Вишеобразност науке – могућност долажења у исту тачку
Стална надгорњивања, надмудривања, надмености и трајна такмичарска
грамзивост неизмењиво су кочила развој и напредак људског друштва и
цивилизације. Човек је негде у својој заблуди мислио да су то кључни фактори
који обезбеђују напредак и његов развој, али то су изгледа кључни чиниоци који
руше развој и саме цивилизације као такве. Гордост и надменост јесу те стихије
које разоре све оно стваралачко и градитељско. Није ли Нимрод један од
очигледних примера? И колико њих који су следили тај пут?
Гордост и надменост као две стихије које увек почињу оним Његошевим
стиховима: ''Ја сам бољи, чуј, Влаше, од тебе'', увек су у људској историји
подстицали освајања, робљења, уништавања читавих популација, људских бића
свих узраста. Неправедни суд гордо–надмених стихија брисао је чак и сећања на
народе, културе и цивилизације. Самим тим брисало се и памћење на духовна
решења која су те цивилизације и ти људи имали и која могу бити од помоћи и
данас када нам је Наука решења много потребнија од Науке објашњења. Не
мора увек у објашњењу да се нађе и решење. То није правило, премда некада у
објашњењу се може наћи и решење, али мали је број таквих случајева у којима
се решење и објашњење поклапају. Ако се некада и решење нашло у објашњењу
то није због самог објашњења већ због самог решења које се на неки свој начин,
да тако кажемо, уселило, као неко семе, у само објашњење и из њега никло као
из неке земље. Објашњење је свакако добро, али оно не решава проблем што је
свакако својствено решењу.
Зато нам је, ипак, потребнија наука решења много више од науке
објашњења, што не значи да ову другу желимо да потпуно избришемо. Наука
решења нам, сигурно, може помоћи када је у питању и прича о вишеобразности
Науке.
Источни стил мишљења нам је увек нудио нешто што бисмо назвали
интегралном Науком, док нам је западни стил мишљења нудио више тај
фрагментационизам Науке тј. фрагментационизме наука. Прича и приповест о
свејединству Науке и разломцима наука некако нас је увек привлачила и
надахњивала и терала нас је да поставимо себи питање: да ли постоји једна
заједничка тачка у којој се пресецају ова два научна концепта?
Плашимо се да нас све поново враћа на Његошеву – Ја сам бољи, чуј,
Влаше, од тебе. Та гордо – надмена стихија и њен неправедни суд могу нам се
итекако испречити када говоримо и о овим двема концепцијама. Ако увек себе
видимо бољим од оног другог ми не можемо до краја и целовито да сагледамо
тог другог. Зато речи једног Учитеља – Нила Сорског могу нам бити од помоћи:
''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.'' 1
Ове речи Нила Сорског откривају нам тајне ''божанствене науке'' – тајне
смирења. То је наука која нам открива један метод сагледавања који у себи крије
суд Истине. Ако се поставиш испод свих ти ћеш све видети из орловске
перспективе. То јесте парадоксално, али је истина. Божанствена наука смирења
јесте Наука над наукама која је унутар човека подстакнута богонаученошћу.
Потребна је богонаученост која нас учи божанственој науци смирења. То човек
не може да добије својим самосвојством већ само свишенауком богонаучености.
Тај сорски – метод (духовни начин) даје нам да што боље сагледамо и однос
оног источног стила мишљења и западног стила мишљења. Пре 11. века ова два
стила била су један стил, али кренуло се различитим, ако не и супротним,
путевима. Источни стил остао је доследан интегралној Науци, а западни стил
почео се бавити фрагментационизмима наука.
Последњи део Сорсковог навода јесте као неки симбол који нам згуснуто
показује тај однос источног стила интегралне Науке и западног стила
фрагментационизама наука. Источни стил интегралне Науке јесте више онај
поунутрашњенији благоустројеник, док западни стил фрагментационизама
наука јесте онај спољашњи благоустројеник. Однос је као однос Лазаревих
сестара – Марије и Марте. Марта је сва активна, практична, убрзана у спремању,
припремању, сва у неком спољашњем раду, а Марија јесте она која слуша Реч,
која прима енергију Речи и својим тиховањем је емитује. Мартин подвиг није
нешто што Христос осуђује, он само каже да је Марија примила бољи удео, јер
њој ништа више није битно осим саме Речи коју послушањем прима. И њен је
пут као нека пречица која нема никаква околишања.
Такав је и метод ова два стила – унутрашњи и спољашњи. И путање су
различите. Први иде од унутрашњег ка спољашњем, а други од спољашњег ка
унутрашњем. И Марта се на крају обраћа Господу са корењем своје сестре, али
1

Преподобни и богоносни Отац наш Нил подвижник Сорски и његово предање о духовном животу,
''БАНАТСКИ ВЕСНИК'' Епархије Банатске, Вршац, 1988., стр. 63, 64

Марија је и даље гледала само у Реч и примала поруке и поуке те Речи. Тако је и
критицизам, као корење Мартино, стил западног фрагментационизма наука, али
та критика источног стила од стране западног некако као да је за тај стил
нечујна. Једини укор који тај стил интересује јесте Укор Господњи.
Оно што нам буди наду јесте да је Марта, поред свега, ипак се обратила
Господу и то нам даје подстицај да ће и западни стил фрагментационизама
наука бар на крају крајева и сам обратити пажњу на Реч као што то чини
источни стил. А то је оно што нас на неки начин интересује у овом тексту, та
могућност долажења у Исту Тачку – интегралности Науке и
фрагментационизама наука.
Западни стил мишљења увек је некако примењивао инвазивни начин, један
нападно – пробојни метод који је тим начином требао да спозна стварност. Он
није без учинка, нити ми овде желимо да омаловажимо тај метод. Интегрални
духовни пут је више растуће – развојни, он пушта да нешто клија, расте и кроз
то само Стварно сагледава свеукупну стварност.
Западни стил мишљења зато и долази до оног фрагментационистичког, до
уситњавања на науке тако да долази до цепања на науке и на цепање науке од
науке. Источни стил као интегрална поставка Науке не подразумева неко
јединство које губи личност. Разлике постоје испостасно, али је природа Науке
једна јединствена. Њене пројаве су многоструке, зато се и формирао тај
полихисторизам на Истоку – Вишеученост, али сва та вишеученост јесте
јединствена, свеједеинствена – интегрална Наука.
И тако западни стил јесу наукица до наукице, све ситније и све уситњеније.
Свака дисциплина има огроман број субдисциплина и тако до унедоглед. А те
конце више није могуће похватати јер се све разбило једно у односу на друго.
Наравно, морамо нагласити да интегралност није неки обезличавајући
синкретизам у коме се ништа не може препознати, али није ни нека идејна
атомизација која у свом расцепљењу на може да повеже једно с другим. На један
начин ту интегралност је у својим списима исказао и Свети Отац Григорије
Палама:
''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''2
Овим је заиста изражен тај интегрални метод Науке. Наука јесте она која
прилагођује појединачно свему, свако појединачно свеукупности и целину
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свему појединачно. Тиме се добија свејединство, све у једном и једно у свему.
Наука мора да има то својство да би била Наука, ако то нема одлази у
фрагментарно и онда се цепају и ситне наукице за наукицама и не настаје Нова
Наука него се само једна наука отцепљује од друге.
Многи теоретичари науке рећи ће да права наука почиње са Коперником,
Бруном, Галилејем, Брахеом, Кеплером, Декартом и многим другима. Да је то
епоха природне науке и да од тада наука има свој прави и истински замајац.
Наравно, у неком свом официјелизму, она ће дати признање и одређеним,
значајним античко–хеленским мислиоцима. То је нешто што је општепознато и
у тим матрицама духовног сагледавња и данас почивамо, помало заробљени тим
неким историјским шематизмима. Али тиме смо далеко од сваког
поливергентизма у Науци који нам може помоћи да на неки начин схватимо
како сваки духовни подстицај може у себи скрити неки научни одговор који нам
може помоћи да решимо нека питања.
Направићемо један духовни самоосврт који ће нам користити као пример.
Тај пример ће нам показати да одређене научне смернице оне интегралне Науке
нису никакав мистицизам, па ни неки магијски ритуал нити неки реликт
митологије. Обично такви судови се упућују као једно јако добро незнање тих
духовних подухвата интегралне Науке. Тај духовни опит ће нам показати да
различити научни путеви могу нам дати иста решења, па и исте одговоре.
Први пример јесте пример Светога Саве и саво – доментијановског одговора
који нам је понудио нека врло конкретна решења. Тај пример смо дали у тексту
Порука из прошлости као временска и историјска стрела:
'' 'Онај који је својом заповешћу основао земљу ни на чем и који је раширио
неодржиму тежину и који је на непомичном камену утврдио своју цркву, тај
исти помоћи ће ти свесилном руком, и све ће ти успети на добро поспешењем
светога Духа, да цркву твоју, велику архиепископију, савршиш часно са
прекрасним бојама и са божаственим лепотама и да цео народ твој научиш да
последује његовим светим заповестима, и часни рог праве вере узнеће се у твом
отечаству.' ''3
У овом примеру видимо да је одговор на то како је настао васионски склоп
изговорен много пре него што је настала и небеска механика и теорија
релативности, квантна механика и инфланаторна теорија. У овом исказу видимо
да је васиона саздана тако што се раширила неодржима тежина, дакле
гравитација=тежа која је деловала у правцу ширења, а била је неодржима или
нестабилна. Дакле, интегрална Наука је дала одговор на настанак васионе много
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пре фрагментационизама наука, али не да би добила неку похвалу и признање од
људи већ из разлога следећег: ''А Утјешитељ Дух Свети, кога ће Отац послати у
име моје, Он ће вас научити свему и подсјетиће вас на све што вам рекох'' (Јн.
14, 26). Те речи наглашава и Доментијан – свети Дух, опеван у устима
праведника, рече му у уму његовом 4. Дакле, то је једини подстицај и повод
њиховог сведочења → свишенаука богонаучености.
Следећи пример је из текста Једна астрономска опсервација из немогуће
ситуације. Он нам говори о једном духовном скоку који нам даје неке значајне
смернице интегралне Науке. Те речи је исказао велики учитељ и светитељ
патријарх Пајсије:
''Мира мирисе и благоухања проливаш,
примивши дар мошти твоје, достаблажени,
Урошу свечасни и премили,
васељена узлете ка љубави Христовој,
прехвални,
и сада моли се за нас,
творитеље спомена твога.''5
Из ових Пајсијевих стихова издваја се чувени духовни склоп – васељена
узлете ка љубави Христовој, а тај исказ говори нам о самој нарави Васељене.
Васељена лети и узлеће ка Господу. Као нека птица, као неки облак, као неки
хитац који је усмерен ка Божанској Љубави којом је она сама испуњена.
Ови искази и ови закључци интегралне Науке немају за циљ да нешто
омаловаже већ дубоко погружени у себе они вежбају само ону – божанствену
науку смирености која има за циљ да све и свакога стави испред себе и да у
својој повучености само испуњава вољу Господњу.
Тако испуњавајући вољу Господњу ова интегрална Наука наставила је да
даје резултате у свим облицима на различитим пољима. Сада већ поменути
Његош – Ловћенски Тајновидац забележио је и ове стихове:

Архангеле ума високога,
ка дух један довољно се дижеш
и чест твоме чиниш створитељу,
- могући му творац одговара ал' простора не знаш значеније:
простор мраках и простор свјетлости
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које умом твојим воображаш да се ц'јела ова два простора
у шар један зраках свијетлијех
преобрате и правилно слију,
и шар овај да се пружи право
у најтању што мож постић жицу
преко равни ужасна простора, овај простор што би ова жица
са танчином св'јетлом проникнула
у простору оном ужасноме,
кога краје ја један постижем,
би ти био само једна точка!
Ум је само један без границе,
сви су други кратковидни уми.6

Ови Његошеви стихови као да нам откривају тајну простора и оно што је
бесконачно јесте само једна тачка, а оно што је једна тачка јесте уствари
бесконачно.
И Свети Отац Јустин дао нам је поуку која нас приближава спознаји
интегралне Науке:
''Из тајанственог брака материје са духом родио се човек. Посреди је
бесконачност и с једне и с друге стране. Зато човек личи на страшан сан,
бескрајан сан, што материја сања у наручју духа. И као сваки сан – реалност му
је показана а не логички доказана. Нема граница човек. Границе његовог тела
граниче материјом; а границе материје чиме граниче? Човек осећа и сазнаје себе
човеком, а не зна суштину себе; човек доживљује себе као реалност, а не зна
суштину доживљаване реалности.
Не знамо човека. Гледан из тела – дух изгледа подсмех телу; гледано из
духа – тело изгледа пркос духу. И сама чула надражују дух да прекорачује
границе тела. Свуда бездани: бездани око сваког чула, бездани око сваке мисли,
око сваког осећања. Бездан до бездана, бездан над безданом, и нигде поузданог
тла да несрећни човек чврсто стане. Стално падање, непрестано сурвавање ка
неком дну које можда и не постоји; стална вртоглавица . . . и човек се осећа
немоћан као да је очајање навршило у њему своје пунолетство.''7
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Ови записи Оца Јустина – Учитеља и Научника Духа Светога као да се
надовезују на речи Његошеве. Оне нам откривају само значење појма Бездан.
Тај библијски појам јесте истозначан појму – бесконачно. Све је бездано, као да
дно и не постоји као да нема дна. И читава твар као у књизи Постања јесте –
безоблична, пуста тама над безданом. Бесадржајна, безоблична и бездана. Ту
тајну васељене нам открива Отац Јустин.
У ових неколико потеза видели смо којим духовним правцем иде и каквим
духовним крилима се успиње интегрална Наука. Њој ће увек на првом месту
бити Божји резултати, а оно све остало је само додатак који се надодаје на те
резултате.
Она заисте неће ићи путањом неке безличне синкретистичке науке Далеког
Истока, али неће ићи ни путањом фрагментационистичких наукица које су се
развиле западним стилом мишљења.
Али западна цивилазација је и настала из Православља и као таква колико
год да се одвојила од њега она је, ипак, један његов део. Као онај Блудни Син
који треба да се врати у окриље свога Оца. Зато се и питамо о оној истој тачки
пресека у којој може бити, бар за један трен, место сусрета интегралне Науке и
фрагментационистиких наука. Зашто? Зато што место сусрета нас доводи до
оног кључног резултата: Истине!
И некако кроз историју интегрална Наука је невољно уведена у један
бесмислени и бесциљни такмицизам. Свакако да ово до сада изложено можемо
посматрати као неко теоријско и пуко философско разматрање, али како стојимо
с практичном применом интегралне Науке? И за то ћемо морати дати један број
примера. Узећемо неколико примера техничких достигнућа која су настала из
света интегралне Науке. То нису једини примери, али су до краја и у потпуности
репрезентативни. Први пример је пример Лазара Хиландарца (XIV/XV век) и
његовог часовника на зупчасте механизме:

Други пример јесте Леонтије Лукјановић Шамшуренков (1687 – 1758), један
обичан руски крјестјанин, сељак, конструисао је самопокретно возило које се
сматра претечом аутомобила:

Андреј Конастантиновић Нартов (1693 – 1756), руски племић, уметник,
конструктор, члан Академије. Конструисао је први струг за металну обраду:

Ово су само неки од примера научно – техничких доприноса који су дошли
из духовног поља интегралне Науке. Али овде нисмо да бисмо давали прегршт
примера и произвољења које је дала интегрална Наука већ да бисмо схватили
природу вишеобразности науке и да бисмо могли да препознамо оне тачке
сусрета које повезује научне обрасце једном тајноводственом нити која нам
пружа једну универзалну поруку и која људе води једном јединственом
закључку Истине.
Могуће је кренути чак и из супротних праваца и као на некој раскрсници
доћи у једну исту духовну тачку. Могуће је да и интегрална Наука и

фрагментационизми наукица дођу у једну исту тачку без обзира колико су
њихове полазишне тачке на супротним странама. То нам буди једну кратку,
магновену наду, да у тој тачки може бити и неког јединственог закључка,
универзално важног за људски род. Свако ће после кренути својим путем и
свако ће доћи на зацртано место. Али место сусрета ће увек вити подстрек да
има неко универзално, свеобухватно место Закључка у коме су се среле и
интегрална Наука и фрагментационизми наукица и синкретизам науке и сви
научни обрасци заједно. Захваљујући том јединственом закључном језгру сви
научни обрасци добијају једнакоправну снажност и Сила их све осењује, јер Дух
дише где хоће. На крају крајева сваки научни образац стиче право да искаже
своју реч макар она била и погрешна, али ко је тај апсолутни арбитар који ће
имати апсолутни увид у грешку оног другог? Нити је и један од научних токова
безгрешан, јер би му тиме приписали божанске атрибуте и претворили би га у
идола, нити иједан научни ток је апсолутно погрешан да у њему не можемо наћи
бар неко зрнце Истине.
Интегрална Наука нам чак даје једну поуку која нам може бити крајње
душекорисна: ''Ако је поп грешан, али молитва његова није грешна, и његова
веза је сила од вишње благодати.''8 Чак и Свишенаука, која јесте наука
богонаучености, улази у поље људске грешности и тако на неки тајанствени
начин постаје измешана с том људском грешношћу, али она чини један
гологотски подвиг. Она узима на себе ту грешност да би својом жртвом сву
грешност и избрисала. Зато су према њој уперени напади и интегрална Наука
том жртвом себе потпуно реинтегрише. Она мора да прође кроз огањ и пакао,
као усијано гвожђе да би се исковала у светли мач Науке. Ако богонаученост и
није грешна, али људска бића су грешна која ту науку примају и кроз своју
грешну призму пуштају зраке те богонаучености покривајући те зраке том
својом тамном мрљом.
Падом Цариграда 1453. године православне цивилизације и културе дуго су
живеле у сенци, и у саме сенке су се и претвориле, али оне су биле светлост која
светли у тами, светиљка која се ставила под суд тако да се њена светлост није
могла видети јако дуго.
Главна мисао интегралне Науке јесте мисао оног одбаченог камена који
постаје глава од угла. Много пута нешто што је најодбаченије и најпрокаженије
постаје оно најбитније и најважније. То је мисаони поступак интегралне Науке.
У Богу ништа није до краја одбачено, и последње лако постане прво и Савле у
једном тренутку постане Павле.
Свети Сава у својим списима указује на смернице интегралне Науке речима:
''Богоносни и преподобни и преблажени оци наши, свемиру светила, земаљски
анђели небески људи, испрва од предања Светога Духа научивши да живе као
8
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монаси и отуда благодаћу Божјом бивши просвећени, и Христа уселивши у
прекрасне душе своје . . .''9
Овде Сава нам даје јасне поставке Свишенауке – од предања Светога Духа
научивши. Она нас враћа на оне речи Господње – Утјешитељ Дух Свети = Он
ће вас научити свему.
Његов ученик Доментијан наставља по истом трагу свога учитеља:
''Обојица истински апостоли, подигнути истинитим Богом на просвећење и
на божаствено научење западне стране.''10; ''А овај из младости Богом научен . .
.''11; ''Преосвећени оде ка благоверноме цару, и цар га прими са љубављу као
Божјега ученика . . .''12
Доментијан угледајући се на свога учитеља и описујући његов живот изводи
из његовог примера оне смернице интегралне Науке које је и сам Сава у својим
списима оставио.
И патријарх Пајсије у седамнаестом веку истиниски наставља тај пут
интегралне Научности верно следујући своје духовне претходнике: ''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 Царице и свете српске господе и учитеља
наших. Али нико не треба да таји слово божје, ради своје лености, нити да
скрива божје истине. Тако да и апостол ка Коринћанима пише: 'Ја примих од
Господа што и вама предадох (1 Кор. 11, 23).' ''13
Пајсијев појам – [богонаучених] – итекако нам открива духовне токове
интегралне Науке, оне свејединствене Науке која сваку своју пуноћу тражи и
налази у богонаучености, која сваки свој извор, источник и почетак има у
богонаучености. Којој је свака циљаност – богонаученост.
Чак и две малопознате личности у српској историји, Хаџи – Манојло
Николић и Хаџи – Захарија Добрић, у своме писму из 1708. године, прате тај
траг: ''И ако би се могло и доле пропратити светопочивше тело, немојте се
оглушити, већ подобно учините и оправите, како вас Бог настави и дух свети
научи.''14
''И метанија господину протосинђелу Кир Јанићију и осталим
свештеницима, нека буду настојатељи, како их Бог научи.''15
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И кроз ова писма провејевају нам одређене поставке интегралне Науке, која
проналази оне Богом научене обрасце, а они имају свој непрекинути ток кроз
историју и имају свој јасни печат. Она није ни мање ни више наука само зато
што не задовољава одређене параметре научности које прописују неки други
научни обрасци, али да јој је циљност сама Истина у то уопште не треба
сумњати.
Патријарх Пајсије нам у свом писаном одељку открива још једну значајну
ствар, а то је сама методологија интегралне Науке и он је изговора у једном
склопу – са Богом изложих, колико је могуће, његовом благодаћу и
поспешењем Царице. Дакле, Пајсије нам открива помало ту једну заиста, неки
би рекли, парадоксалну истину. А та истина нам говори да је можда баш
средњовековље била епоха која је била најнаучнија. Јер наука мора да има то
својство да може да објасни сваки феномен. А шта је друго – са Богом изложих
– ако није поставка сваког објашњења. Јер само Божје објашњење може бити
оно објашњење које може да објасни сваку појаву, сваки предмет, сваку ствар,
читав свет. То су и оне речи Доментијанове – свети Дух, опеван у устима
праведника, рече му у уму његовом. Како објаснити сведочење настанка
Васељене ширењем неодржиме (=нестабилне) тежине, ако то не учинимо
Божјим објашњењем Духа Светога?
Сада опет долазимо до оне могућности Исте Тачке, тачке раскрсног Сусрета
која нам говори о једном свечовечанском обједињењу.
1.Ширење неодржиме (=нестабилне) тежине ↔ репулсивна гравитација
инфланаторне теорије. Иако је размак између ова два закључка неких 7/8
векова, свако је из свог угла и на један самосвојан начин дошао до истог
закључка о томе како је настала Васељена. То што је теорија инфланторизма
који век млађа не значи да је, да тако кажемо, плагијат. Она је настала дугим
научним закључивањем и истраживањем кроз векове: природне науке→
позитивне науке→релативитета→квантне механике. Духовна путања и
откривање ширења неодржиме (=нестабилне) тежине имала је свој начин
научног закључивања и промишљања. Она је имала свој пут Божјег објашњења
и она је користила тај духовни начин (метод) Божјег објашњења.
2.Васељена Узлете ка Љубави Христовој = Богочовечанској Љубави.
Васељена се креће као нека летелица у самој Божанској Вечности, као облак у
атмосфери. Васељена лети и креће се у атмосфери Божанске Љубави. Ако је
Пајсије устврдио кинетику Васељене у виду лета тј. ако је устврдио да васељена
лети у енергији Божје љубави, онда његова поставка летења Васељене јесте
нешто што је ново и за садашње време и за најсаврeменију науку. Лет Васељене
јесте нешто што нам открива нарав Васељене, али који су други параметри,
питали би се и други научни обрасци, осим богопотврдног акта?

3.Његош – морамо се опет дотаћи и неких његових песникозакључивања.
Она нам се највише откривају у једној његовој строфи:
Тешко ли се у полет пуштати
На лађици крилах распетијех
Без кормила и без руковође
У бескрајни океан воздушни,
Ђе су сунца само капље св'јетле
А мирови једва видне искре;
Ђе ужасне буре господствују,
Ока смртну отворит не дају
Већ га гоне у мрачно жилиште,
Бог зна каквом судбом назначено.16
По Његошу у бескрајном океану воздушном светови су само – једва видне
искре и то се одлично надовезује на оно Божје објашњење које Саздатељ даје
својим весницима, а то је да је бесконачни простор за Њега само једна тачка.
Зато светови јесу само једва видне искре, само искрице које искачу из
свеобухватне Божје светлости. Васељена је само једна искра у Божанској
пребесконачности.
4.Јустин – са својом мисли о безданости дао нам је откриће можда и нарави
самог оног што зовемо бесконачношћу. Можда заиста нешто може да настане и
да нестане, а да буде бесконачно. Бездано је оно крајње бесконачно, та
бесадржајно – безоблична безданост јесте нарав васионског света, а та тама над
безданом само је једна мрачна тачка у Божанској Вечности.
И овим духовним поступком смо сагледали како изгледа та лествица
интегралне Науке, те свишенауке богонаучености, те духовне науке. Њен значај
и потенцијал може бити итекако битан у том свечовечанском обједињавању.
Њена објашњења могу бити значајна у многим и практичним открићима и у
универзалним спознајама. Њена лествица духовног пењања је као они стихови
Јована Јовановића Змаја:
''Где ја стадох — ти ћеш поћи!''
''Што не могох — ти ћеш моћи!''
''Куд ја нисам — ти ћеш доћи!''
''Што ја почех — ти продужи!''
''Још смо дужни — ти одужи!''
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И ови писци у својој научној интегралности пружали су ту свејединственост
кроз читаву историју до Царства Божјег. Њихова научна закључивања су као
једно велико историјско надовезивање. Једно друго надопуњује. Овде је наука
као један свејединствени континуум, једна парадигма не руши другу, него као
дрво које рађа ново семе и баца га у земљу и пушта да порасте ново дрво.
И велики визнатијски полихистор из једанаестог века – Михаило Псел,
монах, богослов, научник, философ, песник, човек који је дао решење логичког
квадрата, писао је о свенауци. Ови његови записи, сачувани у фрагментима,
указали су на то које су темљене науке полихисторског обрасца. То су: психика,
физика, хроника и кинетика17. А шта он о њима говори?
1.Психика – О души. Она спознаје своје божанско достојанство.
2.Физика – О природи. Природа је Божје оруђе.
3.Хроника – О времену. Време је твар која постоји само у мисли, душа
сједињена с Вишњим пребива у неизмењеном веку. Време – то није ништа друго
него мера кретања.
4.Кинетика – О кретању. Није лако схватити шта је то кретање.
Научни ток интегралне (свејединствене) Науке имао свој Пут по коме ходи у
историји. Та врста Науке даје заиста нека врло важна Решења. Она је некако
више одухотворенија и окренута више према духовним расуђивањима и
решењима, али она има Силу одухотворења природе и читаве творевине.
На пример, велики српски математичар, Михаило Петровић Алас, поред
много научних достигнућа, која не можемо ни набројати, дао је и једну
оригиналну теорију бројева. По Петровићу бројеви нису ни питагорејска бића
ствари нити су платоновски атрибути бића која се могу чулно осећати. Бројеви
си слике стварности или слике факата, појава, ствари, предмета18. Бројеви су као
неки портрети стварности. Ту је истински значај математике као дисциплине.
Она има улогу да нам ослика свет да би га лакше препознали. Као када смо у
некој соби и имамо слику неког пејсажа. Некада не можемо тај пејсаж да видимо
непосредно. Слика је ту да га у њој видимо. Тако и свет, ако га гледамо
непосредно, онда задобијамо виђење поретка чулних ствари онако како је то
видео свети Бенедикт Нурсијски19.
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Можда и јесте Божји суд ове цивилизације да буде у сенци Господњој, у
хладу Божје светлости – Бог зна. То и јесте неки учинак богопромисаоног
вођења ове културе и цивилизације. Али интегралнa Наукa, иако је као она
јеванђелска светиљка по некој историјској нужности дуго морала бити под
неком историјском посудом, ипак, на крају морала је да се стави на сто да би
осветлила целу историјску собу. Њено није да покорава и да потчињава, њено је
да светли Истину.
Сада када се осврнемо ка научном обрасцу западног стила мишљења –
фрагментационизму наука и наукица видимо да је он у себи поседовао и
одређену моћ историјског маркетинга који је довољно учинио на реклами
фрагментационизама наука и наукица. Довољно је учинио на афирмисању и
рекламирању овог научног обрасца. Он је постао општепознат. Једним делом
том самом историјском маркетиншком наметљивошћу и рекламом, а другим
делом овај научни образац је истински хтео да дође до Истине. И тако је дошло
до једне мале мешавине – жеље за славом и потраге за Истином. Морамо
признати да су овом научном обрасцу ишле на руку и историјске прилике. Док
су западне земље биле слободне и слободно се развијале, источне су већински
биле у ропству и окупацији сусрећући се са разорним ударцима освајача и
завојевача. Зато је та источна светиљка била дуго под историјском ведрицом
немајући могућност да засветли својом пуном светлошћу.
А маркетинг фрагментационизма наука чинио је свој посао. Данас науке се
само осипају, цепају и ситне. Оне се деле, одељују и често се међусобно
супростављају. Што каже архелогија, то не каже географија, а што каже
географија, не тврди биологија, што биологија закључи то математика пориче.
Математика се дели – аритметика, геометрија, алгебра . . .; физика – механика,
термодинамика, астрономија, атомистика . . .; биологија – ботаника, зоологија,
анатомија . . . И тако свака наука се ситни у недоглед, у бесконачност. Самим
тим мењале су се и научне парадигме, једна другу свргавале и обарале:
хелиоцентризам геоцентризам, ајншатајновска физика њутновску физику,
квантна механика релативизам, инфланаторизам – мултиверзум итд. Општи рат,
подела и сукоб. Потребна је јединство и јединственост, препознавање значаја
посебности. Не укидати разлике као у неком синкретизму, али не цепати
јединствено и личносно као у неком индивидуализму.
Ту и јесте значај интегралне Науке – њена свејединственост која долази у
тачку пресека, у раскрсницу, са делиционим уситњењима наука и наукица.
Великани делиционих наука нису неки зли генији који су хтели сукоб у науци
по сваку цену. Њих је, ипак, водила потреба да кажу Истину, али они су врло
често, у историји, истинословље замењивали искреношћу – Ја тако мислим и
готово; Ја тако мислим, па шта? Мњење је постало идол који као да мења
Истину.

Ипак, да би се истинословило није довољно само изнети своје мишљење.
Потребно је истински и од срца Истину тражити да би Она проговорила и Себе
обзнанила. Један од корифеја тог западног стила мишљења – Рене Декарт –
покушао је да у седаманестом веку спозна те постулате Истине. Он је написао и
нека правила:
''Прво правило било је да никада ништа не узимам за истинито док
очигледно нисам спознао да је такво, што ће рећи да помно избјегавам
пренагљеност и предрасуде и да доносим суд само о ономе што је мом разуму
толико јасно и разговјетно да немам никакав разлога да у то сумњам.
Друго правило било је да сваку од тешкоћа које бих истраживао раставим
на онолико дијелова колико је то могуће и потребно ради његовог рјешавања.
Треће правило било је да моје мисли водим одређеним редом, полазећи од
онога што је најједноставније и што се најлакше спознаје да бих се поступно
уздигао до спознаје онога што је најсложеније, претпостављајући ред и у ономе
што не слиједи једно за другим.
И последње правило било је да елементе проблема тако темељно и посвуда
наведем и дам њихов општи преглед како бих био сигуран да нисам ништа
изоставио.''20
Несумњиво је да су Декартове намере биле племените и узвишене. Он је
заиста хтео да пронађе постулате истине, али у другом правилу он већ говори о
растављању на просте чиниоце, већ је ту заметак делиционих наука.
То нас доводи до једног открића Владике Николаја из његове књиге Мисли о
добру и злу:
''Буквалисти и вратоломисти су највеће штеточине у човечанству.
Први су стеснили све више светове у свет природни и тако покушали
идентификовати реч и смисао речи. Према њиховом схватању царство морално
и царство духовно и царство небесно и сам Бог – све се садржи потпуно у
царству природном. Природа је, према томе и реч и објект речи и знак и дух.
Следствено, није дух речи реалност речи, но реч је реалност духа. Ако си и ти
буквалиста, онда је твој разум неписмен. Онда ти, при читању природе, личиш
на дете, које сриче стране речи без знања смисла тих речи.
Вратоломисти су они, који, рецимо прескоче царство морално, а признају
царство природе и царство духовно; или пак, прескоче сва царства између
царства природног и Бога. При овом фаталном скоку разум се спотиче и разбија
два огледала, земаљско и небесно. Тада по разбијеним огледалу земаљском
играју сенке неморалних богова и духова, а по разбијеном небесном огледалу
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играју неморални људи и животиње.''21 Дакле, баш та разбијеност, као и
свесмешаност могу нас довести до неких од највећих заблуда. Ако нешто
будемо рашчлањивали бесконачно доћемо до коначног уништења, а да ли ћемо
успети да дођемо до Истине, до оног што је у свему и на сваком месту Исто?
Увек ћемо јурити за делићима, а они ће нам увек бежати. Ипак, борба
фрагментационизма наука била је лавовска да би се дошло до Истине. Могуће је
да онај Мартин позив Господу, ипак, није остао до краја без одговора.
Ипак, да би се дошло до саме Истине потребно је да сама Истина себе
обзнани и то нам је патријарх Пајсије у једном свом стихотвору и открио:
''о спомену, данас, светог Симона монаха
који реке богонадахнутог учења источи''22
Пајсијева синтагма – богонадахнутог учења – говори много о томе да
Истина није нешто што бисмо тако лако освојили и запосели и означили. Она је
нешто чему треба служити и чијој, истини за вољу, вољи се морамо препустити
да би се та Истина уселила у нас и да би нам се обзнанила.
Сам Декарт се итекако помучио да и сам направи неко обједињавање науке
дајући синтагму дрвета: ''Дакле, сва Филозофија је попут дрвета, Метафизика је
корен, физика стабло и све остале гране науке које израстају из овог стабла, а
које су смањене на три главнe су, наиме, медицина, механика и етика. Од науке
разумем највише и најсавршеније морал који, претпостављајући целокупно
знање других наука, последњи је степен мудрости.''23На жалост, није се могло
зауставити уситњавање и делициони модел које је постао главна струја западног
стила мишљења. Фрагметационизам је све више и више растављао и разлагао
научне дисциплине као ситне честице неког разбијеног огледала.
Интегрална Наука у себи је свејединствена, уосталом, и као Изворност, као
изворна Наука. На томе, на пример, инсистира патријарх Пајсије. На том трагу
он нас наводи и на свејединствену историјску повезаност Науке полазећи од
најдревнијих времена: ''А они који се на ово усуђују, (добро чине) ако су као
онај божаствени Мојсије законодавац, који је одлучио себе од свакога, виђења и
оставио буран живот и очистио гледање душе, и тако је био потребан ка виђењу
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.'' 24
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Пајсије нас је довео до древнога пророка Мојсија и рекао нам је за Мојсија
да је – научен и поверено му је од Бога. А како нам је то рекао сам Мојсије?
''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).
Мојсије први показује обрисе Свишенауке, али он нам показује и како се
Свишенаука спушта до највештије вештине: ''Тада рече Мојсије синовима
Израиљевим: видите, Господ позва по имену Веселеила сина Урије сина Орова
од племена Јудина, и напуни га духа Божијега, мудрости, разума и знања и
вјештине за сваки посао, да вјешто измишља како се што ради од злата и од
сребра и од мједи, да умије резати камење и укивати, да умије тесати дрво и
радити сваки посао врло вјешто. И даде му у срце, њему и Елијаву сину
Ахисамахову од племена Данова, да могу учити друге'' (2 Мој. 35, 30–34).
Овај древни свејединствени вез интегралне Науке показује нам како нас је
Пајсије подсетио да та интегралност као континуум не жели да заборави нити да
запостави иједан делић Науке, а самим тим не може да заборави почетак. Наука
јесте повезана са вештином, вештина настаје из науке, она настаје из
богонадахнутог учења. Зато и оне вештине Лазара Хиландарца,
Шамшуренкова, Нартова и многих других долазе из богонадахнутог учења.
Свишенаука→вештина јесу нераскидиво повезане, Свишенаука ствара и саздава
вештину. То чини Онај који је даривао неког ко је – научен и поверено му је од
Бога. А то јесте истински интегритет интегралне Науке.
Декарт, који даје слику дрвета наука, пружа наду већ о самој основи
фрагментационизма наука. Наду да ће делиционо стање наука моћи бар да се
врати у то првобитно дрво наука.
Пајсије, евоцирајући божаственог Мојсија законодавца који је – научен и
поверено му је од Бога, показује нам тај богонаучени континуум –
богодухновених пророка и богонаучених рибара, и богоносних пастира и
учитеља→свете српске господе и учитеља наших. Увиђајући ту везу
Свишенаука→вештина схватамо да богонадахнуто учење по Пајсију указује на
богонаучену свејединствену везаност прошлог, садашњег и будућег, што је и на
том пољу времена јасан доказ интегралности (целовитости, свејединствености)
Науке. Та интегралност Свишенауке и вештине која код Мојсија и долази од
духа Божјег има пуноћу у речима Светога Саве – од предања Светога Духа
научивши. Ту видимо како се интегритет (целовитост) Науке пројављује:
Свишенаука→вештина. Оно најдуховније добија најпрактичније примене.
Интегрална Наука – богонаучени низ кроз време Свишенауке, вештине,
свејединства у Духу Светоме. Можда је најтачније изразио принцип интегралне

Науке управо Никола Тесла у својим радовима: ''Наши покрети и друге радње
служе очувању живота и мада изгледа да смо потпуно независни једни од
других, ми смо спојени невидљивим везама.''25; ''Иако слободни да мислимо и
деламо, ми смо држани заједно, као звезде на небеском своду, нераскидивим
везама. Ове везе не можемо видети, али можемо их осетити.''26
Зато је та Веза Свишенаука→вештина, и на овај начин, потврда интегралне
Науке по речима Господњим – Утјешитељ Дух Свети = Он ће вас научити
свему. Баш Нераскидиве и Невидљиве Везе говоре нам да Наука мора бити
целовита, свејединствена да би уопште била Наука, јер свесаборност Духа јесте
потврда да интегрална Наука, као нека свенаука, даје нам пуно, јасно и целовито
Божје објашњење света и саздања.
Интегрална Наука није као нека манекенка или мисица којој је најбитније да
буде виђена и да јој се диве. Она ствара резултате и онда када је то потпуно
невидљиво и неприметно, као нека река понорница, као тиха вода која брег
рони. Тешки су дани и векови у којима је ова Наука обитавала. Она и поседује
ту апокалиптичку духовну повученост, ненаметљивост, предусетљивост. Она
види да је неопходна та Везаност свега која нам даје ту свејединственост. Науке
подељене, поцепане и не могу доћи до једног јединственог закључка, али ми смо
видели шта интегрална Наука јесте. Она јесте свенаука Духа, она је један модел
богонаучености – научености од Бога, она је сила, снага и мудрост
богонадахнутог учења, она је Свишенаука вештине и вештина Свишенауке. Та
свејединственост Науке јесте њена благодатност свишег зато она има ту
Богоблагонаклону свеобухватност, али не као неки свеуправљач који се намеће
другима већ као божанствена наука смирености која свима даје предност и
потпуно се препушта струјању воље Господње.
Видели смо на многим примерима да је овој Науци само један циљ –
Истина. Она није заинтересована ни за моћ, ни за славу, ни за престиж, ни за
рекламу већ само за Истину. Интегрална Наука јесте слушкиња Истине и то је
једино заточеништво коме она слободно робује, јер из Истине исходи слобода.
Зато интегрална Наука мора бити слободна или, да тако кажемо, слободоумна.
Њеним актерима се отвара ум да разумеју (Лк. 24, 45) Божје објашњење. Овај
тип Науке прати начело искања Царства Божјег којим се све додаје, а то искање
и јесте оно искање богонаучености, она жељa да се буде научен од Бога. Зато и
патријарх Пајсије наглашава да он све с Богом излаже, да би тиме указао на оно
што је за једног таквог научника најважније, а то је пре свега оно што је за њега
првобитно, а то је свагда и увек – Божје објашњење.
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Сукоби који су настали пре четиристо/четиристопедест година, по многима
су били она искра која је створила услове за настанак тзв. природне науке. Она
је усредсредила поглед тадашњих истраживача према проучавању природе. Али
кроз векове настало је раздељивање и одвајање науке од науке и науке унутар
науке. Тиме се дошло до фрагментације, до разломљења научних дисциплина и
свака од њих постала је чак и конкурент оној другој. Да постоји разликовање
дисциплина и у интегралној Науци јасно су показали они наводи Михаила
Псела, али разлика није цепање, откидање и дељење.
Разломљивање наука није нешто што треба да гледамо само као негативно и
нешто што треба да прими неки разорни суд. Штавише, овај модел
фрагментационизма наука јесте могућност умножавања, као нека Лајбницова
монадологија. Све монаде су као неки светови за себе, тако и науке – као неки
светови за себе имају своја правила и своје законе и све те монаде наукица имају
оно зрнце Истине из које свака даје по зрачак Истине, а сваки од тих зрачака
јесте делић светлости Истине.
Фрагментационизам наука, интегрална Наука и синкретизам наука – као
различити обрасци формирају и дају нам ту слику вишеобразности науке и
сведочанство да наука као начело има универзално важење у свим културама и
цивилизацијама. Чак и оне културе, за које бисмо рекли да су примитивне, и оне
су имале нека своја, да тако кажемо, научна сагледавања, па и закључивања.
Интегрална Наука има својство да све интегрише, да оцеловљује, да даје тај
свејединствени печат Истине. Фрaгментационизам наука има својство да прави
светове наука и да од сваке науке прави по један свет. Синкретизам има својство
флуидности, да све спроведе кроз одређени ток, да све има то течно мешање –
религије, науке, философије и уметности.
Вишеобразност науке стоји као одређена полазишна тачка, али долажење до
оне исте тачке у одређеним научним закључивањима јесте оно што нас
интересује. Та тачка раскрснице различитих научних образаца говори нам да не
можемо тако олако дати предност једном научном методу у односу на други,
али она нам буди и наду и говори нам да ма колико супростављени неки
духовни обрасци могу бити, чак да се због тога воде и ратови, они могу и
сигурно долазе у ону тачку сусрета, у оно јединствено поље закључка.
Дали смо неке од примера који имају те тачке сусрета, али и самосвојне
доприносе развоју људске цивилизације. Наука није само средство, она је у
неким научним обрасцима и циљ. То нам говори и Нил Сорски – божанствена
наука смирености није само неко средство већ и циљ. То је она, по Пајсију,
богонаученост, а та богонаученост јесте циљ интегралне Науке – свенауке Духа
Светога. Бити по Пајсију онај који је – научен и поверено му је од Бога – јесте
онај коме је таква наука циљ тј. њему је циљ тај божански Извор из кога та
Наука проистиче. Можда је у неким другим обрасцима наука нешто као

средство, као оруђе које треба добро искористити, али у пољу интегралне Науке,
она је онај образац научења од Бога и богонаучености и зато је то за њу саму
Циљ.
Ако се опет вратимо на онај историјски маркетинг западног стила мишљења
фрагментационизма наука, који је настајао на тлу западних земаља док су оне
биле слободне, увиђамо да источни стил мишљења интегралне Науке не само да
се није самоафирмисао, због ропско – окупационог стања у коме су се нашле те
земље, него је он увек морао да прати онај пут божанствене науке смирености.
Он је морао ићи путем самоукоревања, а не самохвалисања. Он је морао да иде
путем смирености, а не путем надмености. Па, ипак, јединствено поље
закључивања никада није давало неки привилеговани статус једног у односу на
друго, јер Дух дише где хоће. Зато до Истине је могуће подједнако доћи и из
тачке фрагментационизма наука и из тачке интегралне Науке, јер нико нема
тапију на Истину, акамоли да неко може бити арбитар Истине. Искључивост
долази само од оних који мисле да је тако нешто могуће.
То што неко креће из поља смерности и смиреност, а неко из позиције
маркетинга и рекламе не значи да један има у односу на другог привилегован
статус Истине или да треба да се усуди да помисли да чак поседује Истину.
И сам Пут до Истине јесте Истина, тако нас бар учи јеванђелска наука, а то
јесте Пут коме жели да следује интегрална – свејединствена Наука. По речима
саме Истине ако Дух дише где хоће, а тај Дух Свети ће нас научити свему, онда
пут ка Истини ниjе забрањен никоме, али тај Пут ка Истини мора бити Пут оне
Науке која у свему жели бити слушкиња Истине.
Ако је истинско хтење фрагментационизма наука или синкретизма науке
заиста Истина, онда њима никада неће бити спречено да дођу до Истине, али ако
је онај који је изабран од Истине слуга Истине, онда је његова свенаука Духа
уствари један богонаучени пут који он свесрдно мора следовати, а то је једини
пут интегралне – свејединствене Науке. Ова Наука и не може имати другог Пута
осим онога Пута који јесте сама Истина.
И када сагледавамо путање наука, било да је то путања интегралне Науке,
било да је то путања фрагментационизма наука или синкретизма науке, видимо
да она тачка раскрснице ових научних путања јесте оно Исто, а оно је Исто било
да је у интегралној – свејединственој Науци, било да је у фрагментационизмима
наукица или синкертизму науке. Зато јединствено поље закључивања јесте оно
поље Истог које је Исто свуда и на сваком месту. Зато и она раскрсница која нас
доводи у ту тачку јединственог поља закључивања Истог, доводи подједнако и
интегралну Науку и фрагментационизам наукица и синкретизам науке у ту
тачку сусрета Истог. Све оне подједнако могу и имају могућност да сусретну
Исто. Али та вишеобразност науке јесу само различити, па и супротни правци
који доводе до тачке Истог.

У служби Василију Великом славопојац је написао:
''Благодат твоје божанске науке и узвишеност тајни догмата, постали су нам
лествица за побожно узлажење, јер си ти оче стекао трубу Духа, њоме си
проповедао Божију науку, зато си се настанио на месту одмора, и примио
награду за твоје подвиге, преподобни јерарше Василије, па се моли Христу Богу,
да подари опроштај сагрешења свима који са љубављу славе твој спомен.''27
Писац службе светоме Василију Великом издојио је и представио пар
појмова: ''божанске науке'' и ''Божију науку'' и Василија Великог је означио као
носиоца Божје науке. А то се потпуно поклапа и са Пајсијевим склоповима као
што су ''научен и поверено му је од Бога'' и ''богонаучених''. То појмовно
употпуњује интегралну – свејединствену Науку и открива нам до краја шта јесте
нарав те интегралне Науке, а то јесте богонаученост или, да тако кажемо, то
јесте богонаучена Наука.
Сам Василије Велики значајан је и због самог доприноса јестаственој науци
која је названа Хексаемерон. И Василијево научење као и учења многих Отаца
стављена су по страни пребивајући само у манастирским училиштима у виду
Панегирика и Патерика. Али Наука ''богодухновених пророка и богонаучених
рибара, и богоносних пастира и учитеља/свете српске господе и учитеља'' јесте
Наука која има свој Пут Истине и њој нити смета нека духовна и историјска
повученост, нити нека слава која, наравно, проистиче из доброг дела. Јер Господ
инсистира да се ''свијетли свјетлост ваша пред људима, да виде ваша добра дјела
и прославе Оца вашега који је на небесима'' (Мт. 5, 16). То је прича о слави, а
прича о Царинику (Лк. 18, 10–14) је прича о оној најинтимнијој духовној
повучености. То је и Божји суд над интегралном Науком – она светли свету, она
је и у духовној повучености. Такав је њен историјски пут. Она не прави
маркетинг, она не примењује самоистицање. Али она мора, по заповести
Господњој, да светли свету, да сведочи, да истинослови. Она мора да чини
истиноспаситељски задатак домостроја Божјег.
Зато улога овог научног обрасца и није да се намеће нити да има нападачки
карактер, али њена улога јесте да сведочи, да истинослови по сваку цену. Она
сведочи и по цену понижења и омаловажавања, па чак и непризнавања. Али она
мора, по испуњењу воље Господње, да слови Истину, па чак и Истину о самој
себи, а то јесте и сведочанство о њеном историјском кретању.
Интегрална Наука као свејединствена покушава да на јединствен начин
обједини и фрагментационизам наука и синкретизам науке, али и она као и ови
научни обрасци мора својим правцем да дође до Истог тј. до Истине. Тек у том
сусрету оне могу доћи до оне јединствене тачке Истине у којој се пресецају
њихови путеви. А онда свако својим путем. Понекад се појављује жеља за
признањем, а то побуђује надменост, али то је онда промашена тема, јер то није
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циљ нити тачка сусрета већ је тачка сусрета – Истина. А то научним циљевима
указује посебну радост. Радост Истине.
Патријарх Јеремија II Цариградски у својој поруци написао је:
''8. Ми позивамо све побожне православне хришћане: останите у ономе у
чему сте научени, у чему сте рођени и одрасли, и када време и прилике
захтевају, пролијте и саму своју крв да би сачували веру коју су нам наши Оци
предали, као и своје исповедање.''28
Овај позив патријарха Јеремије потпуно је у духу Господње поруке:
''Тада Исус говораше оним Јудејцима који су му повјеровали: Ако ви
останете у науци мојој, заиста сте моји ученици; И познаћете истину, и истина
ће вас ослободити''(Јн. 8, 31–32).
И то јесте темељна поставка интегралне – свејединствене Науке. Стајати у
Божјој науци онако како је то чинио свети Василије Велики. Примити силу и
благодат Свишенауке и пратити принцип – увек воља господња да је. Чекати
дејство Божје воље и Божјег произвољења које даје и ниспушта Божју науку. То
и јесте наука Христова, наука Богочовекова. То јесте наука Богоједињења и
наука Богосједињења.
И у својој Посланици патријарх Пајсије продубљује ову мисао и наставља
путањом интегралне Науке: ''И опет, као што Господ предаде Јакову веру
Божију, научивши га свештено бавити се: 'И даде му свети хлеб, рекавши:
Узмите и једите.' ''29
Он заиста прати путеве свејединствене Науке: ''Сам Христос рече и
исповедати научи да од Оца Дух Свети Сином појављује се и отуда почетак има
и произилази.''30
Из ове Свишенауке коју сведоче ова два патријарха јесте стајање у науци
Богочовековој, јесте осликавање на најпрецизнији начин како интегрална Наука
долази до оне тачке пресека Истине, до оне тачке пресека Истог. Патријарх
Пајсије излаже то на један крајње непосредан начин – брзо, исповедно и кратко.
Али у тим његовим речима опет имамо приказан карактер интегралне Науке на
један прави начин. Та Наука као Свишенаука даје решења свишег једним
благодатним начином. То на један свој начин сведочи и свети Марко Ефески:
''Ја благодаћу Божијом, научен благочестивим догматима и у свему следујући
Светој Католичанској Цркви, верујем и исповедам да је Бог и Отац једини
беспочетан и безузрочан, и извор и узрок Сина и Духа: јер од Њега се рађа Син и
од Њега исходи Дух, и Син ништа не придодаје исхођењу, као ни Дух рођењу,
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или (другим речима) јер су оба происхођења заједно (αμα τους προοδους) и један
са другим, како уче богослови Оци.''31
И овим уводним речима Марко Евгеник на најнепосреднији начин даје
слику Свишенауке баш синтагмом – благодаћу Божијом, научен. Ту слику
интегралне Науке, коју један Учитељ Цркве даје на непосредни начин само у
неколико речи, представља метод свејединствене – целовите Науке. Наука
настаје благодаћу Божјом и она јесте један Божји дар човеку како и сам
оваплоћени Бог слови (Јн. 7, 17). То јасно указује на Свишенауку која је једна
богонаучена Наука и која је као једна сила Божја, јер наука од Бога мора бити
она која долази од Божанског Логоса – Христа тј. сама наука од Бога јесте
истинска Божја Наука која Јесте Божји Логос – Богочовек. Та – наука од Бога –
јесте само Слово Очево – Бог Реч.
У јеванђелској науци добили смо одређене информације које нам и данас
дају једно невероватно Откривење:
''Другу причу каза им говорећи: Царство небеско је као зрно горушично које
узме човјек и посије на њиви својој. Оно је, истина, најмање од свију сјемена,
али кад узрасте, веће је од свега поврћа, и буде дрво да птице небеске долазе и
настањују се на гранама његовим. Другу причу каза им: Царство небеско је као
квасац који узме жена и метне у три копање брашна док све не ускисне. Све ово
у причама говори Исус људима, и без прича ништа им не говораше. Да се
испуни што је речено преко пророка који говори: Отворићу у причама уста
своја, исказаћу сакривено од постања свијета''(Мт. 13, 31–35).
У овој параболи Небеског Логоса имамо оно тајно што постаје јавно и оно
скривено што ће се открити, а то је уствари парабола самог Постања – оно
настаје као зрно горушичино које на крају се претвара у Дрво у самом
Божанском Врту. Птице Небеске јесу Анђели који Васељеном круже и Господа
Бога свога служе. Да ово није нека пука историјска интерполација говори нам
излагање великог Учитеља и Оца Цркве – Григорија Ниског: ''Према таквом
схватању, утврђујемо, постављање у средину реченице овде написаног: земља је
била невидљива и неустројена (Пост. 1, 2); а из овога јавља се, да је све било у
могућности при првом усмерењу Божјем ка стварању, као да из неких уградних
снага, семено биће васионе није било још у свакој од појединачних ствари.''32
Семено биће васионе се изводи из параболе о зрну горушичином које
постаје Дрво у Божанском Врту. Тако се развија семено биће васионе Божјим
саздањем. Васељенско зрно постаје васионско Дрво, а то Дрво се налази у
31
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Божанском Врту тј. саздани свет се налази у Царству Божјем. Оно је зрно, а
развија се и шири и постаје Дрво.
И овде видимо да фрагментационизам наука долази у исту тачку као
интегрална Наука. Са теоријом релативитета, квантном механиком, у
двадесетом веку, фрагментациона наука дошла је до закључка да је космос
настао, како су га научници назвали, Великим Праском, а то је да је неизмерни
универзум настао из бесконачно малог, из сингуларитета, за кога се сматра да је
димензионо био величине кликера. Велики Прасак је израз за настајање
простора, времена, материје и енергије из те бесконачне густине величине
кликера.
Када то поредимо са јеванђелском параболом о зрну горушичином које
расте и претвара се у дрво и шири се у свим правцима и са семеним бићем
васионе Григорија Ниског, онда видимо да та тачка пресека Истог доводи
фрагментационизам наука у исту тачку са интегрално–свејединственом Науком.
И једна и друга научна поставка крећу из својих праваца, али долазе до
јединственог поља закључивања, до тачке Сусрета. Наравно, свака наставља
својим путем после тог сусрета на раскрсници. Интегрална Наука ће наставити
својим истраживачким поступком и неће се мешати у питања и одговоре
фрагментационизма наука.
Интегрална Наука, та богонаучена Наука, неће никада тражити признања за
себе и неће никада се бавити самоистицањем, али ће се увек трудити да сведочи
Истину, ма колико то тескобно и тешко било. Јер по речима полихисторског и
интегралног Научника Михаила Псела боље је са истином без увијања него с
лажју платоновски изреченом33. Дакле, интегрална – свејединствена Наука не
трпи неистине и не признаје лажне исказе као нешто што би уопште користила у
својој методологији. Зато они који нешто тврде морају то тврдити истински и
морају ту тврдњу показати истинитом или немају никаквог места у концепту
богонаучене Науке.
Долажење у исту тачку раскрснице из сасвим супротних путања и сусрет на
тој самој раскрсници духовних путева јесте место где за тренутак застају
вишеобразности науке или вишеструки научни обрасци. Ту је једини тренутак
где ови научни обрасци један према другоме могу указати достојно поштовање,
то је сусрет погледа наука и научних образаца. То је могућност да се бар само на
трен постане једно. Једно у Истом. А после већ се постаје различито, па и
супротно у оном Истом. Наравно, узели смо опитно, два научна обрасца, која
историјски чак имају и исти корен, али то не значи да њихове путање нису
постале супростављене или блаже речено различите. Нећемо пренебрегнути ни
синкретизам науке који се везује за далекоисточне културе. Њега можда нисмо
увели у овај писани опит, али свакако он није нешто што треба занемарити.
33

Диоптра на Филип Монотроп, © Софийски университет ''Св. Климент Охридский'', стр. 2

Штавише, ако би само набројали неке изуме нпр. из велике Кине као што су:
хартија, штампарија, барут, сеизмограф, свила, порцелан, компас, ракета,
граната, било би довољно да схватимо да синкретизам науке није нешто што
треба ставити по страни.
У сваком случају ова два научна обрасца, која смо ставили у мисаони и
писани опит, само су два примера како из супротних научних праваца може се
доћи у исту тачку раскрснице и у јединствено поље значења.
Интегрална Наука→богонаучена Наука, видели смо њено истинско
духовно–начењско поступање. Она полази од онога Пајсијевог методолошког
плана и програма –''са Богом изложих, колико је могуће, његовом благодаћу''.
То потврђује и Марко Евгеник који тврди да је Божјом благодаћу научен. Дакле,
научење код ових научника проситиче из Божје благодати и само тако се прима,
зато оно и јесте Свишенаука, она наука која је ниспослата свишег. То је она
наука по самом Господу ''наука од Бога'', а та Наука од Бога јесте Наука Логоса
Божјег, тај Логос јесте Наука Бога, Наука Очева, Словонаука Очева. А како нам
о томе говори Свети Максим Исповедник?
''4 Као што се центар круга сматра недељивим исходиштем из њега
повучених линија, исто ће тако (очигледно) достојни Бога, једноставним и
неразделним познањем, у Њему познати претпостојеће логосе свега.''34
Ова поставка логоса твари коју нам сам Максим представља говори нам да
интегрална Наука јесте Словонаука која нам показује да твари и творевине
имају своје логосе и то је, да тако кажемо, ''природна'' наука Светих Отаца, јер
природни елементи и предмети сви имају своје логосе, они су у свим стварима, а
ови логоси проистичу и дати су од самог Бога Слова – Христа. Зато та
Словонаука – Свишенаука нас учи и логосности творевине и тиме нам открива
нарав свеукупног јестаства.
Пајсије је у два наврата показао то непосредно научење. Јер ако Пајсије
користи склопове: ''Господ – научивши га'' и ''Сам Христос рече и – научи'', онда
нам он на један непосредан начин показује како та Свишенаука функционише.
Интегрална – свејединствена Наука јесте наука свејединства Бога и човека, зато
и ово непосредно примање науке, које осликава Пајсије, јесте онај начин како
наука се и прима свишег.
Самим тим та Свишенаука открива нам логосно–тварни поредак који нам
даје да проучимо и истражимо јестаство тј. природу. Врло често у светоотачком
излагању то се и назива природослов.
Али свејединствена Наука се не дели на: природне, друштвене, рачунске,
језичке, богословске и богзна какве све друге науке. Она жели да успостави
интегритет Науке. Она све држи у свејединству, али не брише ту личну разлику.
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Свака дисциплина има неку своју ипостасност – личносност, али су нераздељне
и циљ им мора бити свима заједнички – јединствени: Истина – Исто.
И правац фрагментационизма наукица јесте да се дође до Истог, али он
користи различити метод и различиту духовно–начењску раван. Та наука и
данас има велику снагу маркетинга, једног трговинско – рекламног типа која
надима ту науку и прави је гордом, али ти први научници које смо поменули
били су пожртвовани и страдали су и потуцали се по свету да би бар покушали
да кажу Истину. Можда је баш и успешност прихватања њихових научних
погледа била у њиховом страдању и мучеништву. Као да је оно привукло пажњу
људског друштва за њихове научне поставке: Зашто неко страда и бива убијан
само зато што нешто тврди? Они као да су код људи добили онај ореол првих
хришћанских мученика, оних који страдају на правди Бога.
На жалост ова наука је у својим маркетиншким триковима почела да
прекрива све научне обрасце собом, а и на многим местима је почела да
преузима заслуге других научних образаца. На пример индијски систем бројева
са нулом, коју је конструисао индијски песник Брахмагупта, ова наука није
имала проблем да присвоји и да представи као неки свој образац. То, на жалост,
није истина, јер тај систем има своје генеричко место у синкретистичкој науци
далекоистичног света. Данас читаво људско друштво користи тај допринос и он
је задобио своју универзалну вредност.
То маркетиншко мађионарство и тај својствени trick show проистекао је из
самоистакнутости и самохвалисавости, а од оног страдања и мучеништва у
покушају да се каже Истина, на жалост, као да није остало ништа. Тешко да
данас имамо у том научном свету једног Бруна, Галилеја, Томаса Мора – оних
који су зарад Истине и Правде претрпели мучеништво, прогањање и смрт.
Остала је само она испразна трговинско – робна размена.
Јер универзално није када нешто уклапамо и калемимо у свој неки поступак.
Универзално је признавање одређене поруке као универзалне тј. признавање да
је та порука као таква универзална. Ако то не чинимо, онда грабимо само неко
лажно право супериоризма и уздизања над другима претендујући на право да
само ми имамо универзалност, а то јесте потпуни промашај универзалности као
такве.
Фрагментационизам наука јесте сам по себи универзалан као такав, његова
порука је универзална као таква, па и та нарав која је, на неки начин, обојена и
негативном страном има своју универзалну страну. Она има своју оригиналну
утемељеност, али њена насилна наметљивост има проблем с тим што ако би
рекла и највећу Истину она би, како то каже Јован Лествичник, боловала болест
ђавола35, јер свака наметљивост јесте једна врста освајања и покоравања које
гледа да потчини и да друге натера на свој угао гледања.
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То право истинотражитељство не трпи. Зато што му је Истина на првом
месту и Истина дарује слободу. А мир и слобода потребни су за један истински
научни рад, јер мир и слобода јесу стања неометаности и неметежности, а оно
што се намеће увек омета, досађује и ремети.
То је нека чудна судбина и интегралне Науке, она је некако дуговековно
била ометана, ремећена и нападана као и цивилизација којој је припадала.
Узећемо један пример који нас може поучити:

Приказ пирга са
часовником иза Краљеве
цркве на бакрорезу манастира Студенице из 1733.
године.

Истраживачи Слободан Ненадовић и Милутин Тадић устврдили су, на
основи овог бакрореза, да је овај студенички часовник, на десној страни слике,
по свему судећи механички и да је настао у доба турске окупације. На жалост,
по свему судећи, он је настрадао повратком Турака 1739. године. То нам јасно
говори да сваки научни рад и научни чин у таквом стању ометања, ремећења и
рушења не може дуго да потраје и да је и овде интегрална Наука била на испиту
искушења које је било толико да је довело до рушења физичког. Материјални
доказ бакрореза говори нам да духовно памћење, ипак, опстаје и даје нам науку
о томе какво је мучеништво и ометање имала сама свејединствна Наука која је
своје духовне породе, као нека ожалошћена мајка, морала гледати како страдају
и нестају.
Али Истина се не да сакрити као онај јеванђелски град што на гори стоји
(Мт. 5, 14), а Пут интегралне → богонаучене Науке јесте Пут Истине и она је за
интегралну Науку све и свја. Истином свејединствена Наука дише, она се

Истином управља, једино вољу Истине жели да спроведе и испуни. А та
истиновоља јесте историјски пут свејединствене Науке, она је само оруђе
истиновоље у историји.
Ако се вратимо, мало детаљније, на методолошки план и програм патријарха
Пајсија – ''са Богом изложих, колико је могуће, његовом благодаћу'', онда
поново долазимо до оног начела Божјег објашњења. Само Божјим објашњењем
научници интегралне Науке објашњавају ствари, предмете, свет и постање.
Само Божјим објашњењем они објашњавају себе. Зато и Пајсије даје једну слику
примењујући Божје објашњење: ''И колико видех, лењах се, о блажени, да
почнем што је изнад моје силе и да се усудим на оно, за што сам немоћан као
неки бедљив и дрзак, и сматрајући да је то готова беда.''36
Пајсије даје то Божје објашњење из себе самог. Он каже да је почео да чини
нешто што је изнад његове силе и самим тим исповедајући своју немоћ он нам
даје одговор Божјег објашњења: да само ''са Богом изложих''. Патријарх Пајсије
се тим Божјим објашњењем трудио да објасни и историјске догађаје и своја
виђења и своја проучавања књига староставних и своја богонадахнута учења
кроз своје службе и стихове. Он се потпуно препуштао у свему, па и у својим
истраживањима, Божјој вољи: ''Нека је воља Господња.''37 То је језгровито
обитавало у његовој методолошкој равни Божјег објашњења – са Богом изложих
и то је указивало и на ону Евгеникову наученост Божјом благодаћу што и сам
Пајсије у другом делу исказа наглашава. Јер ако почињеш нешто што је изнад
твојих сила, онда ти је потребна та Свишенаука – наученост Божјом благодаћу,
јер да би извршио подвиг потребно је да буде воља Господња, то је главна
основа Пајсијевог расуђивања бар што се тиче научног закључивања.
И одатле је и кретало то духовно–начењско излагање самог патријарха
Пајсија, али то и јесте једно одређено методолошко усмерење читаве интегралне
Науке, то јесте њено методолошко струјање – жеља да се дође до тог истинског
Божјег објашњења које је само по себи безгрешно и савршено, али на том путу
те научнике чекају гомиле препрека у виду искушења и преласти, могућности
обмањивања и самообмане, опасност од гордости и славољубља. Све то се мора
избећи, али и ту формула ''Нека је воља Господња'' помаже да нас покрене на
оно што је изнад наших сила и на оно што својом немоћи не можемо ни
учинити.
Богопромисаоно усмерење доводи Пајсија и до Божјег објашњења, јер је у
то тескобно време лако налазио књиге, проучавао литературу која му је помогла
у његовом научном истраживању, а Свишег долазило је оно богонадахнуто
учење које је Пајсије изражавао у својим духовно – научним закључцима. Зато
то и јесте леп пример интегралне – свејединствене Науке у тачки Истог.
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Овим путем морамо нагласити и то да Византија, као носилац Вечнонауке,
постала је основ и темељ интегралне (целовите) Науке зато што вечнонаучни
концепт даје нам чисту слику богонаучене Науке.
Карактер Византинаца био је такав да све сагледавају кроз Вечност, зато и
Вечнонаука јесте један од сегмената сагледавања свега кроз Вечност. Зато и
научна сагледавања јесу Вечнонаучна. Зато се и сама стварност схвата као
Вечнонаучна. У стварности кроз Вечнонауку до у Вечност. Вечнонаука вреднује
све на вечни начин. Зато у Византији се појављује феномен полихистора –
Веленаучника. Они су створили Веленауку, јер та Веленаука није ништа друго
него синоним за Вечнонауку. Зато Пселове речи, када говори о науци времена –
хроници, поручују нам да – Време је твар која постоји само у мисли, душа
сједињена с Вишњим пребива у неизмењеном веку. Овај исказ је живи доказ
Вечнонауке која је постојала код Визнтинаца.
Када говоримо о Вечнонауци као једној од пројава интегралне (целовите)
Науке, примећујемо да Византија поштује принцип Вечнонауке сагледавајући
тиме вечни карактер свега.
Вечнонаука оставља траг и печат и у најмањој справи и у најмањем изуму и
открићу, теорији (сазерцавању) и пракси (деловању), закону и медицини. Све је
обележено вечнонаучним утиском. Самим тим можемо слободно закључити да и
византијски полихистори = веленаучници јесу они који су желели за собом да
оставе вечнонаучни траг. Неки од византијских изума као што су: механички
лавови, механичке птице, хидраулични погон, систем светионика као сигналних
обавештења, грчка ватра, нови астролаб, говоре нам нешто и о самој нарави
веленауке~вечнонауке византијског света и цивилизације.
Тако, на неки начин, већ поменута светосавска духовна наука има свој израз
у Савиној Беседи о Правој Вери: ''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. 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.''38
Он богонаучену Науку назива Духовном Науком. Тиме, и оним претходно
написаним, ми јасно видимо да и Савина Духовна Наука јесте само једна од
појава оне интегралне – свејединствене Науке. Из ових примера Светосавља и
38
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Византије јасан нам је развој интегралне Науке која је настала из источног стила
мишљења и њен допринос, иако неприметан, историјски је јасан и конкретан
као онај Град на гори који се не може сакрити.
Може ли се замислити савремена хемија без Мендељејава, савремена
електротехничка цивилизација без Николе Тесле, телекомуникације и пренос
информације без Пупина, кибернетика и рачунарство без Михаила Петровића
Аласа и Јована Атанасова, развој роботике без Вукобратовића, космичка
путовања без Корољева и Кондрјатука, хиперболичка геометрија без
Лобачевског? Наравно да не може! А ово је само један број оних који су дали
научни допринос, а дошли су из источног стила мишљења и једни су од
изданака интегралне – свејединствене Науке.
Зато морамо говорити и о том харизмагошком начелу интегралне Науке – о
тој дародавној основи сваког научног подухвата. Ова дародавна нацртност
говори нам да одређена личност мора имати одређени дар да би могла да начини
истински научни подвиг, дар Свишег да би могла да оствари одређени научни
продор, мора да има, што би патријарх Пајсије рекао, богонадахнуто учење.
О томе апостол Павле јасно каже:
''И ове постави Бог у Цркви: прво апостоле, друго пророке, треће учитеље,
затим чудотворце, онда дарове исцјељивања, помагања, управљања, различитих
језика. Јесу ли сви апостоли? Јесу ли сви пророци? Јесу ли сви учитељи? Јесу ли
сви чудотворци? Имају ли сви дарове исцјељивања? Говоре ли сви језике? Да ли
сви тумаче? А ревнујте за веће дарове. И показаћу вам још узвишенији пут'' (1
Кор.12, 28 – 31).
Дакле, дародавно начело јесте основа научног постигнућа и без њега је и
немогућа свејединствена Наука, јер Свишенаука јесте та која дарује моћ и
могућност богонадахнутог учења које даје силу и снагу научнику да сазда неки
изум или да дође до неког васељенско – устројственог открића. Свишенаука даје
вештину, Свишенаука даје богонадахнуто учење за откриће тајни универзума,
Свишенаука даје и све–Науку. А у све – Науци и свејединствена Наука и
фрагментационизам наука и синкретизам науке имају своју тачку сусрета, свој
раскрснословни пресек и тренутак. А после? После свако својим путем.

Мандић Давор
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