман је да чека читаву вечност да му Наука Господња преда своја знања и да му
открије све што један научник Науке Господње треба да зна. Да ли је то знање о овом или
о оном свету, да ли је то познавање ствари или људи није битно. Научник Науке Господње
ће чекати читаву вечност и неће пити са неких бара науке, него ће пити са самог врела
Науке Господње. Он неће чекати да му то други откривају он ће непрестано чекати да му
то открије Наука Господња и молиће ту Науку да га она Научи свему. Дубоко погружен у
одаје срца свога у њему он ће наћи изворе Науке Господње и чекаће да ти водоскоци
оквасе његов ум да прими сва она обавештења која му доноси та Наука Господња. Јер и
као Марији правом научнику Науке Господње довољна је та наука сама по себи и он само
њу чека, а када је дочека сваки њен суд он прима знајући да је истинит. Јер Наука
Господња то је сам Господ, сам Христос, сам Богочовек. За њега је Наука Господња
духовно сунце његовог срца, за њега је Наука Господња сам живот, за њега је Наука
Господња све и сва зато она му може све Рећи. Тако и богопослани Научник Павле говори
Јелинима да је Бог створио васиони свет и све у њему. Он почиње да им предаје у том
моменету Науку Господњу. Кроз Науку Господњу настао је овај свет и сви светови и зато
је она једини прави и истински научни суд о овом свету, као и о сваком другом свету.
Јеврејима опет апостол Павле предочава самога Бога, како га је видео и то објављује. Две
културолошки различита модела. Јелиним Павле кроз свет коће да их упозна са Творцем, а
код Јевреја је захтев другачији. Они хоће да се првенствено да се сусретну са Творцем.
Богопослани Научник излази и једнима и другима у сусрет кроз саму Науку Господњу.
Док хришћанима научник Науке Господње Павле ту Науку директно предаје, не уводи их
у њу, јер су хришћани за разлику од Јелина и Јевреја спремни у потпуности да непосредне
приме Науку Господњу. Они су као Марија Лазарева непрестано загледани у лице Науке
Господње.

И тако смо негде на самом закључку овог поглавља увидели да су апостоли Духом
Светим озваничили и открили Науку Господњу од Мојсија, а и од Исаије у једном
конкретнијем виду најављиване. Наука Господња која је од вечности чекала да је њена
највољенија творевина: човек – боголика личност призна, позна и прихвати. Оног момента
када се то десило Наука Господња се јавила у виду речи, појма, израза, али пре свега силе,
знања, мудрости, љубави, правде. Наука Господња је Сведржитељ сваке твари, њен
промислитељ и њен смисао, Логос. И од тада се отворила духовна богопредана школа за
научнике Науке Господње која и данас је отворена за сваког оног који испод таме свог
незнања у одајама свога срца пронађе Науку Господњу.

9. Наука у посланицама апостола Павла
Имали смо прилике да видимо у Делима апостолским богонаучне закључке
апостола Павла. Ипак у његовим посланицама та разматрања се продубљују, јер
богопосланик као научник Науке Господње показао је сву дубину те науке, али и
непосредност коју само богопосланичка наука може да изрази. Павле је синтетички,
свејединствено непосредан и код њега појмовни облик: богонаука дошао је да
најизразитијег јединства. То ћемо погледати у неколико примера из неколико посланица
Павлових. Али најпре можемо видети да апостол Павле јасно изражава директно порекло
науке од Бога:
''Да не краду, него у свачему да показују добру вјеру, да науку спаситеља нашега
Бога украшују у свачему'' (Тит. 2, 10).
''Робови који су под јармом да показују сваку част својијем господарима, да се не
хули на име Божје и на науку'' (1 Тим. 6, 1).
''Ако ли ко друкчије учи, и не пристаје на здраве ријечи Господа нашега Исуса
Христа и на науку, побожну, наду се не знајући ништа, него болујући од запиткивања и
празнијех препирања, ода шта постаје завист, свађа, хуљење, зле мисли, залудна
препирања онаковијех људи који имају ум изопачен и немају истине, који мисле да је
побожност трговина. Клони се таковијех'' (1 Тим. 6, 3–5).
У првом наводу имамо да је наука Наука спаситеља Бога, али у овим другим
наводима видимо да апостол Павле везује науку за Господа Бога нераскидиво. Па ако се
хули на Господа Бог и Спаса Исуса Христа хули се и на науку. Ако ли се не пристаје уз
Господа Бога и Спаса Исуса Христа не пристаје ни уз науку. Зато можемо слободно
закључити да су, по апостолу Павлу, Господ Бог и Спас Исус Христос и наука исто тј. да
Наука долази од Бога, да је у Богу, и да као Богочовек Христос јесте сама Бог.
Овим својим богопосланичким поступком Павле споља пројављује оно што је била
унутрашња тајна од старозаветности и Мојсијевих времена, па до самога Павла. Наука
која је дошла из Неопалимог Огња јесте Наука Бога Господа, јесте Божја Наука. Заиста та
хронолошка предусетљивост која је од самога Господа дата одредила је да баш један
богопосланички научник какав је Павле објави тај реченични склоп: ''науку спаситеља
нашега Бога''. И сам Господ када говори о науци он је увек окреће ка себи. На пример када
каже: ''научите се од мене'', као да каже: Ја сам Наука. Али апостолу је дао Духом Светима
да каже да је наука од Бога и да само од Њега и долази и да без Бога нема науке. Наравно
увек има оних који ће оно што се само представља као наука назвати науком, али то
сигурно неће бити наука, јер је наука неизоставно само Божја и ничија више. Наука је

Божја и коме Бог хоће да да тај је онда богопосланички прима као што је то чинио апостол
Павле.
Наука као Божје произвољење јесте Богонаука која је дошла да се преда и да се
препусти богопосланицима као онима који тим поступком постају научници Науке
Господње. После Сина – Науке улогу Наукопредавача кроз апостоле преузима Дух Свети.
Зато оно што богонаучно говоре апостоли ништа мање није Божје, јер они говоре Богом
Духом Светим. Касније то преузимају Свети Оци и православни Учитељи. Да апостол
Павле испуњава и оно што је рекао у претходним наводима сведоче други његови искази:
''Ако ко љуби Бога Бог га је научио'' (1 Кор. 8, 3).
''А за братољубље не треба да вам се пише, јер сте сами научени од Бога да се
љубите међу собом'' (1 Сол. 4, 9).
Овде видимо ту Богом Наученост коју протежира Павле, а та Богом Наученост и
није ништа друго него сада јасно појмовно изражена Богонаука. Јер као што рече апостол
Јован да је Бог Љубав (1 Јов. 4, 8) тако и Павле сада из Божје љубави изводи Богонауку.
Бог љубављу својом се оваплоћује и доноси себе као Богонауку људима. Не само као
Богонауку, али за овај наш спис ми смо се усредсредили на Божју Науку.
Сада ћемо покушати по одређеним одељцима из Павлових посланица да
представимо једну слику науке какаву је духовно осликао научник Наука Господње
Павле:
''Хвала дакле Богу што бивши робови гријеху послушасте од срца ту науку којој се
и предадосте'' (Рим. 6, 17); ''Јер што се напријед написа за нашу се науку написа, да
трпљењем и утјехом писма над имамо'' (Рим. 15, 4); ''А ја сам и сам увјерен за вас браћо,
да сте и ви сами пуни благодати, напуњени свакога разума, да можете и друге научити
(Рим. 15, 4); ''Молим вас пак, браћо, чувајте се од онијех који чине распре и разодоре на
штету науке коју ви научисте, и уклоните се од њих; Јер такови не служе Господу нашем
Исусу Христу него својему трбуху, и благијем ријечима и благословима прелешћују срца,
безазленијех'' (Рим. 16, 17).
Из ове посланице Павле поново указује на наукопредатост од Бога коју наука има,
али и на њено усељење међу хришћане. Он указује и на оспособљеност хришћана да и
сами предају науку и да сами другима излажу науку благодаћу Божјом. Међу хришћанима
формирају се и они који шире расправе и тиме покушавају да руше науку. Али Павле
покушава тиме да објасни да Науци не треба да се она расправља с неким, јер Наука је она
која има власт. Аргументи су увек на страни Науке зато наука тихује, ћути. Ћути и када је
нападају, ћути и када насиље над њом чине, јер је она трпељива и смирена. Она чека, јер је
она Истина и не мора много да се намеће да би људи схватили њен значај и њену тачност.
Павле указује да су књиге старозаветног профетизма у својим списима најавили
долазака Науке Господње, ''наше науке'', како каже апостол Павле, где он црта једну
демаркациону линију хришћанске културе и цивилизције. Све имамо наше, рекли би та
култура и цивилизација: нашу философију, нашу књижевност, наше богословље, нашу
Науку. Ако би и биле неке спољне философије, науке, књижевности и богословља, које

сила Божја преображава, опет би хришћани имали све своје, јер им је Господ тако послао:
''Зато ево ја ћи к вама послати пророке и мудраце и књижевнике'' (Матеј 23, 34). Тако да су
хришћани Господом добили све своје, јер се искањем Царства Божјег све надохнађује
(Матеј 6, 33). И Господом су добили Науку Господњу, Богонауку Христа, своју Науку, али
Науку која је универзална, Васељенска, Сведржитељска. Јер Богонаука сишла је с Неба из
недара Оца. Христос Наука Очева дошла је у њих и међу њих.
Следећа посланица богопосланичког Научника такође је једно врело науке:
''Које и говоримо не ријечима што је научила човечија премудрост, него што учи
Дух свети; и духовне ствари духовно ради'' (1 Кор. 2, 13); ''А ово, браћо моја, приговорих
себи и Аполу вас ради, да се од нас научите да не мислите за себе више него што је
написано, и да се кога ради не надимате један на другог'' (1 Кор. 4, 6); ''Ово се пак
догађаше угледи њима, а написа се за науку нама, на које пошљедак свијета дође'' (1 Кор.
10, 11); ''А сад, браћо, ако дођем к вама језике говорећи, каку ћу корист учинити ако вам
не говорим или у откривењу, или у разуму, или у пророштву, или у науци'' (1 Кор. 14, 6);
''Шта ће се дакле чинити, браћо? Кад се сабирате сваки од вас има псалам, има науку, има
језик, има откривење, има казивање; а све да бива на поправљање'' (1 Кор. 14, 26).
На првом месту видимо да Дух Свети не само да дарује, не само да открива, не
само да енергира, већ Он и Научава. Он учи и људима предаје науку. Он у ствари рађа
Науку Оца у срцима људи и ми задобијамо ту Божју Науку у срцима нашим. Христа –
Божју Науку. Павле обједињује разум, отркивење, пророштво и науку. Павле обједињује
псалме, науку, језик, откривење и казивање. Све је то за Павла у једном, једноразлично
духовно јединство. Не може једно без другога. А све је у Духу Светом и све је то из Духа
Светога. Онога Духа који ће нас Научити свему. Оно што је код Павла обједињено то је
касније постало разједињено. Та разједињеност по западној Европи је давно позната тако
да на њу не вреди трошити речи.
Павле казује да долази са том Божјом Науком поред свих ових духовних дарова. И
када читамо то излагање као да духовно видимо неко долажење које је као силина ветра,
које је као нека бура које ће прелити све. А таква Божја Наука и јесте. Она је као нека
неодољива силина коју је немогуће зауставити, која продире кроз све препреке и духовне
зидове и улази у домове срца људских.
Наука Оца Духом долази људима и долази у људе, а када се напуне Науком тог
Духа људи постају Свенаучени, добијају Божју свенауку у себи. Али та Божја свенаука по
себи постаје довољна. Онај који је стекне као богопосланички Научник Павле и који се
сусретне с њом он постаје само њом задовољан, постаје само њом самодовољан и из те
богонаучне самодовољности апостол постаје оружје продора Божје свенауке. Довољно је
да се појави па да силина Божје свенауке захвати читаве заједнице, да им сама собом да
такву снагу да они носећи је у себи буду и сами самодовољни Њоме. Али та Божја
свенаука јесте свенаученост и она онда људима даје сваку Наученсто могућу. Зато је и
Мојсије поред Непалимог Огња упознао и мисирску ученост, јер и она је Божја зато што ју
је Бог дао. Па и Аврам из Ура Халдејског, оснивач Јевреја, Халдејац и Вавилонац био је

зналац халдејске науке и наследник Гилгамеша и Енхедуане и сами Јевреји преко њега
наследници су тог најстаријег народа који су се први бавили астрономијом и многим
другима наукама. И њихова дела била су Божја, ако ни због чег другог, онда зато што их је
Бог дао. И ту је свенаученост Божје свенауке. Јер нема истине, а да је није дао Бог. А
будући да је срж и језгро и суштина Науке Истина, онда нема ни науке, а да је није дао
Бог. Ако није истина, онда и није наука.
У посланици Ефесцима Павле даје још нових поставки науке:
''А сад у Христу Исусу, ви који сте негда били далеко, близу постадосте крвљу
Христовом. Јер је он мир наш, који обоје састави у једно, и развали плот који је растављао,
непријатељство, тијелом својијем, Закон заповијести наукама укинувши; да из обога
начини собом једнога новог човјека, чинећи мир; И да помири с Богом обоје у једном
тијелу крстом, убивши непријатељство на њему'' (Еф. 2, 13–16); ''Али ви тако не познасте
Христа; Јер га чусте и у њему се научисте, као што је истина у Исусу, да одбаците, по
првоме живљењу, старога човјека, који се распада у жељама преварљивијем; И да се
обновите духом ума својега, и обучете у новога човјека, који је саздан по Богу у правди и
у светињи истине'' (Еф. 14, 20–24); ''А ви оцеви! не раздражујте дјеце своје, него их гајите
у науци и у страху Господњему'' (Еф. 6, 4).
И овде је нови основ, у првом наводу, догматичке науке, коју смо већ једном
поменули у расуђивања Књиге о Јову. Али овде Господ Науком Својом укида Законе да
би их обновио и да би успоставио богочовечански Мир између Бог и човека.
У другом наводу Павле постаје најизричитији по питању Науке. Јер ако је досад
стварао ту синтезу Богонауке, овде је извршио највеће поунутрашњивање Науке. Он каже:
у Њему се Научисте. У Христу Богочовеку је Богонаука, јер Он је та Наука Божја и у тој
Науци Божјој највише се учимо Богочовеку и у Христу највише имамо Богонауке. Тако да
се трећи навод само надовезује на други: гајите у Науци и у Страху Господњем. У Науци
Господњој. Потребан је дакле улазак у Науку Господњу, а улазак у Науку Господњу јесте
улазак у Богочовека и живљење у њему. А улазак у Богочовека јесте препознавање
Богочовека у нама, јесте улазак Богочовека у нас. У Богочовеку је сва пуноћа Божанства
телесно (Кол. 2, 9) тако да су у њему све пуноће духовних дарова, а самим тим и пуноћа
Науке као такве.
И самим тим појам ''гајите их у Науци'' јесте осликавање једног непрестаног
процеса, једног процеса који нема краја и нема неке тачке прекида. Јер Божја Наука је
Вечна, надбескрајна и надбесконачна. Подизање људи у Науци јест њихов непрестани
духовни раст: расте за раст Божиј (Кол. 2, 19). Зато раст у Науци Божјој креће још од
рођења. То је раст у познању Божјем (Кол. 1, 6). То је мера раста висине Христове (Еф. 4,
11). Мера раста у висину Божје Науке. Та висина Божје Науке јесте висина коју стичемо
од малих ногу, јер Наука није само нека концепција, теорија, само неки експеримент и
опсервација. Овај закључак не може бити удаљенији од истине. За православну
цивилизацију Наука је сама Личност и једино се сагледава кроз Личност, јер Божја Наука
јесте Богочовек, а Богочовек јесте сама сушта Личност. Зато човеку није страно научно

закључивање, јер и човек је боголика личност и као такав он је наукоцентричан и њему је
наука баш зато духовна дисциплина која је прирасла срцу.
Зато та Наука свих наука није неко мање или више прецизно спекулисање нити је
нека могућност да се човек прослави и да буде велики и значајан у друштву. Наука се
мора тражити да би се добила и мора се на њена врата куцати да би нам отворила. И
невоља се мора проћи да би се дошло до Божје Науке.
Суштински баш зато апостол Павле наставља у представљању Науке:
''Што и научисте, и примисте, и чусте, и видјесте у мени, оно чините, и Бог мира
биће са вама'' (Филиб. 4, 9); ''Како дакле примисте Христа Исуса Господа онако живите у
њему, укоријењени и назидани у њему и утврђени вјером као што научисте изобилујући у
њој захвалношћу'' (Кол. 2, 6, 7); ''Тако дакле, браћо, стојте и држите уредбе којима се
научисте или ријечју или из посланице наше. А сам Господ наш Исус Христос, и Бог и
отац наш, којему омиљесмо и даде нам утјеху вјечну и над добри у благодати, да утјеши
срца ваша и да вас утврди у свакој ријечи и дјелу доброме'' (2 Сол. 2, 15–17).
Пример и образац богопосланичке Науке јесте сам апостол који то доноси својом
појавом. Јер Бог даје апостолима божанске моћи и могућности тако да они само својом
појавом доносе Божју благодат науке и од њих се људи учи само на основу примера
богопосланичке Науке, јер богопосланичка Наука је такође само један зрак у спектру
Божје Науке и науке Божје Речи. Живот у Господу се живи вером која долази са науком.
Науком се вера стиче која је живот у Христу. Богочовек из своје ризинице дарује и веру и
науку. Науком да стичемо веру, вером да усељујемо науку у област Господњу.
Апостолске уредбе су такође један вид науке. Оно чему се људи уче у речи
Господњој коју апостоли доносе са Божјом благодаћу. Вечна утеха Божја јесте још један
начин да се саопшти Богонаука која је Богочовек. Јер вечно утешење јесте вечно
обликовање у Божјој Науци која у човеку непрестано напаја нове силе и снаге и која
преображава се просветљујући све тамне кутке нашег бића. Господ утврђује у свакој речи.
У свакој речи Господњој крије се по наук, у свакој речи Господњој јесте Наука Господња.
Ми не само да нисмо још схватили сваку реч из Јеванђеља, него је и не можемо схватити
ако не задобијемо схватање Божје да бисмо разумели. Многи данас одсецају Свето Писмо
дају му ограничења свога ограниченог ума, али оно је безгранично у тумачењу зато што у
себи садржи Божју безграничност. Зато свака реч Писма, која и јесте Реч Божја саопштена
кроз богонадахнуће писаца јесте једна Божја могућност која у себи има богонаучни
садржај.
Потребно је разоткривати те моћне богонаучне садржаје у свакој речи. Многи
праве ту вештачу поделу између учења Писма и учења природе. Тобож то су два
различита учења. Као да они који проучавају природу ништа не пишу о природи и не
праве записе када дођу до неког закључка. Тако и у Писму је забележено и Постање и
природа и васиона. И зато речи Писма нису ништа друго него један богонаучни списак
првих описа природе и постања. Природе и Постања који нестрпљиво желе да се уселе у
Бога, да уђу у Божју благодат. Тако и богонаучни ток и струјање само струји кроз природу

и постање и враћа читаву твар у Божју Науку која окружује природу, постање и васиону.
Окружени Божјом Науком и испуњени њоме увиђамо да је Божја Наука та која влада
природом и која прожима васиону. Васионски поредак осмишљен је Божјом Науком и
Божјом Науком је одржаван.
А у првој посланици Тимотију апостол Павле овако наукослови:
''Курварима,мужеложницима, људокрадицама, лажљивцима, клетвопреступницима,
и ако шта друго има противно здравој науци, по јеванђелију славе блаженога Бога, које је
мени повјерено'' (1 Тим. 1, 10, 11); ''А Дух разговјетно говори да ће у пошљедња времена
одступити неки од вјере слушајући лажне духове и науке ђаволске, у лицемјерју лажа,
жигосанијех на својој савјести, који забрањују женити се, и заповиједају уздржавати се од
јела која Бог створи за јело са захвалношћу вјернима о онима који познаше истину'' (1
Тим. 4, 1–3); '' Јер је свако створење Божије добро, и ништа није на одмет кад се прима са
захвалношћу. Јер се освећује ријечју Божијом и молитвом. Ово све казујући браћи бићеш
добар слуга Исуса Христа, одгајен ријечима вјере и добром науком коју си примио'' (1
Тим. 4, 4 – 6); ''Пази на себе и на науку, и стој у томе; јер ово чинећи спашћеш и самог
себе и оне који те слушају'' (1 Тим. 4, 16); ''А свештеницима који се добро старају да се
даје двогуба част, а особито онима који се труде у ријечи и у науци'' (1 Тим. 5, 17).
Сваки од ових навода захтева једно посебно наукословно расуђивање. Ако има шта
противно здравој Науци по Јеванђељу блаженог Бога. Шта би подразумевао појам здраво.
Здраво би било оно што је витално, што неповређено, што је целовито, што ни у чему не
храмље, нема проблема и тегоба. Али видимо у наставки да је и здараво оно што је
благовесно и што је по блаженом Богу. Дакле здрава наука је она наука која је по Богу, по
Његовој благодати.
У другом наводу имамо до краја и крајње непосредно дефинисану негативну науку.
Негативна наука је наука ђаволска: у лицемерју лажа. Лицемерје јесте начин да се
успостави дволичност тј. лице и наличје нечега. Да се лицем неко представља потпуно
супротно него што је његово наличје. Наука ђаволска је све оно што је супротно Божјој
Науци. Дакле лажна наука, антинаука, ненаучност све су то синоними ђаволске науке. Све
оно што се противи Истини јесте суштински ђаволска наука ма како да себе представља.
У трећем наводу имамо нешто сасвим супротно овом другом, а то богопослани
научник Павле објашњава речима да је све што је Бог створио добро и да се све освећује
Божјом Речи и молитвом. Овде је најузвишеније изражени преображајни принцип Божје
свенауке. Све што је Бог дао својом Богонауком је дао и све оно што смо створили, ми
људи, створили смо Његовим давањем, чувањем, уприличењем, надахнућем. Зато све у
себи има ту силу преображајности. Зато и све културне и цивилизацијске датости, све
природне благодати јесу Богом дане и Богом чуване и Богом надахнуте. Тако и науке и
философије и књижевности и богословља која су ''спољна'' могу бити преобрежена,
благоупотребљена и правоусмерена Божјом свенауком и Божјим свенадахнућем, Божјом
Силом и Божјом Мудрошћу.

Четврти навод је један истински наставак овог трећег навода. Пази на Науку и стој
у Томе, спасићеш и себе и оне који те слушају. То је најважније начело Божје науке. Пут
да људи дођу до спасења и избављења. Наука у којој стоје они који су богопослани
научници јесте наука која је спасоносна, али и они који слушају ту Богопредану Науку и
они се спасавају само слушањем, а они који стоје у њој јесу прави и истински научници
Науке Господње.
У четвртом наводу они који се труде у Речи и Науци добијају двоструку част.
Значи закључак је да је потребан труд у Речи и Науци. Иако Богонаука заиста долази са
Неба и силази као чиста благодат за њу мора да се труди. Мало чудно, обично када се
каже да ништа не пада с неба, људи обично сматрају да човек мора доста да се труди и да
ради да би нешто постигао. Али овде у Богонауци, чак и када нешто, да тако кажемо, пада
се неба, као што Богонаука силази с Неба и оваплоћује се тада се мора уложити највећи
напор и највећи рад и труд да би се само могла примити силина Богонауке. Пример је и
сам богопослани научник Павле и његов пут за Дамаск. Истина Науке која му је ''пала с
неба'' и осветлила га истовремено га је и физички ослепела, а шта је то ако не највећи труд
и жртва и напор који једна људска јединка мора да изврши. А о раду Богоблагодатног
научника Павла излишно је било шта рећи.
У следећој посланици научник науке Господње надодаје визију науке:
''Ти дакле, сине мој, јачај у благодати Христа Исуса; И што си чуо од мене пред
многијем свједоцима, оно предај вјернијем људима, који ће бити вриједни и друге
научити'' (2 Тим. 2, 1, 2); ''А ти си се угледао на моју науку, живљење, намјеру, вјеру,
сношење, љубав, трпљење, протјеривања, страдања, какови ми се догодише у Антиохији,
и у Иконији и у Листри, какова протјеривања поднесох, и од свију ме избави Господ'' (2
Тим. 3, 10, 11); ''Али ти стој у томе што си научио и што ти је повјерено, знајући од кога
си научио, и будући да из малена умијеш света писма, која те могу умудрити на спасеније
у Христа Исуса'' (2 Тим. 3, 14); ''Јер ће доћи вријеме кад здраве науке неће слушати, него
ће по својијем жељама накупити себи учитеље, као што их уши сврбе, и одвратиће уши од
истине, и окренуће се ка гаталицама'' (2 Тим. 4, 3, 4).
У првом наводу ми видимо да се наука Господња преноси са једног човека на
другог, из једне заједнице у другу: који ће бити вредни и друге Научити. Али треба јачати
у благодати Господњој. И опет нам се показује да улажење и примање Благодати није
неки дембелијски поступак, где се лежи и чека да плод падне у уста, него се јачање у
Благодати сагледава као синергијско делање, као богосраднички акт. У Богоблагодати
човек мора да учествује, да уложи напор:
''И да се не бих погордио због мноштва откривења, даде ми се жалац у тијело,
анђео сатанин, да ми пакости, да се не поносим. За њега трипут Господа молих, да
одступи од мене; И рече ми: Доста ти је благодат моја; јер се сила моја у немоћи показује
савршена. Зато ћу се најрадије хвалити својим немоћима, да се усели у мене сила
Христова. Зато сам добре воље у немоћима, у поругама, у невољама, у гоњењима, у
тјескобама за Христа; јер када сам слаб онда сам силан'' (2 Кор. 12, 7–10).

Колико Силна и Јака може бити Благодат сведоче ове речи апостола Павла. Толико
Јака да он моли Господа да од њега одступи. Тек на овом примеру ми видимо колико је
тек силна Божја Наука и колико је њено ширење свеобухватно, незаустављиво. На самом
почетку другог навода: ти си се угледао на моју Науку, а завршава: и од свију ме избави
Господ. Божје избављење јесте наукоугледање богопосланичке Науке. Потврда Господња
јесте избављење, а избављење потврђује Науку Господњу. Богопосланички научник Павле
и говори о себи као о угледу на Науку Господњу. Кроз њега се огледа и на њему се
одражава, као сунце на капи воде, сва Наука Господња, сва наука богопосланичка. Поново
Павле потврђује потребно је стајати у Наученом, јер то је стајање у Научености Божјој. У
овом стиху Павле се обраћа Тимотеју са речима да он стоји у Научености Божјој, али и да
је од малена научио ту Наученост Божју, што на још један начин потврђује да су
хришћани имали школе, дидаскалионе још у прво време својих заједница. Једно
предсказање које износи Павле јесте да ће доћи време када се неће више слушати Здрава
Наука тј. Наука Господња, него ће свако учити како му прија и одговара, али науке
Господње неће нестати само зато што ће многи научавати по својој самовољи. Као
протестанти који тумаче Свето Писмо по својој вољи. А ми видимо да је Тимотеј онај који
је од малих ногу упознавао науку Светога Писма и који је као неки подвижник од малих
ногу постајао научник Науке Господње угледајући се на богопосланичког научника
Павла.
У посланици Титу Павле износи још нових података о Науци као таквој:
''Који се држи вјерне ријечи по науци,да буде кадар и свјетовати са здравом науком,
и покарати оне који се противе'' (Титу 1, 9); ''А ти говори што пристоји здравој науци:
Старцима да буду тријезни, поштени, чисти, здрави у вјери, у љубави, у трпљењу;
Старицама такођер да живе као што се пристоји светима, да не буду опадљиве, да се не
предају врло вину, да уче добру, да уче младе да љубе мужеве, да љубе дјецу, да буду
поштене, чисте, добре кућанице, благе, покорне својијем мужевима, да се не хули на ријеч
Божију'' (Титу 2, 1–5); ''А у свему сам себе подаји за углед добријех дјела, у науци
цијелост, поштење, Ријеч здраву, незазорну: да се посрами онај који се противи, не
имајући ништа зло говорити на нас'' (Титу 2, 7, 8).
Држање верне Речи по Науци јесте нешто чиме апостол Павле везује Реч – Слово –
Логос са Науком. По Науци, просто не знамо шта је превасходније у појмовном смислу:
Реч или Наука. Реч по Науци или Наука која се држи Речи. А то је зато што је Реч Наука и
Наука је Реч. А пошто је Бог Реч онда је Бог и Наука.
Иако апостол говори да се проповеда што пристоји Здравој Науци, он ту даје
одређене смернице понашања, али то чини из Науке, а не да се тиме наука може исцрпети.
Из Науке происходе и најсложеније и најједноставније ствари. Да би се човек припремио
за прихватање науке Господње он мора да поступи подвижнички, а то су сви савети које је
Павле истакао и за старе и за младе и за све људе у заједници и за све хришћане. Мора се
очистити и ум и срце и читаво биће човеково да би се могло постати сасудом Божје науке.
Тако апостол Павле саветује да се човек пода као углед добрих дела, а то је у Науци да

има целост тј. да има целу Науку, али и да има целину Науке у свом излагању. И опет да
има Реч здраву, незазорну тј. да Реч коју проповеда не износи тако у некој зебњи и у
неком страху, него да Реч проповеда слободно, али у том нераскидивом јединству
потребно је Реч увек стваљати у један научни облик, јер само кроз Науку Реч се
саопштава. Као што без словног знака нема речи и реченице, тако и без Науке нема Речи и
без Речи нема Науке.
И тако нам остаје Павлова посланица Јеврејима у којој је до краја разоткрио сав
научни образац и осликао кристално чисто сав наукослов:
''И ако и бијаше син Божиј, али од онога што пострада научи се послушању'' (Јевр.
4, 8); ''За то оставимо почетак Христове науке, и да се дамо на савршенство: да не
постављамо опет темеље покајања од мртвијех дела, и вјере у Бога, Науке крштења, и
метања руку, и васкрсениј мртвијех, и суда вјечнога'' (Јевр. 6, 1, 2); ''Јер свако карање које
бива не чини се да је радост, него жалост; али послије даће миран род правде онима који
су научени њиме'' (Јевр. 12, 11).
Ова три навода из посланице Јеврејима јесу значајно повезани. Поготову први и
трећи стих који као да изражавају једну богочовечанску драму. Како то да свезнајући Бог
може и сам бити Научен, ако је он Извор свенауке? Свакако да ово није никакава
противречност коју апостол Павле намеће. Трећи навод нам у томе помаже. Само Божје
карање, Божје грђење јесте Наука од Бога. И то Божје карање људи су примали на себи
кроз векове. Е па сад је Бог својим оваплоћењем одлучио да на Себи примени ту Своју
грдњу коју су људи непрестано кроз историју осећали. Иако Господ зна шта све та грдња,
то карање, та казан значи, јер је Он то сам, ипак Он примењује и на самог себе као
Оваполоћеног то кажњавање, то Божје Казивање. А Божје Казивање јесте Божје
саопштавање човеку одређене истине о њему, а саоптавање истине јесте Наука, а Наука
јесте циљ одређеног саопштења. И тако тај Циљ – Наука силази међу људе и прихвата свој
метод искушан на Себи Самом. Кроз то искушење долази до новопостављења Циља који
је он сам. Тако Наука научава Себе свом сопственом грђењу да би кроз то спасла човак и
донела му Себе као један савршени Наукослов.
Наукослов је Христова наука. Наука Слова и Речи Божје, Наука Господња. Наука
Господа Бога Слова и Речи наше јесте наука Христова, наука Богочовекова, наука по Богу,
Богонаука. Зато примање Божје грдње као сопштења истине хришћанима је потребна баш
зато да би стекли Наученост. И сам Павле се исповеда као онај који је доживео мноштва
карања Божјих и кроз њих све више и више је стицао Божју науку, Божју свенауку. Будући
да је сам Господ – Наука као Оваполоћени прихватио да прими све шибе Своје на Себи
онда и они који су следовали Њему као Науци кренули су добровољно на тај пут, наравно
у мери ношења свога крста и терета. Наука прошавши добровољно кроз оваплоћење и
муке и сама је од мука направила прочишћење за оне који хоће да крену путем
наукостицања, они који су спремни да стоје у Науци.
Павле каже да је Наука наука крштења, метања руку, васкрсења мртвих и вечнога
суда, а све то јесте наука Христова, све то јесте Наука – Христос. Онај у кога се облачимо

када се крстимо, Онај који је Васкрсење и Живот, Онај који је Лек и Исцељење, Онај који
је Богосудиони ток и овога и онога света, Он је сва Наука и Наученост, све Научење и
Научност. Као Богосудиони Ток Он је Мера свих мера и свих судова, Он је прецизност
свих прецизности и тачност свих тачности. Зато Његова Наука и јесте једина наука, све
остало ван Њега је ненаучно и антинаучно и противно свакој истини.
Кроз апостола Павла и кроз његову богопосланичку науку ми смо се коначно и
сами научили Науци. Науци која је као таква сама по себи довољна да схватимо сваку и
свеукупну свенаучност. Наука која је Богочовек и Богонаука, сама је својим присуством
постала објашњење свега и свја. И опет се враћамо на причу о Марти и Марији. Марта
која послује по кући, спрема и распрема и све чини да угости Госта, а Марија седи крај
Госта кога је одмах и непосредно спознала као Реч. И шта Реч говори? ''Марта, Марта,
бринеш се и узнемираваш за много, а само је једно потребно. Али је Марија добри дио
изабрала који јој се неће одузети'' (Лука 10, 41, 42). Као да имамо у овим двема сестрама
слику која је слика између светова духовних, па и цивилизација. Имамо оне који сматрају
да ће својим неким напорима и упорима постићи многа, па и научна решења и имамо оне
који сматрају да треба слушати Реч Божју, да се тако једино и може неговати Наука, јер
Божја Реч која је Наука ипак сматра богонаукоугодним да се слуша Реч Божја. Јер за
Марију довољно је било што Реч Божја – Наука седи ту пред њом и довољно је било да
она у ту Реч Божју – Науку гледа. Није требала та Божја Реч – Наука ништа да каже нити
да саопшти Марији би опет било довољно. Марта сва упослена, даје себи на важности чак
се Речи обраћа са протестом, али Марија уопште себе не примећује она више не зна за
себе само за гледање и посматрање Речи која јесте Наука. Тако и сама православна
цивилизација гледа на Науку, за разлику од неких других култура и цивилизација које
покушавају неким брзоплетим и прехитрим упослењем да нађу научна решење.
Православље је као Марија, довољно је да је Наука ту и да је Православље може
сагледавати. Не мора та Наука ништа ни рећи и само тиховање Науке довољоно је за
Православље. Јер Православље је очарано Науком као таквом и из тог научноизворног оно
црпи своју снагу. Слушање Речи Божје Науке за Православље је све и свја, Алфа и Омега.
И сада овде опет уводимо онај трећи навод из посланице Јеврејима, а то је да се првобитно
свака грдња Божја узима као жалост, а после даје плод Научености. Тако је и са
Православљем. Потпуно загледано, као Марија, у Божју Реч – Науку и потпуно
препуштено њој Православље са радошћу прихвата сваки богосудиони ток Науке, јер зна
да после сваке грдње која долази од Науке Господње долази и Наученост Речи Божје која
облагодаћује и обогаћује православне људе. И као Марта и Марија што су се нашле крај
Христових ногу ожалошћене што им је брат умро, тако и Православље је жалосно на
грдњу науке Господње, али и као што су се Марта и Марија обрадовале васкрсењем
Лазаревим, тако и Православље се увек обрадује Науком Речи Божје којом је стекло нову
Наученост Господњу и нова Божја наукословља.
И овим излагањима заокружујемо причу о богопосланичкој Науци апостола Павла
који је ту Науку проносио многим земаљским крајевима указујући на то да се у Науци

мора стајати, да се Науком морају научавати и други и да се Наука мора преносити и
ширити, мирно, ненаметљиво, али са радошћу и упорношћу, трпљењем и залагањем, али
да се пре свега морамо дубоко загледати у Реч Божју Науке и да знамо да смо тиме
одабрали део који нам се неће одузети.

10. Наука у посланицама апостола Петра и Јована
Апостоли Петар и Јован јесу апостоли који су видели Преобрежење Господње.
Петар је и познат по томе што је први међу апостолима исповедио Христа, а Јован је
прозван апостолом Љубави , најдоследнијим Христовим учеником. Петар се одрекао три
пута Христа, а Јован је остао доследно уз Христа спреман да поред њега и умре. И ове две
личности јесу богопосланички Научници који су се у свом раду трудили да приближе
Божју науку свим људима. Они су чинили то кроз своје посланице, али са много мањим
замахом, морамо приметити, од апостола Павла. Мада и оно што је Павле видео на путу за
Дамаск то су видели Петар и Јован на Тавору.
Као ученици Господњи постали су по Његовом обрасцу Учитељи другима и сами
су постали као они који носе божанског Духа у себи и на себи. То их и јесте уврстило у
ред богопосланичких Научника, јер су они проносиоци божанске Науке међу људима. Као
проносиоци божанске Науке и сами су све време свог овоземаљског живота били
богооблагодаћени и доносиоци Богоблагодати, упрвитељи судбине човечанства и људског
рода. Самом Петру Господ је рекао:
''А ја теби кажем да си ти Петар, и на томе камену сазидаћу Цркву своју, и врата
пакла неће је надвладати. И даћу ти кључеве Царства небескога: и што свежеш на земљи
биће свезано на небесима; и што раздријешиш на земљи биће раздријешено на небесима''
(Матеј 16, 18, 19).
Овакава част и моћ добијена од саме богоречите Науке јесте она која је апостолима
дала и то главно преимућство науке, тај дар науке којим су они моћно преносили науку
Речи Божје по читавом свету и по свим земљаским пределима. На њима се остварило оно
пророчко обећање Исаијино да ће науку Месијину чекати да чују сва острва по земљи.
Апостоли су као носиоци те богоречите Науке ту мисију ревносно и радосно и у љубави
извршавали, прелазећи све препреке и природне и људске. На крилима те богоречите
Науке они су достизали читаву васељену. Крила богоречите Науке и у буквалном смислу
давала су им моћ да прелазе велике раздаљине као што је то било у случају апостола Томе
у тренутку смрти Богородице.
Богоречита Наука апостола која јесте сами Христос није их никада напуштала и
они као богоречити Научници нису одступали о проповеди те науке. Али Наука свих
наука и Наука над наукама сама по себи морала је наћи пут до ушију људских, само је та
Наука одабрала да њу преносе људи баш зато што је она и сишла зарад људи у историјску
раван и баша зато што је она људима потребнија него што су људи њој, онда и људи су се
морали потрудити око њеног стицања. Отуда и разлог за формирање разних дидаскалиона
од стране хришћана, училишта у којима ће се учити Наука Речи Божје, Наука Господња.
Петар и Јован постали су емитери те Науке и као такви и они су својим присуством
изливали благодат богонауке Божје. У сталној вези са Богом и са људима крчили су пут

кроз коров људског незнања и уносили су у људску душу зрачак светлости Божје науке
који би разбијао таму незнања људског и који би откривао људима ту Божју науку у њима
самима. Данас се баш то не ради. Данас се наука саопштава као неки строги спољни
ауторитет који има за циљ да влада људима, а не да људе Научи што је изворни и
првобитни циљ науке.
У том духу богоречити научник Петар казује:
''Јер никад пророштво не би од човјечије воље, него научени од светога Духа
говорише свети Божији људи'' (1 Петр. 1, 21).
Наученост Духа Светог је нешто што је све време пратило библијску историју и
старозаветни профетизам. А то је она чеканост Науке, па макар и до вечности, и то је она
маријинска загледаност у Божју науку нетремице не тражећи да та Божја наука ишта
изложи, него је довољно да је Божја наука само ту, да се може гледати. Тако и пророци
када би им долазила реч Господња или када би им долазило Боговиђење за њих је то било
доста само гледати ту Божју науку и само посматрати у срцу сваоме науку речи Господње.
Али Божја наука није само ћутала него је Пророцима откривала и важна сазерцања и
знања Божја. Тако је Језекиљу Господ открио кроз виђење точкова (Језек. 1, 16–21)
механизам универзума и начин како строј васионе функционише. Али сва та знања су
била секундарна. Шта је било, шта јесте и шта ће бити у временском и просторном
трајању, све је то за пророрке било другостепено. За њих је појава Божје науке сама по
себи била на првом месту и то обраћање богоречите Науке за њих је било на првом месту,
а раван земаљска и судбина света за њих је постала само једна обајава коју треба рећи и
тада шта год да им је Божја наука рекла за њих би то било и довљно и радосно и са
радошћу би примали све што би има Божја наука саопштила.
Зато су ове речи апостола Петра једна кратка повесница, са једном испуњујућом
улогом, која излаже сав смисао пророштва и улогу пророка као оних које је Бог послао и
као оне којима је Бог саопштио своју науку.
Научени од светога Духа – то је оно што је њих задивило и очарало. То је оно што
је богонадахнуло велике свете Божје људе да пишу и да проричу. Иако они то раде некако
лично и непосредно они и не брину какво ће њихово сведочанство бити. Као да им је само
довољно да кажу: видео сам Божју науку, видео сам науку речи Господње, примио сам
науку Духа Светога. Зато Наученост Духа за њих је све и сва и они само том Наученошћу
живе и они само том Наученошћу дишу. Зато су они Наученошћу Светога Духа и сами
постали свети Божји људи, јер су у себе примили Свету науку. Врло често они узимају да
гутају одређени свитак од Бога предан им и то је нешто најслађе што су окусили, а то је
свитак Божје науке и то је слаткоћа Божје науке примљена у срце.
Када видимо сва та пророчка излагања, онда нам постаје јасно зашто они имају и ту
моћ пророштва. Она долази само од појављивања Божје науке и они том појавом су
даровани даром да проричу и да говоре људима све потребне објаве и информације које
људи треба да знају о догађајима и стварима. Тај поступак кратко, али детаљно описује и
осликава апостол Петар – Наученост Духа Светог. То је главни поступак за стицање

пророштва и дара да се саопшти реч Божја и богоречита Наука. То као наследници
пророка добијају и апостоли и тако настаје једна плодотворне профетапостолошка синтеза
која има заједнички задатак да изврши богопредање Божје науке људима.
Зато апостолска (богопосланичка) Наука је наставак науке речи Господње коју су
пророци проносили у свом времену с том разликом што је та Наука дошла међу апостоле
и оваплотила се у људски род. До тада Наука најављивана и преднацртавана пророчким
захватом сада се отелотворила и походила људску боголику врсту.
Понекад се можемо питати о садржају Божје науке: какав је? И то пророци
сопштавају у својим списима. Пре свега пророк Исаија:
''Јер мисли моје нијесу ваше мисли, нити су ваши путови моји путови, вели Господ;
Него колико су небеса више од земље, толико су путови моји виши од ваших путова, и
мисли моје од ваших мисли. Јер како пада дажд или снијег с неба и не враћа се онамо,
него натапа земљу и учини да рађа и да се зелени, да даје сјемена да се сије и хљеба да се
једе, тако ће бити ријеч моја кад изиде из мојих уста: неће се вратити к мени празна, него
ће учинити што ми је драго, и срећно ће свршити на што је пошљем'' (Ис. 55, 8–11).
И у овим речима откривају се одређене и другостепене истине код светих Божјих
људи који су Научени Духом Светим. Разлика небеса и земље, може опет бити двоструко.
Колико су небеса као онострани свет Виша од земље као царства земаљског (првобитне
твари) толико су Божје мисли Више од мисли људских. Тиме Господ осликава до краја
немоћ људи да схвате његове путеве, али он им ипак открива. Божја наука као реч Божја
излази из уста Очевих у свет да излије светлост своју и благодат на читаву творевину. Ако
би неко помислио да је Божја наука – Реч испаразна и празносадржајна, по Исаији не би
имао право, јер сам Бог каже да се Она неће вратити к Њему Празна. Самим тим Божја
наука није празна и празносадржајна већ као што киша која натапа земљу, тако и благодат
Божје науке излива се на постање.
У својој посланици апостол Петар износи и до краја открива сву пророчко –
апостолску поставку негативне науке или антинауке. Он чак до краја допуњује и слику
негативне науке апостола Павла:
''И трпљење Господа нашега држите за спасеније, као што вам и љубазни наш брат
Павле по даној себи премудрости писа. Као што говори о овоме и у свима својијем
посланицама, у којима имају неке ствари тешке разумјети, које ненаучени и неутврђени
изврћу, као и остала писма, на своју погибао'' (1 Петр. 3, 15).
И овде се по први пут појављује објашњење ненаучног у Петровој речи:
Ненаучени. Ненаученост и јесте синоним за антинаученост, за антинауку. Петар још каже
да они који су ненаучени изврћу оно научено изврђу научноизворни смер и пут. Петар још
користи појам ''неутврђени'', а по апостолу Павлу апостолска дефиниција вере овако
гласи:
''А вјера је основ свега чему се надамо, потврда ствари невидљивих. Јер у њој стари
примише добро свједочанство. Вјером сазнајемо да су свјетови саздани ријечју Божијом,
тако да је видљиво постало из невидљивога'' (Јевр. 11, 1–3).

Вера је богопотврдни акт и свако ко је неутврђен јесте суштински неверник, а онда
је и самим тим и ненаученик. Ненеученост изврће сам Извор Науке и само научно
излагање. Зато Ненаученост јесте појам који је осликао сваку негативну науку, сваку
антинауку која се представља као Наука, а пошто је Наука наука свих наука и наука над
наукама, онда је Ненаученост изопачење сваке науке која покушава да саопшти Истину и
која покушава да искриви чињенице.
Идолопоклоничка наука, изврнута наука, наука ђаволска, све то јесте репетоар
Ненаучености, све је то један велика ненаученост. Антинаучност је, видимо конкретно,
искривљење Науке. Петар узима пример апостола Павла као истинског проносиоца Божје
науке с друге стране они који су узели ту Божју науку и преусмерили је у свом правцу,
саможивом, али и неразумевајућем дошли су до ненаучности, антинаучности. Заправо
Божја наука, као Извор свих наука, у рукама оних који је злоупотребљавају претварају у
ненаучност. Тако да злоупотреба Науке јесте највећа антинаучност и Ненаученост. Када се
ток Науке покуша преусмерити они који то чине нису свесни да је то покушај
преусмеравања једне Силе и Власти, а то је, како би рекао Јован Лествичник, покушај
хватања муње голим рукама. Зато они који покушавају злоупотребити Науку уствари
остају празни, а та празнина је Ненаученост и антинаучност.
Свака наука је тиме суштински богонаука, свака наука која је злоупотреба
богонаучности јесте антинаучност, Ненаученост. И свако онај који злоупотребљава
богодану науку, а богодана наука је свака она наука која говори истину, јесте заступник
духа антинауке, нанаучености.
Они који су примили богопосланичку Науку, а онда је злоупотребили јесу они који
су највише учинили на пољу антинауке. Антинаучност је све оно што покушава искривити
и деформисати Извор науке и то су чинили најчешеће људи из самих хришћанских
заједница, дакле они који су некако били близу до саме божанске Науке. Али баш ти
најближи умели су да или из незнања, или из неразумевања, или из злонамерности,
представе у изопаченом виду божанску Науку, а свака наука је божанска која је
истинословна и истиноречита.
Зато Петар делује некако превентивно, он жели да спречи све оне духовне облике
који могу лоше протумачити богопосланичку Науку која је богопредана апостолским
предањем и апостолским деловањем. Имамо пример оних који то нису добро
протумачили, а онда то нису добро ни представили. Онда се ненаучени стављају за
учитеље и онда се антинаука ставља за Науку.
Још се каже: неутврђени. Они који нису схватили везу између богопотврдног акта и
богонаучног тока јесу они који су небогоутврђени и самим тим неверујући, а неверујући
су и они који су проносиоци Ненаучености. Јер ако су изгубили богопотврдни пут они су
тиме изгубили пут сваке потврде и доказивости, а када су изгубили пут потврде и
доказивости они су ушли у област антинауке и ненаучености. Видимо да сами апостоли
показују да божанска Наука није нешто што је неутемељено, производ наших психичких
пројекција, већ је божанска Наука једна богопотврдна и богодоказива делатност, а то је

Вера. Вера зато није производ неких наших личних жеља и учитавања, наша нека
творевина, већ је она доказ Господњи и сами циљ богонаучне делатности.
У својим наукословним расуђивањима апостол Петар износи и неке крајње,
есхатолошке перспективе:
''Не доцни Господ с обећањем, као што неки мисле да доцни; него нас трпи, јер не
ће да ко погине, него сви да дођу у покајање. Али ће доћи дан Господњи као лупеж ноћу, у
који ће небеса с хуком проћи, а стихије ће се од ватре распасти, а земља и дјела што су на
њој, изгорјеће. Кад ће се дакле ово све раскопати, каковијем треба вама бити у светом
живљењу и побожности, чекајући и желећи да буде скорије долазак Божијега дана, којега
ће се ради небеса спалити и раскопати, и стихије од ватре растопити'' (2 Петр. 3, 9–12).
Многи сматрају да су апостоли, зато што су били ''простодушни рибари'', људи који
су стварали неку врсту наивне космогоније, али ми видимо да њихова сазерцања и
пророчка моћи су имале много дубље сагледавање. Неки од данашњих научних теорија
тврде да ће се васиона уместо великог сажимања, тј. враћања у своје првобитно стање у
праатом, распасти на елементарне честице у великом ширењу. И то су још увек нагађања
савремене науке. Али једно такво научно гледиште изнео је један ''простодушни рибар''
који је постао апостол. Небеса ће с хуком проћи, а стихије ће се од ватре распасти.
Стихија је синоним за космичке силе, а небеса су небески свод који је изложен у књизи
Постања. Небеса ће се спалити и раскопати.
Језик Петров можда делује простодушно, нема ту соифистицираност неког високог
стила, али то уопште није битно колико је битно да ли оно што је изложио у свом запису
тачно или нетачно. Одређене теорије тек после две хиљаде година долазе до истих
закључака које је изнео један простодушни рибар. А то је зато што је тај простодушни
рибар научен Духом Светим изнео само оно што је у богонадахнућу добио од Науке
Господње и пренео је само оно што је од Бога добио да пренесе људима. Зато што је Петар
научник Науке Господње, богопослани Научник.
У овоме видимо још једну битну ствар, а то је да научник Науке Господње има ту
слободу у Господу када саопштава значајне ствари за судбину и устројство света. Зато
Јован Богослов и наглашава:
''Љубазни! ако нам срце не зазре, слободу имамо пред Богом'' (1 Јов. 3, 21).
То је Наука Господња, она је слободна и безазорна, богопосланици ове Науке
загледани су у ту Божју науку и из тог богопосланичког наукогледања они изводе оне
закључке који су Истина о свету и човеку. У Духу и Иситни говорио је научник Господњи
Петар. Из наукогледања те Божје науке он је извео информације пред нас о судбини овог
света и читаве творевине. Шта је дан Господњи и шта он доноси са собом, али опет
богопосланички научник непрестано је загледан у Божју науку и за њега судбина света је
увек виђена кроз суд Господњи који није само суров и рушилачки, јер Петар каже:
''Али чекамо по обећању његову ново небо и нову земљу, гдје правда живи'' (2
Петр. 3, 13).

Ипак истина о овом свету и васионском поретку мора бити изречена и сачињена.
Зато небеса (небески свод – васиона) и силе које ће се распасти и распршити јесу знак
једног васионског поманакања које Јован описује речима:
''Знамо да смо од Бога, и сав свијет лежи у злу'' (1 Јов. 5, 19).
Зато је судбина васионе и сила космичких таква каква је и зато њена судбина која
ће је задесити бити несталачка, она ће се распасти и рапршити као најситнији парчићи
огледала.
У својим посланицама апостол Јован Богослов такође пружа корисна знања о
схватању богопосланичке Науке, науке Господње:
'' И ви помазање што примисте од њега, у вама стоји, и не требујете да вас ко учи;
него како вас то само помазање учи у свему, и истинито је, и није лаж, и као што вас научи
останите у њему'' (1 Јов. 2, 27)
И опет остајање у Научености Господњој је и у овој посланици централно као и код
апостола Павла стајање у Науци. То је оно што је битно и што ћемо за тренутак опет
повезати са речима апостолског наследника Јеремије Славног: останите у ономе у чему
сте Научени. Дакле то стајање у Науци и Научености Господњој је оно стајање којим су
стајали Петар, Јован и Јаков на Гори Тавору, на Гори Преображења. Зато стајање у Науци
јесте једно стално и непрестано Преобрежење, али и Врхунац оног научног пут који треба
достићи, духовни Врх као што је и Тавор физички врх који је само симбол оног духовног
Врха Науке Господње који су видели на том истом физичком врху богопосланички
Научници.
Видимо да и после хиљаду и петсто година један наследник богопосланичких
научника тражи да се остане у Наученом. Зашто? Па баш зато што је стајање у Науци у
ствари стајање на врхунцу те Божје науке која је наука свих наука и наука над наукама. То
је непосредно стајање у Науци Господњој и непрестано пребивање у Њој као пребивање у
области пуној топлоте и светлости, као пребивање на свом вековном огњишту, као
пребивање у крајевима пуним плодова и изобиља. Али то је и пребивање као издржавање
у најтежим ситуацијама и проблемима, то је као и речи Господње: ''ко претрпи до краја тај
ће се спасти'' (Матеј 10, 22). Зато је стајање у Науци и стајање у најтежем, трпљење
најтеже да би се могло кроз трпљење доћи до Науке Господње, те преображајне и
врхунске, пресатворне силе чије су Преображење богопослани Научници видели.
У свом запису Јован Богослов уводи начело непосредне Науке, науке која се не
стиче посредно у дидаскалионима, већ Науке која се стиче харизматски, дародавно. То је,
можемо и тако рећи, аутодидактичка Наука, али и то је Наука богомдарована као што је то
и она Наука која се стиче кроз учење. Јован каже да такве научењаке само Помазање Учи.
А то је тај богодародавни поредак Науке, када неко прима Науку непосредно од Духа
Божјег. Зато Јован за такве и каже да не требује ико да их учи.
Апостоли не одбацују ни један од ова два вида учења Науке. Ни посредни ни
непосредни. Вероватно да су у људима заступљена оба ова вида учења. Нешто човек
научи од других, а нешто научи и ''сам''. У сваком случају примање те Божје науке јесте

двојединствено, дародавно и преносно. Начин је само другачији, али је садржај и смисао
увек исти.
Када смо поменули Јованове речи о слободи пред Богом и да је Наука највише
присутна баш у тој Божјој слободи узећемо неке од цитата који се баве том тематиком. У
Јеванђељу сама Истина казује:
''И познаћете истину, и истина ће вас ослободити'' (Јован 8, 32).
На ове речи имамо речи богопосланог научника Истине:
''А Дух је Господ; а гдје је Дух Господњи ондје је слобода'' (2 Кор. 3, 17).
И треће јесу речи самога Јована Богослова:
''Ово је Исус Христос што дође водом и крвљу и духом, не само водом него водом
и крвљу; и дух је који свједочи, јер је дух истина'' (1 Јов. 5, 6).
Ове речи када се повежу са Јовановом: слободом пред Богом имамо за слику баш
то да схватимо какво је расуђивање богопосланих Научника када је у питању Наука
Господња. Њихово расуђивање је слободоумно баш зато што је истиноумно, јер слобода,
како сама Истина каже, долази од Истине. Тако да расуђивање оних научника Господњих
који слободоумно расуђују јесте истиноумно. Понекад ће се неко преварити и помислити
да је слободоумно расуђивање оно расуђивање које мисли шта хоће и како хоће, али то
видимо из списа научника Господњих да је далеко од сваке истине. Слободоумно
расуђивање исходи из Истине и оно стоји у Истини, а када стоји у Истини оно онда стоји
и у Науци. Зато стајање научника Господњих у науци Господњој није ништа друго до
стајање у Слободи и у слободоумном расуђивању. Из те слободе Божје науке долазе и ови,
како смо рекли, и другостепени искази, о почетку и крају света, о његовој историји и
догађајима који су били и који ће уследити. Али њима је најбитинија наука Господња по
себи, као и Марији, довољно је само да гледају у ту Божју науку.
У једном искораку опоменућемо се још нечега. Многи сматрају да је будућност
неизвесна и незнана, а самоуверени су о питању прошлости. Али видимо да Господ
пророцима није дао само моћ да виде будуће догађаје, већ и моћ да искажу и Прошлост.
Тако је Мојсије то највише показао у књизи Постања, али и други пророкомудраци то су
показали у својим књигама. Показали су како је Господ разапео небеса и распростро
земљу.
И ово другостепено је важно, али оно је неважно према самој науци Господњој која
јесте истинска Реч Божја. Њу гледати и бити у Њој тј. стајати у Науци јесте оно што је
само по себи, за богоречите научнике, довољно. У Синодалном преводу Новог Завета из
1997. године имамо и један јако занимљиво превод речи Господњих:
''Тада Исусу говораше оним Јудејцима који су му повјеровали: Ако ви останете у
науци мојој, заиста сте моји ученици'' (Јован 8, 31).
То је још једна корисна информација у којој се непосредно из Јеванђеља Господ
обраћа својим Ученицима да остану у Науци Његовој. Опет имамо то стајање у Науци које
нас прати и до патријарха Јеремије са његовим: останите у ономе у чему сте Научени, и до
Владике Николаја и његовог начела да је Господ: Учитељ и Наука. Зато и речи ученика и

научника Господњег Јована Богослова јесу обавезујуће када и он тражи од оних који су
помазани да остану у ономе Наученом, јер то Научено јесте Наука Господња и стајање у
Њој јесте мисија свих ученика Господњих. Зато Јован Богослов до краја допуњава своје
исказе о науци као прави и истински научник Господњи:
''Који год преступа и не стоји у науци Христовој онај нема Бога; а који стоји у
науци Христовој онај има и оца и сина. Ако ко долази к вама и ове науке не доноси, не
примајте га у кућу, и не питајте се с њим'' (2 Јов. 1, 9, 10).
Колико је важна Наука ови стихови најјезгровитије сведоче. Онај који не стоји у
Науци тај нема Бога, дакле безбожни су они који су и ненаучни и антинаучни. Ко нема
Бога тај нема ни науке, у потпуности је неук. И опет, и опет апостол указује на стајање у
науци Христовој, науци Господњој, науци Божјој. То је једно непрестано стајање и
непрестано обитавање у Науци које не престаје за оне који су у себе примили и који на
себи носе науку Господњу.
Стајати у науци Христовој јесте темље и основ сваког циља богопосланичког.
Стајати у наци Христовој јесте остварење сваке методе научника Господњих. Стајати у
науци Христовој јесте гледање у Вечну Наученост. Стајати у науци Христовој јесте
непрестано праћење пута Божјег. Стајати у науци Христовој јесте непрестано тражење и
проналажење Истине. Стајати у науци Христовој јесте вечна нит у историји која пролази
кроз срца људска. Стајати у науци Христовој јесте једна светачност и свепрецизност и
свемерност која је сам живот и света и човека. Стајати у науци Христовој само је по себи
довољно. Стајати у науци Христовој јесте сведовољност нашег тражења. Стајати у науци
Христовој јесте знање свенауке. Стајати у наци Христовој значи бити у науци свих наука.
Стајати у науци Христовој јесте пребивање у науци над наукама. Стајати у науци
Христовој значи бити на извору сваке науке. Стајати у науци Христовој јесте сама бит
науке и сам смисао науке и путања сваког научног пута који је у истини.
Научноизворни пут науке Христове у том смислу јесте само пут Истине. У
каснијим временима изградио се један помало идеолошки назив који је носио име
''хришћанска наука'' и коју су основале одређене протестантске секте у 19. веку. Морамо
одмах рећи да је то онај принцип који је изнео апостол Петар, да они који су ненаучени и
неутврђени јесу они који изврћу и криве изворнонаучна начела. ''Хришћанска наука'' није
наука Христова, него је баш нестајање у науци Христовој. Али је она постала један
заводљив појам, јер је узурпирала име Христових ученика: хришћана. Зато је стајање у
науци Христовој пре свега стајање у Истини и свака она наука која је истиноносећа јесте
она која стоји у Христу који је Истина. Зато за такве који изврћу науку Христову Јован и
каже да преступају и да немају Бога. Јер наука Христова као изворни принцип науке не
одбацује ниједну науку која стоји у Истини. Не одбацује ништа, како је рекао апостол
Павле, што се освећује Речју Божјом и молитвом. Тако и свака наука која се освети Речју
Божјом и богомолитвеним струјањем неће се одбацити, јер се освећује Истином и Науком
која је над свим наукама. Тако да наука Христова јесте река у коју се уливају све научне
притоке које су истините и стајање у науци Христовој знак је да наука Христова стоји у

свим тим наукама. Оне назови науке које не стоје у науци Христовој у строгом смислу
гледано и нису науке, него ненаучења неуких. А чим нека било која наука својим путем
стане у Истину та наука јесте наука у којој пребива наука Христова.
У овој науци Христовој присутна је још једна градивна сила без које ова наука не
би могла да постоји. Ту грдивну силу Јован је овако описао:
''Ми смо од Бога; који познаје Бога слуша нас, а који није од Бога не слуша нас. По
овом познајемо духа истине и духа пријеваре. Љубазни! да љубимо један другога; јер је
љубав од Бога, и сваки који има љубав од Бога је рођен, и познаје Бога. А који нема
љубави не позна Бога; јер је Бог љубав. По том се показа љубав Божија к нама што Бог
сина својега јединороднога посла на свијет да живимо кроза њ. У овом је љубав не да ми
показасмо љубав к Богу, него да он показа љубав к нама, и посла сина својега да очисти
гријехе наше. Љубазни! кад је овако Бог показао љубав к нама, и ми смо дужни љубити
један другога. Бога нико не видје никад: ако имамо љубав међу собом, Бог у нама стоји, и
љубав је његова савршена у нама. По том дознајемо да у њему стојимо, и он у нама, што
нам је дао од Духа својега. И ми видјесмо и свједочимо да отац посла сина да спасе свијет.
Који призна да је Исус син Божиј, Бог у њему стоји и он у Богу. И ми познасмо и
вјеровасмо љубав коју Бог има к нама. Бог је љубав, и који стоји у љубави, у Богу стоји и
Бог у њему стоји'' (1 Јов. 4, 7–16).
Та сила јесте Љубав. Љубављу је свет настао и он се Љубављу спасава. Али видимо
да је љубав Божја предуслов за све па и за науку Христову. Ко има љубав он је рођен од
Бога и Бога познаје. Љубав је основа за свако познање, самим тим љубав је основ и за
упознавање науке Христове. Стајање у науци Христовој није ништа друго него стајање у
Богу, а стајање у Богу јесте стајање у љубави, а то је опет стајање Бога у нама. Зато је и
стајање у науци Христовој стајање у љубави, а стајање у љубави је знак да наука Христова
стоји и у нама. Ако је Бог љубав онда је и Његова наука у ствари наука Љубави. И реч
Љубав није нека реч која осликава само емоцију. Други део те речи јесте појам Бав, бавити
се, а бавити се значи делати, дејствовати, па и бринути о некоме. У речи Љубав већ је
изражена сила и енергија Божја кроз Дело и Дејство, али и богопромисаони ток кроз
бављење као вођење рачуна о некоме, као брига о некоме. Тако да је љубав Божја сила
Божја, али и брига Божја о читавој Творевини. И то је тајна науке Христове, то је језгро
науке Христове: Љубав. Енергија и Брига Божја. Кроз енергију Божју ми спознајемо и
какаве су стихије које управљају овим светом, а кроз Бригу Божју ми препознајемо
Његово богопромисоно вођење природе и постања.
Када говоримо о науци Христовој морамо истаћи и то да онај који хоће да упозна
Науку мора да има ту љубав Божју да би то могао да постигне. И у свету када год нешто
хоћемо да постигнемо ми морамо то да заволимо. Неко мора да заволи своју професију да
би је истински познавао. Муж мора да заволи жену да би је могао упознати, и обратно.
Нешто морамо да волимо да радимо да бисмо могли то да радимо. Да би се постао
истински научник мора се постати истински наукољубац. А нема никаквог наукољубља
без богољубља које је услов не само за постизање нечеге, него је услов уопште за живот.

То је научник Господњи Јован итекако добро спознао, зато је и нагласио да треба
стајати у науци Христвој, јер је у њој само језгро Љубав које је самим тим једно
Богостајање и богоустојење. Без љубави не можемо ниједан корак направити на путу
науке Христове, акамоли знати ишта из саме науке Христове: науке свих наука и науке
над наукама.
Када саберемо оно све што је изложено у апостолској (богопосланичкој) науци и у
Делима апостолским и у посланицама Павла, Петра и Јована долазимо до једног значајног
закључка: Наука је Личност! Сви њихови закључци упућују на то. Та наука Господња,
наука Христова јесте Личност, на крају крајева сам Бог је наука и ко стоји у науци
Христовој у Богу стоји, јер наука Божја је и Љубав Божја. То је она Богонаука која је
чекана кроз читав Стари Завет и која се оваплотила и која је рекла: стој у мојој Науци.
Дакле по апостолској – богопосланичкој науци наука Христова јесте Божја Личност,
Богочовечанска Личност. И на крају свих ових откривајућих апостолских момената
можемо рећи: наука Божја јесте Личност и свако ко кроз Божју Личност сагледава науку
стоји у науци Божјој и наука Божја стоји у њему.

11. Откривење у Науци
У овом поглављу обраћамо се последњој књизи Светог Писма Откривењу. Иако је
Откривење увелико садржано у Јеванђељима, видели смо у Господњој приповести о
смокви и Науци Својој. У њој Господ поставља темеље откривења историје, света и
човека.
Откривење није никаква мистериозна реч. Откривење је оно што се открива, што се
разоткрива, тако да у себи већ има онај методолошки потенцијал за научна истраживања.
Обично се и сада каже ''научно откриће'' или ''велико научно откриће'' када се ради о
неким великим научним постигнућима.
Зато и Откривење светога Јована Богослова и апостола Љубави има у себи једну
наукоцентричну природу, поседује у себи наукоцентризам науке Божје. Откривење Јован
Богослов прима непосредно од саме Речи–Науке Божје. О томе Јован записује:
''Ја сам алфа и омега, почетак и свршетак, говори Господ, који јест, и који бјеше, и
који ће доћи, сведржитељ. Ја Јован, који сам и брат ваш и друг у невољи и у царству и
трпљењу Исуса Христа, бијах на острву које се зове Патам, за ријеч Божију и за
свједочанство Исуса Христа. Бијах у духу у дан недјељни, и чух за собом глас велики као
трубе која говораше: Ја сам алфа и омега, први и пошљедњи; И: Што видиш напиши у
књигу, и пошљи црквама које су у Азији: у Ефес, и у Смирну, и у Пергам, и у Тијатир, и у
Сард, и у Филаделфију, и у Лаодикију. И обазрех се да видим глас који говораше са мном;
и обазревши се видјех седам свијетњака златнијех, И усред седам свијетњака као сина
човјечијега, обучена у дугачку хаљину, и опасана по прсима појасом златнијем. А глава
његова и коса бијаше бијела као бијела вуна, као снијег; и очи његове као пламен огњени;
И ноге његове као мјед кад се растопи у пећи; и глас његов као хука вода многајех; И
држаше у својој десној руци седам звијезда, и из уста његовијех излажаше мач оштар с
обје стране, и лице његово бијаше као што сунце сија у сили својој. И кад га видјех, падох
к ногама његовијем као мртав, и метну десницу своју на ме говорећи ми: Не бој се, ја сам
први и пошљедњи, И живи; и бијах мртав и ево сам жив ва вијек вијека, амин. И имам
кључеве од пакла и од смрти. Напиши дакле шта си видио, и шта је, и шта ће бити по том;
Тајна седам звијезда које си видио на десници мојој, и седам свијетњака златнијех; седам
звијезда јесу анђели седам цркава; и седам свијетњака које си видио, јесу седам цркава''
(Откр. 1, 8–20).
И у наредној глави Јован надопуњује ове претходно изнесене судове:
''Анђелу Ефеске цркве напиши: тако говори онај што држи седам звијезда у
десници својој, и што ходи посред седам свијетњака златнијех: Знам твоја дјела, и труд
твој, и трпљење твоје, и да не можеш сносити злијех, и искушао си оне који говоре да су
апостоли а нијесу, и нашао си их лажне; И поднио си много, и трпљење имаш, и за име
моје трудио си се, и нијеси сустао'' (Откр. 2, 1–3).

Ова два излагања која је Јован подено у запис Откривења говоре јасно о Божјем
пореклу овог духовног излагања. Када мало боље завиримо у сам текст видимо да се
Господ јавио Јовану, слично као и апостолу Павлу у храму, у некој, ако можемо тако рећи,
хришћанској богомољи оних првих векова. Занимљива је и слика седам свећњака. Може
се претпоставити да се ради, такође, о једној слици васионе. Назнаке неке јесу у другој
глави која говори о звездама. Анђео држи седам звезда, а креће се посред седам свећњака
што симболички говори о звездама које су унутар свећњака. Свећњак је Црква, а Црква је
Васељенска, дакле Васељена јесте симбол саме Цркве. Овде ћемо само дати једну назнаку
која се касније јавља у историји Црквене науке, а то је да седам свећњака јесу седам
слојева васионе.
Али смо опет оно што првостепено подредили ономе другостепеноме. Првостепено
у овом излагању је то да се јаваља Божја наука пред самим апостолом, јаваља се Христос
Богонаука пред његовим богопосланим научником: Алфа и Омега, Почетак и Свршетак,
Први и Последњи. Јован каже: бијах за Реч Божју и сведочанство Исуса Христа. И ту се
опет појавила наука Божја пред његовима очима и он је поново стајао у тој Науци, где су
поруке и о свету и о васиони и о људима биле оног другостепеног чина, док је порука
науке Господње, науке Христове, науке Божје била ту да је Јован Громов сагледава у
непрекидном току наших творачких жеље и стремљења. Наука која је Личност, наука
Господња, наука Христова, наука Божја која је Бог сам. Када је видео лице науке Божје
Јован је пао на земљу као мртав што јасно говори колика је силина и значај овог
Наукопредања, овог наукогледања.
Када се појавио после Анђео Јован не доживљава исто као када се пред њим
појавила Реч–Наука Божја. Та Наукореч самога Бога која и јесте сам Бог учинила је Јован
потпуно преданим као и некога по кога је смртни час дошао, јер то је сусрет са оним који
је Творац, а не нека пука рушилачка творевина звана смрт. Зато најмање што се може
десити човеки када сусретне лице Творца који јесте Наукореч читавог света, наукореч
кроз коју је сав свет настао, јесте тај да буде као мртав. Али то је и више од тога, онај који
је као мртав он је тим истим присуством Божја Наукоречи оживео и васкрсао.
Богословонаука подигла га је својом силином и он је тада могао, да тако кажемо, да дође
себи. Јованово одушевљење није престајало, био је то Његов Учитељ који је био
истовремено и његова Наука. Наука у којој је он стајао и за коју се све време свог живота
борио. То боговиђење за Јована је било испуњење и остварење свих његових циљева и
мисија. Довољно је било да стоји у науци Христовој коју је толико проповедао и другима
предлагао да и они стоје у тој Науци. Наукостајући пут био је пут свих оних научника
науке Господње. Зато симбол стајања Христовог међу свећњацима јесте стајање Науке у
самом језгру васионе, јесте стајање Науке у самом језгру Цркве, јесте стајање Науке у
самом срцу човековом, а позиција Јованова код ногу јесте стајање човеково у Науци.
Уливање човека у Науку. Губљење у Науци, али не и дозвољавање Науке саме да се човек
изгуби у њој тј. да изгуби себе у њој него да устане и да жив буде и да стоји у њој као
човек који је укорачио у то богочовечанско јединство, који је ушао у то богонаучно

струјање. Стојећи пред лицем саме Богонауке која му се јавила и сам Јован био је свестан
да са Богнауком која се јавља ту пре њим, долази и свенаука која даје и такве секундарне
информације о васиони, звездама, елементу ватре и светлости и све то замотано у
згуснутост симбола, слика и значења.
Те другостепене информације апостол Јован излаже и на овај начин:
''И видјех кад отвори шести печат, и гле, затресе се земља врло, и сунце поста црно
као врећа од костријети, и мјесец поста као крв; и звијезде небеске падоше на земљу као
што смоква одбацује пупке своје кад је велики вјетар заљуља. И небо се измаче као књига
кад се савије, и свака гора и острво с мјеста својијех покренуше се'' (Откр. 6, 12–14).
Овде је песничка наука показала се у свој својој чињеничности, јер већ смо видели
да су у Светом Писму присутна научна закључивања која се тек сада после две хиљаде
година појављују у одређеним теоријама физике и астрономије. Сунце црно као хаљина
јесте опис енергијског урушавања Сунца као звезде која прелази у црну рупу. Тако и пад
звезда јесте њихово урушавање у себе и прелазе и оне у стање црне рупе. И на крају сам
небески свод = васиона почиње да се савија и да као свитак почиње од своје раширености
да се савија у своје првобитно стање.
Не требамо правити претеране аналогизме са одређеним људским теоретисањима,
јер овде један човек – научник науке Господње сагледавајући Науку и њено лице, прима
као Наукоприлмалац све оно што му Наука као Наукодавац даје и не прави никакаве
теоријске спекулативизме већ има тај дар да прими непосредно оно што му Наука предаје.
Многима је важана и скоро идолопоклонички битна та секундарна објава Науке. Какав је
космос, колики је, да ли је ово или оно, колике су му мере. И то се у неким научним
теоретисањима мењало од епохе до епохе. И она идеологија која би била званична и који
би чинила свој уплив и у научна разматрања наметала би свој идеолошки поглед на свет и
на постање. Те у једној епохи слика света и космоса је оваква, а у другој она је другачија.
Код Јована то није случај и уопште у стајању у науци у православној цивилизацији
није тако. Та слика васионе и постања је константна, али у чему стоји њена константност?
Она лежи баш у тој Наукопреднаости те слике ономе који је наукопрималац. Тако је и
Христос – наука Господња предао Јовану овакву слику света, као што је то учинио и
апостолу Петру и Павлу, као што је то чинио Пророцима, Соломону, Псалмистима, Јову,
Мојсију. Зато је битнија та Наука која је сам Богочовек, битнија од тога шта нам она
предаје. Али оно што нам предаје ми знамо да нам предаје Божја наука која је Истина и
која је сам Господ. Зато је њено сведочанство истинито зато што происходи од Истине
која је и Творац овога света.
Зато прави научник науке Господње неизоставно следује одлукама и судовима
Богонауке и прати непрестано пут те Богонауке. Богонаука која је Истина, Пут и Живот за
његе јесте једино истинито у свим световима. Из тог предања и тог познања он не прави
калкулације и нагађања, нити подешава своја излагања по правилима света и људских
захтева, већ се труди да угоди једино Богонауци и да угоди мерама и проценама
Богонауке.

Сада ћемо приказати неколико илиустрација и примера фрескописних у којима је
представљен тај свемирослов Божје науке:

Слика 1. Грачаница (14. век)

Друга представа је такође космографског типа. Видећемо да су приметне извесне
одређене разлике у ове две иконографске и фрескописне представе, али оно што ћемо
приметити јесте и да су ова два фрескописца истински научници науке Господње или да
кажемо богопосланичке Науке којом су надахнути да представе ова два Јован–богословска
излагања:

Слика 2. Манастир Хора – Анђео доласка Господњег (5. век)

Ове фреске из два манастира различитих раздобља дају нам слику догађаја које је
Јован Богослов представио у свом наукопријемном излагању примајући оваква значајна
обавештења од саме Науке. Научник који је следовао Науци Божје Речи оставио је ово
једно богонаучно предање као потврдно и чињеничко сведочанство онога што је од саме
Науке примио стојећи у тој Науци и не одступајући од ње чак и онда када је та Наука била
вођена на Гологоту и када је та Наука била разапета на Крст.
Када кренемо у расуђивање ових фресака ми видимо разлику у облицима васионе.
Иако је васиона и грачаничка и хоранска представљена као свитак, ипак је облик
различит. Грачаничка слика васионе је закривљена, као да прендазначује долазак
хиперболичне геометрије. Док је хоранска слика и представа васионе у облику пужеве
кућице или шкољке или златног пресека.
Зашто овакве две различите представе исте васионе, чак и истог догађаја: дана
Господњег? Зато што је дан Господњи вечан и он може да дозволи промене на својој
творевини. И зато што је Господ утиснуо, као врхунски Уметник, у васиону огроман број
преображаја, преобликовања и промена, божанских промена. То је зато што је Господ
даривао ваисону Својим енергијама које непрестано обликују васиону и дају јој безбројно
много облика и ликова. Зато и она у тим последњим тренутцима трпи те вечне промене
које је преобликују пред лицем Господњим, пред лицем науке Господње, пред лицем
науке Христове, пред лицем науке Божје.
А опет с друге стране када се загледамо у грачаничку слику васионе ми у њеној
закривљености видимо да она као да је вечна и вечнодата. У свим тим промена као да се
слика зауставила и то као да се зауставила вечно. И покрет анђела и савијање и скупљање
васионе као да се зауставило у свом кретању тј. као да се креће тим заустављањем и као да
се зауставила тим кретањем. Као да је васиона вечна, а опет као да се мења и да мења свој
облик.
Заустављена, замрзнута на тој слици васиона је постала овековечена и овечновљена
и као да ју је Бог овечновечио за векове векова. То као да је и предосећај на том зиду
новог неба и нове земље и нове твари која ће бити у вечности Божјој вечна и за све векове.
Друга хоранска фреска има двоструки карактер. Васиона је двосмерна. Анђео је
држи као свитак, али она као да се формира у облик круга и сфере, тако да показује неку
своју двоструку природу или многоструку природу. Зато људи и праве толико много
представа, па и ликовних, о изгледу васионе, али оног момента када дођу до њеног лика
она као да се преобликује. Као у предањској причи у којој је слуга кнеза Авгара кренуо да
ослика Господа и када би таман помислио да је погодио угао и лик одједном пред њим би
се тај Божји лик преобразио да он никако није могао од светлости и преображаја да ослика
лик Господњи, све док му Господ није принео свој лик на платно и оставио отисак свога
лика. Тако као да се по Божјем руководству понаша и сама васиона. Када таман
помислимо да смо о њој успели да донесемо неки суд и спознају васиона се преобрази и
ми као да морамо да је проучавамо из почетка. Све до онда докле Христос Наука Божја не
утисне лик васионе у наша срца и у нашу спознају као што је учинио и на ове две фреске.

Зато понекад толико теорија и нагађања у вези васионе. Зато су богопослани научници и
богонадахнути фресконаукописци примили од Бога како да представе и како да осликају
васиону. Осликали су је онако како је Божја наука хтела, она Божја наука која је ту
васиону створила и обликовала.
У једном откровитељском излагању које има црте једног пророчког назачење Јован
Богослов казује:
''И видјех, и гле, јагње стајаше на гори Сионској, и с њим сто и четрдесет и четири
хиљаде, који имаху име оца његова написано на челима својима. И чух глас с неба као
глас вода многијех, и као глас грома великога; и чух глас гудача који гуђаху у гусле своје.
И пјеваху као нову пјесну пред пријестолом и пред четири животиње и пред
старјешинама; и нико не могаше научити пјесне, осим онијех сто и четрдесет и четири
хиљаде који су откупљени са земље. Ово су који се не опоганише са женама, јер су
дјевственици; они иду за јагњетом кудгод оно пође. Ови су купљени од људи првенци
Богу и јагњету. И у њиховијем устима не нађе се пријевара, јер су без мане пред
пријестолом Божијим'' (Откр. 14, 1–5).
Први појмовни склоп који нас интересује јесте ''научити пјесне''. То нас некако
враћа на Мојсија и на његову песничку науку и на његову одредницу да је Господ Песма.
Али ко су ових сто четрдесет четири хиљаде Научника Песме, оних који су Научили
песму Речи Божје? Можемо се усудити да претпоставимо да су то сви Свети Оци и
Учитељи Цркве који ће се појавити у историји Цркве. Онда то су сви свети мученици,
бесребреници, подвижници и сви богоугодници. Дакле Свети Оци и Учитељи јесу они
истински Научници Песме Господње која је сами Логос Божји–Христос.
Ако узмемо да је само на Седам Васељенских Сабора учествовало укупно негде
око 2000 Светих Отаца видимо да тај број није се ни приближно остварио. Наравно ту су и
Оци прва три века, ту су и Оци који су се појавили после Васељенских Сабора и они који
су живели у време Сабора, а нису учествовали. Када бих све сабрали видели би да тај број
није ни приближан да се оствари. А Свети Оци јесу Научници Божји, они су највише ти
који су Научници Песме Богологоса. Наравно ни број 144000 не морамо узимати
буквално, јер он може означавати и одређену целину и одређено заокружење. Али и ако се
узме баш као прецизна цифра онда овај број Учитеља Науке Божје тј. Светих Отаца и
Учитеља Слова треба тек да се оствари и да се испуни. Они су ти који стоје у Науци
Божјој по визији Јована Богослова у једној небоземној равни. Они су били научници
Науке Божје и док су живели у земљској равни као што су и постали научници Песме
Господње у небеској равни певајући Науку Божју пред престолом Божјим, пред Јагњетом
Божјим = Логосом, Словом, Речју Божјом.
Тако Откривење Јованово прави и један основ најављујући појаву научника Науке
Божје у историји који ће бити заступници Васељенске Науке Цркве и који ће непрестано
сведочити научноизворни пут Науке Божје као оне која је наука свих наука и као оне која
је наука над наукама. Зато и ова визија Јованова делује као један знак за сагледавање
Извора Науке који је небески, али који непрестано струју кроз земљаску раван и чији

богонадахнути носиоци јесу научници Науке Божје. Ова визија не само да указује на
Извор Науке Божје, него и на стајање научника Божјих у Науци Божјој и њихово смело
сведочење које ће се десити у историји, у којој ће њима свишег бити предана Наука Божја
да је саопштавају читавом свету.
У својим последњим поглављима Откривења Јован је изнео и неке крајносне визије
у којима је заиста згуснуто много поука и порука:
''И послије овога чух глас велики народа многога на небу гдје говори: Алилуја!
спасеније и слава и част и сила Господу нашему; Јер су истинити и прави судови његови,
што је осудио курву велику, која поквари земљу курварством својијем, и покајао крв слугу
својијех од руке њезине. И другом рекоше: Алилуја! И дим њезин излажаше ва вијек
вијека. И падоше двадесет и четири старјешине, и четири животиње, и поклонише се Богу
који сјеђаше на пријестолу, говорећи: Амин, алилуја! И глас изиђе од пријестола који
говори: Хвалите Бога нашега све слуге његове, и који га се бојите, и мали и велики. И чух
као глас народа многога, и као глас вода многијех, и као глас громова јакијех, који говоре:
Алилуја! јер царује Господ Бог сведржитељ. Да се радујемо и веселимо, и да дамо славу
њему; јер дође свадба јагњетова, и жена његова приправила се; И дано јој би да се обуче у
свилу чисту и бијелу: јер је свила правда светијех. И рече ми: Напиши: благо онима који
су позвани на вечеру свадбе јагњетове. И рече ми: Ове су ријечи истините Божије. И
паднувши пред ногама његовима поклоних му се; и рече ми: Гле, немој, ја сам слуга као и
ти и браћа твоја која имају свједочанство Исусово. Богу се поклони; јер је свједочанство
Исусово Дух пророштва. И видјех небо отворено, и гле, коњ бијел, и који сјеђаше на њему
зове се вјеран и истинит, и суди по правди и војује. А очи су му као пламен огњени, и на
глави његовој круне многе, и имаше име написано, којега нико не зна до он сам. И бјеше
обучен у хаљину црвену од крви, и име се његово зове: Ријеч Божија. И војске небеске
иђаху за њим на коњима бијелијем, обучене у свилу бијелу и чисту. И из уста његовијех
изиђе мач оштар, да њиме побије незнабошце; и он ће их пасти с палицом гвозденом, и он
гази кацу вина срдње и гњева Бога сведржитеља. И има на хаљини и на стегну своме име
написано: Цар над царевима и господар над господарима. И видјех једнога анђела гдје
стоји на сунцу и повика гласом великијем говорећи свима птицама које лете испод неба:
Дођите и скупите се на велику вечеру Божију, да једете меса од царева, и меса од војвода,
и меса од јунака, и меса од коња и од онијех који сједе на њима, и меса од свију
слободњака и робова, и од малијех и великијех. И видјех звијер и цареве земаљске и
војнике њихове скупљене да се побију с онијем што сједи на коњу и с војскама његовијем.
И би ухваћена звијер, и с њом лажни пророк који учини пред њим знаке којима превари о
не који примише жиг звијерин који се поклањају икони њезиној: живи бише бачени обоје
у језеро огњено, које гори сумпором. А остали побијени бише мачем онога што сједи на
коњу, који изиђе из уста његовијех: и све се птице наситише од меса њихова'' (Откр. 19)
Прво што је битно да је Име онога на коњу јесте Реч Божја. Дакле историјска
победа Науке која је Реч Божје је неминован. Ту имамо и симбол белог коња. Он
симболише Цркву Речи Божје. То такође симболише и жена Јагњетова (Речи Божје). Све

укупно то је и победа Васељенске Науке Цркве. Победа нада силама антинаучним,
антисловесним, антиречитим и на крају антибожним. Звер и лажни пророк јесу они који се
представљају да су носиоци науке, али они су у истину носиоци антинауке и ненауке.
Наука Речи Божје која јесте Васељенска Наука Цркве односи историјску победу над
антинаучним и антибожним и антиизворним силама у овом свету.
Тако и један српски мислилац, интелектуалац, ерудита, па и научник, Миодраг
Павловић прави овакве закључке по питању Јованове књиге Откривења: ''Апокалипса је у
том смислу нека врста биланса, завршног рачуна и представља аналитичку реторику. Она
је таква какву је видимо у хебрејском предању и како је из њега преузета и стављена у
Нови Завет, ближа научној аналитичности него митском мишљењу и предању. У
Апокалипси завршни бог постаје научник.''35
Ова његова студиозна закључивања разбијају сваку илузију о Откривењу коју
имају одређени верски фанатици, окултне и субрелигијске вође, разни псеудомистици, али
и они који Откривење схватају буквалистички без једног дубљег расуђивања. По
Павловићу Откривење је пре свега књига Науке и као таква она има тај научни резултат.
Они који је схватају као неко френтично – катастрофично лудило мораће да се врате на
дуга и поновна проучавања овог врло научног списа. Павловић је дао и неке скице
богонаучног излагања у Откривењу, али и приказ језика књиге Откривења који је по њему
изразито научан.
Тако и ми завршавамо ово поглавље о Науци у Откривењу која нам показује на
један визиографски начин и Извор Науке и научнике Науке Божје и Васељенску Науку
Цркве и Божју Реч као науку свих наука и науку над наукама.
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12. Одређени нацрти светоотачког схватања Науке
Већ смо донекле добили најаву светоотачке епохе у поглављу о Откривењу. Најаву
појаве светоотачког таласа у историји људског рода и људске цивилизације. Ова епоха
захвата период од I до XV века нове ере. Богочовечанске ере. Како би могли почети ово
расуђивање о Светим Оцима?
Свети Оцу јесу свечовечанске личности које су у себи објединиле све људске
способности, али и све људске могућности. У том огромном пољу могућности налазе се и
спектар свих духовни облика и образаца као што су: књижевност, философија, наука,
богословље, уметност и мноштво других. Ми ћемо се у овом поглављу позабавити
истраживањем тог научног обрасца код Светих Отаца, одређеним цртама тог научног
обрасца, али и схватањем Науке код Отаца уопште, Науке као универзалне поуке и поруке
људском роду. У својој свечовечанској свеобухватности они су заузимали став који је био
став универзалног присуства науке у свим народима, јер су сматарали да је Наука
универзална баш зато што је богодарована. Будући да долази од Бога који је Бог и
Јеврејима и незнабошцима сматрали су да треба проучити све науке или обрисе науке који
су и други народи изнедрили стално се при том осврћући према изворнонаучном
сагледавању Науке као оне која сама долази из врела богопознања. Реченица једног од
Светих Отаца, кога ћемо у каснијем проучавању поменути, врло је важна за научни поглед
и поглед на науку Светих Отаца:
''Ипак, јасно је, да уводне науке, исто као и философија, происходе од Бога; ...''36
Ова реченица јасно показује ту божанску универзалност науке. Свака наука која је
настала у било којој култури или цивилизацији: јеврејској или незнабожачкој, долази од
Бога и богодана је и богодарована. Зато је дужност Светих Отаца, а многи од њих су у
томе успевали, да на један свечовечански начин и једним свечовечанским замахом
истраже и упознају све те научне обрасце и научне облике. Јер ако Бог хоће да се сви
људи спасу и да дођу у познање истине (1 Тим. 2, 4), онда он хоће да се спасу и преобразе
њихови научни погледи и да се дође уоште до познања да све науке долазе од Науке, од
изворне и првобитне Науке свих наука.
Наравно морамо одмах нагласити да ћемо се ми у овом поглављу, као што смо и
ставили у наслову, бавити само одређеним нацртима светоотачког схватања Науке и како
су оне формирали одређени метотодолошки пут и како су успоставили ту скицу Науке.
Неизводљиво је исцрпети не само све научне погледе свих Отаца, него и научне погледе
само једног од њих, јер њихов свечовечански захват је безгранично неизмерљив.
Почећемо са тим првовековним светоотачким сагледавањима Науке.
Први од њих јесте апостол Варнава (ум. 61). Он је за собом оставио одређени број
записа у којима до детаља дефинише Науку онако како су је касније схватили сви Оци:
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''(II)3. Када све ово бива и остаје у односу према Господу чисто, онда се заједно са тим
радује и мудрост, разборитост, разумност (επιστήμη = наука), знање (γνώσις).''37;
''(IX)7. Према томе, схватите, децо љубави, ο свему подробно: да је Аврам, који је први
увео обрезање, обрезивао (дом свој) гледајући духом унапред на Исуса, и (тада) је он
примио науку ο три слова. 8. Јер се каже: „И обреза Аврам из дома свога осамнаест и три
стотине људи". Α које је то познање које му је (тиме) дато? Ево, научите га: Речено је
најпре „осамнаест", па после тога додато је „триста". Из броја „осамнаест": I = десет
(δέκα); Η = осам (οκτώ) — имаш име ИСУС (ΙΗσοϋν). Α зато што ћe крст у виду Τ имати
благодат, додао је и „триста" (Τ = τριακόσια). Према томе, са она два слова (IH) показује
Исуса, са овим једним словом (Т) — крст (Његов).''38
''(IX)9. Зна (то) Онај Који је ставио у нас усађени дар (εμφυτον δωρεάν) Своје науке.
Нико правилније (γνησιώτερον = из-ворније) није научио од мене ту реч (науке = вере), али
знам да сте и ви достојни тога.''39; ''(XVI)9. Како? (Кроз) реч вере Његове, позив обећања
Његовог, мудрост наредби (Његових), заповести науке (Његове) — Он сам у нама
пророкујући, Он у нама обитавајући, нас који смо поробљени смрћу, Сам отварајући врата
храма, то јест уста, дарујући нам покајање, уводи у храм непропадљиви.''40
''(XVIII)1. Толико, дакле, ο овоме. Пређимо сада и на друго знање и учење. Постоје
два пута науке и власти (διδαχής και εξουσίας): пут светлости и пут таме, и између та два
пута разлика је велика. На једном су постављени светионици (φωταγωγοί) анђели Божији,
а на другом анђели Сатанини. 2. Овај је Господ од векова и у векове, а онај је кнез
садашњега времена безакоња.''41; ''(XXI)6. Α будите Богом научени, истражујући шта
тражи Господ од вас; и чините то, да бисте (то) и нашли у дан суда.''42
Из ових исказа Варнавиних имамо више него довољно духовног садржаја да бисмо
схватили почетке схватања Науке на један светоотачки начин. На крају Варнава
заокружује и испуњава све своје наукословне поставке речима: ''будите Богом научени,
истражујући шта тражи Господ од вас''. Ове речи тачно показују шта је и научни метод и
циљ истраживања код оних који иду путањом науке Господње. Тако и писац Дидахија (70
године) у свом делу указује највише баш на науку Господњу:
''Наука Господња народима преко Дванаеторице Апостола.''43
''Наука пак ових речи је ова: 'Благосиљајте оне који вас куну, и молите се за
непријатеље своје', а постите за оне који вас гоне.''44
''VI. (1) Пази да те неко не заведе са овога (правога) пута науке (Господње), јер те
(такав) учи мимо Бога.''45
37

Варнавина посланица, Верујем орг.
Исто
39
Исто
40
Исто
41
Исто
42
Исто
43
ДИДАХИ – УЧЕЊЕ ДВАНАЕСТОРИЦЕ АПОСТОЛА, Верујем орг.
44
Исто
45
Исто
38

''XI. (1) Ако (вам) пак ко дође и учи вас свему овоме што је напред речено, примите
га. (2) А ако тај који учи скрене, и почне да учи другу науку да би покварио (ову науку),
онда га немојте слушати; а ако (учи) да би умножио правду и познање Господње, примите
га као Господа.''46
Међу овим писцима је и Климент Римски (ум. 101), наследник апостола Петра на
месту епископа Рима. Иако у својим списима он има доста наукословних поставки
издвојићемо један који на најнепосреднији начин представља суштину схватања науке на
један изворнонаучни начин показујући тај извор најдиректније могуће: ''На све ово смо
вас утолико рађе подсетили што знамо добро да пишемо људима верним и разборитим и
удубљеним у речи науке Божије.''47
Долазимо до појма ''науке Божије'' и тиме имамо по први пут овако јасно и јавно
обзнањени смисао Науке које је излаган од Неопалиме Купине па до Климента. Наука
Божја јесте Извор сваке науке и она је смисао и пут сваке науке, она је циљ сваке науке,
почетак и свршетак сваке науке. Ово је појам који најкраћем излаже схватање науке на
светоотачки начин и гледање свих наука кроз призму науке Божје.
Свакако Свети Отац који такође завређује да буде помењен јесте Игњатије
Богоносац (1. век – 107), дечак кога је Христос држао у наручју када је хтео да покаже чије
је царство небеско. И он је у својим записима оставио нам поуке које се тичу одређења
науке у светоотачком предању:
''Сви ви, дакле, прихвативши једну исту нарав Божију (понашање слично Богу),
поштујте један другога и нека нико не гледа на ближњега (само) по телу, него једни друге
у Исусу Христу свагда љубите. Нека међу вама не буде ичега што вас може разделити,
него се сједините са епископом и председавајућима - за образац и наук бесмртности.''48
''Стога, немојмо бити неосетљиви за његову доброту (Рм. 2,4). Јер ако би се Он
угледао на нас, по ономе што чинимо, онда нас више не би било. Зато, поставши његови
ученици, научимо се живети по Хришћанству.''49
Дакле наука Божја јесте наука Бесмртности и зато смо дужни Научити се живети
по Хришћанству тј. упознати шта то Хришћанство јесте: Извориште из кога долази и
Наука. По Игњатију том Науком смо дужни живети, а не као неки који одређену науку
проповедају, али се ње не држе у животу. Ова Наука је живот (=бесмртност) сам.
Пред нашим очима се појављује личност Светог Оца Јустина Философа (105 – 165),
који је такође и назван Мучеником. Јустин је имао назив Философ, назив који је још
античком свету, као неку врсту титуле и другог имена, носио само Аристотел. Дакле у
паганском – римском свету Јустин је био виђен да постане нови Аристотел. Али тај, да
тако слободније кажемо, инкарнирани дух Аристотела је постао Хришћанин. Само Бог зна
не би ли и Аристотел, да је доживео епоху Боговаплоћења, и сам постао хришћанином.
Али ако је овај Јустин неко ново отелотворење Аристотела, онда би са доста смелости
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могли да закључимо да би и Аристотел тако поступио. У својим Апологијама Јустин нам
је оставио доста исказа који се тичу науке. Ми ћемо издвојити неке од њих:
''Императору Титу Елију Адриану Антонину Побожном Августу Кесару његовом
сину Верисиму философу и Луцију философу, рођеном сину Кесаровом и усвојеном сину
Благочестивог, љубитељу наука, свештеном сенату и целом народу римском, обраћам се
овом апологијом и молбом за људе из свих народа које безразложно и неправедно мрзе и
прогоне ја, који и сам јесам из њиховог броја, Јустин, Присков син, Вакхијев унук, родом
из Флавије Неапољске у Сирији Палестинској.''50; ''Ево, укратко ћу само о томе шта ми
очекујемо, а чему нас је Христос научио и шта проповедамо.''51
''Нама је, пак, предана истина да Бог нема потребе за материјалним приносима
људи Он који, како видимо, сам све дарује нама. Ми смо научени и убеђени смо, а тако и
верујемо, да су њему мили само они који опонашају његова савршенства чедност, правду
човекољубије, и све достојно неизрецивог Бога. Такође смо научени да је Он добротом
својом у почетку све створио из безобличног вештаства, човека ради, и да човек ако се
покаже својим делима достојан његовог назначења, бива удостојен живота и царствовања
са њим и постаје слободан од трулежи и страдања.''52; ''Научени смо да постоји један
начин поштовања, достојан Бога да то што нам је Он дао за храну не спаљујемо на ватри,
него да користимо за нас лично или да делимо онима којима је потребно, а њему, као знак
захвалности, да приносимо свечана богослужења и појања: за то што смо створени, за
дарована нам средства која помажу нашем благостању, за разноврсне плодове, за погодно
време; умољавамо Га да и нас васкрсне за нетрулежност сходно нашој вери у њега. У томе
нам је учитељ сам Исус Христос који се ради тога и родио и био разапет у време Понтија
Пилата, управитеља Јудеје, у време Тиберија Кесара; и ми знамо да је Он Син самог
истинитог Бога и стављамо Га на друго, а Духа пророчког на треће место.''53; ''Али да ви не
бисте помислили како вас ја обмањујем и заводим својим мудровањем, ја сам
благоизволео да пре излагања својих доказа, наведем неколико цитата из учења самог
Христа; а вама, као силним владарима, предстоји да истражите да ли смо ми томе добро
научени и да ли истину проповедамо! Његове поуке беху кратке и садржајне; Он није
софиста, а реч његова је сила Божија.''54; ''А ми смо научени да сви они који се приближе
Богу задобијају бесмртност светошћу живота и врлинама, док сви они који живе
неправедно, а не покају се, верујемо, мучиће се у вечном огњу.''55
''Уосталом, нека вам је на знање истина коју ми проповедамо и којом смо научени
од Христа и предходећих му пророка; све то, древније је од свих ваших писаца.''56
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Из ових речи Јустинових јасно нам је представљена наука Христова и та Наученост
која долази од самога Господа. Али Јустин у уводу покушава то да предочи онима који су
љубитеље науке. Зашто? Зато што истински наукољупци желе у својој љубави да дођу до
извора Науке и у том правцу Јустин их у својој Апологији доводи до тог Извора указујући
на то да се та Наука коју сви наукољупци траже оваплотила и да је истинским
наукољупцима преостало да се тој Науци препусте.
Јустин у свом излагању, онако у ходу, указује им и на оне другостепене плодове
научног истраживања, којим су обично заинтересовани они који су тек пошли путем
Науке или они који су неуки и ненаучени и онда ономе што је другостепено дају
првостепену важност. У том свом ходу Јустин им објашњава прве стихове књиге Постања.
Он каже да је Бог у почетку створио ''безоблично вештаство''. Како је овом
новоназначеном Аристотелу било јасно оно што многим буквалистима није јасно ни до
данашњег дана. Овај новоназначени Аристотел, што указује да би то и онај старовековни
Аристотел схватио, схвата одмах, а то је да у књизи Постања створена Земља у почетку
јесте безоблично вештаство (твар) из кога онда Бог ствара и обликује све остало. И то
Јустин предочава својим паганским саговорницима.
За нас ће такође бити занимљив и исказ из Посланице Диогнету (2. век) непознатог
писца:
''Сматрам, дакле, да си се довољно научио зашто се Хришћани с правом удаљују од
опште (= Јелинске) бесмислености и заблуде и од Јудејског ритуализма и сујетности.''57
Заправо ми и хоћемо да ставимо нагаласак на овај први део реченице и то на део: да
си се довољно Научио зашто се Хришћани. Писац посланице крајње поједностављује
значење појма Науке. Наука је оно што научава, што учи. Самим тим писац је овај појам
до крајних граница у својој једноставности универзализовао. Заправо све је наука или све
је нека наука. И наука је улазак у одређени садржај, у одређени састав. Онај који је
Научио он је стекао одређену науку.
Сада се осврћемо на дело Светог Оца Иринеја Лионског (140/45 – око 202), тачније
на једно његово излагање:
'' 9. Свет је овај окружен са седам небеса у којима
обитавају силе и анђели и арханђели служећи Богу
Сведржитељу и Творцу свега; и то чине не по
његовој потреби, већ како сами не би били празни и
беспослени и без благодати. Стога је и Дух Божји вишеструк у свом дејству и служење Његово је, како и
пророк Исаија броји, у седам облика, док почива над
Сином Божјим, који је Реч у свом доласку у обличју
Човека. И Дух Господњи, говори пророк (Исаија 11,
2-3), на њему ће почивати, дух мудрости и разума,
дух савета и силе, дух спознаје и богопоштовања
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и страха Господњег дух ће га испунити. Према
томе, прво је небо од врха, и које је покров небесима осталим, небо премудрости; друго, за њим, разума, треће, савета; и четврто, избрајајући одозго, небо
силе, пето, знања, шесто, богопоштовања, и седмо,
овај свод над нама је небо страхом испуњено од Духа
који светлошћу озарује небеса. Тако је и Мојсије, као
слику овога, примио свећњак са седам свећа, које
пламте непрекидним пламеном у светилишту. И по
слици небеса он установи богослужење, како му Реч
каза: И гледај, те начини све по слици која ти је показана на гори (2. Мојсијева 25, 40).''58

Ова космографија коју је изнео Свети Отац Иринеј Лионски јесте на један одређени
начин приказ како се у светоотачком предању тумачи Божје стварање. Васиона има седам
слојева у виду седам небеса. Видимо да је васионски поредак седмослојан. У савременим
одређеним астрофизичким теоријама откривена су нека четири слоја васионе: материја,
антиматерија, невидљива енергија и тамни ток. О њима се још увек нагађа и оне су још у
виду претпоставке. Међутим код светога Иринеја оно што је богопредано с тим нема
погађања и нагађања. То што је богопредано то је и Иринеј изложио. Направићемо и један
сликовити приказ кроз одређени фрескопис који ће нам то на још један начин
представити:

Слика 3. Манстир Лесново (14. век)

58

Свети Иринеј Лионски: Изложење апостолске проповеди, Каленић, издање Шумадијске епархије, 3/2009,
стр. 4

На овој фресци у десном доњем углу представљен је васионски поредак који има 6
прстенова и центар који би требало да је седми слој. То је отприлике слично ономе што је
изложио свети Иринеј. На још једној фресци ћемо видети такву једну тему:

Слика 4. Монореал (11. век)
И ова фреска у много чему подражава космографију Иринеја Лионског, али и
космографију Премудрог Соломона и премеравања Круга над Безданом. У сваком случају
ово је био један иконографски начин који би требао да изобрази оно што је Иринеј
Лионски саопштио. По његовим неким параметрима савремене теорије и проучавања
требале би тек да открију преостала три слоја васионе, премда нису до краја упознали ни
остала четри. Ово дубоко сведочи колико је један Отац са својим стајањем у науци Божјој
далеко испред свог, па и овог времена. Његова наука је непосредна Божја Наука и он
припада оној групи личности за које Климент Римски каже да су ''удубљени у речи науке
Божије''. Тако и Иринеј Лионски јесте тај непосредни научник Науке Божје који је у
својим делима из врела богопознања напајао се и који је тим напајањем изнео и многе
корисне другостепене информације о васионском поретку показујући да кроз дело Творца
ми упознајемо и Творца самог и да Онај кога тражимо, у чијој Науци стојимо и који је

сама Наука свештедро нам даје да се упознамо и са његовом творевином и са Његовим
деловањем у њој.
И док код Иринеја имамо то непосредништво Божја науке, дотле код Светога Оца
Климента Александријског (150 – 215) имамо то посредништво Божје науке илити
другачије речено: имамо Божју науку кроз друге науке, Божју науку виђену у другим
наукама, Божју науку у другим наукама и Божју науку као извориште свих наука.
Климента смо цитирали на самом почетку када смо говорили да науке као и философија
происходе од Бога. Климент је прави пример тога како научници Божје свенауке – Свети
Оци имају у себи Богом задобијену радозналост и знатижељу, жељу и радост према знању.
Зато они из те свечовечанске знанољубивости и других научних и духовних образаца желе
да упознају те обрасце. Не, како то неки теоретичари мисле, да они користе ''спољне
науке'' као неке протезе којима би да попуне неки свој недостатак, него баш из свепуноће
Божје свенауке коју имају они желе да излију Благодат те Свенауке и на оне науке које су
упознали, желећи да их преобразе и желећи да покажу да су све те науке у ствари духовни
токови који се уливају у главни ток Божје науке и да све оне имају извориште своје науке
у тој врхунској Божјој науци. Пут помало заоколан, али допао је једног Светог Оца који је
све то могао да изнесе. Иначе Климен је похађао одређене хришћанске дидаскалионе који
су се разликовали од грчких академија и јеврејски рабинских училишта. У тим
дидасаклионима Климент је и научио оне речи апостола Павла по којима се ништа не
одбацује што се Божјом Речи (Науком) и молитвом освећује. То је Климент и урадио. Он
је Божјом науком осветио све те духовне обрасце и тиме у њима осветлио онај првобитни
богонаучни извор. У својим проучавањима Климент је показао све дотадашње духовне
напоре свих народа које је знао: Халдејаца, Египћана, Феничана, Грка, Етрураца и многих
других59. Ипак Климент у свом закључивању долази до онога до чега је и дошао у свом
претпостављању, а то је да све уводне, па и главне науке происходе од Бога.
Пред нама се отвара дело још једног Светог Оца Иполита Римског (170 – 236). И
овај Отац указао је на неке научне пресеке: ''Они не пророковаху својом сопственом силом
и - у томе, наравно, нимало нисам у заблуди - не проповедаху оно што сами жељаху, но,
пре свега, Логосом беху умудрени на прави пут, а затим виђењем правилно преднаучени
беху будућем, и, тек потом, задобивши пуномоћје, они отпочињаху да казују оно што
искључиво њима јединима би од Бога откривено.''60
''Реци ми, блажени Данило, дометни ми убеђености, вапијем ти! Ти пророкујеш о
лаву у Вавилону, (у том Вавилону) у коме ти сам беше заробљеник. Ти говориш и о
медведу: заиста, ти тада још беше у свету и виде оно што се дешаваше (са њим). Затим,
говориш и о рису: а откуда си о томе могао знати? Јер тада већ беше мртав. И ко те научи
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томе, ако не Онај Који сатка тебе у утроби матере, то јест Логос Божији?''61; '' И ми видимо
све ово и прослављамо Бога, тобом научени.''62
Пророком Научен о најзначајним тајнама Божјим о судбини овог света Иполит
долази и до идеје о преднаучености. Преднаученост о будућем јесте оно што је саопштено
у Откривењу и у Књизи пророка Данила. Иполит се највише ангажовао на тумачењу тих
текстова препознавајући их као одређене Божје нацрте историје који су људима предани
по доласку Божјем. Он те нацтре препознаје и у времену у коме живи, зато што ти нацрти
као што су Данилов и Јованов текст односе се и на прошлост и на садашљост и на
будућност, али будућност у којој ће победа Цркве Божје се десити баш у историјској
равни, победа у односу на све антисиле и противенергије.
И Свети Отац Кипријан Картагински (200 – 258) има једну реченицу која у
најкраћим цртама осликава Науку схваћену на један светоотачки начин: ''А ово предрага
браћo бива стога штo се не враћају извору истине, не слуша се глава нити се врши наука
небескoг учења.''63
Речи као што су ''извор'' и ''наука небеског учења'' апсолутно нас враћају на
изворнонаучне поставке извора све науке и присуства небеске науке у свим наукама.
Заправо није против извора Науке то када се гаје разноразни научни облици, када се трага
и истражује у свим правцима, него је протви науке то када се за извор тих научних облика
не узима истински Извор него се Он заобилази у одговору како је одређено научно
решење настало. Зато ове речи Кипријанове јесу тумачење у том правцу: вратити се на
Извор Истине и вршити Науку небеског учења.
Сада долазимо до једног од значајних Светих Отаца Антонија Великог (251 – 356).
Антоније Велики познат као оснивач монашког живота, по некима стручањацима није био
ни писмен, али је зато покренуо такве духовне промене да се то и данас види.
Александријска школа која не неки начин од њега долази јесте школа која је прва почела
да одваја речи у реченици, да користи знакове за интерпункцију. Сам Антоније, иако,
неписмен оставио је одређен низ поука које су његови ученици забележили и у њима има
одређених научних нацрта:
''Немојте се чудити слушајући о врлини и не чудите се због тог имена. Јер, то дело
није далеко од нас и није изван нас, већ у нама. Јелини иду у туђе крајеве и плове преко
мора да би изучили науке, а нама није потребно да идемо у туђе крајеве ради Царства
небеског, нити да пловимо преко мора због врлина. Господ је показао да је то излишно,
говорећи: Гле, Царство Божије унутра је у вама (Лк.17,21). ''64; ''Уосталом, ако се човек
наоружа трпљењем и непоколебивом верношћу заповестима Божијим, Дух Свети ће његов
ум научити . . .''65; ''Није вам непознато да се непријатељи истине непрестано труде да
потру истину. Бог је од самог почетка саздања света у свако време посећивао твар Своју и
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оне који су му као Саздатељу приступали од свег срца учио како треба да га поштују.
Међутим, када су, услед страсности плоти и злобе непријатеља који нас нападају, добра
стремљења душе изгубила силу и када људи не само да нису могли да се избаве од грехова
и да се врате у првобитно стање, него ни да схвате шта им је својствено по природи и
назначењу, Бог је учинио милост и научио их истинском богопоштовању кроз писани
Закон. Када, међутим, ни то није помогло и видећи да се рана шири и да захтева одлучно
лечење, Бог је одлучио да пошаље Сина Свог Јединородног, који и јесте Јединствени
Лекар наш.''66
Ученик Светога Антонија, Атанасије Велики (296–373), једна узвишена књижевно–
философско–богословско–научна личност, оставио је такође за собом одређене научно–
истраживачке и научно–методолошке записе: ''Јер, Закон није био само за Јевреје, нити су
пророци само због њих били послати (премда су они Јеврејима били послати и Јевреји су
их гонили), али су пророци ипак свима представљали свештени наук како би сва васељена
познала Бога и живљење по души.''67; ''Јер, ако, као што можемо видети, у њих више нема
ни цара, ни пророка, ни Јерусалима, ни жртве, ни виђења, и ако је сва земља преиспуњена
познањем Бога, а идолопоклоници напуштају безбожност, те кроз Логоса, Господа нашега
Исуса Христа, прибегавају Богу Авраамовом, онда је и најбезочнијима јасно да је дошао
Христос, да је Он све обасјао Својом светлошћу и да нас је Својом истинском и
божанском науком поучио о Оцу.''68; ''Али, кад су приступили учењу Христовом, тада су
на чудесан начин напустили суровост убиства и више нису размишљали ратнички, јер се
наука Христова уистину дотакла њиховог ума; тада је за њих све постало мирно, а њихове
жеље се усмерише према пријатељству.''69; ''Ово, свакако, није неистинито, јер варвари,
којима је урођена осионост, и сада приносе жртве својим идолима, владају се обесно једни
према другима, и ниједнога часа не могу да буду без мача; али, кад чују науку Христову,
они сместа, уместо у борбу, хитају да обрађују поља, и уместо да припасују мач, они руке
пружају на молитву; и уопште, уместо да војују измећу себе, они се сада наоружавају
против ђавола и против демона, супротстављајући им се целомудреношћу и врлинама
душе.''70; ''Оне којима су се раније клањали, сада напуштају; а Христу, Коме су се
распетоме ругали, сада се клањају и исповедају Га као Бога. Они које су они боговима
називали, сада беже испред знака крста; распети Спаситељ се у васколикој васељени
открива као Бог и као Син Божији, док оне богове којима су се клањали, сада и сами
Јелини одбацују као срамне. Они који Христову науку прихватају, проводе целомудренији
живот од ових.''71
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'' Познању побожности и истине о свеколиком свету не мора нас поучавати нико од
људи јер је то знање по себи доступно - оно само свакодневно кличе кроз дела Божија, а у
науци Христовој показује се блиставијим и од Сунца.''72
''Али, ако наук саме душе није по себи довољан пошто спољне ствари замагљују
ум, те душа није у стању да види како ваља, тада је, опет, знање о Богу могуће стећи из
свега онога што можемо видети; јер творевина својим поретком и својом складношћу као
речима говори и објављује свога Владику и свога Саздатеља.''73; ''Бог им је, дакле, све то
подарио не зато да им то буду богови, него да кроз њихове енергије сви народи познају
Бога, Саздатеља свега, као што је и речено. Јер, јудејски народ је још у старини имао већи
наук о Богу, будући да Га је познавао не само из дела стварања, него и из Светога
Писма.''74
''Није ли, можда, пошто је оповргао безбожништво незнабожаца и идолопоклоника,
божанствени наук престао и оставио човечански род да сам лута, и то без познања Бога?
Нипошто, . . .''75
Ови упути и речи Атанасија показују какву све укупно методологију треба да има
наука. Прво наука се стиче и у сагледавању дела Божјих, али и у проучавању и науци
богонадахнутих Књига. Тако да имамо одређено посредно – научно сагледавање
богомдано кроз природу, али и једно непосредно кроз проучавање списа. Свакако да
божанствени Наук, како каже Атанасије, није оставио људе без поуке и без научења, само
су различити путеви и облици Науке као такве.
Зато по овим научно – методолошким поставкама Атанасија Великог потребно је
проучавати и све незнабожачке списе, јер су незнабожачки учитељи проучавајући и
сагледавајући природне феномене и сами на један несвестан начин долазили до
информације о Творцу будући да су проучавали Његову творевину. Ипак, Атанасије
закључује да су Јевреји имали већи Наук о Богу, баш зато што су примали Божју науку
непосредно.
Пред нама се увелико отвара хоризонт IV века када светоотачка епоха има један
фантастичан узлет. Милански едикт је утврдио слободу хришћанима и упоредо с тим
светоотачка наука је доживела један изванредан раст. Кападокијски, александријски,
антиохијски, сиријски, италски, картагински, галијски, британски и други Оци показали су
сјај свих духовних снага, па и снагу Божја Науке коју су поседовали у себи. Ми не можемо
захватити све научно токове и све Оце који су у то доба стварали, али ћемо се потрудити
да дамо ипак неку слику научног рада Отаца тог периода. И научном пољу најзначајнији
су Василије Велики са својим Шестодневом и Јован Златоусти са својим Омилијама на
књигу Постања. Од њих ћемо и почети ово расуђивање.
Василије Велики (330 – 379) и Јован Златоуст (347 – 407) су истински научници
Науке Божје. Посветивши се књизи Постања они су открили велики број тајни те књиге.
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Прво ону су показали велику и узвишену озбиљност тог списа. Указали су на то да
тај спис није неки крбањ с којим свако може да барата овако или онако. Да би се тај спис
озбиљно проучио, изучио и научио био је потребан такав новостваралачки скок који би
довео до таквих новостворених откривења и открића која би довела до практично једног
преобликовања тог текста из ког би се формирали новопостањаски текстови. Такава
подвиг су извршили Василије Велики и Јован Златоусти. И такви текстови су се
формирали. Шестоднев и Омилије на књигу Постања.
У овом расуђивању прво ћемо кренути од конкретних коришћења појма науке у
самом делу. То ћемо учинити прво у Шестодневу Василија Великог: ''Ово семење
представља слику оних који изврћу науку Господњу, који не изучавају реч Божију како
ваља, већ развраћени учењем лукавога, мешају себе са здравим телом Цркве, како би из
потаје пренели своју болест и на оне који су без порока.''76
Ово је универзална представа како наука бива злоупотребљена. Свака наука јесте
од Господа, али изопчаење и извртање сваке науке јесте антинаучна злоупотреба, јесте
злонаучје. Нема науке која није од Бога и нема злоупотребе која је од Бога. Наставићемо
даље у Василијевом наукопредстављању: ''Зашто ово говорим? Зато што нам предстоји да
испитамо и размотримо питање о устројству васељене и о постанку света; а наше
истраживање не заснива се на мудрости овога света, већ на ономе чему је Бог научио
Свога слугу, говорећи му лицем у лице, а не у каквим загонеткама.''77; ''Дакле, у тој честој
промени облика постоји некакав неизрецив наук премудрога Творца; наиме, та промена
нам пружа јасан пример наше природе; односно казује да ништа што је човечанско није
постојано, већ да једно из небића напредује ка савршенству, а друго, пошто стигне до
властитог врхунца, и пошто у потпуности наврши своју крајњу меру, постепеним
опадањем се троши и пропада, и на концу се потпуно смањи и нестане.''78; ''Онај који нам
је подарио разум како бисмо, из најмањих ствари у творевини, спознали велику
премудрост Уметника који је све то саздао, нека нас удостоји да из великих ствари
појмимо још већи наук о Саздатељу.''79; '' Риба се не противи закону Божијем, а ми људи
ни Његову спасоносну науку не подносимо.''80; ''Сада слушај наук о души бесловесних
животиња.''81; ''Није нам, дакле, довољно оправдање да кажемо како оно што нам је на
корист нисмо научили из књига, јер уз помоћ неписаног закона природе поимамо оно што
нам може донети крајњу корист.''82; '' Никакво баштованско умеће нити икакво траварско
искуство није бесловесним живим бићима открило наук о томе шта им је корисно, већ
свака животиња по својој природи изналази путеве властитога опстанка, и поседује
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некакву неизрециву блискост са оним стварима које су у складу са њеном природом.''83;
''Никакво баштованско умеће нити икакво траварско искуство није бесловесним живим
бићима открило наук о томе шта им је корисно, већ свака животиња по својој природи
изналази путеве властитога опстанка, и поседује некакву неизрециву блискост са оним
стварима које су у складу са њеном природом. Све ово показује да природа свих живих
бића није примила никакав наук, па ипак, ништа међу њима није без реда и поретка, већ
све на себи носи трагове мудрости Творца, и собом сведочи да све што је саздано
способно је да се стара о своме опстанку. Пас, наиме, нема разума, али има осећање које је
једнако разуму. Јер, оно што мудраци овога света на једвите јаде изналазе, трошећи на то
већи део живота и занимајући се тиме, (мислим на сплет њихових мисли), пас показује да
је томе научен од природе.''84; ''Као што вели пророк: Чудесно је познање Твоје од мене;
односно спознавши себе, научио сам се величини Твоје мудрости.''85
Ово су само примери коришћења конкретног појма речи: наука, а сада ћемо
издвојити неке од исказа Василија Великог који и данас садрже такве увиде да засењују и
савремени духовни свет. Узмимо неки од примера. Наиме, Василије каже: ''Из онога што
смо малочас читали, јасно ћеш видети небо које, по речима пророка, стоји као шатор;
земљу, бескрајну по величини и по тежини, која сама на себи почива; ваздух који се
разлива, који је по природи мек и влажан, и који свему што га удише даје своју трајну
храну; а због своје тананости узмиче и раздваја се пред оним стварима које се крећу, тако
да не представља препреку за кретање кроз њега; видећеш ваздух који увек оптиче и лако
попуњава простор иза тела која га раздељују; видећеш природу воде, било оне која нас
храни, било оне која нам је дата због других потреба, и видећеш њено складно сабирање
на одређена места.''86
''У почетку створи БОГ небо и земљу. Помињући ово двоје, који представљају
крајности васељене, писац има на уму све што постоји; но, ипак се небу приписује
првенство у стварању и говори се о томе како земља друга прелази у биће. Све што се
између ово двоје налази, постало је заједно са овим крајностима.''87
Ово друго излагање објашњава прво излагање. Небо и земља немају значења која
им се буквалистички одмах приписују. Небо и земља су речи које изражавају све што
постоји или читаву творевину. Оне су, како Василије каже, крајности васељене. Самим
тим долазимо до првог излагања у коме се каже да је земља: бескрајна по величини и
тежини. Дакле није говор о једној планети или о тлу, већ је реч о целокупној твари.
Василије још каже да земља сама на себи почива. Али најзанимљивије је то што Василије
каже да је земља бескрајна по својој тежини. Не подсећа ли ово донекле на општи закон
гравитације? С обзиром да реч гравитација значи Тежа, онда земља као опис за општу
твар јесте она која има својство бескрајне тежине или теже. А бескрајна величина земље
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није ли сродна савременим разматрањима да је васиона настала из једне тачке која је
бескрајне густине. Тако да видимо да је научник Божје Науке онај који је Духом Светим
прендазначио и данашња савремена разматрања. А он је само покушао, и то Божјим
Духом успешно, да објасни књигу Постања. Тако и када објашњава појам Дан који се у
Постању користи Василије каже: ''Постоји и друго, веома значајно слово, које се преноси
скривеним предањем, о томе да је Бог, Који је саздао природу времена, одредио периоде
дана као мере и јединице за његово мерење, и мерећи га седмицама, заповедио да се
седмице стално понављају, бројећи тако проток времена. Седмицу, опет, сачињава један
дан који се понавља седам пута; а то је кружни облик, јер почиње од њега и завршава се
њиме. Веку је, дакле, својствено управо то, да се враћа у себе и да се нигде не завршава.
Због тога се почетак времена не назива првим већ једним даном, како би он и по свом
називу имао сродности са веком. Јер, оно што показује својство јединствености и
непричасности за другога, то се примерено и са правом назива једним. Иако нам, наиме,
Писмо представља многе векове, говорећи на више места век векова и векови векова, ипак
се ни тамо не набраја први или други или трећи век. Тако нам та места углавном указују
на различитости стања и разноврсних ствари, а не на опсеге и крајеве и прејемства
векова.''88
Дакле, реч Дан нема за циљ да представи одређени временски интервал, одређени
временски период, не. Она има за циљ да опише различита Стања и разноврсност Ствари,
што донекле и сама реч По – Стање описује.
И о простору Василије каже:
''Али оставивши на овоме месту свако типолошко и алегоријско тумачење,
покушајмо да, следујући вољу Писма, смисао таме прихватимо на прост и недвосмислен
начин. Но, ова беседа истражује и то да ли је тама саздана заједно са светом, и да ли је
старија од светлости, те зашто је лошије оно што је по постанку старије? Велимо, дакле, да
ни та тама нема своје суштинско постојање, већ да представља трпно стање ваздуха које
настаје због недостатка светлости. Али, без какве је то светлости светски простор
наједном остао, тако да тама буде над водом?''89
Тако се Василије изјашњава и о кружном кретању васионских објеката и настанку
светлости:
''Обрати, дакле, пажњу на то да ли је Мојсије речју обасјавају у довољној мери
изразио оно што је желео; јер, уместо светлети рекао је обасјавати. То, међутим, није у
опреци са оним што је досад речено о светлости. Јер, у почетку је створена сама природа
светлости, а сада је саздано то сунчано тело да буде носилац оне првостворене
светлости.''90
И о многим другим значајним стварима Постања Василије Велики је говорио у
свом Шестодневу за које би требала једна читава књига да би се приказали и такву једну
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књигу написао је као докторску дисертацију доктор Бојан Томић: Физика у Шестодневу
Василија Великог. Свесни смо да Шестоднев Василија Великог је са собом повукао многе
историјске закључке и многа будућа научна пренадзначења. Зато што научник Божје
Науке какав је Василије био није имао за циљ да се некоме допада или не допада, да се
прилагођава овој или оној интелектуалној моди, него да прати нит Науке Божје и да ту
Науку слободно сведочи свима.
И Јовановим Омилијама приступићемо исто као и Василијевом Шестодневу. И у
њима ћемо прво лоцирати сам конкретан појам науке, а онда ћемо указати на неке од
његових научних поставки: '' И као што учитељи, примајући децу од родитеља предају им
основе, а они који од њих преузимају децу саопштавају им савршеније науке, тако
поступише и блажени Мојсеј, и учитељ незнабожаца, и син грома.'' 91; ''А да би се уверио
да се овим снисхођењем приликом приповедања послужио због несавршености нашега
разума, гледај сина грома како, када је човечански род напредовао у врлини, више не
поступа тако, него слушаоце узводи вишој науци. Рекавши: Од искони беше Слово
(Логос) и Слово беше у Бога и Бог беше Слово, он додаде: Беше светлост истинита која
просветљује свакош човека који долази у свет (Јн 1,1.9).''92; ''Будући да сте богонаучени и
способни, по блаженоме Павлу, и друге упућивати (Рим 15,14), хајде да вас замолимо, да
ако икада друго, у време поста покажете велику по Богу бригу о врлини и да вам не буде
досадна беседа, ако вам сваки дан о истом говоримо.''93; ''То нам је наук да нам ни сада
плодове не дарује ни настојање земљоделаца, нити уопште труд који је неизбежан у
земљоделству, него пре свега тога реч Божја која земљи у почетку би упућена.'' 94; ''Када је
оделио небески свет, украсивши га звездама и створивши два велика светила, Он постави
крај дану. И каже: Би вече, и би јутро, дан четврти. Примети како за сваки дан то каже,
желећи да честом поуком божанске науке утврди у разуму.'' 95; ''Јер ако ви напредујете у
Господу и ако показујете преуспевање у духовној науци, велику ћете радост и нама
причинити.''96
Овде смо укратко показали тај низ делова у којима се конретно пoјављује појам
наука, али да погледамо неке интерсантне детаље који могу бити од значаја. На пример:
''Ни лађа никада не би могла без кормилара да сече морске таласе, нити војник да чини
ишта благородно ако га војсковођа не надзире, ни дом не опстаје без домаћина - а зар су
ова бесконачна васељена и поредак ових стихија могли тек тако да се крећу, а да не
постоји Неко Ко може свим да управља и Ко по Својој премудрости на окупу држи и
размерава све видљиво?''97; ''И тама, каже, беше над безданом и Дух Божји надношаше се
над водом. Који је смисао овога? Дух, каже, Божји надношаше се над водом. Мени се чини
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да ово значи да водама беше својствена некаква животна енергија и да вода не беше
просто стајаћа и непокретна, него покретна и да имађаше извесну животну силу. Јер оно
што је непокретно у свему је некорисно, а покретно је употребљиво за много шта.'' 98
Из ових редова видимо да Свети Оци нису имали визију васионе као неке куполе
над земаљском површином иза које је други свет, нити васионе као неке само завесе која
нешто крије. Они су имали визију бесконачне васионе, која је опет само једна тачка у
зраку Божанске светлости. Они се нису плашили појма ''бесконачна васиона'', него су
сматрали баш као што је Златоусти представио да је бесконачна васиона сама по себи
доказ Свемогућег Творца. Онда излагање о води као живој сили и енергији. За оно доба то
би можда било неразумљиво, али за данашњицу не баш. По данашњим закључцима науке,
водоник који је саставни део воде, јесте најзаступљенији елемнат у васиони и не само то
он је, по многим претпоставкама, и најстарији елемнт у васиони и да је био на самом
почетку настајања света. И овде видимо колико је прозирућа и антиципирајућа моћ
Светих Отаца: научника Науке Божје. После хиљаду и шесто година се потврђује оно што
су научници Науке Божје говорили у четвртом веку. Али ипак и ови научници науке Божје
су увек себи прописивали границу, јер су имали и то од Бога дато знање да знају да само
Господ зна до краја све, али да има оно што сам Господ зна и што људима открива и
казује. Једну такву одредницу богопрописане мере износи и сам Свети Отац Амврозије
Медиолански (334 – 397): ''Нема тога који тако смело приписује себи савршено
познавање небеске науке да мисли да поуздано зна све тајне, јер апостол Павле каже: Ако
ли ко мисли да што зна, не зна још ништа као што треба знати (1Кор. 8, 2) и ...сад видимо
као кроз стакло у загонетки, а онда ћемо лицем к лицу (1Кор. 13, 12). Ако, пак, сви за оно
што је онде написано мисле да је у складу са истинитом вером тада и сам (спис) не
противуречи онима који су наклоњени истини.''99
Непрестано самопоправљање, непрастано самоиспитивање јесте одлика научник
Науке Божје. Ако си умислио да нешто знаш од Науке Божје знај да не знаш онако како би
требао да знаш, а ако и знаш знај да сам Господ зна ако знаш и да сам Господ зна како
знаш и да сам Господ зна да ли уопште знаш.
Тако и Григорије Ниски (335 – 394) већ у својим списима успоставља оно што
бисмо назвали ''наука по Богу'': ''Ако смо правично по Богу научени, . . .''100
С друге стране Свети Отац Григорије Богослов (330 – 390) даје конкретан пример
научника. Описујући свога брата Кесара он описује образац научника какав треба да буде
и какав истински научник јесте:
''Он је све науке изучавао као једну и једну као све. Равне му, по талентима,
вршњаке, побеђивао је својом трудољубивошћу и оштрином ума; боље је казати: брзе је
премашивао хитрошћу, трудољубиве приљежношћу, а оне које краси и једно и друго - и
98

Исто. 8
Расправа светога Амвросија Медиоланског: О православној вери против аријанаца или о божанству и
сасуштаствености Сина, Верујем. орг
100
Св Григорије Ниски, О животу Мојсија законодавца или о савршенству врлинр (II део), Култура полиса
година VIII (2011), бр. 16, стр. 193 – 252.
99

једним, и другим. Из геометрије, астрономије и из науке која је за друге опасна, извлачио
je најкорисније, колико je умесно, да би познавши ток и поредак небеских тела трептео
пред Творцем; а што је у овој науци штетно и опасно то је избегавао; току звезда није
подчињавао ни бића, ни појаве, као што чине неки, постављајући служећу творевину у
исти ред са Творцем; напротив, поредак и кретање звезда, као и све остало, он приписује
Богу. Што се тиче броја наука које је познавао и чудноватог медицинског знања којим се
бавио, изучавајући у њему особине природе и корене болестима - да би тај корен истргнуо
и одсекао као трулу грану - можете ли ми наћи човека толико неупућеног који би Кесару
доделио друго место, а да овај не би пожелео да се сам изјасни као први после Кесара и да
као други призна своје савршено знање? И све остало не може остати непознато;
напротив, Исток, Запад и све стране света, где год да је Кесар живео, сведоче о његовој
учености.''101
Из ових навода видимо какав научник Науке Божје и уопште научник треба да
буде. Да сведочи истину ма колико га то коштало поруге и клевете, јер Истина јесте
Творац, а научник мора следовати тој Истини, иначе није научник на по једној од тачака.
Кесар је познавалац многих наука, прави полихистор, али он све приписује Богу. Он је
пример тог новог научника, научника по Богу, Божјег свенаучника дарованог свим
наукама у којима он препознаје прст Божји, Божје присуство. Божји свенаучник је
полихистор, а Свети Оци били су ти Божји свенаучници. Зато Свети Јефрем Сирин (306 –
373) потврђује:
''Ти нас сам, Господе наш, научи да славословимо Тебе, и подај живот душама
нашим; и онако како си нас извео из таме, тако нас избави из геене.''102
И Свет Августин Хипонски (354 – 430) слично размишља:
''Вичем, Господе, гласом силним и снажним ка унутрашњем слуху срца мога, научи
и спаси ме, и хвалићу Те, саздао си ме, када сам био ништа, просветио си ме; кад сам био у
тами, васкрасо си ме; када сам био мртав; од младости моје снабдео си мене свим Твојим
благостима.''103
Августин такође разликује два типа науке, науке као дисциплине знања и науке као
моралне поуке због учињеног греха104, али у коначном билансу оба ова типа науке
посатају једно у самом Господу, што смо видели у првом наводу Августиновом.
Успостављајући једну, такође, полихисторску димензију Свети Отац Јован Касијан
(350/60 – 435), ученик Јован Златоустог каже:
''Све науке и вештине имају свој циљ и своју сврху.''105
Свети Јован Лествичник (525 – 606) у својој Лествици такође утврђује поставке
узвишене науке: '' И не шаљем ја теби овај наш рад (сачувај Боже, то би био знак крајње
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лудости!), с обзиром да си способан у Господу не само друге него и нас саме да научиш
божанственом реду и науци - него богозваној обитељи која се заједно с нама учи од тебе,
о, најбољи међу најбољим учитељима!''106
Облик божанске науке користи и свети Максим Исповедник (580 – 662): ''А разум,
којега смо назвали разборитошћу, делатним практиковањем врлине на телесни начин,
налази кроз веру свој завршетак у Добру. Из ова два принципа и образује се истинска
наука о божанским и људским стварима, у истину непогрешиво знање, највиша тачка
свеукупне божанске хришћанске филозофије.''107; '' Из свега овога изграђује се унутрашњи
однос са Истином и Добром, то јест са Богом. Овај однос говорио је (Старац) јесте
божанска наука, непогрешиво знање, љубав и мир, у којима и кроз које се остварује
обожење. То јесте наука, јер представља завршетак сваког знања о Богу и божанским
стварима, какво је уопште доступно људима, и беспрекорна ограда врлина.''108; ''А у
односу на разум има разборитост, из ове делање, од делања врлину, а од врлине веру,
којом (душа) стиже до Добра као блаженог циља свих разумних дејстава. И када се
достигне тесно јединство свега тога, онда се образује наука божанских ствари.''109
Сада ћемо посветити ове редове проучавању и излагању дела светога Јована
Дамаскина(676 – 749). Он је један од ретких који је до детаља дефинисао науку, открио
њен смисао, показао њену суштину. Без неког даљег одуговлачења представићемо те
записе Дамаскинове које детаљно проучавају, разоткровају и одређују појам науке и
суштину науке: ''Будући, наиме, да не живимо (само) голом душом, већ је наша душа
покривена телом као некаквим прекривачем, и поседује ум који гледа као какво око које
спознаје и прима знање и наук ο стварима, али знање и наук (ум) не поседује по себи, већ
му је потребан учитељ; приступимо нелажном учитељу, истини (јер Христос је ипостасна
мудрост и истина, у коме су сакривена сва блага премудрости и знања и који је Божија
сила и Божија премудрост), и послушајмо уз помоћ божанског Писма Његов глас и
стекнимо истинско познање свих ствари. Прилазећи Му, међутим, приступимо Му са
пажњом и искрено, не допуштајући да се наше умно око замагли страшћу, јер једва и са
тешкоћама ће неко и са најчистијим и најбистријим оком јасно осмотрити истину.'' 110; ''д)
Философија је уметност над уметностима и наука над наукама. Наиме, философија је
начело сваке уметности, јер њоме се свака уметност и свака наука пронапша. Α уметност
је, по некима, таква да у нечему (и) греши, док је наука која ни у чему не греши, а само
философија (никада) не води у заблуду. Α по другима, уметност је она која бива
остваривана рукама, а наука је свака уметност речи, односно, граматика, реторика и
слично. ђ) Философија је, опет, љубав према мудрости, а истинска мудрост јесте Бог;
према томе, љубав према Богу је истинска философија.''111
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''Дели се, пак, философија на теоријску и практичну, а теоријска (се дели) на
богословску, природну (=физичку) и математичку, док се практична (дели) на етичку,
економску и политичку. Теоријска (философија), дакле, је украс знања. Богословска
(философија) је поимање бестелесних и нематеријалних (бића), а пре свега Бога који је
истински нематеријалан, а затим анђела и душа. Физиолошка (философија) је познање
материјалних (ствари) и онога што нам је блиско, односно, животиња, биљака, камења и
томе сличнога. Математичка (философија) је познање оних (ствари) које су, наиме,
бестелесне, али се огледају у телима, мислим тиме на бројеве и на сазвучја тонова, а исто
тако и на облике и на кретање звезда. Α теорија ο бројевима сачињава науку аритметике, ο
тоновима музику, ο облицима, пак, геометрију, а ο звездама астрономију. Оне се, опет,
налазе између телесних и бестелесних (ствари); јер број је по себи бестелесан, али се
огледа и у материји, на пример у пшеници или вину или у нечему што је слично.
Практична (философија) се, опет, бави добродетељима; јер изграђује морал и поучава како
треба живети. Α ако она само једном човеку прописује правила, назива се етичка
(философија), ако ли, пак, целој кући, назива се економска (философија), а ако (прописује
правила) градовима и земљама, назива се политичка (философија).''112; ''Суштина је,
наиме, субјекат, будући да је материја, док је пројавност оно што се огледа у суштини као
субјекат, као што су, на пример, бакар и восак суштина, док су облик и изглед и боја
пројавност; тело је, дакле, суштина, док је боја пројавност, а такође и душа је суштина,
док је наука пројавност.''113
''Нити је, пак, душа у науци, већ је наука у души, нити су, опет, бакар и восак у
облику, већ је облик у бакру и воску. Због тога се и не вели 'тело боје', већ 'боја тела', нити
'душа науке', већ 'наука душе', нити 'восак облика', већ 'облик воска'. Α и боја и наука и
облик се мењају, док тело и душа и восак остају исти не мењајући своју суштину. Α
суштина и материја тела је једна, док је боја много.''114; ''Међу разнородним стварима које
су у потпуности другачије су и разлике, као животиња и наука; јер животиња је сврстана
испод суштине а наука испод (категорије) 'какво је' (нешто). Наиме, саставне разлике
животиње су живо (биће) и чувствено, а раставне су: словесно, бесловесно, птица и водено
(биће); а саставне (разлике) науке су то пгго постоји у живим и словесним (бићима), а
такође и то што је непромењива, док су раставне (разлике) граматика и философија.''115
''Разнородне су (оне ствари) које припадају различитим категоријама; истородни су,
на пример, човек и коњ, јер и једно и друго су (сврстани) под (категорију) суштине; а
разнородни су, на пример, човек и наука јер човек је (сврстан) под (категорију) суштине, а
наука под каквоћу.''116
''Од оних ствари које су 'према нечему', неке се, опет, (називају) према
претежности, као што веће јесте веће од мањега; неке према (односу) онога који расуђује и
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онога ο чему се расуђује, као што наука јесте наук онога пгго се изучава; јер наука
расуђује ο ономе што је предмет изучавања, односно, сазнање расуђује ο ономе пгго је
познато; чувство јесте чувство чувственога, место је место онога који се смешта, став је
став онога што стоји, а нагиб је нагиб онога што се нагиба, и слично.'' 117; ''Треба знати да
'какво' најчешће поприма свој назив од каквоће, као што је од топлота (изведено) топло,
док понекад поприма исти назив, као, на пример, музичка наука и музичка жена, односно,
она која поседује музички наук; а понекад, иако ретко, попримају други назив, као што од
врлине (имамо израз) ваљан; јер се онај ко је врлински назива ваљаним.'' 118; ''Треба да и
оно што обухвата и оно што је обухваћено буду суштине; јер ако би једно било суштина, а
друго пројавност, као научник и наука, не може се сврстати у (категорију) 'имати'.'' 119;
''Друго, (имањем се називају) стечене енергије које су сталне, било да су физичке било да
су психичке; а физичке (енергије) су као топлота у ономе што се загрева, док су психичке
као наука.''120; ''Јер истинска наука учи да је божанство просто и да има једну просту и
добру енергију, која свима све остварује, по примеру сунчевог зрака који све греје, и у
свакоме дејствује према његовој природној расположивости и моћи примања, будући да је
зрак и сам примио такву енергију од Бога који га је створио.''121
''Разумном делу душе припадају расуђивања, пристанци и жеље које воде ка делу,
као и узроци и избегавање дела; а нарочито му припадају разумевања оних ствари које се
могу појмити умом, те врлине, науке, слова уметности, способност закључивања и
произвољење.''122
''Изразе 'по сили' и 'по енергији' користимо у двојаком смислу. Ο детету које још
сиса, наиме, говоримо као ο могућем по сили научнику, јер има способности да образујући
се постане научник. Називамо, такође, научником и онога ко је то по могућности и ко је то
по енергији: по енергији јер има знања ο науци, а по могућности јер може да се бави
науком, али се не бави делатно њоме; називамо га, најпосле, научником по енергији (по
дејству), јер делује, односно, бави се науком.''123
Сви ови наводи из Дамаскина говоре довољно сами по себи. Они осликавају сву
суштину науке: науке у категоријалном, појмовном, значењском и сваком другом смислу.
Они дефинишу и научника као таквог. Дамаскин даје још и одредницу онога што бисмо
назвали полисторика: ''Тражимо, испитујмо, истражујмо, питајмо; јер сваки који иште,
прима; и који тражи, налази; и који куца, отвориће му се. И питај оца својега и он ће ти
јавити, старије своје и казаће ти. Јер, ако смо, наиме, љубитељи учења, бићемо и
многоучени, јер све се стиче старањем и трудом, а пре свега благодаћу коју нам Бог
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дарује.''124 Многоучистика је право значење речи: полихисторија. Полихистор је
многоучени, многоучиста. И то Дамаскину није промакло да дефинише. Он је Свети Отац
– научник Божје Науке који је Божјом Науком испунио све научне обрасце, он је показао
почетак и циљ науке као нико до њега. Он је истражио сваки кутак науке и показао је да у
сваком од тих кутака стоји језгро Божје Науке. Божја Наука ствара и многоучисте –
полихисторе, она формира научника као таквог. Дамаскин указује на речи Науке из
Јеванђеља да тражимо, да испитујемо што показује шта суштина науке јесте.
Теодор Студит (759 – 826) с друге стране језгро науке нам открива у само једном
склопу: ''Уопште, нико неће стати да подражава неискусне и незналице. Уколико уопште
буде неког подражавао, подражаваће само најискусније и зналце. Уколико такво правило
и закон важи за вештаствено и трулежно, зар утолико пре и у уметности над уметностима
и у науци над наукама не би требало да уређујемо свој живот по примеру светих мужева, а
не по њиховој супротности?''125
Бивајући у тешким мукама духовних бура и ратова, али опет са венцем победе кроз
ново духовно рађање патријарх Фотије је дао и једну помало неприметну, али значајну
одредницу науке: ''Са тим надама одморише се благочестиво учење и наравно у
царствујућем граду, у којем су исправљена многа безнађа, са помоћу Божјом, и многи
језици одбацише претходну одвратност, научише да певају заједно са нама заједничког
Творца и Градитеља свега; . . .''126
Речи: Научише да певају заједничког Творца и Градитеља свега, исказује једно
суштаство науке по себи, науке као такве. У доба Фотијево, морамо истаћи, радили су по
његовом благослову двојица изванредних научника Божјих: Свети Кирило (827 – 869) и
Методије (826 – 885). Двојица Просветитеља Словена и научника Божјих на пољу језика,
писма и филологије.
После њих следује велики Отац и научник Божји Симеон Нови Богослов (949 –
1022). Морамо приметити да се он доста разликовао од Јована Дамаскина у свом начину
изношење и излагања свих духовних, па и научних образаца. Дамаскин је био отворен, а
Симеон је био затворен. Дамаскин је био екстатичан, искорачив, док је Симеон био
мистичан и духовно повучен, али Симеонове одреднице науке нису на ништа мањем
нивоу од Дамаскинових. Тако он каже:
''17. Тако, дакле, посвећени са висине од Апостола Христових и божанствених
Отаца својих у богонадахнуту науку, ми се одвраћамо од пустих празнословља оних који
се ни за шта друго не занимају, осим за то да умују и да подробно испитују оно што је и
ангелима недостижно.''127
''7. Зато вас молим, у Христу браћо, немојмо желети да само речима упознајемо
неизрециво, што је немогуће и онима који поучавају, а исто тако и онима који слушају. Јер
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ни они који уче о умним и божанским стварима не могу тачно дати јасне доказе на
примерима и на делу представити саму истину, нити они који примају ту науку могу само
помоћу речи схватити дејство тога о чему се говори. Зато се потрудимо да то појмимо
делом и трудом и напорима и да достигнемо до сазрцања невидљивих ствари,како бисмо
отуда могли да будемо посвећени и у тајну речи о њима и дасе у нама таквима прослави
Бог, и ми да таквим знањем прославимо Њега,а Он да прослави нас у самом Христу Богу
нашем, Којем доликује свака слава у векове. Амин.''128; ''Јер ако је Исус рекао Никодиму:
Ако се ко не роди одозго, не може видети Царство Божије, а Никодим Му одговори:Како
се може човек родити, ако је стар ? Еда ли може по други пут ући у утробу матере своје
и родити се?, па га је Исус укорио и рекао: Ти си учитељ Израиљев, а то ли не знаш?,
премда он тада још није био поверовао, нити је знао за благодат, какве ћемо осуде бити
достојни ми, који смо учитељи после јављања благодати а не знамо тајне благодати, и који
смо изучили толику науку и свакодневно се кроз апостоле и пророке и учитеље и Самога
Господа учимо и уверавамо?''129
''18. А шта значи мотрити на себе? То ћемо одложити, браћо, за другу поуку, пошто
се долично припремимо за њу. А Ти, Боже, истинита Премудрости, Који си пристао да
постанеш учитељ нас грешних, сам ме научи шта да и себи и својој браћи слугама кажем о
ономе што води спасењу душе. Јер Ти си водич и просвећење душа наших, Који нам дајеш
реч када отворимо уста да са великом силом проповедамо Еванђеље, и Теби славу
узносимо сада и свагда и у векове векова. Амин.''130; ''И шта хоће да покаже понављањем
речи које се односе на слух, осим тога да је кроз осијање Духа, односно откривење,
свакако познао нашега Господа и Сина Божијег и да га је гласањем[оглашавањем,
јављањем] са висине Он научио о Своме домостроју, као да је присвојио учење о њему
које је одатле примио, прерадостан говорећи Господу, као да Га гледа, као што је и сам
био гледан: Усред година дело своје сачуваћеш у животу, бићеш познан када се приближе
године, када дође време показаћеш ce.''131; ''Дакле, онај ко је од Бога научен може да
поверује у Сина Божијег и, сазнавши од Оца, он долази Мени, не јер је видео Оца, будући
да једино Онај Који је од Бога, тај је видео Оца.''132; ''Патријарси, ако нисте пријатељи
Божији, ако нисте синови, ако нисте богови по усиновљењу, односно по благодати која
вам је дата одозго слични Богу по природи, напустите престоле и пођите најпре да себе
саме научите из Божанских Писама, па пошто постанете одраз Божији, дотичите се са
страхом божанских ствари.''133
''17. А ако се уопште ниси ни удостојио да видиш самога Христа, зашто мислиш да
си жив? Зашто сматраш да служиш Њему Кога још ниси видео? Ако Га ниси угледао, нити
си се удостојио да чујеш Његов глас, откуда ћеш моћи да се научиш Његовој вољи светој и
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благоугодној и савршеној?''134; ''А они који су га примили не само да су се сасвим
избавили од душевних болести, него су и многе друге који су били душевно болесни и
слаби исцелили, уграбили из мрежа ђаволових и Владици Христу принели их као дарове.
Јер мудро се научивши тим божанским огњем читавој божанској науци и уметности,они
су свиме у читавом свом животу угодили Богу, а такав беше божански Апостол Петар који
је примио кључеве Царства, као и Павле који беше узнесен на треће небо, а и потоњи
божански Апостоли.''135
На самом почетку Етичких Слова у Слову Првом у поднаслову стоји:
Природословље о стварању света и саздавању Адама. Наиме Симеон на један
православни начин именује оно што зовемо Физиком или физичком науком.
Природословље је други назив за оно што зовемо Физиком. Али и у тој беседи Симеон
каже: ''И, опет, када благодат Духа не примим у осећању и знању, и кроз њу нити
постанем Богом научен, нити примим свише реч премудрости и знања, а бестидно тежим
томе да испитујем богонадахнута Писма и самоме себи додељујем чин учитеља,
користећи се, дакле, само лажним знањем, зар ће Бог то оставити некажњено и неће ли од
мене потражити одговор? Разуме се да хоће. А, ако желиш, према ономе што је земно и
људско извуци наук и о небеском и божанском.''136
Из Симеонових рукописа закључујемо да је наука богонадахнута делатност, да се
божанским огњем учимо божанској науци што донекле следује Мојсијевом Науку из
Неопалиме Купине и да је наука суштински бити Богом научен.
После Симеона долазимо до Светога Саве (1175 – 1236). Сава Равноапостолни
Просветитељ, Свети Отац и оснивач Српске Цркве био у својим многоструким
деловањима прави истински научник. Тако је професор Александар Белић научно и
студиозно доказао да је Свети Сава у 13 веку извршио једну врсту језичке реформе српско
– словенског137. Такође светосавска реформа је увела и слављење славе тј. Светитеља дома
и породице у српском друштву. О нацртима Савиног схватања науке писали смо и у
Уводу овог списа. Али да је Сава био и онај који је стекао одређену тихословну
способност боговиђења поретка чулних ствари о томе пише његов ученик Доментијан:
''И светло дочекавши га, слатко и љубазно дотаче се преосвећени ка
Преосвећеноме, са љубављу целога богосветлога учитеља, богогласну свиралу, другога
Павла, који је оптекао истоке и западе, и који је богомисаоним духовним крилима облетео
крајеве целе васељене, и у пренебесној обитељи добио покој, и који опет сада греде ка
западу, своме отачаству, хотећи донети пресветлу радост и сабрати га насабор празничне
љубави своје.''138
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Поредећи га са апостолом Павлом, Доментијан је хтео да направи поређење:
Павлово духовно успињање до трећег неба и Савино богомисаоно виђење склопа целе
васионе. Ову способност је једини поред Саве задобио и Свети Отац Бенедикт Нурсијски
(480 – 547):
''2. Но, како већ дође час најнужнијем одмору, многопоштовани Бенедикт се повуче
у горњу одају пирга а ђакон Серванд у ону испод ње; ова два спрата беху повезана
пространим степеништем. Испред пирга, пак, уздизала се повећа зграда, у којој тада на
починку беху ученици двојице игумана. Док су се ови још увек одмарали, човек Божији
Бенедикт беше устао и бдијаше претичући час ноћне молитве. Стајаше овај крај прозора и
с пламеним усрђем се мољаше свемогућем Господу. Изненадно, усред ноћи, подигавши
поглед к небу, угледа где некаква светлост што се разливала свише нагони у бег све ноћне
сенке. Њено блистање беше толико да, премда светљаше усред таме, превазилажаше и
саму светлост дана.
3. Док још беше обузет сазрцањем, догоди се заиста чудесна ствар, како је и сам
касније приповедао. Читав свет, баш као скупљен у једном једином зраку сунца, нађе се
пред његовим очима. И док преподобни отац погледом нетремично проницаше у блистање
овог јарког светла, угледа душу Германа, епископа Капуе, ангелима ношену у небеса
унутар једне огњене сфере.''139
Овакве духовно – научне, тихословне способности описао је и Свети Григорије
Синаит (1260 – 1346) у својим списима. Он је то описао као деветоструку спсобоност
боговиђења:
''130. Постоје осам главних зрења: прво безобличног, беспочетног и нествореног
Бога, Узрока свега постојећег, Једног Тројичног и Надсуштаственог Божанства, друго
чина и стања умних сила, треће састава бића, четврто домостројног снисхођења Слова,
пето свеопштег васкрсења, шесто страшног другог Христовог доласка, седмо вечних мука,
осмо Царства небеског. Прва четири су прошла и већ се десила, а друга четири су будућа
и још пред остварењем. Њих јасно сагледавају и признају они који су благодаћу стекли
пуну чистоту ума. Онај, пак, ко реченоме приступа без светлости благодати треба да зна
да у ствари изображава маштања, а не зрења. Њега маштарски дух обавија маштањима и
уобразиљом.''140
Треће зрење или сазерцање или боговиђење јесте виђење састава бића или поретка
чулних ствари. Ту моћ смо видели код Бенедикта и Саве: виђење склопа целог
универзума, твари, постања, Бића. То је нешто што се подразумева код тихословаца и то
јесте једна од дарованих способности тихословне науке. Синаит уопштено о науци казује
и на овај начин: ''Савршени мудрољубац је ум који је постигао наравствено и природно и
богословски мудрољубље, или пре богољубље, тј. онај ко је Богом научен делању
наравственог мудрољубља, смисловима природног [мудрољубља] и зрењу и тачности
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богословских догмата.''141 Дакле и по Синаиту Богом Наученост јесте суштина и језгро
сваке науке, сваке истинске науке.
Свети Григорије Палама (1296 – 1357), ученик Григорија Синаита, Свети Отац и
Учитељ, првокласни научник Науке Божје, највећи и најзначајнији полихистор свог
времена. Ако почнемо ово слово речима: врхунац долази пред крај, онда су оне итекако
упутне за случај Григорија Паламе. Он је врхунац науке свог доба, па и уопште
хиљдугодишњег доба читаве Византије, 96 година пре пада Цариграда. Својим научним,
философским, богословским исказима засенио је читаву своју епоху. Једна свеученост и
тихованост спојена у једно, истински пример исихастике. Почећемо са одређеним
његовим исказима који донекле дефинишу научни образац, па и тему научног бављења:
''2. О, колико је људски ум (грч. 'νους') бољи од неба! Он представља лик (образ,
икону) Божији, познаје Бога и, ако хоће, једини од оних који су у свету може да постане
бог (по благодати), узвисујући и смирено тело! О, колико се од земље разликује човеково
чулно опажање! Оно не само да уочава њене мере и различита својства, него знањем
досеже и до небеских сфера и упознаје њихова различита и разноврсна кретања, као и
разнолике скупове планета и звезда и растојање међу њима и на тај начин се наслађује
научним сазнањем (тј. умним, или разумским, логичким наукама). Они што се налазе
између неба и земље (тј. звезде и планете) по достојанству су мањи од оних који се налазе
у границама ума и осећања. Они су исти према начелу аналогије, али се разликују по
обиму који обухватају.''142
''56. Колико је узвишенији од неба ум, који је образ Божији, који спознаје Бога и
једино је на земљи што, уколико зажели, може постати бог, поседујући при том и смирено
тело! Колико се чувство разликује од земље, имајући могућност не само да разуме њене
размере, величину и разноликост него и да се знањем приближи небеским сферама и
разуме различита кретања, и спозна разнолика а можда и вишезначна сусретања и
разилажења небеских тела, што је означило почетак небеских наука (досл. етеричних), да
их тако назовем.''143
Палама за разлику од ругих најузвишеније остварење научног духа препознаје у
самој Богородици. Он даје и образложење зашто:
''49. Тако је благодатна Дјева на најдоличнији начин у себи помислила да је, ради
васцеле природе, преузела чудесан и неизрециви задатак. Тражећи начин на који ће
уверљиво и уистину беседити са Богом пред Којим се по сопственој одлуци или, боље
речено, по вољи Божијој, показала као заступница, марљиво је ревновала на свакој
врлини, изучила оно што је речено у Закону и што се налазило у (усменом) предању, а
такође и оно што је припадало најважнијим наукама како би, носећи све то у себи,
испитала шта је најсвојственије Богу знајући да они који га поседују, користе то својство
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да би се уподобили Богу и избрисали вештаствена писмена. Схвативши да људи пре ње
нису пројавили ништа што би поуздано указивало на то, она ствара најбољи и
најсавршенији пут, изналази и упражњава најузвишеније созерцање и предаје га људима
који су дошли после ње. То созерцање онолико превазилази созерцање о каквом се раније
говорило колико и истина превазилази фантазију.''144
Познат је у то доба Паламин сукоб са Ваарламом Калабријским који је био учитељ
Петраркин. Ваарлам задивљен класичним, строгрчким, хеленско – античким наслеђем које
је толико постало популарно на Западу преко одређених арапских коментара и фрагмената
које су Арапи скупљали о Аристотелу, Платону и другим хеленским умовима, прешао у је
Православље и дошао у Византију. Ваарлам је сматрао да се у Византији гајио исти однос
према хеленском наслеђу као што је на Окциденту, а тај однос на Западу је био
идолопоклонички док у Православљу према хеленском наслеђу се заузимао један трезвени
став. И Палама је тај став на неколико места представио:
''12. Они међу нама који се хвале јелинском науком (тј. незнабожачком,
хуманистичком философијом; прим. прев) и мудрошћу овога света, и који никако не желе
да слушају духовне људе када је у питању учење Духа, него им се чак и противе, када чују
за светлост Преображења Господњег на гори, која је била видљива апостолским очима,
одмах је своде на вештаствену и створену светлост, унизујући на ту раван ову
невештаствену, незалазну и свагдапостојећу светлост, која не само да превазилази чула,
него и моћ ума, јер, будући да су и сами приземни, не могу себи да представе нешто више
од земаљског. Он Сам, Који је засијао том Светлошћу, показао је да је она нестворена
називајући је 'Царством Божијим' - јер Царство Божије није потчињено и створено, него је
једино које није подвлашћено господарима, које је неосвојиво и налази се са оне стране
(изван граница) сваког времена и века. 'Царство Божије', каже неко, 'не настаје и није
везано за неке векове или времена'. Верујемо да је такво и наслеђе оних који се
спасавају.''145
Овај први навод је критика упућена Ваарламу и његовом ваарламитском покрету,
али Палама даје једно виђење хеленског наслеђа на један други начин:
''51. Ми богословствујемо и философирамо о потпуно невештаственим стварима
које су 'деца Хеладе' називала 'првом философијом' (πρώτη φιλοσοφία). Били су то, боље
речено, оци и покровитељи науке (τέχνης, тачније: вештине) који ништа нису знали о
превасходнијем виду созерцања (θεωρία), иако се у њиховом учењу налазио и део истине,
будући да је одрицало могућност боговиђења и указивало на то да се општење са Богом
ограничава на задобијање знања, јер није исто говорити о Богу и сусрести Бога.''146
По Палами Хелени су они који су имали зрно истине и хеленизам је један ток који
се само улио у реку православно – хришћанску и Палама то уливање до краја осликава: ''
Овом првом су за изражавање потребне речи и вештина уколико неко није намеран само
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да поседује знање него и да га користи и пренесе. Потребне су му и све могуће врсте
силогизама и неопходних доказа, а такође и примера (παραδείγματα), од којих су сви или
бар већина усредсређени на оно што се види, чује или је тесно повезано са стварима овога
света. И заиста, све би то могли задобити мудраци овога века, чак и ако нису потпуно
чистог живота и душе. Није, међутим, могуће постати уистину близак Богу уколико се не
очистимо и не иступимо из себе, боље речено изнад себе, оставивши чулима оно што се
чулима опажа и уздигавши се изнад логичких судова и силогизама (λογισμο και
συλλογισμοί), изнад сваког знања и мисли, налазећи се у потпуности под дејством
духовног чувства о којем је предсказивао Соломон назвавши га 'божанственим чувством'
(Приче Сол. 1;7 по Септугинти) и достижући незнање (αγνοία) које је изнад сваког знања,
односно изнад сваког вида знамените философије уколико је знање њен искључиви циљ
(дословно: њен удео, њено наслеђе).''147
Дакле, по Византинцима хеленско наслеђе је само притока Реке Православља, а не
нека центрифугална мисао. За разлику од Византинаца Окциденталци су ту мисао
прихватили као центрифугалну и због тога су сви каснији умови који би се сударили са
тим наслеђем и који би дошли у сукоб са Аристотелом, као Коперник, Бруно или Галилеј,
били би прогнани, спаљени и осуђивани.
Да је у Византији постојало знање и о кружењу небесеких тела и о њиховом
кружном облику сведочи и сам полихоистор Палама:
''5. И ако је свака од звезда и планета кружног облика, као и свемир, а круг је
састављен од двоје, тачке и линије, и без тога двога не може да постоји ништа чулно, онда
је и број два веома користан и потребан у свемиру. Али будући да у свемиру не постоји
само линија, него и раван, зато између бројева на исти начин постоји и тројка. Изоставићу
друге предности тога броја. А пошто, опет, ништа од поменутог није само круг, него и
тврдина и сфера, а то без четворке не може да постоји, јер им је неопходна и друга
размера, како да и четворка не буде такође достојна похвале? Из сличних разлика тако
треба да буде и са петицом, а више од других и са шестицом, јер она је прва међу
савршеним, будући да се пре других изједначује са својим деловима. Зато је и свет током
шестога дана завршен.''148
Основу за ово Палама види у књизи Постања, што сведочи последња реченица овог
навода. Исказе о круголикости и кругообразности можемо наћи и код Исаије (Ис. 40, 22).
Палама нуди и једну оригиналну теорију броја, која нема утемљење у питагорејству,
номинализму и реализму,а опет и њу Палама црпи из књиге Постања:
''6. Из свега овога происходи да они који поштују број седам обмањују саме себе:
они, у суштини, не поштују само број седам него, једноставно, сваки број, јер сваки од
њих поседује довољно основа за поштовање. Међутим, како је број, као и све што постоји,
створио Бог, и како је све што је Бог створио добро, и то добро веома, о чему је Сам
Творац посведочио посредством Мојсеја, ако би неко узео неки број и брижљиво га
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изучио, открио би да је и он добар, и то добар веома, и сам по себи и због других разлога,
чудесно сразмерно одговарајући и себи самом, и другим. Међутим, ниједан од дана,
узетих по свом броју, није у том погледу превасходнији од осталих, јер Мојсеј не каже да
је Бог похвалио број неког дана, него су дела која је Он савршавао свакога дана била
овенчана похвалом. Према томе, ни седми дан није ради тога био достојан похвале (него је
постојала друга основа за то). Будући да ми указујемо на разлог због којег је Бог нарочито
посветио и благословио овај дан, започећемо од самих Мојсејевих речи, односно: И
отпочшу Бог у седми дан од свих дела Својих која учини (сатвори) (1. Мојс. 2; 2). После
тога додаје: И благослови Бог седми дан, и посвети га, одмах указујући на разлог
благослова, понављајући оно исто: Јер отпочину Бог од свих дела Својих која поче да
ствара. Према томе, постоје и таква дела Божија која Он није почео да твори (тј. дела која
су Богу својствена и која су самим тим беспочетна, односно савечна Њему) и од чијег
творења није отпочинуо, као што нам је открио Сам Господ, говорећи: Отац Мој до сада
дела и Ја делам (Јн. 4; 17).''149
Број је пре свега Божја благословена творевина и он је ту да изрази стање – ствари,
да изрази однос стања – ствари, а не да буде неки реални или празни објекат или да буде
нека врста божанства. Број је по Палами хипостазирано стање – стари, он је ипостас стања
– ставри. Тако да је и тумачење броја, по Православнима, ипостасолошко, а не
питагорејско, реалистичко или номиналистичко.
На крају Палама тумачећи књигу Постања даје једно своје виђење природослова:
''6. Мојсеј је савршавао четрдесетодневни пост на гори (разбудите, молим вас, своје
умове, и успните се, кад вам је дато време за то, заједно са Мојсејем на гору, код Бога, да
бисте се посредством тога, као по путу, узашли до Христа Који, међутим, не обитава на
гори него на небесима и полази заједно са нама). Мојсеј је, дакле, савршавао
четрдесетодневни пост на гори, и према Писму, видео Бога, али не у загонеткама него у
откривењу, беседио је с Њим и разговарао као што се разговара са пријатељем. Бог га је
поучио, па је и сам Мојсеј друге поучавао о Њему, говорећи да је Он Вечно-суштни који
не прелази у небиће (непостојање), него, напротив, из небића призива у биће и све из
небића приводи у биће, не допуштајући му да се распадне у небиће. Он је на почетку
једним знаком и само Својом вољом васцелу видљиву (вештаствену, чулну) творевину у
једном тренутку извео из небића. У Писму је речено: У почетку створи Бог небо и земљу
(Пост. 1;1). Они нису једно од другог били растављени потпуно празним простором, без
ичега што би било између њих. Земља је била помешана са водом, при чему су и једна и
друга биле испуњене (досл. бремените) ваздухом, животињама и биљкама свих врста.
Небо је било преиспуњено различитом светлошћу и ватром, којима се одржава васељена.
7. Тако је Бог у почетку створио небо и земљу, као неко вештаство у којем се све
садржи и које све може да изнесе из себе), изврсно побијајући оне што погрешно сматрају
да је вештаство пр-вобитно настало само по себи. Затим је, прекрасно стварајући и
украшавајући свет, у шест дана расподелио у свакоме од њих (тј. Од тих дана)
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одговарајући и њему својствени поредак, зависно од његових својстава/особина, и тако
допунио његово украшавање. Раздвојивши их (дане) само Својом заповешћу, Он као да је
из неке скривене ризнице на видело извео све оно што је у њој било похрањено,
распоредивши га и поставивши са највећим складом, прилагодивши појединачно свему,
свако појединачно свеукупности и целину свему појединачно. Непокретној земљи, као
неком средишту, поставио је вечнопокретно небо као неки узвишени круг и премудро их
сјединио посредством онога што је између њих, да би сам непокретни свет очувао упоредо
са покретним. Будући да су вечнопокретна и тела која се крећу веома брзо у потпуности
кружно постављена, било је нужно да оно што је непокретно добије место у средини, тако
да његов положај представља противтежу кретању и да се на тај начин васељенска сфера
не би померала у виду цилиндра (ваљка, свитка).
8. Када је највећи Уметник, Бог, свакоме од два краја васељене доделио
одговарајуће место, утврдио је и благоустројено покренуо, да тако кажемо, овај свет. У
оном простору који се налази између ових крајева опет је распоредио оно што припада
свакоме од њих, али поставља одгоре и распоређује да истовремено и благоустројено
лебди и све време се креће заједно са горњом границом свега оно што је лагано и
дејствено и што се може преносити на корист онога што се налази ниже. А то је толико
уздигнутије од средине, да, унаоколо распоређено, може са једне стране да своди на праву
меру претерану свежину горњих крајева, крећући се у супротну страну, и да местимично
држи и оно друго супротним кретањем, како би нам пружало корисно разликовање
годишњих доба и мере временских растојања, а умнима и знање о Богу Који је све то
саздао, распоредио и устројио.
9. Једно је, дакле, поставио горе у висину да двоструко кружи на такав начин, ради
лепоте читавога света и вишеструке користи, а друго је поставио доле и око средине, а то
је оно што има тежину и што је трпне природе, што је створено да настаје и да изнова
настаје, што се може разликовати и упоређивати, и када трпи да се више мења ка ономе
што је корисно, постављајући и то као украс, као и однос међу њима, како би све могло
заиста да се назива космосом (поретком). ''150
Тумачећи Посатање геометријско – кружном методом он је дошао до тога да је
небоземно вештаство јединствено из кога настаје све, читава творевина, али и код Паламе
земља као део тог свемирског вештаства има тежу, што показује да и овде се појављују
назнаке универзалног закона гравитације. Палама небеску страну васионе види као
вечнопокретну, ону силу која врши померања у васиони. И по Палами васиона је она која
се креће, што и у данашњим теоријским закључивањима има упориште. И многа друга
научна расуђивања Паламина показују огромну предвиђујућу моћ закључака о творевини
и о Постању, али као и код Амврозија Медиоланског, па и код Јована Златоуста морамо
увек имати на уму да ако мислимо да знамо треба да знамо да још ништа не знамо онако
како би требало да знамо, да има оно што само Господ зна, али да и ми можемо ући у
раван да знамо да Господ зна, али да и знамо да никада не можемо спознати ни творевину,
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ни себе онако како то Господ зна. Али поучени речима Светога Оца Саве: ''Јер сам Бог зна,
а ни од људи није скривено...''151, можемо ове речи препознати као начело светоотачке
науке и мудрости. Дакле богознамо, али никада не можемо знати творевину онако како је
зна Творац, премда је можемо довољно знати, јер смо и сами творевина која поседује то
боголико преимућство.
Са Паламом заоукружујемо приказ научних излагања Отаца. Морамо нагласити да
нити смо цитирали све Оце по питању схватања науке, нити смо навели све из Отаца које
смо у овом поглављу представили. То нам није био ни циљ. Циљ је био да направимо
одређену скицу, нацрт који ће покушати да одгонетне како науку схватају Свети Оци и
шта она представља за њих. Друго, какво је схватање науке у православно – хришћанској
цивилизацији у односу на друге цивилизације, а то најбоље могу посведочити сами Оци,
они који су били и који јесу сам дух те цивилизације. Свети Оци су створили идентитет те
и такве универзалистичке цивилизације и њој су дали такав духовни замах који ће вечито
покретати клатно те цивилизације. У склопу те универзалистичке цивилизације формирао
се и њен научни образац који је као она био један универзалан научни образац: Науке
присутне у свим наукама, Науке свих наука, Науке над наукама, Науке у наукама. И као
што су код првих хришћана сви духовни обрасци били оригинални и они су их називали
својима, тако је било и с науком у Хришћанству: наша философија, наша наука, наша
култура, наша цивилизација, наша књижевност, наша уметност. Хришћани су тиме хтели
да истакну разлику у односу на пагане и Јевреје, али нису тиме хтели да створе неку
изоловану представу себе, већ су хтелу да укажу на њихову универзалну духовност која
баш зато што је ''наша'', она је то и свима и за све.
На основу ових светоотачких нацрта Науке долазимо до једног јединственог
закључка. Бог јесте Наука Божја и Наука Божја јесте Бог. Зато Наука Божја не само да је
присутна у свим наукама, него је она језгро сваке науке. Математика (рачун), географија
(земљопис), физика (јестастевница, природослов), биологија (живослов), филологија
(језикослов). Како Онај који је Мера свих ствари да не буде присутан у сваком рачуну и
односу, како Онај који је описао првобитну ствар да не буде главни јемац сваком
земљопису, како Онај који Јесте да није присутан у сваком јестаству, Онај који је сушто
Слово да не буде Слово Природе, како Онај који је сами Живот да не буде Слово Живота,
како онај који је Реч да не буде Слово језику? Свака наука у себи крије тог свог
јединственог Наукодавца и на томе су ревносно инсистирали Свети Оци. Зато било која
наука не може се гледати независно од тог свог Наукодавца. Она је уствари сва из
Наукодавца и сва у Наукодавцу. Зато свака појединачна наука излази из овог извора, из
извора Божјег Наукодавца, јер сам Бог је Божји Наукодавац и као такав творац и саздатељ
сваке науке и Наука сваке науке.
Из овог обрасца Богонауке која је владао у духу Светих Отаца дошло се до открића
свенауке као науке сваке науке, као стајања у Науци. Питамо се зашто рецимо обриси
опште теорије гравитације које се појављују код Василија Великог и Григорија Паламе
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нису наишли на задовољавајући одзив свог доба у Византији као што се то десило у XVII
веку у Енглеској? Па баш зато што су другачији приступи науци били у Византији, а
другачији на Окциденту. У Византији према науци се гаји једно вечно – песничко
дивљење, наука је једна вечна вредност и кроз Вечност се сагледва укупно њено
вредновање, док на Западу наука се вреднује по принципу корисности, утилитације,
употребљивости – неупотребљивости. Зато је Византија, и највеће научно откриће и
најмању научну делатност, гледала само кроз призму Вечности и вечноликости, док на
Западу све је имало своје степеновање. Оно што је употребљиво афирмише се, оно што
није одбацује се. У Византији се ништа не одбацује и ништа се не гледа без тог Вечног
сагледавања. Овакво виђење науке, па и свих других духовних образаца Византија је
црпела из врела светоотачког искуства и профетапостолошког искуства. Зато се у том
свету ништа није одбацивало, по начелу апостола Павла, него се све освећивало Речју
Божјом и молитвом. Јер све се освећивало Науком Божјом. Молитвом Науке Божје.
Разлика Византије и Окцидента је и у томе шта је наука за једне, а шта је она за
друге. За западњаке наука је само употребна вредност од које се преузимају само
секундарни производи, она је одређена теоријска спекулација, знаменита апстракција. Код
Византинаца ствари стоје сасвим другачије: наука је Наука Божја, а Наука Божја јесте сам
Бог. Стајати смерно и са страхом у тој Науци био је увек примарни циљ Византинаца.
Наука је сама по себи била за њих вреднија него дарови које је та Наука са собом
доносила. Дародавство се није одбијало само зато што га је сама Наука даривала, али се
увек литургијски на те дарове одговарало: Твоје од Твојих Теби приносећи. Зато се за
православну цивилизацију, чак и после пада Цариграда, Наука никада није могла
напустити и зато се у Науци увек морало непрестано, трепетно и вечно стајати.

13. Мултиверегентивно схватање Науке – полихисторски приступ
Видели смо у поглављу о светоотачком схватању науке да је свети Григорије
Богослов речима осликао један пример и образац будућег, да тако кажемо, византијског
научника. А то је учинио кроз личност свога брата Кесарија, познатијег под називом
Цезарије Назијанзен. По свом истраживачком поступку он се није разликовао од научника
из других културних образаца: Вавилона, Египта, Хеладе, Индије, Кине. Истраживао је
природу и природан поредак као сви они са пуним залагањем, знатижељом и љубављу.
Али у чему се он разликовао од њих? Па баш у томе што је ''трептео пред Творцем'' и
што: ''току звезда није подчињавао ни бића, ни појаве, као што чине неки, постављајући
служећу творевину у исти ред са Творцем; напротив, поредак и кретање звезда, као и све
остало, он приписује Богу''. Али ту и лежи његов кључни основ који до тада није тако
јасно исказиван у другим цивилизацијама. Наука и научење мора да служи Истини која
јесте сам Бог. Ту су се први пут појавили обриси онога што бисмо назвали полихисторски
приступ Науци, ту се по први пут појавио архетип византијског Полихистора:
свенаучењака који у свему жели да препозна Бога и силу Божју, који у свакој науци види
Бога и Божје омнипотенције (свемогућности) и одатле је кренуо полихосторски ток у
Науци велике Византије. Ту искру полихисторског научног мишљења креснули су
највише Оци четвртог века: Александрије, Антиохије, Кападокије. Од њих је кренуо да се
гради лик тог Полихистора: сванаучењака и свенаучника. Многи далеко стручнији од нас
поставили су тај списак великих византијских научника – Полихистора. Ми ћемо
приказати део њих на свом списку, а онда ћемо покушати да покажемо ту
мултивергентивну природу њиховог приступа науци, ту урођену истраживачку
радозналост и жељу да се све сазна и да се све научи. Помало неостварив идеал од кога
они никада нису одустали.
Тај списак изгледа овако: Епифаније Кипарски (310/20 – 403); Василије Велики
(329 – 379); Григорије Богослов (330 – 390); Григорије Ниски (335 – 394); Јован Златоусти
(347 – 407); Кирил Александријски (376 – 444); Астерије из Амасије (4. век); Синесије
Киренски (370 – 414); Цезарије Назијанзен (4. век – 369); Немезије из Емесе (4. век – 5.
век); Дионзије Кратки (5. век – 6. век); Антемије из Трала (474 – 558); Исидор из Милета
(5. век – 6. век); Јован Дамаскин (676 – 749); архитекта Калиник (7. век); Лав Математичар
– Философ (790 – 869); Патријарх Фотије (810 – 891); Методије Солунски (826 – 885);
Кирил Философ (827 – 869); Михајло Псел (1018 – 1078/96); Елфетерије Зевеленос (рођен
1040. године); Симеон Сет (друга пловина 11. века); Ефстратије из Никеје (1092 – 1120);
Михајло из Ефеса (11. век – 12. век); Константин Манесес (1130 – 1187); Теодор Сироти
Продром (11. век – 1166); Михаило Хонијат (1140 – 1220); Никита Хонијат (1155 –
1215/16); Кекавмен (11. век – 12. век); Георгије Акрополит (1217 – 1282); Георгије
Хиноиадес (1240/50 – 1320); Георгије са Кипра (око 1241 – 1290); Георгије Пахимерес
(1242 – 1310); Манојло (Максим) Плаундус (1260 – 1310); Теодор Метохит (1260/61 –

1331); Нићифор Григора (1295 – 1360); Григорије Палама (1296 – 1359); Исак Аргирос
(1310 – 1375); Теодор Мелитиниотес (1310 – 1388); Калуђер Манојло (13/14. век); Георгије
Хризокок (14. век); Константин (Лукит) Лакит (14. век); Андреас Ливаденос (14. век);
Георгије Гемистос Плитон (1355 – 1452); Георгије из Трапезуса (1396 – 1486); Урбан (15.
век); Теодор Газис (1400 – 1476); Андроник Калист (1400 – 1486); Михајло Апостоолиос
(1420 – 1480); Деметрије Халкокондил (1423 – 1511); Јанус Ласкарис (1445 – 1543);
Михајло Марулос из Тарханије (1499 – 16. век).
Заиста један величанетвен низ и пример хиљадугодишњег континуитета и једног
непрекидног тока византијске науке, византијских Полихистора који су настали као
духовни вишак или надодатак светоотачке мисли и Науке. По јеванђелским принципу:
''Него иштите најпре Царство Божије и правду његову, и ово ће вам се све додати'' (Матеј
6, 33), остварио се овај надодатак Полихистора. Свети Оци који су у свему искали Царство
Божје, па самим тим и Науку Божју, надодали су својим тражењем и свенаучењаштво
византијско оличено у Полихисторима.
Самим тим долази се на Господње поставке које дефинишу Полихистора као
таквог: Дух свети – Он ће вас научити свему. Дакле свенаучење Полихистор прима од
Духа Божјег. Заправо сам Господ је дефинисао, овим речима, какав Полихистор треба да
буде и какав он јесте. Он је носилац свенауке Духа. И неким богопромисоаним путевима,
савим чудесно, Полихистори нису морали да као Хелени, као што каже Антоније Велики,
иду у туђе крајеве да би изучили науку, него је неким царствобожјим путем наука
долазила к њима. Како? Приликама и надахнућем. Богоуприличењем и богонадахнућем.
Дух Божји их је свему Научио. Што не значи да код њих није било истраживања и
испитивања. То би било далеко од сваке истине, јер и Дамаскин нас подсећа: ''Тражимо,
испитујмо, истражујмо, питајмо; јер сваки који иште, прима; и који тражи, налази; и који
куца, отвориће му се''. А то је путања Полихистора као научника.
Видели смо да на овом списку има добар део и Светих Отаца. Ту су Оци из
четвртог века, али и Оци из седмог века као Дамаскин или из четрнаестог века као
Палама, који је био и највећи полихистор своје касновизантијске епохе. Свети Оци као
научници Науке Божје из својих духовних недара родили су Полихисторе – свенаучнике
Велеучености.
Професор Милан С. Димитријевић је у својим радовима покренуо једну занимљиву
научну анализу о значају и доприносу византијских научника за природну науку и
астрономију, али и о пресудном историјском утицају на науку уопште од стране Отаца
Цркве. То је учинио са још двојицом угледних грчких интлектуалаца: Евстратијем
Теодосијуом и Василијем Миниманисом.
Свакако да допринос ових научника да се осветли значај византијске науке и
историјски утицај Отаца на науку је постао уствари једна повесна чињеница. Видели смо
да је допринос и утицај Отаца и у претходном поглављу неоспоран. Код њих се проналазе
обриси општег закона гравитације, онда присуство елемнта воде (као водоника) при самом
настанку и формирању Васионе, онда поставка идеје о бесконачној васељени. Све су то

неки од утицаја и доприноса неоспорних. Али ова три научника су приметила још нешто
значајно код Отаца, тачније код једног од њих. А то је Григорије Ниски. Ови научници су
приметили да је Григорије Ниски пренадзначио појаву идеје о Великом Праску и то су
изложили на овакав један начин:
''Селективно помињући само Грегорија из Нисе, можемо рећи да је сматран за
експерта у математици и астрономији свога доба, као и за великог космолога; добро је
познато да је написао да је почетак Универзума у 'семену-сличној снази, датој (од
Господа) ка стварању свега' (Gregorius of Nyssa, P.G. 44, 77D). Ова ‘семену-слична снага’
одговарала би у модерној терминологији ултра густој почетној маси у Теорији Великог
праска, а исказ‘ка стварању свега’ наглашава динамику космичке експлозије и кретање од
‘могућности’ до ‘оснажености’ (Metallinos 2006, стр. 5).''152
Ови научници и интелектуалци су нам отворили перспективу за још нека додатна
сагледавања Науке Отаца и потврдили су нам колико је уствари Наука Отаца једна
свенаука Духа којом оне које хоће Научава Свему. Тако и Оци видели смо да су
антиципирали нешто што ће одређени научници другачијег кова потврдити тек кроз
милeнијум и по.
Крајње занимљива личност из Отаца којега професор Димитријевић и његови
сарадници називају ''византијским научником''153 јесте Епифаније Кипарски. Епифаније je
једна крајње занимљива и веома значајна светоотачка личност. У својој књизи О мерењу и
мерама он је извршио једну врсту праматематичке нотације симбола, нешто што ће се
хиљаду година касније постепено уводити у математички метрички систем. Симболи као
што су:

+, -, =, x, ÷, <, >, (x2).
Знакове као што су плус и минус увео је Јохан Милер Региомонтан (1436 – 1476),
немачки математичар и то је учино по многима у својим радовима из 1456. године. Знак за
пута је увео енглески математичар и свештеник Вилијам Огтрид (1574 – 1660) који је
такав знак ставио јер га подсећа на крст, знакове веће, мање поставио је енглески
математичар Томас Хериот (1560 – 1621), знак подељено увео је Јохан Рен (1622 – 1676),
швајцарски математичар, знак једнако увео је велшки математичар и лекар Роберт Рекорд
(1510 – 1558), ознаку за дизање на квадрат увео је Рене Декарт (1596 – 1650), француски
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филозоф. Велики број математичких симбола увео је Леонард Ојлер (1707 – 1738),
швајцарски матетматичар.
Свим овим матетатичким знакописцима и симболографистима претходио је и тиме
прендазначио математичко нотирање, неправедно запостављени, Свети Отац Епифаније
Кипарски. Велики Отац и Учитељ Цркве познат по борбама са многим јересима и
неправилностима у историјској равни остао је запостављен по овом питању. А ево како су
изгледали неки од његових симбола и знакова:
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Видимо да се неки знаци и визуелно поклапају са одређеним симболима који су
настали хиљаду година касније. Тако да је Епифаније у свом светоотачком темељу
полихисторског образца предизобразио оно што је тек требало да дође у математичком
погледу. Он је некако први извршио ту операционализацију знакова и симбола. И она
долазе из три извора. Епифаније је по свом националном пореклу Јеврејин и он је био
упознат са јеврејским бројно – словним системом. Други извор јесте тај да су се хришћани
у првим вековима прогонства користили симболима као знацима разпознавања. Тако
симболи ихтус ( ), хиро ( ), Крст (+) су били симболи по којима су Хришћани тајно
комуницирали и симболи по којима су се препознавали. Треће је богонадахнути извор.
Али оно што је Епифаније учинио јесте да је знаке и симболе по први пут у историји
операционализовао, дао им је ту везивно – текстуалну моћ, моћ спајања. Спојено са
јеврејским математским знацима који происходе од слова:
, и са
симболиком знакова првих хришћана Епифаније је дошао до оригиналног решења да знак
и симбол претвори у операцију сразмере и мере, онога што везује и прави одређени
однос. У Епифанијевим списима су заметци савремене математике, математике симбола и
знакова. У старој ери бројеви су врло чести представљани код Кинезa као црте, код
Вавилонаца као штапићи, код Египћана као хијероглифи, код Јевреја као слова, код Грка
као тачке. Али нигде у овим бројним системима није било везивних симбола и знакова,
вршило се просто спајање, један уз други. Тако се сабирало, одузимало, множило, делило.
Праоблик оваквог симболичко – знаковног везивања начинио је Свети Отац Епифаније
Кипарски у својој књизи о мерама.

Византијска (хришћанско – римска) наука постигла је још нека научна достигнућа.
Александријски Оци, највише Антоније и Атансије, инспирисали су промене у писму и
писању. Они су подстакли писање одвојних речи у реченици и увођење знакова
интерпункције. То је касније применио и Свети Отац Патрик (5. век), Ирски Просветитељ.
У Византији је први пут настала књига. Не као свитак, него као укоричени спис са
страницама.
Као и свака велика цивилизавција и Византија је дала доста изумитељских
доприноса. Примера ради Кина, као велика цивилизација, дала је изуме као што су:
компас, свила, папир, барут, ракета. То су чиниле и друге старе цивилизације: Египат,
Вавилон, Израел, Грчка.
Византија је свој допринос дала у изумима као што су: астролаб, хидрометар,
хрономиум, грчка ватра, одређена ватрена оружја . . . Ту су и искораци у архитектури и
иконографији и један научни приступ у овим дисцилинама.
Такође, у Византији су се проучавале у школама тривијума (грамтаика, реторика,
дијалектика) и квадривијума (аритметика, астрономија, геометрија, музика). Чувени већ
поменути византијски Полихистор Георгије Пахимер је у својој књизи Тетрабиблос
почиње да доводи у питање читаво до тада класично наслеђе у науци, све то подвргава
критици и жели да укаже на нови пут ових дисциплина. По свему судећи он је цело то
наслеђе довео у питање, али није направио довољно јак новостваралачки искорак да би
дошло, бара у две дисциплине, до новонасталих научних облика: новоаритметике и
новогеометрије. Ова друга ће се појавити тек у Русији у деветнаестом веку, а прва
дисциплина мењала се у етапама кроз епохе. Али , ипак, оно што је започео Пахимерес
јесте један критички приступ који ће одређено старо, класично наслеђе, једном за свагда
оставити да почива као антиквитет само на полицама за радознале.
Долазимо и до наших страна тог доба, до већ пoменутог Светога Саве и
светосавске културе коју је историјски формирао и покренуо. Видели смо да је Свети Сава
Свети Отац Цркве, Учитељ и Просветитељ и поменули смо реформе које је он извршио у
српском друштву. Видели смо какав је и научни образац он утиснуо у српску културу. И
тако је он покренуо српски Средњи Век једном КФБН (књижевно – философско –
богословско – научном) синтетизациојм. Он је човек, како би Достојевски уобичајавао да
каже, Велике Синтезе и у њему се десила и та Велика духовна Синтеза. Она се одразила и
на наш научни настанак. Професор Димитрије Богдановић је сасвим тачно приметио:
''Неће бити случајно, на пример, што у добром делу средњовековне српске хагиографије
XIII – XIV века, а поготову у аренгама српских повеља, има толико емоционалности и
темпераментне експресије; неће бити мање законита и значајна особеност српске
књижевности у средњем веку – она нарочита историософска заокупљеност старозаветном
библијском идејом народног месијанизма и наглашено присуство владарске идеологије у
главним књижевним жанровима; или, пак, онај изузетни снажан утицај псалтира на
поетику српске књижевности, снажнији него у византијској литератури.''154
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Последња реченица је у неку руку и откривајућа. Псалмичност српског духовног
стваралаштва обновила је ону Мојсијеву идеју песничке науке и на делу показане КФБНСинтезе. У овом случају то су Песма (књижевност) и Наука као један јединствени чин.
Једно без другог није могло да постоји у српској средњовековној култури. И тако се
формирао један, да тако кажемо, светосавски тип научника, онога који је песнички –
научно и научно – песнички почео да конструише своје наукословне формуле. И још са
утиснутим духом Светога Оца Саве који је својим тихословним методом премерио крајеве
васељене тај песнико – научник и науко – песник кренуо је на свој историјски пут, са
духом у себи већ васиономерне равни и димензије. Већ први Савин ученик Доментијан
почиње указивати на те научне путеве и то баш кроз личност Светога Саве.
Довољна су само два описа Доментијанова која ће указати на науку која се
успоставила у српском средњовековљу на светосавским основама:
''И добро васпитан од њих и Богом научен положи добар пример своме отачаству, и
постаде велики пред Богом, и испуни се Духом светим.''155
''Чеда, рећи ћу вам, Христа ради: овај монах је ученик Божји, а један је брат од нас,
и син је благоверног цара српског.''156
На личности Светога Саве формирала се и наука са светосавским основама. Тако и
сви писци који долазе после Доментијана ту науку желе да исповедају. Тако и Теодосије
поучен Доментијаном и примером Светога Саве записује у својим стихирама:
''Којим као венцима похвалама
да украсимо Саву свеблаженог,
који од истока духовног, Христа,
сунце духовно изасјао јесте
и људе своје на западу
богосазанањем научив,
просветлио јесте,
и као раб веран господару своме
у благочашћу их намножио јесте,
и зато, дакле, једним га достојним
бесмртне славе накитом
украсио јесте Христос човекољубац
у кога је велика милост.''157
''Богосазнањем Научив'' јесте склоп који јасно до краја осликава какав јесте
карактер светосавски засноване Науке. Она има своју неоспорну византијску залеђину,
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али пре свега, она има своју светоотачку и профетапостолошку залеђину. Она се труди да
дође до те исконске Науке, да стоји у тој Науци. Тако узимајући за основ Савину
тихословну поуку о премеравању васељене, коју је забележио Доментијан и сви каснији
писци хтели су да ту науку Савину утакну у своја духовна дела. Али они нису могли то да
ураде баш као Сава једним директним боговиђењем, него су то учинили на најближи
начин том, а то је стављање те науке у један песнички рам. Тако Теодосије славећи
Богородицу понавља тај Наук:
''Речи твоје пророчке разиђоше се
по целој земљи у срца верних
и до краја васељене на исправљање живљења
и у Тројици сунцу праведном
полажу веру своју,
јер од почетка неба и до краја земље
све пуно је славе њене
и сваки се верник просветљава силом њеном.''158
Савино Боговиђење Васељене, описано у Доментијановом житију, оставило је
дубок траг у српској средњовековној КФБН–Синтези и томе је доказ ова Теодосијева
строфа. Да су Свети Сава и његов отац Свети Симеон били једно велико научно надахнуће
српским средњовековним писцима сведоче и следећи Теодосијеви редови: ''У свакој
доброти природе од Христа учитеља обогаћен, по заслузи се за учитеља удостоји; и земљу
народа свог попут апостола у свој удео прими, Светом Писму је научивши, и вером
просветивши, и изузетно Богу привевши.''159
''Ви, дакле, од почетак сами извршивши
и друге собом Речи научисте,
делима реч потврђујући
узор људима дасте
како да ружно, земно, одбаце!
Ви заиста велика дела извршисте,
и добро научисте,
и од Бога велики бесте,
и у векове да будете именовасте се!''160
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Теодосије указује на то да су Сава и Симеон Науку најпре изнедрили из Речи
Божје: Речи Научисте, а онда и из Божанственог Писма: Светом Писму је Научивши, тако
да Сава враћа изворнонаучне поставке у актуалност свог времена. Из њих треба кренути и
те поставке треба поново ревалоризовати, пронаћи им поновни богонадахнути смисао и
један од његових настваљача и на трону и као писац то чини: архиепископ Данило II
Пећки. Данило је један енциклопедијски научник са својим делом Животи краљева и
архиепископа српских. Ту се он показује као један прави, истински средњовековни
енциклопедиста. Поред мноштва богонаучних исказа које је кроз своје дело изрекао ми
ћемо издвојити оне који крећу у ревалоризацију тих изворнонаучно – постањски основа:
''А знајући да си Ти истинити син Божји, и Ти си превечно слово, који седиш с десне
стране Оца, будући у подобију Очеву, Ти си просторо небо као кожу и утврдио земљу на
водама, и слично море оградио си песком, учинио си да Те анђелске силе опевају, а
природа земаљска да те непрестано хвали.''161; ''Јер Он је једини Бог богова и Господ над
господарима, створитељ свега видљивог и невидљивог створења, неприступна светлост и
живот свега, који је утврдио небеса мудрошћу и основао земљу на ничем.''162
Из ових Данилових речи видимо да нас Данило враћа на изворне поставке
постањске науке. И код њега постоји диференцијација истоимених појмова. Једно је Небо
које је створено у почетку, а друго су небеса која су распрострта, једно је земљско тло које
је основано на води, а друго је земаљска твар која је настала Првог Дана. Очигледно се то
мора наглашавати, јер од буквалистичког становишта нису до данас одустали неки чак и
врло интелигентни људи. Дакле и за Теодосија у оном првом стиху и за Данила првобитно
небо и првобитна земља јесу силе и стихије из којих је настао читав свет: васиона, звезде,
планете. Зато се и код нашег краља светог Стефана Дечанског у његовој Хрисовуљи јавља
овакав реченички склоп: ''заменише земаљско царство небеским животом и бескрајном
славом''163. Дакле ''земаљско царство'' је синоним за овострани свет, за васиону и све твари
у њој, а ''небески живот'' је онострани свет: Царство Божје.
Примећиујемо да се у научној терминологији српског средњовековног писања, већ
код Теодосија, појављује појам: закони природе164 и тај појам се јавља и код других
писаца српске средњовековне епохе. У тој епохи Константин Философ (око 1380 – умро
после 1439) пише једну научну студију О писменах, чувени цариградски лекар Јован
Аргиропулос (1410 – 1492) који је указивао на своје српско порекло говорећи да је Србин
са Мораве, изумео је мерење пулса и можда најзначајнији техничар тог доба и творац
првих зупчастих механизама Лазар Хиландарац Србин (15. век), конструисао је за
московске кнезове први сат на зупчасте механизме. Тај механизам је био најсложенији
сатни механизам који је на својим дисковима имао представљен хелиоцентрични систем, а
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при врху је има малог механичког човека који је чекићем на одређено време тукао у звоно.
Један од приказа тог механизма изгледа овако:

Слика 5. Руска минијатура из 15. века

Наука постављена на светосавским основама само је једна од потенција
мултивргентивног приступа науци која је показала овим кратким прегледом своје
резултате. Основана једним Светим Оцем она је показала сву моћ свог слободног замаха.
Рецимо та слобода коју су стекли средњовековни писци српски била је само један
благослов Светог Оца Саве. Њихова слобода у тумачењу царства земљаског као
овостраног света чијем скупу припадају: васиона, звезде, планете и све тварце овога света,
закључно са човеком и небеског као света Оностарног, Божанског јесте један искорак у
односу на тумачења Светих Отаца: Василија, Јована и Григорија Ниског. Али та слобода
је и стечена баш на једној уздржаности у суду Светих Отаца. Они су се мучили да би ми
убирали плодове њихове, они су робовали да би ми били слободни у расуђивању. То је
допринос у природословној и јестственој науци и наших светосавских писаца. Стекавши
ти светоотачку слободу они су слободно тумачили појмове небеско – земаљско и тиме
објаснили своју у Христу утемељену онтологију. Земаљски је васионски свет, а небески је
изванвасионски–Божански свет.
Још је значајно поменути у овом поглављу и византијског полихистора Нићифора
Григору који је по свим параметрима, источним и западним, био највећи астроном 14.
века. Григора је конструисао нови астролаб који је имао одређене побољшане могућности.
Византија је имала већ у четвртом веку основан Универзитет: Општи Дидаскалион, а
универизтетска места су били и градови Антиохија, Александрија. Градови који су били и
патријаршијски центри.
Одређена Општа Училишта била су присутна и у средњовековној Србији. Једно
такво описује и Данилов Ученик у житију посвећеном баш архиепископу Данилу:
''А овај блажени смотривши разумно и смислено савећање својих родитеља, и
разумевши да неће да га даду на оно што жели и хоће, поче тражити кога би нашао, да га
води ка учитељу. И нашавши некога једног од својих сродника, и њега наговоривши, био
је одведен од њега ка неком учитељу, тајно од родитеља својих. Када је тамо доведен,
Божјом вољом прими га тај учитељ. Јер знађаше и којих благоверних родитеља беше син,
и видевши његову усрдну прилежност, поче га упућивати у добре поуке. А овај ваистину
од младости вођен од Господа у свако доброразумије и у Његовој вољи поучавајући се дан
и ноћ, у дубини речи књиге боље успеваше од свију својих другова, који су били у том
училишту.''165
Сви ови сликовити примери које смо изнели овде послужили су нам као основ за
покушај објашњења и образложења мултивергентивног (многоструког) схватања Науке,
тачније многоугаоног приступа Науци. Кренувши од једног приступа полихисторског –
свенаучења Духом Светим ми смо указали на то да научни приступи нису монолитни и да
није само један научни приступ, него их има много. Нисмо претерано улазили у приступе
других цивилизација, али смо их напоменули.
Примера ради, морамо знати, да је први који је почео са бавити природом
светлости и који је почео проучавати светлост јесте кинески философ Мо Цу (око 470 –
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390 п. н. е.). Он је по многима и изумитељ камере опскуре. Његов наследник персијски
научник Ибн Ел Хаитам (965 – 1040) јесте научник који долази из исламске цивилизације.
Овим примерима ми смо само хтели да покажемо да је један мултивергетивни
приступ у науци неопходан да би се карактер науке могао разумети, онај карактер Науке
који назиремо баш у Господњој одредници Духа који ће нас Научити Свему, а она гласи:
''Дух дише где хоће, и глас његов чујеш, а не знаш одкуд долази и куда иде'' (Јован 3, 8).

14. Богонаученост и природонаука
Ово поглавље почећемо једним цитатом из књиге Светог Нила Сорског (1433 –
1508):
''Ко жели да се научи смирењу, тој божанственој науци, најпре треба да себе стави
испод свих, тј. да себе сматра горим и грешнијим од свих људи, и не само људи, већ и од
свих твари, пошто је оскрнавио природни поредак установљен у свакој твари, чак горим и
од самих демона, јер успевају да од нас добију оно што траже; затим треба увек да бирамо
последње место ‑ и за трпезом и при саборима међу братијом, да носимо неупадљиву
одећу, да волимо напорне и неугледне послове; при сусрету са браћом да сваког
поздрављамо дубоким и искреним поклоном; да волимо ћутање ‑ да у разговорима не
будемо многоречиви, да избегавамо препирке и несугласице ‑ да марљиво радимо, да се не
истичемо пред другима, и ‑ да не остајемо упорно при свом мишљењу, макар се оно и
чинило исправним; јер 'Код почетника унутрашњи човек одговара спољашњем', рекли су
Оци. 'Ако код спољашњег нема благоустројства не веруј ни благоустројству унутрашњег
човека,' каже Свети Василије Велики.''166
Нил Сорски некако, као сви православни, почео је припадати једном новом добу.
Добу у коме су православни народи и читав православни свет били у једном стању
ватреног историјског крштења. Нил је, наравно, овде повукао једну универзалистичку
паралелу, о смирењу као о Божанственој Науци, која је постала невероватно пригодна за
историјски тренутак у коме је речена. Она је заправо један знак те епохе ропства и
историјског испита православних народа. Божанствена Наука смирења коју је изложио у
овом наводу Нил Сорски јесте наука чији метод треба да стави све други испред себе, да
види све остало бољим од себе. Од те тачке се креће у истраживање. Видети сваку твар
бољом од себе јесте кључни предуслов да се та твар заволи и упозна. Нил говори и о
природном поретку у самим тварима који је установљен, а ми који смо то оскрнавили на
правом путу познања морамо се вратити првобитности виђења себе као горим од те твари.
У историјском смислу, притиснути туђинским ропствима, Православни су кренули
у једно духовно повлачење и у својој Божанственој Науци смирења они су дали предност
свим другим народима и по питању науке. Заправо Божанствена Наука нас учи да у свом
смиреноумљу видимо све друге бољим од себе по свим питањима, да свима њима, чак и у
социолошком смислу дамо предност. Једино у чему по Божанственој Науци не смемо
правити грешку јесте да дајемо тим народима и њиховим наукама предност у односу на
Бога, а о томе ћемо мало више приповедати кроз само ово поглавље. У сваком случају
видети друге бољим од себе у односу на друге чак и у научном смислу јесте права
Божанствена Наука.
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Један такав пример Божанствене Науке испољио је и патријарх Пајсије у својим
списима и он нам до краја разоткрива тај однос Божанствене Науке. Он нам разоткрива
зашто морамо ући у једно такво стање које је изрекао Нил Сорски: ''Написано од мене,
недостојнога и многогрешнога, који нисам достојан да се наречем архиепископ Пајсеј. А
мигом предоброга владике мојега Христа и пречисте и преблагословене Владичице и
Богородице, која му је послужила, и светога и благороднога мученика били смо
присиљени да почнемо повест укратко, и са нашим дворскима, као што ћеш напред
сазнати, само да не предамо забораву (оно), што смо могли постићи помоћу божјом и
Светога.''167
Први део јесте изражена Божанствена Наука смирења и смиреноумља, али други
део открива праву суштину зашто је то тако. Зато што онај који је смирен је потпуно
предан мигу Богочовека Христа. Он је под потпуним руководством Богочовековим и
Мајке Његове. Пајсије и непосредно исповеда своје смирење: ''И потписах својом руком
ја, смерни Пајсеј, бивши тада архиепископ пећки.''168; ''Смерни Пајсеј архиепископ, године
1624/1625 (7133).''169
Смирење пред Господом јесте осећај потпуне ништавнисти и према свему осталом.
Ништавност у односу на било коју твар, ма шта она била и ма ко она била. И саме
историјске околности су биле тако од Бога постављене да су све православне народе и
постављале у стање једног смирења. Оне су биле педагошке мере самога Господа.
Освојени, осиромашени, понижени, уништавани православни су се нашли у стању, мало је
рећи, скромних могућности. Било је то стање ништаскромности. Али то и јесте Божја
педагогија: у скромности највише засија искра Господња и највише дође до изражаја сама
помоћ од Господа.
Православни свет је у ропству, Русија у заметцима слободна, док је Запад потпуно
слободан и независан. У таквим односима диференцирају се два типа научника: божји
научници и природни научници. Први су постали одлика православног света, док су други
били манир Окцидента. Али и једни и други су своју науку видели као облике
богослужења.
Природни научници су желели, проучавајући природу и њено устројство, да дођу
до Бога и да се на том пољу сусретну с Богом. Божји научници су непосреднији, они су се
обраћали директно Богу и онда су из Његовог врела богопознања примали сва сазнања о
постању, свемиру и природи. Али циљ и једних и других био је, као што ћемо из
одређених списа и видети, уздизање славе Богу и служење Божјим намерама и упуствима.
И наравно први кога ћемо се дотаћи у овом излагању јесте Никола Коперник (1473–
1543), личност која је прва и покренула природно – научна истраживања. Хелиоцентризам
до тада није био непознат, чак и на европском тлу, али Коперников потез у том правцу је
као угарак који је запалио читав интелектуални свет Запада. Иако Коперник долази из
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једне источноевропске земље која, ако тако можемо рећи, није била у жижи европских
догађања, која је била периферна сам Коперник припадао је званичним црквеним
круговима и ту настаје сва историјска пометња. Како неко из црквених редова може да
тврди да нешто што званична црква пориче? Тај друштвени аспект био је битнији од свих
дотадашњих. Јер нигде није дошло до таквог самопорицања као у том моменту у Европи.
Нигде се као ту и тада није сматрало да одређене тврдње могу пољуљати саме основе
цркве и друштва. Зар Истина може пољуљати Истину? Зар Истина укида Истину? По
закључцима тог доба и црквених поглавара, то је било тако. Истина руши Истину.
А речи цариградског Патријарха, већ увелико помињаног, Јеремије Славног, говоре
другачије: ''Јер истина никада не може противуречити истини.''170 На Западу су ствари
постале супростављене: истина је почела да противречи истини, тако да се није више
могло знати шта је истина. Европа, слободна и независна постала је ратно поприште у
скоро свим духовним пољима. Све се расцепкало: наука од религије, књижевност од
философије и свако је имао неку своју истину.
Коперник, ипак, није одустајао да Истину види као јединствену и за њега ствари
нису тако расцепкане. Свој научни позив видео је као одређени облик службе Богу и он то
потврђује речима:
''Ипак, да би се отргао утиску да су ове потешкоће само изговор за немарност,
милошћу Божјом, без које не можемо ништа постићи, предузећу шире истраживање по
овим питањима.''171
Дакле, за Коперника је на првом месту милост Божја којом се све постиже, па онда
истраживање и рад који и произилазе из те Милости. Коперников рад осуђен је од стране
римокатоличког Инквизиторијума и проглашен је од њихових стручно – научних комисија
за ненаучни.
Други пионир природно – научних путева јесте Ђордано Бруно (1548 – 1600). Своју
тезу о бесконачности Васионе Бруно је извукао из идеје о бесконачности Бога и он је то
формулисао на један овакав начин: ''На тај начин валичанство Божје се увећава и величина
његовог краљевства може се пројавити; он је слављен не у једном, него у безброј сунаца;
не на једној планети, на једном свету, него у хиљаде хиљада, а ја кажем у бесконачном
броју светова.''172
У свом најопштијем онтолошком сагледавњу Бруно казује: ''Четири су ствари које
се окрећу око Бога илити универзалне природе илити универзалног добра или апсолутне
лепоте. Оне се окрећу на такав начин да не могу да напусте центар, иначе би биле
уништене и то на такав начин да могу бити одвојене од тог центра само размаком сваког
од својих лукова од правог центра. Ове четири ствари, рекао бих, крећу се у круг око свог

170

Jeremiah, Patriarch of Constantinople Issued in the year 1581, June 6 Protonotarios Theodosios.
Nicholas Copernicus De Revolutionibus (On the Revolutions), 1543 C.E., Translation and Commentary by Edward
Rosen, THE JOHNS HOPKINS UNIVERSITY PRESS, Baltimore and London
172
Giordano Bruno: On the Infinite Universe and Worlds (Introductory Epistle)
171

везујућег чиниоца на такав начин да праве исти ред занавек. Према Платоничарима они
су: ум, душа, природа и материја.''173
Дакле, по Бруну, природа, материја, ум и душа јесу твари које се окрећу око Бога и
без Бога оне би просто биле уништене. По Бруну свет без Бога не би ни могао да постоји.
Пошто су га многи сматрали ренесансним мислиоцем нетачно се сматрало, због паганских
тенденција у самој епохи Ренесансе, да су мислиоци као Бруно неопаганисти који немају
поштовања према светописменом предању и према мислиоцима и мудрацима Светога
Писма. Али Бруно, баш у овом делу, показује велико поштовање према, рецимо,
Соломону за кога каже да је најмудрији међу Јеврејима174. Бруно се позива на Псалме када
покушава објаснити своју концепцију универзалног духа 175. Он се позива и на Свете Оце,
конкретно на Василија Великог176.
Из свих ових примера видимо да Бруно итекако, као доминикански монах, схвата
природну науку као службу Богу. Римокатолички Инквизиторијум га је спалио и одбацио
његове поставке као ненаучне.
Следбеник Коперника и Бруна свакако је и Галилео Галилеј (1564 – 1642), велики
ренесансни научник, астроном, физичар и изумитељ. Дајући једно своје виђење знања
Галилеј је увидео да је знање могуће сагледавати само у склопу знања Божјег: ''Тако у
правцу да објасним себе боље, кажем да је према истини сазнања које нам је дато
математичким доказима то исто оно што и Божанска Мудрост препознаје; али ја ћу дати
теби за право да заиста начин на који Бог зна бесконачни број пропозиција, од којих ми
знамо само неколико, јесте превазилазеће величанственији него наш.''177
У том правцу Галилеј тумачи и људски интелект који је по њему такође један
велики славопој Богу и божјој моћи:
''Закључујем из овога да наше разумевање, као и начин на који је број ствари
схваћен, јесте бесконачно надмашен Божанским; али ја самим тим не унижавам то
разумевање као апсолутно ништавно. Али, када узмем у обзир какве је величанствене
ствари и колики број њих је човек схватио, истражио и изумео, ја препознајем и разумем
сувише јасно да је људски ум дело Божје и то једно од највеличанственијих.''178
Тако долазимо и до великог немачког астронома Јохана Кеплера (1571 – 1630),
познтог по Кеплеровим законима, још један у низу природних научника. У својим
списима он показује једну изванредну теодулију једног природног научника:
''Што се тиче онога што сам прорекао пре двадесет и две године (поготову да су
пронађени пет редовних чврстих материја између небеских сфера), а што се тога тиче да
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сам ја за тим лично трагао у мом уму пре него што сам видео Птоломејеве Хармоније и
што се тиче онога што сам обећао мојим пријатељима у наслову ове пете књиге пре него
што сам био сигуран по питању саме ствари, а то је да сам шеснаест година пре, у
објављеној изјави, инсистирао да се то мора истражити, због чега сам провео најбољи део
мог живота у астрономским нагађањима, посетио Тихо Брахеа и одсео у Прагу: коначно,
како је Бог који је Најбољи и Највећи, који је надахнуо мој ум и побудио моју велику
жељу, продужио мој живот и снагу мога ума и наместио друга потребна средства кроз
дарежљивост двојице Царева и кроз племиће ових покрајина Аустро – Анисиане: пошто
сам се уклонио са мојих астрономских дужности колико ми је било довољно, коначно,
рекох, донео сам на светло дана и пронашао истинитије него што сам се икада надао,
открио сам међу небеским кретањима пуну природу хармоније, у тим мерама, заједно са
свим деловима неоткривеним у Књизи III – не у том режиму који сам замислио у мом уму
(ово није последње у мом послу), али у једном савим другачијем режиму који је, такође,
био одличан и савршен.''179
И већ овде хтели или не долазимо до укрштаја Божје науке са природном науком.
Кеплер, видели смо у наводу, каже да је Бог надахнуо његов ум и побудио његову жељу за
истраживањем природних феномена. Један Божји научник, наш патријарх Пајсије,
записује нешто слично:
''Радуј се, пресветло украшење,
одиста богозрачно, Цркве студеничке,
процветањем благоухања
као и цвет Владики Христу посветивши се,
чисто анђелско живљење с љубављу стекав
и град светло украсив,
нека се весели Српска земља и велика црква
о спомену, данас, светог Симона монаха
који реке богонадахнутог учења источи
Христу се молећи
да нам дарује велику и богату милост.''180
Видимо да је духовни укрштај очигледан: ''богонадахнутог учења'' и ''како је Бог
који је Најбољи и Највећи, који је надахнуо мој ум''. И на овом примеру видимо да су и
Божја наука и природна наука виделе себе само као два облика Богослужења, као две
старане исте богослужбене и богонадахнуте медаље.
Пред нашим духовним погледом се отвара слика једног од највећих природних
научника западног света сер Исака Њутна (1643 – 1721). По западним параметрима он је
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највећи научник у историји, али свака култура и цивилизација истиче неког свог
кандидата. У сваком случају Њутн је заиста велики научник природно – научног приступа
науци. У својим Принципима Њутн је можда највише од свих показао да је природно –
научни пут један богослужбени пут који никада не одустаје од те службе. Чувени су
његови редови написани у Општој Напомени Принципа:
''Ово Биће регулише све ствари, не као душа света, већ као Господ над свима; и
због његове власти обичај је да се зове Господ Бог παντοκρατωρ, или Универзални Владар;
јер Бог је релативна реч, и има поштовање према службеницима; и Божанство је власт од
Бога не преко свог тела, као код оних који замишљају Бога као душу света, већ преко
службеника. Врховни Бог је Биће вечно, бесконачно, савршено; али биће, међутим
савршено, без власти, не може се рећи да је Господ Бог; јер ми кажемо, Боже, Бог твој, Бог
Израиљев, Бог богова, и Господ над господарима; али ми не кажемо, мој Вечни, твој
Вечни, Вечни Израиљев, Вечни богова; ми не кажемо, мој Бесконачни, или мој Савршени:
то су имена која немају поштовање према слугама. Реч Бог обично означава Господа; али
сваки господар није Бог. То је власт једног духовног бића које представља Бога: праву,
врховну, или имагинарну власт чини прави, врхунски, или имагинарни Бог. И из његове
истинске власти произлази да прави Бог је живо, интелигентно, и моћно Биће; и из
његових других савршености да је он врховни или најсавршенији. Он је вечни и
бесконачни, свемогући и свезнајући; његова дужина достиже у сву вечност; а његово
присуство је од бесконачности до бесконачности; Он управља свим стварима и зна све
ствари које јесу или које се могу учинити. Он није вечност или бесконачност, већ Вечни и
Бесконачни; он није трајање или простор, али он подноси и присутан је. Он трпи заувек, и
свуда је присутан; и Постојећи је увек и свуда, он представља трајање и простор. Пошто
свака честица простора је увек, и сваки тренутак трајања је свуда, свакако да Господар
свих ствари не може бити онај који је никада и нигде. Свака душа која има перцепцију,
иако је у различитим временима и у разним органима осећања и кретања и даље је иста
недељива особа. Дати су узастопни делови у трајању и они сапостоје са деловима у
простору, али ни једно ни друго није у лику човека или његових принципа размишљања, а
много мање се могу наћи у мислећој суштини Божијој. Сваки човек, уколико је он ствар
која има перцепцију, јесте један те исти човек током целог свог живота, у свим и сваком
од његових органа осећања. Бог је исти Бог, увек и свуда. Он је свеприсутан не само
врлински, већ и суштински; зато што врлине не могу опстати без суштине. У њему се све
ствари налазе и крећу; али ниједна не утиче на другу: Бог не трпи ништа од кретања тела;
тела не наилазе ни на какав отпор од свеприсутности Божије. Дозвољено је од свих да
Врховни Бог постоји нужно; и по истој неопходности он увек и свуда постоји. Одатле је
свему сличан, сав око, сав ухо, сав мозак, сав рука, сав моћ и перцепције, да разуме и да
делује; али на начин који није нимало људски, на начин који није уопште телесан, на
начин потпуно непознат нам. Као што слеп нема појма о бојама, тако и ми немамо
представу о начину на који свемудри Бог доживљава и разуме све ствари. Он је потпуно
лишен свих тела и телесне фигуре, па се стога не да видети, нити чути, нити додирнути;

нити би требало да се обожава под представом неке ствари телесне. Имамо идеје својих
атрибута, али шта је права суштина било које ствари јесте оно што не знамо. Органима
видимо само њихове личности и боје, чујемо само звук, додирујемо само њихову спољну
површину, миришемо само мирисе, и пробамо само сласт; али њихова унутрашња
суштина не може се знати путем наших чула, или било којим рефлективним актом наших
умова: а самим тим много мање, онда, ми имамо било какву идеју о садржају Бога. Ми га
знамо само по његовим најмудријим и највеличанственијим изумима ствари и коначних
узрока: ми му се дивимо због његових савршенстава; али ми га се бојимо и обожавамо га
због његове власти: јер ми га обожавамо као његове слуге; и бог без власти, провиђења, и
финалних узрока, није ништа друго него Судбина и Природа. Слепа метафизичка
нужност, која је свакако иста увек и свуда, која може произвести различите врсте ствари.
Све што је разноликост природних ствари, на које наилазимо, одговара различитим
временима и местима и може настати из ничега, али идеја и воља Бића нужно постоји.
Међутим, путем алегорије, Бог је рекао да види, да разговара, да се смеје, да воли, да мрзи,
да жели, да даје, да прима, да се радује, да се љути, да се бори, да намешта, да ради, да
изграђује; јер све наше представе о Богу су узете са путева човечанства одређеним
сличностима, које, иако нису савршене, имају неку истоликост. И много тога што се тиче
Бога; према дискурсу по појавама ствари, свакако спада у Природну Филозофију.''181
И ове последње речи упечатљиве да много тога што се дотиче Бога спада у
природну философију, а можемо рећи и у природну науку. Тако Њутн и у свом Систему
Света поставља једно реторичко питање:
''И зашто да не, ако је Бог поставио различита тела на различите раздаљине од
сунца, и тако пошто гушћа тела увек поседују најближа места и свако тело ужива степен
топлоте одговарајући његовом стању и погодан je за њихову бригу?''182
Видимо да по Њутну сама природна наука је у суштини слушкиња Божја. Њутн
непосредно исповеда Бога и то чини у свом најзначајнијем делу. Као један од
најзначајнијих природњака западног света он види Божју улогу као незаобилазну у
поретку природе.
Још један значајан острвски физичар који је свет и силе у њему видео као Божји
поредак јесте Мајкл Фарадеј (1791 – 1867). Многи сматрају њега другим после Њутна, бар
по острвским мерилима историјског значаја одређених научних личности. Фарадеј је
једноставно записао:
''Које од ових је прво, Материја или Сила? Ако мало поразмислимо о овом питању,
пронаћи ћемо да нисмо у стању да замислимо материју без силе или силу без материје.
Када је Бог створио ове елемнте од којих је земља саздана, Он је створио одређене чудесне
силе, које су пуштене на слободу и постају очигледне када материја утиче на материју.'' 183
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На крају ћемо издвојити исказ једног од значајнијих француских математичара
Огистена Луја Кошија (1789 – 1857):
''Ја сам хришћанин, то јесте, ја верујем у божанство Исуса Христа, као што су то
чинили Тихо Брахе, Коперник, Декарт, Њутн, Фермат, Лајбниц, Паскал, Грималди, Ојлер,
Гулдин, Бошковић, Гердил, као што су сви велики астрономи, физичари и геометричари
кроз векове.''184
Кроз овај Кошијев исказ пописани су скоро сви врхунски научници природне науке
западног света. Међу њима издваја се и наш научник Руђер Јосип Бошковић (1711 – 1787).
Коши је овим исказом направио један значајан историјски преглед природне науке и јасно
нагласио њен теодулични карактер. А какав је теодулични карактер имала Божја наука
која се у потпуно различитим историјским околностима развијала или боље рећи разарала.
Да ли је Божја наука гајила презир према природи и Постању као таквом? Боже
сачувај! Она је као и природна наука пратила смернице апостола Павла:
''Јер што се може дознати за Бога познато је њима, јер им је Бог објавио. Јер што је
на Њему невидљиво, од постања свијета умом се на створењима јасно види, његова вјечна
сила и божанство, да немају изговора'' (Рим. 1, 19, 20).
Из овог јасно видимо да и пут божје науке морао је бити улажење у само струјање
природе и Постања, али историјске околности нису дозвољавале да се ова наука огњено
расплине, већ је богопромисаоно устројење ову врсту науке ставило у једно стање
скромности, погружености и скрушености. У том историјском стању ова врста науке је
пребивала носећи са собом богоугодне плодове. Јер и у оној јеванђелској причи Бог се
више обрадовао оном царинику који је своју главу прибио уз груди и говорио: ''Боже,
милостив буди мени грешноме'', неголи оном сујетном фарисеју који је говорио: ''Боже,
хвала ти што нисам као остали људи: грабљивци, неправедници, прељубници или као овај
цариник. Постим двапут у седмици; дајем десетак од свега што стекнем''.
Тако и Божја наука прибила је своју главу у своје груди и одатле је почела да
узноси своје молитве ка Богу као извору и врелу богопознања из ког је изводила и сва
остала сазнања.
Тако у петнаестовм веку Владислав Граматик (XV век) записује: ''Да ли нам
пристојаше да пишемо твојему благоплеменству са приљежношћу, будући да си Богом
научен и да си се свише многих откровења од више благодати удостојио искати и
навикнути истину.''185
О коме то Владислав Граматик пише? Он пише о Димитрију Кантакузину (1453 –
крај XV века), једном високоученом српском писцу из петнаестог века и личном
пријатељу Граматиковом. Узећемо само једно закључивање Кантакузиново да бисмо
видели каквог научног склопа је тај писац био:
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''Авај мени, мати рећи ћу пророчку (реч) и ја, зашто ме роди? Шта сам ја? Није ли
ми од четири стихије састављено тело, боље рећи, од једнога праха, наредбом Творца
многострано и премудро састављено? Неисказано некако привеза дух калу и споји, како
сам Владика зна, и држи се непропдаљивост душе и ума пролазним и надоле вукућим
калом тела, док онај који свеза не разреши чудно. Једини који има меру живота и
зауставља лета – једноме прекраћује, другоме продужује границе године. Нацрта ми у
утроби обличја састављењем силних шара и учврсти кости, једну за другу привеза, опточи
жилама, телом велелепно покри и кожом одену, да би се чланци задржали нерастрзани,
даде живот и дисање, речју почасти и разумом украси, добровољност спрегну. На кратко
у давнини и бесмртност даде, коју, авај, не знам шта да кажем, због непослушности
изгубисмо. Тако почетак зала би непослушност, али припојене томе јавише се и друге
злобе, са дна дрвета. Што неуздржавање јавно, жеља да се буде обожаван, што спознање
охолости, славољубље, нерасуђивање због немоћи, такође и скривање, где се јавља
кукавичлук. А где нема храбрости, ту, чусмо, сам добри врх људи ишчезне. Праведно је,
чусмо тако, повратак у земљу, јер не беше право да буде бесмртан ко самовољно паде у
зло. Зато нема, по реченоме, човека који ће поживети и неће угледати смрти, јер смрти и
промени подлегосмо сви земљородни и смрт горка нас грешне чека. Стога, био богат у
животу или убог, славан или неславан, праведан или грешан – свако ће смрт примити и
најтеже разлучење душе и тела, авај мени. Али ко у добродетељима богоугодно проживи,
тај је блажен, смрти се неће устрашити. Радујући се, јер му се тама смрћу замењује, у
живот вечни преходи у весељу. А грешни и мени слични љуто и горко и болно се
разлучују. Смрт је грешнику тешка, као што нас научише истинито оци и учитељи.''186
Јасно видимо шта та Божја наука може када крене да сагледава Постање, природу,
свемир, човека. Божје науке овог периода смо се увелико већ дотакли у Уводу овог записа.
Речи патријарха Јеремије: Останите у ономе у чему сте Научени, одјекивали су ходницима
историје тог времена, па кроз читаву Вечност. Видимо да стајање у Науци је нешто што и
сам Господ од нас захтева, а тај захтев је био све појачанији баш у та смутна, крвава и
уништитељска времена. Русија је имала два ига: монголски, од 13. века па све до 1480.
године, с тим што је целина Русије с монголским хордама ратовала и до 1550. године, и
пољски од 1598. године до 1613. године, познатији у руској историји под називом
Смутное время. Балканско полуострво водило је тристагодишњи рат са Турским
султанатом, била је то борба на живот и смрт. Тек почетком деветнаестог века кренуло је
Ослобођење са Првим Српским Устанком. У таквим околностима јасно је да се није могла
водити нека јавна научна делатност, већ је божја наука извршила једно самоповлачење.
Све се чинило у затвореним круговима: стварало се, правиле су се школе и цркве нечујно
и скоро невидљиво, али свакако неприметно за једну јавну историјску сцену. Али Божја
наука је тињала као неки угарак чекајући да створи огањ који би као светлост у мрачној
соби постао сведоступан.
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Тако да та природословна посматрања нису до краја остајала запостављена из
разлога чистог преживљавања и опстанка. Знали су тадашњи писци да су писање,
стварање и проучавање једни од чинилаца опстанка и преживљавања и зато на том послу
нису посустајали.
Врло су занимљива природословна промишљања тројице аутора из православног
света, а то су: Пахомије Логотет Србин (XV век – 1484), Максим Грк (1470 – 1556) и гроф
Ђорђе Бранковић (1645 – 1711).
Ако узмемо на пример одређена излагања из Хронографа Пахомија Србина,
видећемо да у њима има заиста запањујућих космографских опсервација: ''Сет пак први
написа сложену азбуку јеврејског језика и знамења небеска, ток месеца и година и у
години поживе четири времена и месеца и недеља и звездама створи имена и пет звезда,
створи им имена: први појас назван велика звезда Крон, од небеског свода, названа од
ових небеса, и до појаса Крона безмерна висина, нема ништа осим ваздуха који се назива
етер; други појас Диос; трећи Ареос; четврти сунчани, на четвртом појасу стоји Сунце;
пети Афродитис; шести Ермиос; седми Месец, на седмом стоји Месец, а на свим појасима
анђели стоје, а по појасима звезде стоје; који појас ниже стоји, та звезда светли ту.''187;
''Све ово Сету од Бога даде се разумом увидети, њега назваше тадашњи људи Богом,
његовој благочести се чудећи, будући да имаше јеврејску граматику, небески ток и
звездама имена.''188
Видимо да Пахомије користи израз ''безмерна висина'' и да је то у православном
свету нешто што није изазивало никакав скандал. Тврдити да је небо тојест небески свод
тојест васиона, уствари једна Безмерна Висина није била никаква саблазан и никаква
опсаност није претила онима који су то тврдили. Видели смо да је и један Свети Отац као
што је Јован Златоусти користио појам ''бесконачна васељена''. Тако да Пахомије није
чинио ништа друго осим што је следовао Оцима Цркве и полихисториским научницима у
православном свету.
Бивајући велики критичар астрологије Максим Грк је указао и на одређена
природословна својства: ''Уместо дарованог нам слободног произвољења и самовлашћа,
којим се ми својствено и разликујемо од јестаства бесловесних и колико је то могуће
немоћном јестаству човека, уподобљавамо се Томе, Који је саздао нас по свом образу, враг нас је подчинио лажној вери у дејство на нас звезданог тока, уверио нас је да од свуда
происходи утицај на наше произвољење по питању изабрања добра и зла, тако да ми
нимало не можемо никако делати, желети противно ономе како нам је то опредељено
роком непроменљивог звезданог тока.''189; ''И тако, звездознанско учење за душу је добро
и ко се према њему благоразумно односи, томе оно доставља немало весеље. Иначе и бити
не може другачије, јер та наука разматра превасходну премудрост свесаздавајућег Бога
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Слова, штавише, за човеков живот происходи свака корист, јер се он научава непограшиво
знати ток сунца и месеца и изазивање промена четири времена, а тако и рачуна године.'' 190
И гроф Ђорђе Бранковић пише доста слично овим претходним учитељима:
''3324 године до Аврама, пошто је Ноје имао четвртог сина, наиме Јоника, рођеног
треће године после потопа, којег пророк Мојсије прећуткује, а други историчари // сви
сведоче да је био муж врло изоштрен у својој високој мудрости и врло велики астроном,
који је пре свих докучио ток небеских знакова и склоп звезда какви су, и са том вештином
рано је предвидео и познао исконски почетак, такође и пропаст четири царства и како ће
најпре синови Хамови царевати у Асирији и после тога синови Симови у Персији и
Грчкој, и најзад синови Јафетови у Европи.''191; ''Овоме пак дакле од постања свемирне
васељене, ток новогодишњег почетка изложеном уставу, сапостигнувши Египћани,
Персијанци, Грци, и сви источни народи, наравно пак дакле светој цркви источној
садржавајући се.''192; ''Такође и о састављењу годишњег тока од постања свемирне
васељене, многоразличити учени даскали, наравно пак дакле у западној страни бивајући,
различитим и јединосагласним уставом састављење саде, и збрајају и то дакле различито
једносагласно, састављење, и збрајање и првим извором догађајно бива, од рођења
светога: праоца Аврама патријарха, њега пак онај производи рођеним бити, у години оца
свога Таре 70.''193
Када одређене опсервације заокружимо са излагањем овог последњег писца из ове
групе добијамо једну целовиту слику космографских сагледавања у православном свету
који се налазило у непрекидним ратовима и тешким ропствима тог доба и који се налазио
у смутним и ништитељским временима. Како је био уопште могућ погледа ка небеским
сферама оних народа који су били сапети ропством и присиљени, од својих освајача, да
гледају само ка доле, ка површном и преживљеничком? Изгледа да историјска узда
освајача нису могла да задрже Божје научнике да пруже свој поглед и према васиони. Сва
три говоре о одређеном току у васиони. Савремена наука тек сада у двадесет и првом веку
долази до закључака о одређеној сили у васиони коју назива: тамни ток. Древна знања као
да су омаловажена и да оно што су Сит, један од првих астронома у библијској историји, и
Јоник видели у својим космографским сазерцањима тек данас долази до ушију модерне
науке. И опет су за нас симболички упутне речи Никанора Мелетијевића о стицању ''младе
брадице'' – науке која тек треба да сазри и којој је пуноћа сазревања тек у савршенству
Божјем. Реченични склоп Бранковићев: ''тока од постања свемирне васељене'' говори нам
да та опажања која су тада била маргинална и на рубовима поробљених православних
народа данас добијају на својој значајности. Западњаци би рекли: интуиција, а
православни: богонадахнуће. То је оно што је покренуло ове писце да запишу ове редове и
да донесу овакве закључке. Узмимо један сликовити пример:
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Слика 6. Непознати српски писац из 1592. године

Слика 7. Симеон Полоцки (1629 – 1680)

Слика 8. Непознати српски преписивач житија Савиног од Теодосија (17. век)

Из ових слика ми видимо да православни свет је имао и одређену геометријску
дисциплину и одређени геометријски образац у то доба у коме се оскудевало и за парча
хлеба и где се хлеб правио од кора дрвета. Ипак се изналазило снаге и мудрости да се
осликавају и овакава сазерцања. Било је у то доба и иконографа који су имали богомдане
руке да осликају и изобразе такве слике које би се могле поредити са сваком озбиљном
геометријом. Оно зачуђујуће јесте да су они то мање – више радили слободном руком:
Теофан Грк (око 1340 – 1410), Андреј Рубљов (1360 – 1430), Зограф Лонгин (око 1520 –
крај XVI века), Георгије Митрофановић (1550 – 1630), Поп Страхиња из Будимља (XVII
век), Гаврило Тадић (прва половина XVII века – после 1661) и многи други живописци и
илустратори. Они су свом иконографском раду приступали на један научни начин. Знали
су да иконом не могу исцрпети све, али хтели су да отворе прозоре према Вечности.
У том тешком, смутном и ништитељском времену у коме се стваралаштво свих
духовних области, па самим тим и науке, појављивало само на скокове налик оним
''жабицама'' које камен прави када се под одређеним углом баци у воду, долазило се до
одређених научних решења. Једно од таквих је и Први српски буквар написан од стране
Саве Дечанца 1597. године. Чак и тај научни подухват остао је прекривен тамом
историјских догађаја до те мере да су неки сматрали да је Вук написао први српски
буквар. Инок Сава Дечанац, повучен у зидинама свога манастира почео је један подухват
који се тек касније појављује у неким европским земљама. Наиме, његов буквар имао у
себи много новостваралачких поставки, али и научних решења. Сам приређивач овог дела,
Михаило Блечић, дошао је до значајних података:
''Буквар Инока Саве уистину је сензационално дело свог (и не само свог) времена.
Он је свакако и по свом раном настанку (шеснаести век), јер не треба занемарити
чињеницу да је у то доба мало која европска земља и култура располагала сопственим
училима, писменима, абецедарима, азбучницима...
Буквар Саве Дечанског, међутим, понајвише фасцинира својом букварском
методиком. Овај генијални просветитељ определио се за гласовну методу више од два
века пре његовог увођења у европско школство (учиниће то Стефани тек 1802. године).
Доцније ће ова букварска методика бити проглашена 'правим преокретом у настави
читања'.''194
Али са жалошћу Блачић закључује:
''Тако је Први српски буквар остао, нажалост, благо у тами времена.
Благо Инока Саве, које ваља ослободити те таме да би наш пут кроз време и
цивилизацију био видљивији, јаснији, смисленији, а трагање за идентитетом (духовним и
националиним) смионије, извесније, потпуније.''195
Ова закључивања Блечићева сама по себи су довољна у приказу научног значаја
овог дела. А толико у то време се и могло. Са ништаскромним могућностима, са дрветом и
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донекле каменом као јединим обрадивим материјалима који су били доступни, јер су
Турци, Монголи, Пољаци, Угари и Аустријанци све друго драгоцено пленили,
укуључујући и саме животе, Божји научници су, ипак, и поред свега давали изванредне
научне резултате, али ти резултати су обитавали ''у тами времена'', чекајући дан да се
објаве и да изађу пред светло свога сопственог лица.
Знаменити српски књижевник, Данило Киш, је у свом делу Гробница за Бориса
Давидовича написао је и једну приповетку звану Механички лавови која описује баш то да
су московски кнежеви поседовали механичке лавове који су режали на дошљаке који би
дошли у кнежевски двор196. И ова приповест на један дубоко интиман начин показала је да
научно – техничка развијеност источно – православних народа није за потцењивање нити
за прецењивање. Али у сваком случају још један значајни података у опису Божје науке.
Тиме у наставку ћемо се подсетити још једног Божјег научника Јосифа Волоцког
(1439 – 1515). Он је написао дело под називом Просветитељ и њиме почео истинску
просветитељску еру у новонасталим околностима ратова и робовања. У најтежем времену
најузвишеније дело.
Волоцки негује један древнонаучни приступ када казује: ''Диван јеси Владико, и
чудна су дела Твоја, ми славимо Твоје неизрециво милосрђе, јер се непрестано к
човекољубљу приклањаш, научи нас са својим угодницима благодетељства да творимо
један другоме!''197
Из перпективе Божје науке која снисходи међу људе Волоцки означава ту
древнонауку у личностима Божјих научника: Пророка, Апостола, Отаца и Учитеља
Цркве198. Пратећи ту научну изворност он је по ко зна који пут ближње своје, па и све
људе вратио самом Извору Науке, подсетио их је одакле Наука долази, који је њен пут и
ка Чему иде.
То исто чинио је и Лаврентије Зизијанин (1570 – 1633). Слично Сави Дечанцу и он
се бавио лексиком. Написао је чувено дело Велики катахизис. У свом катахизису он
утемељује, такође изворне постулате Науке. Он говори о Научењу Светих Отаца199 и да се
од божанских слова Научење прима200 и да су Јеванђелисти као и сви хришћани од Христа
Научени201 и тога ради да се Научимо једномислено вери хришћанској202.
Ово је само један делић од читавог наукословног репертоара који износи
Лавренитије Зизијанин у својим катихетичким поставкама.
И опет нас историјски вихор враћа на две централне личности наукословног
струјања Божјих научника у смутна времена: на Јеремију и на Пајсија.
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Са Јеремијом ми се враћамо оном првобитном начелу, изреченом на самом почетку
овог записа, а то је начело: Останите у ономе у чему сте Научени. То су тешка времена
одређеног духовног вакуума, научног кенотизма, зато што су то времена уништења
духовне културе Православља од стране турске, монголске и пољске најезде. Под таквим
околностима Наука је у православном свету сведена само на пуко чување. Оно што се
наследило морало је да се чува. А наследила се и реч Господња: Ако останете у Науци
Мојој, заиста сте моји ученици. Јеремија те речи наставља: Останите у ономе у чему сте
Научени. Јеремија се крајње доследно придржавао ове Господње поруке, она је била
згуснутост науке у једној реченици, као она згуснутост Васионе при Великом Праску.
Рекавши то у једном мало другачијем облику он је рекао уствари оно исто што и Господ.
Ако наука није имала услова да се развија у тако претешким, егзистенцијалним
околностима, онда је било потребно сачувати оно што се до тад стекло на научном плану.
Било је потребно остати у дотадашњој Науци. Али ту је тај парадоксално – преображајни
тренутак дошао до врхунског изражаја. Остати у Наученом, значило је оно Господње:
Стајати у Науци, а стајати у Науци значило је стајати у Вечној Науци, у Божјој Науци. И
тако оно што је требало да представља пуку конзервацију одједном, као оно кукурузно
зрно што се претвара у кокицу, постало је струјање Вечне Божје Науке, Науке Живога
Бога. Живе Науке.
Патријарх Пајсије то сведочи и у једном од својих записа: ''Сам Христос рече и
исповедати научи да од Оца Дух Свети Сином појављује се и отуд почетак има и
произилази.''203
Имали смо прилику да видимо многа наукословна излагања патријарха Пајсија
кроз ово дело, па и ово последње није никакав изузетак. Пајсије се поклапа донкеле са
Галилејем и у знанословном смислу. Представићемо те његове исказе редоследно: ''Сам
Господ зна да није лаж и многи ми не верује.''; ''Казују који су у Призрену (да тамо има)
неки део главе и у Грачаници два три дела, а друго сам Господ зна.''; ''Пошто је стан овога
био кадгод у граду Петрчу, а кадгод у Звечану, тамо прими и крај живота, којим судбама
је ово било, сам Господ зна.''; ''Ја грешни не знам хоће ли бити угодно пророку и светоме.
Сам Господ зна.'' ;''Сам Господ зна да само од усрђа и љубави ово написах вашој љубави,
да благодат божја буде са свим вама и 'будемо ми једно стадо и један пастир (Јн. 10, 16)', и
јер њему припада слава, част и поклоњење, Оцу и Сину и светоме Духу, и сада и увек и на
векове векова, амин.''; ''А књиге које је мислио да је утајио, онај ко се брине о овој Божијој
цркви у тешким временима само једином Богу је знано, пошто све изложисмо свевидећем
оку.''; ''И тада невољу имах од владајућих, једином Богу је знано, но све ћу изложити
свевидећем оку.''; ''Једини Бог зна само из усрђа српским просветитељима.'' 204 Ови искази
се свакако укрштају са закључком Галилејевим да Бог зна бесконачни број пропозиција.
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Целокупно знање и код Галилеја и код Пајсија могу се црпети из Божјег знања и једино
само из њега, јер то и јесте једино и истинско знање.
Код Пајсија као и код Лавренитија Зизијанија Христос је једини онај који Научава,
Онај од ког смо Научени. И овде имамо онај преображај од пуког чувања до истинског
стајања у Светлости Науке.
У овом историјском низу долазимо до личности митрополита Петра Могиле (1596
– 1646). По Оцу Јустину први који је обновио, после пада Цариграда, метод и рад
догматичке науке205. Иако, његова метода није била без мана и није била у свему на
висини задатка, она је за околности у којима је настала била право освежење и обнова
једног православног поретка науке.
У свом Исповедању Могила је повукао одређене резове по питањима непосредне,
Божје науке. У деветом одговору он, на пример, записује: ''Тако смо научени ми од саме
вечне Истине, Исуса Спаситеља нашег; тако смо примили од Светих Апостола, тако су,
иначе, учили, предали и утврдили Васељенски и помесни Сабори и Учитељи Цркве.'' 206 У
свом 23 одговору он даје још непосреднији научни однос који брише сваку препреку
између Божјег и човечијег односа: ''И ово је произишло по томе што је он знао природу
њихову, не по некој науци, него по томе што је он јединствено мислио и расуђивао о Богу
и Његовој благости.''207
Овај други навод описује уствари рајско, адамовско стање, које је суштински и
било стање Божје Науке, једног непосредног примања информације и о Постању и о
свакој ствари у Постању. Закључке које извлачимо из ових Могилиних сагледавања јесу
ти: Православље је, ако користимо неке религиолошке показатеље, религија Истине и
Православљу је Истина на првом месту, и све што у себи има тај истинословни карактер
јесте оно што је најсродније Православљу. Из те Истине долази и Наука, а будући да је
Наука чедо Истине, она је тиме највише чувана и негована баш у самој православној
цивилизацији. Истина је оно што одређује Науку, ван тога је све ненаучно и антинаучно.
У дефинисању Божје Науке можда је најдаље отишао свети Димитрије Ростовски
(1651 – 1709). Његово дефинисање је кратко, али језгровито и суштинско: ''Једно је наука
човечанска, а друго је наука Божја. Како се човечанском учењу човек научава од људи,
тако и Божанственом учењу приличи научавати се од Бога.''208
Ростовски непосредно користи појам ''наука Божја'', али и одређује непосредност те
науке Божје. Науци Божјој научава се од самога Бога, са врела богопознања и то је оно
што је било особено код Божјих научника православног света.
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Један од таквих Божјих научника је и свети Илија Мињати (1669 – 1714), чувени
беседник и учитељ Цркве. У својим беседничким записима он је, такође, указао на путање
Божје Науке. Обраћајући се у духу Апостолима Мињати казује:
''Радујем се и ја са вама, божанствени ученици васкрслог Владике. Са вама ће се
радовати и сви христоносни народи који су коначно видели незалазну светлост
светоносног дана Васкрсења.''209
Улазећи дубоко у односе проучавања природе и повезујући тај однос са божанским
предодређењем и богопромисаоним током, Мињати закључује:
''Нема ничег толико гордог и љубопитљивог као што је људски разум. Мада га је
грех много ослабио, мада вера од њега захтева строго повиновање, он ипак шири стотину
крила како би се винуо у висину, и отвара сто очију како би истражио и оно најскривеније.
Било би добро када би се он тако трудио да на земљи истражи толико дивних дела
природе, јер је ово уобичајено људско стремљење којим се човек доводи до познања
битија у целини. Но, он стреми да проникне у саму невидљиву дубину недокучивих
божанских судова како би се уверио да ли најузвишенији Промисао Божији заиста
разумно управља целокупном творевином, и да ли управо он предодређује људска дела. А
то је невиђено дрско!''210
Овим исказом Мињати је толико приближио Божју науку и природну науку и
толико је сусрео Божје научнике са природним научницима да тачка пресека њихових
интересовања је постала више него очигледна. Божји научник исто као природни научник
има за задатак да ''истражи толико дивних дела природе'' да би дошао до ''познања битија у
целини''. И самим тим Мињати доводи до краја своје закључивање о науци: ''Дакле,
клоните се тих питања и недоумица учених људи, клоните се питања која не доносе наук
разуму, него га само помрачују. У тој несхватљивој области ми, браћо, схватамо само
једно: то, да је предодређење спој божанске благодати и људске воље, благодати Божије
која позива и људске воље која иде за позивом.''211
Дакле, Наук разуму, јесте оно што је битно да би се дошло до правих научних
решења. Научник Божји је обавезан да, црпећи из врела богопознања своје закључке и о
Делима Природе, проучава саму природу као један богопромисаони поредак и да тако
сагледава Чудне Путеве Господње.
Такође, један сродни беседнички писац, Гаврил Стефановић Венцловић (1690 –
1749) је у својим беседничким списима показивао одређене наукословне способности
једног научника Божјег: ''Тако је и учење. Оно извире у светој цркви, а малоумни на
празно пролазе жедни божје науке.''212; ''Тога ради достапут из црковна приговора на лепо
је говорено и мољење се, а и пак се молим, да никако од вас ниједан који но с драге воље
209
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овде долазите на црковно правило, и ради сте себи примити црковни и божији по души и
по тело вам за поштење добри наук...''213; ''Чудна посла! Нити хају за ово овдашње се
световање, наук, нити се Бога боје, а ни од свога бар поштена образа да се застиде
штогод.''214
И Венцловић, као и Ростовски, користи појам ''божје науке'' непосредно. Он сматра
да наука и мора проистећи из Цркве која је богочовечански организам и устројство.
Одатле долази сваки ''добар наук'' и у Цркви као Стубу и Тврђави Истине мора почивати и
сваки наукословни поредак који долази из врела богопознања. Иначе, Венцловић је познат
и по томе што је учинио и неколико језичко – реформаторских искорака. Он је у српски
језик увео знакове као што су ђ, ћ, џ.
Са Ломоносовим (1711 – 1765) улазимо у једну нову еру наукословног расуђивања
у православном свету. Пре свега Ломоносов је кроз себе обновио полихисторски научни
поредак. Он је био књижевник, физичар, астроном, хемичар, геолог, филолог. Баштинио је
баш ту полихисторску традицију свенауке и сванаучења.
Али пре него што почнемо уопште причу о Ломоносову ред би био да се још
једном осврнемо на одређене историјске околности које су му претходиле. Иако су Руси
победили Пољаке 1613. године, ипак Русија је кроз скоро читав 17. век водила борбе, а ту
су биле и домаће побуне и устанци. Најзнчајни је онај под вођством Стењке Разина који је
угушен 1670. Под оваквим околностима Русија није могла да има неки велики
наукословни замах, иако није мањкала по питању талентованих људи. Али за науку
очигледно није потребан само таленат, већ и одређени истраживачки замајац. Доласком
Петра Великог ствари се мењају, али не по некој устаљеној теоријској шеми по којој је
Петар био ингениозни владар који је пресадио одређене западне обрасце у своју државу.
Петар је несумњиво био реформатор, али ништа мањи од његових претходника.
Једноставно за такву реформацију стекли су се одређени историјски услови. Као добар
војсковођа он је проширио Русију да правичних граница обједињујући тиме цео руски
народ. Учврстивши границе и успоставивши мир и слободу унутар тих граница руске
царевине Петар је отворио врата за еманципацију руског друштва у сваком погледу. Он се
није угледао на Запад како то по неким мишљењима и предубеђењима влада, он се
угледао на Слободу. Наравно многи ће му приговорити владавину ''чврстом руком'', али он
је био свестан да предуслов слободе јесте мир у друштву, без мира нема ни слободе. Зато
је доста строгим назорима уводио ред у руско друштво. Можемо рећи више из страха и
бриге да се Русима поново не догоди неки нови монголски и пољски иг. Тако су се
створили и услови за наукословну еманципацију. Интелектуалци нису морали више да
буду затворени у зидинама манастира, него су могли да се креће не само по пространој
Русији, него и по Европи, па и свету. Један такава путник, интелектуалац и поданик
руског двора био је српски гроф Сава Владиславић (1669 – 1738). Само што је њега пут
навео у правцу Кине где је преко својих извештаја дао описе те древне државе и
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цивилизације. У Русију тада долазе и европски стручњаци и интелектуалци. Поменимо
само Лајбница и Ојлера. Петар нуди гостопримство и Исаку Њутну. Русија постаје
отворена за све, а не само за западњаке. У Русију долазе и из источних страна, из Кине,
Индије и Јапана. Тако је опет преко Саве Владиславића у Русију дошао и Пушкинов
прадеда по мајци Етиопљанин Ибрахим Петрович Ганибал.
Све ови еманципацијски догађаји били су само израз нове руске слободе, а не неко
преузимање образаца било источних, било западних. У таквом једном слободарском духу
живео је и Михаил Васиљевич Ломоносов. Истараживач по природи, путник и неуморни
слуга научног открића. Показао се као генијалан у многим пољима истраживања. Прави
иноватор. Он није само био неко које сабирао знања, он је био човек који је оснивао науке.
Тако је основао и физичку хемију. Његових открића у пољу науке има заиста много. Ми
ћемо пробати неке да набројимо: допринос у формулисању кинетичке теорије гасова,
теорија о топлоти као облику кретања, праобразац теорије о светлости као таласу, идеја о
одржању масе, теорија о органском пореклу земље, тресета, угља, нафте, ћилибара,
откриће мржњења живе, мерење преламања светлости Венере на рубовима Сунца и тиме
утврђивање да је Венера поседовала атмосферу, објаснио је настанак ледних брегова,
објаснио је парагенезу минерала, дао је објашњење поларне светлости, сматрао је да
микрочестице имају запремину, увео је принцип актуализма у генеологији по коме је
Земљина кора динамична и променљива, те процесе је назвао егзогеним и ендогеним,
покрете у Земљиној кори је поделио на епирогене и орогене, извршио је реформу руског
језика.
Сви ови подухвати за само 54 године живота јесу заиста богодарована генијалност
Ломоносова. И Ломоносов као полихистор – свенаучник Божје науке није заборавио своје
изворнонаучне корене. Ломоносов је и оснивач Московског државног универзитета. У
својим Делима Ломоносов јасно позиционира извориште Науке:
''Велику захвалност Свевишњем човечански род дужан је дати, за способност знања
које је њему даровано.
Још више ту је захвалност дужна принети Европа, која чак пре свим тим даровима
се наслађује и тиме се разликује од других народа.''215
Говорећи о смислу науке Ломоносов каже да она јавља премудрост дела Божјих216.
У том правцу све друге науке предводи Физика, а Астрономија осликава ток небеских
светила217. Сва ова научна представљања све више и више славе Саздатеља218.
Ломоносов и кроз своје оде указује на науку као нешто што има извор у самом
Господу:
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''Благословен Господ мој Бог
Моју десницу укрепљујући
И прсте у бојном пољу научава
Бришући од непријатеља подигнути рог.''219
У много својих ода и много својих научних разматрања Ломоносов је препознавао
славу Господњу. У овом стихотворенију он је само указао на ту наукодавајући силу
Господњу која се код њега односила на читаву науку и на целокупан научни поредак.
Када уђемо на поље српског друштва ствари нису могле добити тако један
полихисторски замах, ако изузмемо Бошковића, већ су имале једну ужестручну делатност.
Тако један од битних научника осамнаестог века Јован Апостоловић (1730 – 1770) је
уствари утемљеивач психосоматике као научне дисциплине.
Доситеј Обрадовић (1742 – 1811) кога би у српској култури више требало тумачити
у том наукословном кључу, а мање у философском и просветитељском, за собом је
оставио одређене општенаучне поставке које у својој динамици итекако разматрају ону
првобитну научну изворност: ''А сврх свега света наука, Божији дар, небесни свет, науке и
књиге премудри и просвештени људи, учени људи, истини благодетеља человеческога
рода, дале су ми способ, проћи и достигнути до најпотајенији заплетака срца мојега;
просветиле су ме и дале су ми више познаства, него што би могао придобити искуством
хиљадугодишњега живљења на земљи.''220; ''А друго, сву ону децу, која мисле да
свештеници буду, – на науку, на науку!''221
И код Доситеја имамо ту теорију Наукодавца: наука је Божји дар и небески свет,
зато се људи морају давати на науку. Похађајући једну даскалошку школу у Измиру
упозано је Доситеј даскал Јеротеја222 и о њему имао само речи похвале:
''Ево, љубими мој, почетак, могу рећи, мојега благополучија на овоме свету и моје
давно желајеме науке. О мојем пребиванију и упражњенију при овоме блаженом Божијем
чловеку, учитељу и благодетељу мојему, говорићу јоште у следујућем писму.''223
''Из ове школе у неколико година изиђу многи учени свештеници и учитељи, који
по томе составе училишта у различни поглавити мести Азије и Греције, од којих је био
један и вечноблажене памети Јеротеј, учитељ смирнејски. Богочестив и благочестив без
сваког сујеверја, прост монах, но монашески злоупотребљенија, лажа и прошјачења и
измишљени икона и моштију за новце чудотоврења заклет непријатељ и изобличитељ.'' 224
219

Полное Собранiе сочиненiй Михайла Васильевича Ломоносова, Съ прiобщенiемъ жизни сочинителя и съ
прибавленiемъ многихъ его нигдѣ еще не напечатанныхъ творенiй. Часть первая, Тип. Императорской
Академии Наук, СПб, 1803, стр. 39
220
Живот и прикљученија ДИМИТРИЈА ОБРАДОВИЧА , нареченог у калуђерству ДОСИТЕЈА I, У БЕОГРАДУ,
штампано у штампарији Краљевине Србије, 1892., стр. 9
221
Исто. 118
222
Живот и прикљученија ДИМИТРИЈА ОБРАДОВИЧА , нареченог у калуђерству ДОСИТЕЈА II, У БЕОГРАДУ,
штампано у штампарији Краљевине Србије, 1892., стр. 36
223
Исто. 34
224
Исто. 37

Из ове школе и од овог даскала и Доситеј је стекао наукољубље за које је тако
директно и непосредно сматрао да је Божји дар са неба.
У српској науци османаестог века, поред многих, издвојићемо два имена: Емануила
Јанковића (1758 – 1791) и Атанасија Стојковића (1773 – 1832).
Јанковићу морамо признати баш тај допринос у изградњи терминологије за свет
микрочестица и за претпостављање те физике микросистема. Он каже:
''8. Свако тело физическо је ишупљикано, тј. она материја из које она састоји се има
своје м е ђ у д е л и ц е. Сунђер свакоме је познат, при коме се међуделице телесне
најбоље видети могу, јер се ишупљиканост његова најлакше нашим очима указује. Добро
испечен хлеб, такође је ишупљикан; и што је хлеб печенији то је више ишупљикан. Ова
ишупљикана места, како у хлебу, у сунђеру; такође и у другим телима, називају се
међуделице. Код ког су тела међуделице ситније, оно је тело с а б и ј е н и ј е; него оно код
ког су међуделице крупније; Самим очима, не можемо при сваком телу међуделице
открити (јер што је неко тело сабијеније, то има мање међуделице али врло сабијена тела,
имају врло мале међуделице) али кад узмемо м и к р о с к о п, један стаклени Инструмент,
који сваку ствар очима нашим неколико хиљада пута већом учини, него ова ствар о себи
што је, у помоћ; тако видимо да свако тело своје међуделице има. Колико је ученим
људима досад познато, нема таквих тела на свету, која међуделице не би имали. Дијамант
(драги камен) је најсабијеније тело, од свију нама досад познатих тела, при којем се такође
међуделице кроз микроскоп видети могу. Дакле сва тела имају међуделице.''225
Овај појмовни допринос је од јако великог значаја за физику микросистема, јер
појмови делице и међуделице много боље објашњавају природну честица од појма атом =
недељив. Делица је нешто што има моћ да се дели, али и оно што је део нечега. Тако да
ови појмови боље описију природу субатомских честица и њихов начин понашања. Они
су делови од којих се све изграђује, али су и они који могу да се у себи поделе до преласка
у енергију, дакле, Делице.
Али и овај ускостручни Божји научник није заборавио на порекло науке и на њен
извор:
''6. Ко на промену небесних и земаљских тела, њихову уредбу између себе
посматрати може, а да се не увери да све ове ствари саздатеља тј. Бога за уздизатеља
имају. Ко се сме усудити, најмањом сумњом о овом, свој разум болесним и нездравим
учинити? Ко сме дрзнути се и помислити, да је све ово само од себе произашло? Ко је
други у састављању, него свемогући Бог, овако велики, премудро и премудром уредбом
основани свет саздао? Примећене најразличније промене у свету, показују нам свевисоку
мудрост Творца нашег, Бога истинитог и управитеља свој твари.''226
''9. Оволико знати надлежи свакоме, који је рад у следећем уверити се и једну
пробу премудре божаствене уредбе у свету познати и тада свога Творца хвалити.''227
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''18. Не може се догодити, да ко од нас стане размишљати, зашто је свемудри наш
Творац толику воду нашој земљи даровао, и на какву потребу је тако велико множество
воде на земљи, и не били корисно било, да је мање воде било.
19. Ми видимо да на нашој земљи, у садашња времена и у обичној години сувшна
киша не пада. Не могу се опоменути ниједног лета, мојих година, које сам у Новом Саду
провео, у којима не бисмо у нашој цркви мољења нашем Творцу, кише ради приносили.
Сећам се да смо кад и врло мокрих година имали али врло ретко, али зато су опет следеће
године сушне биле. Из овог видимо, да ако бисмо мање кише имали, одвећ велика суша
морала би бити; а будући да смо видели да сва киша која на земљу пада из мора и других
земних вода долази, зато је морало раширење воде на земљи овако велико бити; јер да је
мање воде на земљи не би се потребни део у ваздух развити могао, и тада бисмо морали
одвећ велику сушу на земљи имати.''228
Из свих ових Јанковићевих реченица видимо да је цела природа она која, као што је
описано у псалмима слави Господа и да је сваки поступак природе уствари природни
процес промисли Творца из ког се јасно закључује да од Творца се најбоље може научити
о творевини. Бог је самим тим и Наукодавац који дарује сваку науку и сваком научном
подухвату Он даје полет и замајац.
Стојковић је с друге стране дао допринос у физици макросистема, у астрономији.
Он је први у својим делима почео да описује метеорите (О ваздушном камењу и њиховом
пореклу) и тиме установљује нова открића у проучавању небеских тела. Он је имао и
одређене полихисторске црте. Прво у својој Физици (Јестаственици) он је обухватио
многе научне дисциплине: астрономију, метеорологију, ботанику, минерологију,
зоологију, али и теологију коју је некако видео као неизоставни део Физике: ''Ми
следствено предпостављамо мора бити такво Сушество које нам ове законе зарад разума
даје; које по њима дела наша суди и сходно награђује – дакле претпоставити морамо
Законодавца – Судију – Господа свег јестаства, Бога.''229; ''Бог је премудро Сушество, он
је имао с безбројним оним звездама без сумње и друга намеренија премудрости и силе
своје; не само та, да би оне нама светлиле. Он је сваку ствар на многа намеренија
сатворио.''230; ''Ова корисна дела Божјег свемогућства, јесу: сунце, земља, месец и
звезде.''231
''Сва прикључења у целом јестаству уређује и управља бдића над творевином
Промисао.''232; ''У њој плива материја Електрическа и Магнетска. Она јест од Бога тако
установљена, да ми безбројна од туда благоданија имамо.''233
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Јасно видимо код Стојковића да божански уплив је нешто што испуњава целокупну
творевину и да је сама наука један изливак од тог Уплива дат човеку да се њиме служи у
што бољем упознавању Наукодавца и Извора науке.
Оно што смо заборавили напоменути у овом поглављу јесте и чињеница да је
природни научник Галилеј такође осуђен од стране римокатоличког Инквизиторијума и да
је његово дело осуђено као ненаучно од инквизиторских комисија. Такође патријарх
Пајсије је кроз лик Светога Саве указао на исихастику као једну духовно – научну
дисциплину: науке над наукама и уметности над уметностима: ''А свети Сава крепку
љубав имаше према брату своме, подигавши руке своје ка Богу, мољаше се непрестано.''234
Ми смо само кроз ово поглавље летимично прошли, практично смо прелетели са
жељом да укажемо на односе божје науке и природне науке као два облика богослужења,
бар онако како су то њихови творци сматрали с том разликом што је природна наука
имала један конкретан замајац слободе, мада не до краја, јер је непрестано била прогањана
од стране Инквизиторијума, а божја наука била је стешњена у условима ратова, освајња,
поробљавања, физичког истребљивања, али у тим условима скрушености, смерности,
ништаскромности и смирености кроз њу је најасније засијала искра Господња.
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15. Противпроизвољење Науке
Пре него се уопште усредсредимо на историјске облике и периоде у којима је
дошло до противпроизвољења Науке обратимо на првом месту пажњу само на овај
појмовни склоп који из себе изводи многоструке закључке. Противпроизвољење Науке
има мноштво облика и ми ћемо пробати да изразимо неке од њих. На првом месту то је
изглобљење Науке тј. извођење Науке из свога лежишта или боље речено одвајање Науке
од свога извора, друго преусмеравање самог појма Науке и давања том појму сасвим друго
значење, треће то је коришћење или инструментализација Науке као неке врсте
кишобрана иза ког неко покушава сакрити своје одређене духовне немоћи, на крају то је
позивање у Име Науке на много ствари које са Науком немају никакаве везе.
Прво историјско противпроизвољење Науке десило се у епохи француског
просветитељства и није се завршило тако славно, јер они од којих се тражила највећа
подршка, тј. научници, чинили су сасвим супротно ''просветитељским'' тенденцијама.
Француска буржоаска револуција је из своје земље више научника истерала него што их је
привукла. Али ''просветитељи'' су стално се позивала на Науку и говорили увек у Име
Науке. Више научника је привукла на пример царска Русија, него републиканска
Француска. Ни у личним захватима ''просветитеља'' није се све одигравало тако славно.
Сетимо се само оног анегдотског сукоба Ојлера и Дидроа у Русији или размимоилажења
између Хјума и Волтера после једног краткотрајног познанства. Ово противпроизвољење
није оставило неког дубоког трага на саму научну заједницу, штавише, само
''просветитељство'' морало је да се прилагоди одређеним закључцима Науке која јесте
Истина и морало је да се одрекне неких својих дубоких заблуда.
Друго противпроизвољење дошло је опет из Француске, али овога пута од једног
филозофа, теоретичара и зачетника једне друштвено – научне дисциплине, зване
социологија, Огиста Конта (1798 – 1857). У свом уводном делу из књиге Курс позитивне
филозофије Конт на самом крају тог увода закључује:
''Има, несумњиво, много сличности између моје позитивне филозофије и онога што
енглески научници, после Њутна, подразумевају под природном филозофијом. Али ја
нисам смео одабрати овај други назив, нити опет назив филозофија наука који би можда
био тачнији, пошто се још ни један ни други не слаже са свим врстама феномена, док
позитивна филозофија, којом обухватам изучавање друштвених феномена исто колико и
свих осталих, означава једнообразан начин расуђивања који се може применити на све
теме којима се људски дух бави. Сем тога, израз природна филозофија уобичајен је у
Енглеској, да означи скуп разних експерименталних наука, узетих у обзир све до њихових
најситнијих специјалности; док под позитивном филозофијом, упоредо с позитивним
наукама, подразумевам само чисто изучавање општих појмова различитих наука,

схваћених као да су потчињене једној јединој методи и као да чине различите делове
једног општег плана истраживања.''235
Једнообразност и потчињеност једној јединој методи јесте позитивистичко
схватање Науке у којој нема свенаучности, као у полихисторском приступу, него је у
питању једнонаучност која ће починити себи сваку врсту научности и науке. Ово
позитивистичко полазиште има и своје сцијентистички затворен обруч у речима Лудвига
Витгенштајна (1889 – 1951):
''Цјелокупност истинитих ставова је цјелокупна природна наука (или цјелокупност
природних наука).''236
Дакле Истина није нешто што одређује природне и било које друге науке, него је
она исто што и природне науке и Истина не може бити нигде осим у природним наукама.
Она није нешто што превазилази природне науке него је чак и одређена њима. Тиме је овај
сцијентистичко – позитивистички Инквизиторијум и заокружен. И самим природним
наукама је прописана граница. Оне више немају слободу истраживања и орловски полет
открића и проналажења осим у прописаним границама у којима је скучена. О другим
научним приступма и да не причамо. Божја, полихистирска, свенаучна наука се у том
случају сматра потпуно искљученом из овог обрaсца, али и природној науци прописана су
таква правила једнообразности и једноличности по којима она мора да се влада. И тако се
из римокатоличког Инквизиторијума, који је по свом нахођењу одређивао границе науке и
ненауке, прешло у сцијентистички – позитивистички Инквизиторијум у коме Наука има да
научи како да се влада или је неће бити. Наука која је суштина сваког научавања сада мора
да седне у ђачку клупу и да слуша ''научавања'' намењена њој самој.
И дошло се до једне обрнуте слике у сагледавању Науке. Већ у ''просветитељству''
кренуло се са критиком Библије, са исмевањем тог текста. Било је тих тенденција и раније,
али њих нико није узимао превише за озбиљно. Сада оне постају ''званична истина''. И
тако Свето Писмо из ког је проистекла еманципација Науке као посебног духовног
обрасца сада је стављено на стуб срама. То је постао текст који је пун митова, бајки,
моралистичких прописа и ничег више. То није онај Генератор Науке који смо имали
прилику да видимо на примеру Петокњижја Мојсијевог. Спис који је историјски извор
Науке сада се показује као лаж у Име Науке. Има ли чуднијег противпроизвољења од
овог? У Име Науке устаје се против самог Извора Науке који Јесте сама Наука, Учитељ и
Наука. Тај божански извор Науке почиње да се брише заувек, а у помоћ се призива сама
Наука. Али и Наука није устала против свог извора, јер је и она тај Извор. Божја Наука,
Богонаука јесте Бог сам тако да би то значило да је Бог устао против Бога, Син против
Оца. Али само Јеванђеље не казује тако, него баш супротно да Син чак и у моментима
гетсиманијске слабости потпуно је саслушавајући Оцу. Реч Очева, Наука Очева мора бити
увек уз Оца и са Оцем. Тако је и у овим приликама било. Наука се увек отрже и одупире
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сваком противпроизвољењу Себе и наставља свој пут кроз историју спуштајући Вечност у
саму историју и васиону.
''Просветитељско'' противпроизвољења које је било вулгарније и у неку руку
примитивније, па самим тим и том примитивношћу наивније, било је некако у тој својој
сировости искрено и у свом рушилаштву отворено. Противпроизвољење сцијентистичко –
позитивистичког Инквизиторијума било је доста суптилније и префињеније, као вук у
јагњећој кожи. И док је ''просветитељство'' јуришало на Небо и хтело да сруши све односе
и самим тим својим поступком постало толико огољено да су га се истински научници и
гнушали, дотле је ово сцијентистичко – позитивистичко противпроизвољење било
снисходљиво и пуно разумевања, али ''морале су да се успоставе неке границе''. Једна од
битних граница, коју смо већ и помињали, јесте и та да се наука не меша у Божја питања, а
самим тим и да се Бог не меша у питања науке. Поставка наизгледа доста разложна, али
пуна противречности и неизводљива. Како то да река нема везу са својим извором или да
планина нема своје подножје или да дете нема родитеља, да се родило само од себе?
Покушај да се Бог не меша у научна питања и да се наука не меша у Божја питања јесте
чак и невероватнија поставка од ових претходних. Одсећи Науку од свог божанског
извора значило би осушити је и убити је. Она више не би могла ни да постоји. Наука више
не би била Наука.
Самим тим полихисторска и светоотачка концепција дошле су до тотално
другачијег закључка: ''Јер духовна наука није игра, нити речи безумља мисли људских,
него је то проповедана света вера Божја на којој су основани свети чинови у Христу Исусу
Господу нашем, о Коме Пророци Светим Духом Божјим прорекоше, и Апостоли научише,
и Мученици исповедише, и сви Свети сачуваше, и Преподобни оци беспрекорно одржаше
као на недељивом крајеугаоном Камену црквеном Христу Који је Премудрост и Сила
Очева [и то сачуваше] светодуховски и силно и крепко и чврсто и поуздано у вери, Који
[Христос] и до сада многе уверава и утврђује и свима потврђује Своју веру божанску.'' 237
Видимо да светосавски метод говори о нераскидивости божанског извора са
Науком. Наука има свог Наукодавца и та наукодавајућа концепција објашњава да се Наука
никада не може оставити без Божјег одговора нити да се Наукодавац може оставити без
одговора Науке Њему и пред Лицем Његовим.
Свакако да овакво сцијентистичко – позитивистичко решење није могло одговарати
ни природним научницима тако да су они почели да се буне, али Инквизиторијум је
успоставњен и арбитража установљена. ''Правила игре'' морала су да се поштују свидело
се то научним откроватељима и проналазачима или не. Научници су имали да играју
онако како сцијентистичко – позитивистички Инквизиторијум свира. И тиме се дошло до
оног средњовековног решења римокатоличке Инквизиције. Инквизиција има да каже: Ја
одређујем шта је Наука, а шта не, онај који не послуша баца се у пакао ненаучности и над
њим се врши чистилишна казна прочишћујућег огња одбачености из научног света и из
научног друштва и из научне заједнице. Тај се проглашава псеудонаучником и његова
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теорија се проглашава псеудонаучном теоријом. А његове књиге и списи да иду на ватру
критике наших схолара који процењују шта је наука, а шта није.
А тиха реч Јеванђеље одговара: Камен који одбацише зидари, тај постаде глава од
угла. И Апостоли тихослове: ништа није на одмет кад се прима са захвалношћу. Јер се
освећује ријечју Божијом и молитвом. Ове речи упућују на то да се ништа не сме
одбацити. Понекад прође хиљаде година да би се нешто потврдило или порекло. Али све
се да преобразити у Речи Божјој.
Тако и сама сцијентистичко – позитивистичка позиција да се преобразити. Била би
неистина рећи да се Истина не може саопштити у равни природних наука, штавише, без
Истине у природним наукама не би било ни природних наука. Такође је потребно увести у
неким приликама једнообразност и одређени поуздани метод је сигуран пут до Истине.
Али правац у коме је кренуо сцијентистичко – позитивистички Инквизиторијум јесте
правац који жели да наметне своја научна решења свима, па и самој Науци.
И тако се од римокатоличког Инквизиторијума, преко ''просветитељства'' дошло до
сцијентистичко – позитивистичког Инквизиторијума, али као и онда тако и сада Наука
није пристала на овакву врсту историјске арбитраже. Саму Науку пратили су генијални
научници и нису хтели да одустану од слободоумног приступа у истраживању. Увек су
имали на уму ту јеванђелску максиму о одбаченом камену. Одређена идеја, мисао, па и
закључак који се у једном историјском периоду одбаце као неважећи, у другом периоду
може постати централни покретачи саме епохе. Тако и оно што се данас проглашава
псеудонауком, може бити главни научни образац у будућности. Као што се десило са
гомилом научника из доба Инквизиције. Оно што су схолари прогласили за ненаучно
постала је водећа наука у будућности.
Али морамо на уму имати и то да Наука Очева је увек достизана, али никада не
достигнута и по свему судећи она се не може достићи у овостраној равни. Њено достизање
дешава се у есхатолошкој равни, али и тамо то је једна врста бесконачног, савршеног и
непрекидног достизања. Зато су итекако упутне речи Никанора Мелетијевића о зрелости
коју треба стећи у држању Науке. То је непрекидно сазревање у оностраном кретању, а
почиње се у овостраности и ту се улажу сви духовни напори да се израсте у Науци Очевој
= Богочовеку.
Без обзира на све, на отпор научника, на устанака саме Науке као такве против
таквих стега и окова, сцијентистичко – позитивистички Инквизиторијум се наметнуо
насилно као главни судија у одлукама Науке. Неки се научници, као некада Галилеј,
посипају пепелом пред тим Инквизиторијумом док други смело сведоче своје
слободоумне ставове без обзира што тиме почињу да носе белег маргинализације,
одузимања посла и титиуле, омаловажавања, исмевања, оптуживања за псеудонауку.
Упорност Науке тера ове духове да се побуне против такве стеге, да не буду робови
устаљених конвенција сцијентистичко – позитивистичког типа. Али Инквизиторијум ради
свој посао. Будним оком прати сваки корак научних делатника и највеће задовољство
налази у томе да разоткрива њихове ''грешке''. Мада и научници су људи и самим тим они

су погрешиви у својим судовима, али Наука која је дата од самог Наукодавца и Она јесте
Наукодавац Науке. Она једина је непограшива и као таква, свидело се то Инквизиторијуму
или не, Она је главни судија у питањима научног разматрања и за њу је мерило Истина. А
Истина је сама Наука.
Дакле Наука има Наукодавца и она без њега није Наука, није ништа без
Наукодавца, тако да је бесмислено сматрати да се Наукодавац не меша у питања Науке и
да се Наука не меша у питања Наукодавца када они јесу у суштини једно.
Проблеми са сцијентистичко – позитивистичким Инквизиторијумом су и до данас
на снази и препреке које тај Инквизиторијум прави на путу научног напретка јесу
поприличне, али нису непремостиве и могу се прескочити. Наука је, надахњујући
научнике, наставила свој рад и своју делатност непрестано дижући устанак против сваког
Инквизиторијума.

16. Наставак Науке у измењеним околностима
Наставак Науке у околностима измењеним сцијентистичко – позитивистичким
Инквизиторијумом није био нимало лак, али се ипак остварио. Недостајала је тако цењена
и спутана слобода у мишљењу и делању. Слобода толико неопходна да би се Наука
уопште наставила. Ипак слобода није нешто што се тако лако може спутати нити је она
нешто што се може било каквим оковима оковати. Да јесте не би била слобода. Храброст
наукословаца изборила је то потребно слободоумно расуђивање и са науком се наставило.
Ми ћемо у овом поглављу више ставити нагласак на науку која се формирала у
православно – словенској цивилизацији. Али морамо на првом месту истаћи да Словенско
се не може схватити као нека расна категорија, већ пре као духовна. Словен је онај који је
Словесан, премда сваки човек у себи има и ону бесловесну страну, али сваки човек је у
неку руку Словоцентричан, Словолик. Зато се у многим наукама додаје тај појам Логија
или ти Слово. Чак и за Физику у словенским језицима се каже – ПриродоСлов. Зато ако
дубље уђемо у тумачење православно – словенске цивилизације увиђамо да је она
Православно – Словесна цивилизација. Па и сам појам Православље, ако изменимо само
једно Слово добијамо појам Право – Словље, правословност, правословесност. Зато је
због те Логије – Словије Православно – словенска цивилизација суштински научна, јер
Слово Очево је и Наука Очева.
Прво ипак направићемо мали преглед дешавања науке у западном свету после
увођења сцијентистичко – позитивистичког Инквизиторијума. Најбоља књига за пример
такве анализе јесте књига Клифорда Алана Пиковера Страст за математиком. У својој
књизи Пиковер је дао један врло префињен извештај о кретању науке кроз историју
проучавајући историју математике и самих математичара као личности. У многим
деловима његове књиге појављују се одељци под насловом Бог и математика.
Издвајајући одређено опажање К. С. Луиса Пиковер указује на то да су математичари
највише од свих других научника религиозни, чак и мистични238. Имена попут Гауса,
Кантора, Паскала239 потврђују овакво виђење. Али Пиковеру као и другим проучаваоцима
математике најзагонетније је самоуки геније, индијски математичар Сринваса Ађангар
Раманујан (1887 – 1920). Овај научник је практично без икакавог формалног математичког
образовања дошао до епохалних математичких решења. Његова реченица: ''Једначина ми
не значи ништа ако не изражава мисао Бога''240, практично је указала на ону духовну тачку
коју западњаци називају интуиција, а православни: богонадахнуће. Самим Раманујаном
нас је Промисао опоменуо да се подсетимо каква епохална матмематичка решења је
индијска култура пружила целом свету. И вратили смо се поново на речи Господње да Дух
дише где хоће.
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Са малим излетом према западним истраживањима научних путева враћамо се
поново у окриље православног света и словенских страна.
Русија се и у старим духовним круговима осликавала као духовна и историјска
наследница Византије. Ми смо у 13 поглављу изнели одређени списак византијских
научника. Сада ћемо изнети један сличан списак руских научника који су стварали и
радили кроз читаву научну историју Русије: И. Г. Виродков (XV/XVI век – после 1563/64),
Л. Л. Шамшуренков (1687 – ?), А. К. Нартов (1693 – 1756), М. Б. Ломоносов (1711 – 1756),
Родион Глинков (XVIII век), К. Д. Фролов (1726 – 1800), И. И. Ползунов (1728 – 1766), И.
П. Кублин (1735 – 1818), А. Т. Болотов (1738 – 1833), М. Е. Головин (1756 – 1790), И. Ф.
Кузештерн (1770 – 1846), Ј. Ф. Лисјански (1773 – 1837), Е. А. Черпанов (1774 – 1842), П.
И. Прокопович (1775 – 1850), Е. А. Артаманов (1776 – 1841), Ф. Ф. Белнхаузен (1778 –
1852), К. К. Принц (XVII/XIX век), А. А. Сабликов (1783 – 1857), П. Л. Шилинг (1786 –
1837), М. П. Лазарев (1788 – 1851), Н. И. Лобачевски (1792 – 1856), В. В. Лубарски (1795 –
1853), П. П. Аносов (1796 – 1851), М. В. Остроградски (1801 – 1862), Б.О. Јакоби (1801 –
1874), М. Е. Черпанов (1803 – 1849), Е. Х. Ленц (1804 – 1856), Г. П. Георгиев и И. Р.
Герман (1805 – 1856), Д. А. Загрјаски (1807 – после 1860), Н. И. Пиргов (1810 – 1881), И.
Ф. Александровски (1817 – 1894), П. М. Обухов (1820 – 1869), Д. И. Журовски (1821 –
1891), П. Л. Чебишев (1821 – 1894), В. С. Пјатов (1823 – 1892), М. Ф. Шостаковски (1823 –
1881), А. М. Бухтлеров (1828 – 1886), Н. А. Телешов (1828 – 1895), В . Ф. Петрушевски
(1829 – 1891), Н. П. Вагнер (1829 – 1907), Ф. А. Блинов (1831 – 1902), А. А. Проховшчиков
(1833 – 1918), Д. И. Мендељејев (1834 – 1907), А. С. Фамицин (1835 – 1918), П. П. Лазаров
(1838 – 1904), П. А. Черенков (1839 – 1921), А. Г. Столетов (1839 – 1896), П. Д. Кузмински
(1840 – 1900), М. К. Турски (1840 – 1899), М. А. Новински (1841 – 1914), Д. А. Лачинов
(1842 – 1902), Н. Н. Бенардос (1842 – 1905), А. И. Војејков (1842 – 1916), К. С. Джевицки
(1843 – 1938), Ф. А. Пироцки (1845 – 1898), П. М. Голубицки (1845 – 1911), Н. А. Умов
(1846 – 1915), В. В. Докучаев (1846 – 1903), Г. Г. Игњатев (1846 – 1898), Н. Е. Жуковски
(1847 – 1921), П. Н. Јаблочков (1847 – 1894), Н. Ф. Филатов (1847 – 1902), А. Н. Ладигин
(1847 – 1923), В. И. Калашњиков (1849 – 1908), В. К. Церски (1849 – 1925), В. И.
Срезњевски (1849 – 1937), И. П. Павлов (1849 – 1936), И. В. Болдирјев (1850 – 1898), С. В.
Коваљевска (1850 – 1891), И. А. Тимченко (1852 – 1924), Н. И. Кибаљчич (1853 – 1881), В.
Г. Шухов (1853 – 1939), Е. С. Фјодоров (1853 – 1919), Н. Г. Славјанов (1854 – 1897), И. Н.
Панин (1855 – 1942), Д. П. Коновалов (1856 – 1929), С. Н. Виноградски (1856 – 1953), Н.
Д. Пљичков (1857 – 1908), К. Е. Цилковски (1857 – 1935), М. Фрајденберг (1858 – 1920),
А. С. Попов (1859 – 1906), С. Н. Реформаторски (1860 – 1934), М. О. Доливо –
Добровољски (1861 – 1919), Н. Д. Зелински (1861 – 1953), Б. Б. Голицин (1862 – 1916), Д.
И. Ивановски (1864 – 1920), Б. Г. Луцкој (1865 – 1926), П. А. Минаков (1865 – 1931), А. А.
Куљапко (1866 – 1930), Е. С. Лондон (1868 – 1939), А. Е. Чичабабин (1871 – 1945), А. Н.
Скрајбин (1871 – 1915), В. Ф. Миткевич (1872 – 1951), М. С. Цвет (1872 – 1919), В. Г.
Фјодоров (1874 – 1966), Г. Ј. Трошин (1874 – 1939), Н. С. Кротков (1874 – 1920), А. А.
Чупров (1874 – 1926), С. В. Лебедев (1874 – 1934), Г. А. Тихов (1875 – 1960), Л. Н. Гобјато

(1875 – 1915), А. Д. Билдимович (1876 – 1963), В. А. Гасиев (1879 – 1962), Д. А.
Дуљчевски (1879 – 1961), Б. В. Бизов (1880 – 1934), В. Н. Скачев (1880 – 1967), В. А.
Старевич (1882 – 1965), В. П. Вологодин (1883 – 1936), Д. П. Григорович (1883 – 1936), В.
А. Костицин (1883 – 1963), И. А. Играшев (1884 – 1956), А. Р. Власенко (XIX век), В. К.
Аркадјев (1884 – 1953), В. В. Карајски (1884 – 1954), М. А. Капељушников (1886 – 1959),
А. В. Шубников (1887 – 1970), К. А. Калинин (1887 – 1938), А. А. Фридман (1888 – 1925),
А. Н. Тупољев (1888 – 1972), Б. Н. Јурјев (1889 – 1957), С. С. Брјухоненко (1890 – 1960), Б.
С. Стечкин (1891 – 1969), С. С. Јудин (1891 – 1954), С. И. Вавилов (1891 – 1951), А. И.
Бахумитски (1893 – 1939), П. А. Молчанов (1893 – 1941), П. Л. Капица (1894 – 1984), А.
М. Чермухин (1895 – 1958), А. П. Виноградов (1895 – 1957), В. И. Левков (1895 – 1954), И.
К. Елманов (XIX век), Л. С. Термин (1896 – 1993), Н. Ф. Бобривников (1896 – 1988), Д. Д.
Максутов (1896 – 1964), Ј. В. Кондратјук (1897 – 1942), А. Л. Чижевски (1897 – 1964), П.
И. Граховски (1899 – 1946), Н. В. Тимофејев – Ресорски (1900 – 1981), Л. В. Шубников
(1901 – 1937), А. А. Алексејев (1901 – 1981), И. В. Курчатов (1903 – 1960), А. И.
Леипунски (1903 – 1972), О. В. Лосев (1903 – 1942), А. Н. Белозерски (1905 – 1972), С. П.
Корољев (1906 – 1966), Е. К. Завојски (1907 – 1976), Н. П. Дубињин (1907 – 1998), А. А.
Власов (1908 – 1975), В. П. Глушко (1908 – 1989), Г. Е. Котљеников (1908 – 2005), Л. Д.
Ландау (1908 – 1968), Ј. М. Колотиркин (1910 – 1995), Д. П. Григорович (1913), Г. Н.
Бабкин (1914 – 1971), Е. А. Мурзин (1914 – 1970), В. Л. Гинзбург (1916 – 2009), В. П.
Демихов (1916 – 1998), Г. А. Илизаров (1921 – 1992), С. Н. Фјодоров (1927 – 2000), Ж. И.
Алферов (1930), П. Ј. Уфимцев (1931), Г. П. Георгиев (1933), В. Л. Бичков (XX век), А. А.
Гохоров (1935), Д. С. Стребков (1937), В. П. Мутилин (XX век), Л. И. Купријанович (XX
век), В. Н. Орлов (XX век), Ј. Н Денсјук (1946 – 2006), А. Л. Пажнитов (1956), К. С.
Новоселов (1974).
Из овог списка, који није, наравно, коначан, види се да је Русија заиста наследница
Византије. Сваки од ових научника извршио је одређени научно – технолошки помак. Ако
узмемо само тројицу са овог списка: Николаја Лобачевског, Ивана Панина и Алексндра
Фридмана, биће нам јасно колики је значај руских научника. Сва тројица су извели
одређену револуцију у математици. Николај Лобачевски је творац нове, хиперболичке,
нееуклидске геометрије. Иван Панин је доказао и показао да је Библија један практично до
перфекције доведен нумерички и математички систем и Александар Фридман је
матматички доказао да је Васиона настала из једне тачке независно од од Леметра и
Ајнаштајна.
На самом почетку списка видимо да се руски научни инжињери појављују већ у
шеснестом веку као што је Виродков. Или например Шамшуренков који је био обичан
сељак дошао је на идеју да направи први примитивни аутомобил, а Нартов који је био на
двору Петра Великог направио је први струг. Заиста руска наука настављајући духовно на
византијском путу извршила је невероватан научно – технички продор. Од примитвног
аутомобила до лета у Космос.

У неку руку и наша српска страна слична је том византијском моделу научењашта.
На средокраћи Истока и Запада српска наука је, као некада и Византија, примала у своје
редове и научнике из других народа и они би постајали српски академици. Тако је и
институција САНУ, у једном својој едицији од 13 књига Живот и дело српских научника,
представила биографије и доприносе великог броја српских научника. Она је кроз ове
књиге изнела и одређене спискове тих научника. Тако је у књизи два САНУ кренула са
покушајем најстаријег историјски – научног сећања српске науке: Марин Геталдић (1568 –
1626), Руђер Бошковић (1711 – 1787), Захарије Орфелин (1726 – 1784), Емануило Јанковић
(1758 – 1791), Атанасије Стојковић (1773 – 1832), Павле Соларић (1781 – 1820), Јован
Стајић (1804 – 1843), Вук Маринковић (1807 – 1859), Ђорђе Натошевић (1821 – 1887),
Јован Драгашевић (1836 – 1915), Јован Мишковић (1844 – 1908), Милан Андоновић (1849
– 1926), Милан Г. Недељковић (1857 – 1950), Максим Трпковић (1864 – 1924).
У књизи један тај списак је доста значајнији: Атанасије Николић (1803 – 1882),
Јосиф Панчић (1814 – 1888), Јован Гец (1816 – 1878), Емилијан Јосимовић (1823 – 1897),
Михајло Рашковић (1827 – 1872), Јован Јолес Јовановић (1833 – 1864), Коста Алковић
(1834 – 1909), Димитрије Нешић (1836 – 1904), Ђорђе Радић (1839 – 1922), Саво Петровић
(1839 – 1889), Владан Ђорђевић (1844 – 1930), Љубомир Клерић (1844 – 1910), Милан
Јовановић Батут (1847 – 1940), Петар Живковић (1847 – 1924), Сима Лозанић (1847 –
1935), Александар Шандор Поповић (1847 – 1877), Лаза Лазаревић (1851 – 1891), Марко
Леко (1853 – 1932), Светозар Зорић (1854 – 1931), Михајло Пупин (1854 – 1935), Тодор
Селесковић (1856 – 1901), Никола Тесла (1856 – 1943), Јован Жујовић (1856 – 1936),
Ђорђе Станојевић (1858 – 1921), Мијалко Ћирић (1858 – 1912), Војислав Субботић (1859 –
1921), Александар Зега (1860 – 1928), Димитрије Данић (1862 – 1932), Петар Вукићевић
(1862 – 1941), Богдан Гавриловић (1863 – 1947), Сава Урошевић (1863 – 1930), Светолик
Радовановић (1863 – 1928), Петар Павловић (1864 – 1938), Лујо Адамович (1864 – 1935),
Аца Станојевић (1865 – 1959), Јован Цвијић (1865 – 1927), Владимир Варићак (1865 –
1942), Аћим Стевовић (1866 – 1957), Коста Стојановић (1867 – 1921), Михаило Петровић
Алас (1868 – 1943), Владимир Димитријевић Ласкарев (1868 – 1954), Милорад Јовичић
(1868 – 1937), Стеван Бошковић (1868 – 1967), Светолик Стевановић (1869 – 1953), Иван
Арновљевић (1869 – 1951), Јеленко Михаиловић (1869 – 1956), Живојин Јоцић (1870 –
1914), Димитрије Антула (1870 – 1924), Ђорђе Јоанновић (1871 – 1932), Рихард Бурјан
(1871 – 1954), Едуард Михел (1871 – 1915), Никола Салтиков (1872 – 1961), Живојин
Ђорђевић (1872 – 1957), Ђорђе Нешић (1873 – 1959), Милоје Стоиљковић (1873 – 1962),
Владимир Петковић (1873 – 1935), Недељко Кошанин (1874 – 1934), Никола Пушин (1875
– 1947), Душан Томић (1875 – 1947), Бранислав Петронијевић (1875 – 1954), Александар
Стебут (1876 – 1952), Коста Тодоровић (1876 – 1953), Милош А. Богдановић (1877 –
1937), Александар Радосављевић (1877 – 1956), Миливоје Лозанић (1878 – 1963), Милутин
Миланковић (1879 – 1958), Мирко Рош (1879 – 1962), Антун Билимовић (1879 – 1970),
Владимир Фармаковски (1880 – 1954), Павле Вујевић (1881 – 1966), Богдан Шолаја (1883
– 1956), Миливој Костић (1883 – 1974), Иван Ђаја (1884 – 1957), Јован Хаџи (1884 – 1972),

Боривоје Ж. Милојевић (1885 – 1967), Младен Берић (1885 – 1935), Јаков Хлитчијев (1886
– 1963), Добривоје Божић (1889 – 1967), Коста Тодоровић (1887 – 1975), Драго Перовић
(1888 – 1968), Сима Марковић (1888 – 1937), Љубиша Глишић (1888 – 1987), Јеврем
Недељковић (1888 – 1977), Добрислав Тодоровић (1889 – 1959), Димтрије Јовчић (1889 –
1973), Душан Борић (1889 – 1978), Милан Луковић (1889 – 1972), Александар Леко (1890 –
1981), Стеван Јаковљевић (1890 – 1962), Петар Матавуљ (1890 – 1948), Жарко Милетић
(1891 – 1968), Драгољуб Јовановић (1891 – 1978), Јован Томић (1891 – 1946), Бранко
Димитријевић (1891 – 1959), Урош Ружичић (1891 – 1966), Тадија Пејовић (1892 – 1982),
Павле Черњавски (1892 – 1969), Радивој Кашанин (1892 – 1982), Војислав Мишковић
(1892 – 1976), Синиша Станковић (1892 – 1974), Петар Јовановић (1893 – 1957),
Александар Костић (1893 – 1983), Миладин Пећинар (1893 – 1973), Владимир Спужић
(1893 – 1982), Павле Вукасовић (1893 – 1973), Сима Милојевић (1894 – 1969), Војислав
Радовановић (1894 – 1957), Војислав Арновљевић (1895 – 1989), Бранко Шљивић (1895 –
1963), Стеван Николић (1895 – 1986), Светозар Јовановић (1895 – 1951), Чедомир Симић
(1896 – 1969), Вјачеслав Жардецки (1896 – 1962), Вукић Мићовић (1896 – 1981), Младен
Јосифовић (1897 – 1981), Витомир Павловић (1897 – 1983), Петар Маринковић (1897 –
1984), Илија Ћуричић (1898 – 1965), Стефан Ђелино (1898 – 1971), Милош Младеновић
(1898 – 1973), Атанасије Урошевић (1898 – 1992), Димитрије Савић (1898 – 1981),
Ксенофон Шаховић (1898 – 1956), Сретен Шљивић (1899 – 1974), Момчило Мокрањац
(1899 – 1967), Синиша Тасовац (1899 – 1960), Лука Марић (1899 – 1979), Александар
Дамански (1899 – 1968), Панта Тутунџић (1900 – 1964), Милутин Радовановић (1900 –
1968), Радивоје Беровић (1900 – 1975), Никола Обрадовић (1900 – 1982), Илија Риковски
(1900 – 1984).
И у књизи четири САНУ заокружује одређени списак значајних научних имена
српске науке: Милисав Лутовац (1901 – 1988), Слободан Костић (1902 – 1986), Василије
Симић (1902 – 1990), Јован Карамата (1902 – 1967), Васо Бутозан (1902 – 1974),
Константин Вороњец (1902 – 1977), Милош Радојчић (1903 – 1975), Слободан
Добросављевић (1903 – 1980), Стојан Павловић (1903 – 1981), Коста Петковић (1903 –
1987), Татомир Анђелић (1903 – 1993), Ђорђе Лазаревић (1903 – 1993), Милан Илић (1903
– 1991), Лазар Стојковић (1904 – 1976), Ђорђе Стефановић (1904 – 1988), Мирослав
Ненадовић (1904 – 1989), Јован Туцаков (1905 – 1978), Миодраг Милосављевић (1905 –
1980), Милутин Ђуришић (1905 – 1982), Станислав Букуров (1905 – 1985), Зарија Бешић
(1905 – 1989), Драгослав Митриновић (1905 – 1995), Драгољуб Милосављевић (1906 –
1950), Јован Славковић (1906 – 1966), Светислав Живојиновић (1907 – 1966), Бранко
Божић (1907 – 1991), Ђуро Курепа (1907 – 1993), Драгутин Просен (1907 – 1984), Живојин
Тешић (1908 – 1994), Бранислав Миловановић (1908 – 1979), Душан Величковић (1909 –
1971), Бранислав Букуров (1909 – 1986), Ненад Зрнић (1909 – 1991), Павле Савић (1909 –
1994), Јован Белић (1909 – 1997), Бранко Жежељ (1910 – 1995), Војислав Даниловић (1910
– 1981), Божидар Ђорђевић (1910 – 1986), Светополк Пивко (1910 – 1987), Војислав
Авакумовић (1910 – 1990), Сава Петковић (1910 – 1992), Александар Терзин (1911 – 1987),

Станоје Стефановић (1911 – 1991), Гојко Николиш (1911 – 1995), Душан Митровић (1912
– 1962), Владимир Богдановић (1912 – 1986), Радивој Милин (1912 – 1996), Борислав
Божовић (1913 – 1987), Изидор Папо (1913 – 1996), Милан Крстић (1914 – 1974), Данило
Брановачки (1914 – 1980), Петар Дрезгић (1915 – 1985), Мирко Стојаковић (1917 – 1992),
Милован Јовановић (1917 – 1992), Милован Јовановић (1917 – 1992), Милан Ђурић (1920
– 1988), Момчило Митровић (1921 – 1996), Бранко Раковић (1922 – 1984), Слободан
Аљанчић (1922 – 1993), Михајло Костић (1924 – 1986), Новица Вучић (1924 – 1992),
Љубодраг Михаиловић (1926 – 1974), Берислав Берић (1927 – 1994), Зоран Зарић (1929 –
1985), Томислав Ракићевић (1930 – 1997), Мирко Милић (1932 – 1993), Милан Ђорђевић
(1933 – 1993), Богомир Мршуља (1940 – 1994) и петој књизи надодати Марко Јарић (1952
– 1997).
У садржају саме књиге и у радовима одређених аутора додати су научници као што
су Миленко Ћелап (1920 – 2004), Стеван Коички (1929 – 2007), Јован Сурутка (1921 –
2006) и још многи други аутори.
Наравно овај списак треба проширити са још неким именима као што су: Лазар
Хиландарац (XIV/ XV век), Јован Аргиропулос (1410 – 1492), Сава Инок Дечанац
(XV/XVI век), Јован Апостоловић (1730 – 1770), Павле Кенђелац (1766 – 1834), који је
накнадно увршен у текстуалном делу едиције Живот и дело српских научника, Никола
Бизумић (1823 – 1906), Огњеслав Костовић (1851 – 1916), Милева Марић Ајнштајн (1875 –
1948), Јован Ђурић (1925), Богдан Маглић (1928), Миомир Вукобратовић (1931 – 2012),
Милутин Стоиловић (1941). И са овим додатком списак српских научника се не
исцрпљује, већ се све више и више проширује и многи млађи научници увелико се
појављују.
Пут нас је опет навео на личност Саве Инока Дечанца о коме смо писали у
четрнаестом поглављу. У свом Буквару Сава је изложио и ћирилични систем бројева 241
који је започео једну општу математизацију српског друштва, додуше у једном архаичном
виду, али у новонасталим околностима. Буквар, иако иновативан по много чему, он је по
бројном систему помало староставан, древан, јер не користи арапски систем бројева док
су на Западу, видели смо, у многим ситуацијама почели да се користе математички
симболи као + и -. Али овај Савин подухват покренуо је математизацију уопште
источноправославних народа који су се налазили у ратовима и окупацијама са свих
страна. Та математизација је имала неке једноставне српскословенске називе као што су:
численије или числослов. Архаична и древна и у неку руку замрзнута у средњовоковљу и
средњовековној употреби, математика је овим Савиним поступком почела полако да
излази из свог гнезда и да прави прве полете. Тако је и та, по многима, прва наука добила
своје нове основе, кроз Савин Буквар, и тиме се утемељила у српском друштву, као и у
целокупној Православној Васељени, као неки пророчки знак будућих научних достигнућа
православног и словенског света.
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И поред свега морало се у тим временима остати у Наученом, морало се чувати оно
стечено научење, а неких истраживачких односа и поређења са њиховим радом није могло
бити у то ужасно стешњено време у коме је живео Сава Инок Дечанац. Принцип
патријарха Јеремије: Останите у ономе у чему сте Научени, важио је за то доба као
универзалан, али и једино као применљив да се спасе оно што се досад Научило и да се
тако очува континуитет Науке у православном свету.
Што се тиче карактерологије Науке у православној култури њу је најпрецизније
изложио Владика Николај, онај исти Владика који је у свом Прологу изрекао речи да је
Господ Учитељ и Наука, у свом запису У хармонији са Бескрајним: ''Ралф Валдо Трајн,
религиозни мислилац амерички, написао је једну добру књигу под горњим насловом.
Једна мисаона и симпатична књига, у којој су резултати науке тако уплетени у постулате
вере, да је трудно увек поставити границе између тога двога. Наука и вера не изгледају
овде ни као завађени ни као измирени суседи, но као једно органско јединство, у коме је
свака завада искључена, сваки антагонизам неприродан. Вера се представља као светлост
науке, наука као потврда и апологија вере. Наука рачуна с фактима, но научни метод није
довољан за потпуно расветљење факата. Сваки факт у свету прелази једним својим делом
у трансцеденцију. И тим својим трансцедентним делом остао би сваки факт за науку
необјашњив без помоћи вере. И вера рачуна с фактима трансцедентним, који су једним
делом својим приступни нашем чулном познању. И Бог је један факт, и дух је један факт,
и мисао, итд. За факта вере важи метод откровења. Овај сам метод зато што је он доступан
само једној ограниченој мањини видовитих и пророчких природа није довољан за
објашњење верских факата. Већини је метод научни увек доступнији, јер за већину су
чула увек меродавнији судија. Па пошто се жели да верска факта постану општа својина,
то се вера не може обићи без науке. Сваки човек има већу или мању наклоност ка вери, но
сваки човек има и колики толики научни смисао. Вера се ниуком случају не може
одвојити од науке. Вера се мора предавати и пропагирати науком. Верска факта само су
полуфакта без науке, као што су опет и научна факта само полу факта без вере. Вера и
наука отуда не стоје у једном политичком савезу, који се да и раскинути, но у једном
нераскидивом, органском јединству. Вера не прави савез с науком зато што она то хоће;
не, вера стоји и по нужности психичкој у савезу с науком. Вера и наука нису нешто ван
нас, него нешто што постоји у нашој души. У мојој души постоји и вера и наука; ако је
моја душа довољно здрава и довољно нормално развијена, у њој ће владати једно
хармоничко јединство свеколиког њеног садржаја. Факта вере не станују у једној одаји
моје душе, а факта науке у другој, но сва су заједно и сва се међусобно преплићу.''242
Дакле, православни став је да Вера и Наука су уствари две стране једне медаље,
круна и писмо истог новчића. Само наука је доступнија великој већини људи и једино на
научни начин се може саопштити Вера, а да то буде правилно схваћено. На пример само
богоизабрани су благословени да имају дарована боговиђења непосредно, али посредна
боговиђења оличена у иконографији може да има сваки човек, хришћанин или паганин,
242
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богобојажљиви или безбожни. Тако и научни израз Православља може бити доступан
сваком човеку, а колико су верујући то некада морају да преиспитују и сами православни.
Да нема свог Учења, да нема своје Науке, Догматике, Православље уопште не би
ни постојало, зато је оно по својој нарави наукоцентрично. У средишту те
наукоцентричности стоји Господ који је Учитељ и Наука. Зато се не треба чудити што је у
Византији било толико научника и што их је код Руса и код Срба толико. То је зато што је
Наука практично нарав Православља и оно се и другима може сопштити једино на тај
научни начин.
Увек су Учитељи Цркве инсистирали на Учења које је језгро самог Православља.
Да видим какво ти је учење, па ћу ти рећи какву веру верујеш. То је била нека светоотачка
максима. И наш патријарх Гаврило Рајић, у најтежим временима, стално се залагао за
чување и одржавање православног учења. И то је био један од разлога што је настрадао од
Турака.
Наука будући нешто иманентно, унутарсловесно, самом православном свету
морала је долазити до изражаја кроз све епохе ове цивилизације и културе. Зато је Наука
један неотуђиви део православног света, један градивни чинилац те културе, један
саздавајући моменат те цивилизације. А будући да се у њој Господ дефинише као Учитељ
и Наука, Наука Господња мора бити оно из чега Православље настаје, из чега православни
свет постаје и ван те Науке нема православног света.
Овај запис је баш имао тај задатак и циљ да опише историјско кретање Науке, да
ослика њену прву еманципацију у историји, да изобрази речима тај њен божански извор
без ког она не би могла постојати, јер наука је наука само онда када је богонадахнута и
њена је нарав да буде сведоступна, да буде схватљива и саопштива. Она је та кроз коју се
и Вера саопштава и упознаје.
Зато је и Владика са овом Хармонијом постао нови Мојсије и нови Сава који је сада
довео до испуњења њихове поставке: еманциповања науке као самосталне духовне
дисциплине и као сагледавања науке као оног што је искључиво духовно. Са овим списом
и са оним што смо изложили из Пролога ми видимо истинску природу Науке. Шта Наука
јесте? Зато ћемо завршити баш тим речима великог Владике: Господ је Учитељ и Наука.
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