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Резиме. Тема овог рада биће темељи - од научно-философских темеља расуђивања преко 

предрасудних темеља свакодневних сазнања до вредносних, дубоко-етичких темеља 

исцртавања сваког тренутка живљења. Живот ћемо сагледати из аутопоиетичких, 

конструктивистичких и опште-системских перспектива из којих нам директно произилазе 

схватања метафоричности природе сваког описа - било научног, религијског или уметничког - 

као и неодрживости објективистичких становишта на темељима наших друштвених односа. 

Живот ћемо замислити не као пасивно примање импулса универзалног света, независног од 

суштине наше језгровите природе, већ као активно исцртавање (конструисање) света у спрези 

са природним инцијацијама (али не детерминантама) процеса перцепције, из чега ће произаћи и 

визија о Природи као божанственом учитељу, огледалу наших најдубљих тежњи и етичко-

естетских вредности, на путу глобалне, упоредно информативне и спиритуалне еволуције. 
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Веза између науке и религије се често замишља или попут железничке пруге преко које 

само када су њене шине успоредне и прецизно координисане може пролазити воз планетарне 

еволуције и хармоничног духовно-информативног напретка, или попут двеју крила птице, 

птице која упорним лепршањем само једним од крила бива заробљена врћењем у круг, или 

попут двеју прозора који отварају посебне перспективе на величанственост нашег света. Опште 

благодетна и просветљујућа дејства се не карактеришу позитивношћу или негативношћу, 

наглашавањем само једне стране било које природне интеракције, већ пажљивим очувањем 

хармоничне, динамичке равнотеже, очигледне са различитих нивоа сагледавања природне 

организације, од чудесне привлачно-одбојне игре атома која гради читав свет, преко 

метаболичких и физиолошких хармонија напетости и релаксација, индивидуалних 

интроспекција и преданости духу заједништва на психолошком и друштвеном плану до 

екосистемских баланса компетитивних кооперативности. Пут као симбол истовремене 

раздвојености и спојености, може нам представљати сликовити водич у тражењу опште 

хармоније између људске цивилизације и Природе, науке и религије, квалитативних 

(аналогијских, метафоричних) и квантитативних методологија истраживања света, те 

различитих идејних водиља, друштвених циљева итд. Пут љубави се не крије ни у 

манипулисању другим бићима под условљавајућим оквирима нашег ега, нити у одрицању од 

опште осмишљавајућег осећаја одговорности слепим повиновањима туђим програмима 

размишљања и контекстуализовања света, већ у тананој и еволутивној хармонији између духа 

свепоистовећивања и пружања осећаја безграничне слободе и самосталности, блаженој 

хармонији одсликаној рукама које брижно пуштају вољену птицу у правцу небеског лета. 

Вилинска муза узвишених, ка небесима окренутих, молитвених дланова на којима чува крхки, 

али небеско лепи и драгоцени цвет, штитећи га од ветрова и неприлика средине, али отварајући 

му бескрај перспектива слободног раста и развоја, оживљавајући хармонију 

свепоистовећености и прихватања сопствене одговорности за читав свет, спремности за 

свесрдну и безусловну заштиту и будне, недодирујуће задивљености свеприсутном лепотом, 

може чинити нашу идеалистичну, архетипску звезду-водиљу на путу еманенције спиритуалне 

доброте и брижности.  

Међутим, комплементарним представљањем природне и опште благодетне везе између 

науке и религије бисмо можда могли помислити да основе наших професионалних активности 

не морају уплитати етичко-естетске, духовне водиље, да у програмском научно-

материјалистичком напретку можемо учествовати без позивања на свете поруке које прожимају 



све планетарне религијске баштине, а да »код куће«, независно од наших професионалних 

активности, можемо себи приуштити лежерно проучавање религијске мисли, док, с друге 

стране, могу бити наизглед оправдана негирања научних представа света заслепљеношћу 

крутим црквеним догмама и страхопоштовањем условљеним нормама понашања. Мноштво 

трагичних последица научних открића у доменима њихове примене и обликовања људских 

вредности бива изнедрено из овакве раздвојености научних делатности и религиозних тежњи, 

слично као и низ кочница искреног духовног напретка, превасходно услед доживљавања 

несигурности као непожељних карактеристика односа са светом, и поред тога што само у 

њиховом прихватању, и увек новом проналажењу путева и решења религиозних недоумица 

(наших представа о свету уоквирених метафизичким облацима) опстаје благодетни развој на 

свим пољима људског искуства. Заиста плодоносну научно-спиритуалну везу, стога, сликовито 

представљам респективним односима »крошње-корени« једног дрвета знања или »кућа-

темељи« једне грађевине људског знања. Несагледиви корени и темељи одсликавају религијске, 

етичке основе, основе које одражавају дубоке и племените људске (и божанске) тежње на чијим 

плећима, заиста, неприметно стоји све постојеће, укључујући и благородне гране нашег 

очигледног, научно-технолошко-информативног развоја.  

Ове директно несагледиве, имплицитне и невидљиве темеље који чине кључ разумевања 

Тајне живота (а позивање на размишљања над којима и чини сврху овог рада), можемо 

потражити на различитим нивоима сагледавања стварности: од научне мисли до свакодневног 

размишљања (када се, у оба случаја, мрежа недоказивих претпоставки размишљања и 

расуђивања пресликава на богатство и лепоту једног сазнајног света, једне пирамиде сазнања), 

те и самог перцептивног исцртавања света. Исцртавања, јер су наши опажајни процеси не 

хармоније пасивно-пријемчивих, већ активно-конструишућих (а тиме и одговорних) актова. 

Чином чулног посматрања не примамо импулсе једног објективног света, независног од наших 

најдубљих тежњи, већ непрекидно активно цртамо границе, линије, разлике, информације 

нашег света. Свако живо биће се из оквира аутопоиетичке теорије може представити као 

хармонија путања које се пружају између хипотетичких ентитета, од којих сваки учествује у 

процесима континуалног стварања и регенерације свих осталих ентитета датог система. 

Неуронска мрежа индивидуалног бића не изводи пасивно, директно репрезентујуће 

пресликавање »реалног« света на платно нашег ума, већ представља активну страну 

дефинисања сваке перцептивне, информативне разлике, пертурбације која се уводи у сложене, 

интерне мреже интеракција, утичући на целовиту, субјективну интерпретацију датог 

искуственог домена. Оваква операциона затвореност живих бића, у спрези са њиховом 

посебношћу, имплицира став да свака информација не представља објективно егзистирајућу 

поруку, независну од интерпретације посматрача, већ »разлику која чини разлику«, не 

»киароскуро« ефектом обојену, већ оживљавајуће исцртану од стране сазнајног бића. Све што 

знамо да постоји, сви квалитети, све црте нашег света, јесу информације настале заједничком, 

ко- креативношћу језгра нашег бића и срца Природе. Читав наш свет, тако, представља додир 

између нас и Природе, читавог света. Такође, слично као што из перспективе квантне теорије 

поља, наместо хармоније интринсичних квалитета, сваки космички ентитет представља сусрет 

безграничне хармоније путања којима се он пружа ка свету са једне, и искуственог контекста 

посматрача који описује дати ентитет са друге стране, уместо поделе на »нас« и на »свет«, 

читав наш свет, све што знамо да постоји, и јесмо ми, јер смо ми ти који непрекидно 

иживљавају ове пејзаже наших унутрашњих констелација, тајни наше душе. 

Системска норма о пажљивом небркању мапе и територије, и медитативно разбуђујућа 

свесност да познавање мапе не подразумева познавање територије, која нам указује на низ 

заблуда и заваравајућих поистовећивања које категоричким размишљањима стварамо у нашем 

свету, може се обогатити оваквим, конструктивистичким становиштем на основу кога је 

територија (онтологија) несагледива (јер ми познајемо само једну страну пута континуалног 

остваривања нашег света), док директни резултати наше перцепције чине својеврсну »мапу 

територије«, наша мисаоно-рефлективна размишљања представљају »мапу мапе територије«, 

док сваки наш опис, укључујући и овај текстуални запис, у најмању руку, представља »мапу 

мапе мапе територије«. 

Посматрач и посматрано, тако, представљају нераздвојиве полове сваког доживљаја 

бивствовања, полове који не могу постојати одвојено један од другог. Сваки опис, свака тврдња 



и сваки систем подразумева егзистенцију посматрача, интерпретативног бића. Удубљивање у 

истраживање Природе представља, стога, не »откривање« објективног стања ствари, већ 

»изумитељско« задубљивање у суштину интелектуалних и вредносних концепата бића-

посматрача, одакле је јасно да сви потенцијални темељи сагледавања стварности и нашег 

сазнајног света јесу епистемолошки темељи, те да и свако »онтолошко« разматрање готово 

неприметно пониче на епистемолошким основама, на тајнама »како сазнајемо«. 

Управо наше најдубље тежње и дуго клесане вредности - сагледиве само у виду 

загонетних рефлексија њиховог изворишта наших дејстава од Природе - находе наше 

перцептивно исцртавајуће активности и путање њихових мисаоно-рефлективних 

интерпретација. Стога, не трагање по свету за »благом« и решењима наших свесно креираних 

проблема, већ медитативно спуштање до темеља наших погледа на свет (што чини поруку свих 

великих уметничких дела), чини пут досезања краљевства Божијег, истинског просветљења 

нашег света. Мењати суштину нашег бића, а не манипулативно мењање других при сопственим 

константностима (што често чини пут многих религијских проповедања, посебно у 

западњачким традицијама, у контрасту са природношћу обостраних промена посматрача и 

посматраног у свакој интеракцији, са сваким тренутком живљења), чини пут усмеравања нашег 

света у смеру општег благостања. Јер, етика је у узајамним променама, у потпуном и 

безусловном прихватању нашег бића и света, у поистовећивању са сваким детаљем и бићем 

Природе, у саживљавању са светом из очију других бића, у путу који нас води ка угледавању 

себе у свему и свега у себи. Када наше темеље саздамо на вери о божанском савршенству - 

сваке црте света, сваког птичијег звиждука, сваког дашка ветра и, заиста, сваке људске мисли, 

сваког природног подстицаја као изворишта бескрајног, али самостално нахођеног еволутивног 

напретка кроз наше учење – успаваном у сваком делићу света, и Природа ће нам похитати у 

сусрет, показујући нам дивоту на сваком кораку нашег живљења; јер »направивши корак ка 

милости Алаха, божанска милостивост ће направити десет корака да је прими«, као што нас 

подсећа позната Мухамедова изрека. С друге стране, ништа друго до непријатељство, 

изолованост и независност свега од свачега (који природно произилазе из прихватања 

објективистичког поистовећивања мапе са територијом), постављени на темељима наших 

представа света, рађају и све унесрећујуће визије и закључке који нас померају ка све дубљем 

тоњењу у таму менталне изолације, из које попут чудесног бљеска Сунца можемо увек 

искочити на светлост дана кроз просветљујућа схватања о нужности мењања наших темељних 

претпоставки размишљања у смеру јединства нашег бића и сваког детаља Природе као 

предуслова буђења благодети и среће у нашем свету.  

Док је одрицање од иманентног присуства посматрача у сваком систему адекватно не 

само еманенцији тежње за лакоћом успостављања договора о заједничким значењима, већ и 

катастрофалном одрицању од одговорности позивања на било коју тврдњу, став или мисао, 

путање благодетних импликација које природно проистичу из прихватања овакве, 

конструктивистичке перспективе, би се могле у недоглед пружити из овог кратког рада. У 

сваком случају, са претварањем темељних објективистичких становишта у субјективну 

метафоричност сваког искуства, уместо било наметљивих »повлачења за руку« или 

манипулативних наређивања, прожетих увереношћу у сопствене привилегованости истиносним 

перспективама, бићемо озвездани радовањем разноврсности мишљења, и тежњама ка 

свеприхватајућем проналажењу »средњег Пута«. Док из опште присутног објективизма 

природно произилази борбеност по питању универзалне релевантности сазнајних приступа, из 

конструктивистичке перспективе се спонтано развијају толеранција, ненаметљивост и свест о 

остварењу пута хармоније кроз свеприхватање различитих размишљања и ставова, и 

проналажења системског, заједничког и општег решења, конфучијевске нити која ће повезати 

све наизглед раздвојене и некомпатибилне идејне путање у снажне снопове међусобно 

ојачавајућих путања људске креативности. Уместо важности досезања »истине«, развија се 

свест о круцијалном значају еманенције путања поуздања, поверења и неречите 

добронамерности; јер, »истина речена са лошом намером, гора је од свих лажи које можемо да 

смислимо«, као што је сматрао Вилијем Блејк. Уместо повлашћивања, непријемчивости на 

промене и одбацивања одговорности, остварују се консензусност, дијалошке комуникације 

прожете узајамним променама и учењем, и свестраним прихватањима одговорности (која, 

приметимо, и чине наш свет осмишљеним). Уместо размишљања и ставова уобличених крутим 



уверењима и тврдокорним догмама, развија се способност флексибилног мењања мишљења, 

ставова, па чак и најтемељнијих претпоставки. Уместо неприродних 100%-тних експлицитних 

убеђености и заваравајућег поуздања у апсолутне сигурности у нашем свету, буди се свест о 

блажености почивања у знању о не-знању, и верно прихватање природног индетерминизма, 

исцртаног на многим пољима научних слика света, од квантне теорије преко нелинеарних 

математичких система и кибернетичких повратних спрега до конструктивистичке 

субјективности искуства, чинећи да класификујуће затварање поља интересовања и 

радозналости буде замењено задивљеним сусретима са непрегледним морем непознаница и 

поводима бескрајног интелектуалног и духовног развоја. Уместо позивања на објективна стања 

ствари, развијају се толерантна и блажена позивања типа »у мом свету...« (попут ставова малог 

принца), а разумевањем обгрљена прихватања оваквих, одговорних становишта би знатно 

миротворнијим и плодоноснијим учинила савремене политичке, научне, социјалне и све друге 

идеолошке расправе (при чему можемо приметити да забринутост традиционалног научног 

друштва над оваквом експлицитном интер-субјективношћу научних метода и закључака, 

повезујући креативно »расуло« у свету уметности са појавом пост-модернизма и потенцијално 

угрожавање импозантног напретка научне мисли условљеног објективистичким темељним 

становиштима, може бити мирно решена сагледавањем деградације уметничког изражавања као 

последице не протежирања субјективистичких идеала, већ ненеговања дубоких тежњи и жеља 

да се посредством уметничких дела улепша и оплемени свет, проузрокованог, делимично, и 

заборављањима да је буђење одговорности кључни задатак сваког вида едукације). Наспрам 

релевантности »доказивања«, буди се вредновање поверења. Наспрам бехавиористичке 

психологије условљавајућег учења, акценат стављамо на подстицање самосталних рефлексија, а 

наспрам искључивом инсистирању на програмском (know-how) усавршавању, уважава се 

комплементарно, скромно и примерно позивање на сагледавање основа нашег активно 

конструишућег знања (know-why). Уместо осуђивања и унесрећујућих, ментално изолујућих 

сазнања које темељни објективистички ставови проузрокују, јавља се природна, 

свеприхватајућа интровертност. Уместо шаблонизованих методологија истраживања Природе и 

сваког вида понашања, јавља се креативна свест о нашим изумима сваке фразе, сваког програма 

резоновања и понашања. Екстерне регулације постепено нестају на друштвеном нивоу, а са 

њима и објективистичке комуникационе норме, и развија се позивање на самостално отварање 

нових перспектива, од изузетног потенцијалног значаја и за сваки вид заиста креативне 

едукације. 

Слично као што »свет« није узрок нашој перцепцији, већ резултат наших опажајних 

процеса дефисаних нашом физичком структуром и комплетним историјатом, и научне 

представе света се, дакле, не могу замислити као инертно, независно од људских бића 

пресликане, објективно постојеће путање, већ људски концептуални изуми узајамне, изворно 

добронамерне међуљудске координације понашања и искуства. Путокази религија, наука и 

уметности, стога, представљају метафоре, не потенцијално доказива, истинитосно препотентна 

становишта, већ прагматичне оријентире помоћу којих једни другима показујемо на пут 

кретања ка заједничким циљевима. Из оваквог схватања је јасно и да се ниједан модел било које 

природне интеракције не може сматрати једином потенцијално важећом, универзалном 

представом датог поља стварности, већ се развија свест о бесконачности увек 

апроксимацијских, потенцијалних описа стварности, и сазнајној лепоти која се, слично као и 

људски ум на пирамиди планетарне животне разноврсности, рађа у виду просветљујућих увида 

путања јединства у свету разноврсности.  

Можда се сада можемо упитати: »Али, какве везе све ово има са религијским 

искуством?«. Након етапа дисипативно-структуралне само-организације, само-обнављајућих 

биохемијских мрежа дејстава, њиховог обогаћивања моћима мисаоних рефлексија над њима, 

можда ћемо једнога дана ући и у трећу фазу еволуције животности, обележену знањем да 

темељи нашег знања, наше најдубље тежње, находе и буде, заиста, благодетност нашег света. 

Наспрам тога »шта говоримо«, »шта радимо« и »шта сазнајемо«, постаће важније »како 

говоримо«, »како радимо« и »како сазнајемо«, а наспрам оријентисаности ка пружању 

објективних истина, окренућемо се лепоти поверења и прихватања која стоји у имплицитним 

основама наших ставова. Темељно становиште о спонтаном пресликавању наших најдубљих 

тежњи на лепоту и дугорочну блаженост нашег света, у спрези са прихватањем одговорности за 



стање читавог света, отвара нам врата достизања свести описиве латинским глаголом religare, 

који значи »повезати«, и који скромно одсликава есенцију религијског осећаја. Наспрам 

осећања изолованости од једног, било насумичног, било потпуно предодређеног света, 

независног од наших најдубљих тежњи, спонтано ничућег на темељима објективистичких 

предрасуда, кроз знање да читав свет јесмо ми, јер свет ми исцртавамо, постајемо повезани са 

свиме, Једно са свим.  

Уколико се сада вратимо на почетак рада, и подсетимо комплексне, динамичке и 

спонтано еволутивне равнотеже природних поларитета, Таи-ћи-ту дијаграм нам може складно 

одсликати фундаменталну уређеност Природе. Наиме, сви поларитети, све крајности и сви 

наизглед узрочно бескрајно раздвојени детаљи Природе, изгледају тако само при њиховом 

површном сагледавању, док довољно предано задубљивање у једну крајност резултује у 

спонтаном спознајном долажењу до друге крајности, на сличан начин као што дан резултује у 

ноћи, удах у издаху, плима у осеци, и слично и обрнуто. Тако, и наука и религија представљају 

раздвојене целине људског искуства само при површном упознавању њихових веза, док из иоле 

дубље перспективе постаје очигледно да оне обе чине међусобно потенцирајуће приступе 

уређивању и просветљујућем унапређењу људских искустава на друштвеном, еколошком и 

космолошком плану. Ако довољно дубоко заронимо у суштину религијске мисли, и смисао 

науке као прагматичне методе узајамних улепшавања живота ће нам постати јасан, док се 

удубљивањем у језгра научног размишљања – чији пример представља и овај рад, као и низови 

савремених паралела, аналогија и поклапања између традиционалних религијских описа 

стварности и представа света изведених из квантних, системских, конструктивистичких, 

математичко-комплексних, кибернетичких теорија и њихових философских тумачења - долази 

до религиозних свеповезаности којима се исцртава свет. Тада ћемо знати и да не можемо узети 

у руке било шта, а да не приметимо да је оно повезано са свим постојећим. Свака наша мисао 

добија тада глобални значај, и спиритуалност се од низа објективних норми и наметања крутих 

ставова и идеја, претвара у свеприхватајућу, Сунцем мира обасјану свест, прожету дубоким 

знањем да мир мисли, лепота коју видимо у сваком детаљу нашег света, заиста обасјавају читав 

свет Сунцем душе. А стојећи на темељима нашег исцртавања света, на наших најдубљим 

вредносним критеријумима и етичким тежњама, попут мудрог Зен стрелца, знаћемо и куда лети 

стрела наше мисли и пре него што из ње исплове наша конкретна физичка дејства. Јер, ведре 

мисли заиста, тихо и неприметно, разведравају небо читавог света.  

Путање које се пружају између дивних, духовних темеља наших исцртавајућих погледа на 

свет и уочљивих плодова у нашем свету, јесу вера, нада и Љубав, а неговање темеља нашег 

размишљања, наших интерпретационих контекста, сазнања и виђења света, у смеру увиђања 

лепоте у сваком делићу нашег света, у сваком зрнцу песка, сваком погледу на свет и свакој 

повученој линији, чини, заиста, језгро сваке религијске мисли.  

Када сазнамо да је важно неговати лепоту на најдубљим темељима нашег бића, наших 

интерпретација света и других бића, тада ћемо знати и да »праве речи не морају бити истините 

речи, и обрнуто« (Тао Те Ћинг 81), те да »добар човек из добре ризнице свога срца износи 

добро...јер уста говоре оно чега је срце пуно« (Лука 6:45). Неке књиге, држећи их у рукама, и 

звук нечијих речи, благо ослушкујући њихову музику, инспиришу нас понекада независно од 

онога о чему оне експлицитно причају, управо јер потичу са дивних, преданих и жељом за 

улепшавањем и просветљењем света украшених темеља. Мудри Сирах је писао да »срце 

будаластих је у њиховим устима: али уста мудрих су у њиховом срцу« (Сирах 21:26), и када 

разумемо да се у највећим дубинама мора нашег срца, попут најлепших бисера или стубова 

Атлантиде, крију темељи изгледа целокупног света, обасјаће се и стих којим започиње древни 

кинески трактат »тихог пута«: »желиш ли да прошириш поље среће, постави њене темеље на 

дну свога срца«. Курт Гедел је, привидно одражавајући идејну основу објективистичких виђења 

света, сматрао да »смисао света почива у раздвојености жеље и чињеница (стања ствари)«, док 

је суштинско благо свих религија света одсликано у буђењу свеповезујуће, свепоистовећујуће 

мисаоне и емотивне оријентације, које нас постепено чини свесним да се наше најдубље жеље 

пресликавају на стање нашег света, те да попут квантних ентитета у свету квантне теорије 

поља, маслачка кога ветар разноси широм цветних поља, натписа у лондонској катедрали св. 

Павла да »тражиш ли споменицу, погледај око себе«, поруке Маршала МекЛуана да »медијум 

(контекст) је порука«, или Џорџа Бејлија у дивном филму Френка Капре, и ми јесмо не 



локализована телеса, већ бескрајно простируће путање поверења, љубави и светлих надања 

којима се пружамо према нашем свету. Свест о чудесној испреплетености испуњавања наших 

темељних жеља и наизглед равнодушне раскоши звезданог неба, тока Природе и Пута Божијег, 

о динамичкој, креативно подстичућој равнотежи космичке индивидуалности и свеповезаности, 

периодичности и индетерминистичке непоновљивости музике Космоса, апсолутности и 

релативности (као одраза заједничкости и посебности људских искустава), уређености и 

хаотичности, »камените« чврстоће наших темељних веровања и њихове »водене« 

флексибилности свеприхватања и увек новитетног осмишљавања, цикличности и линеарности 

у чијем се сплету - аналогно плодоносној интеракцији кружења воденице и линеарног тока реке 

- одиграва благодетна, спирална еволуција животности, попут тананог додира два заљубљена 

бића одсликаног Путем као симболом истовремене раздвојености и свеповезаности, свевишњом 

Тајном постања, представља први корак на успињању ка стварању кругова бескрајно 

еволутивних хармонија поларитета Природе. 

Док је науци и теологији заједничко управо експлицитујуће исцртавање невидљивих, 

имплицитних темеља очигледног, појавног света, уметности као узајамној религиозној 

оријентацији у међуљудској комуникацији, и религијској традицији као уметнички 

(метафорично) изражајној теологији, заједничко је суптилно, невулгаризовано, скромно, 

ненаметљиво, недодирујуће - попут Сузукијевог Зен уметника или таласа мора Солариса – и 

неексплицитујуће буђење осећања дивљења над овим мистичним, скривеним темељима наше 

егзистенције који се крију иза завеса директног приметног света, попут тајновитог света лепоте 

о коме је сањао Платон, коме припадају све усрећујуће и осмишљавајуће путање животности, 

од племенитих осећања до просветљујућих сазнања. И пошто ови невидљиви темељи 

егзистенције нашег сазнајног бића и читавог нашег света представљају извориште наших 

сазнања и размишљања, тада, слично као што један Дизнијев јунак (мислим да је то био супер-

Шиља), заробљен на страној планети, у просветљујућем, Еурека тренутку схвата да ако извесне 

потрепштине стижу до њега, тада засигурно постоји и излаз, и ми можемо знати да нам ови 

имплицитни корени постојања отварају и пут ка досезању и стапању у медитативно извориште 

нашег живота, у језгро Божије фонтане стварања, у море јединства ума и Природе. 

Свако рађање Сунца, сваки лист једног дрвета и сваки талас живота потичу са 

невидљивих темеља, чије познавање нас чини мудрим бићима. Пошто смо најпре приметили да 

је свака онтологија заправо епистемологија, јер је постојање било чега условљено нашим 

знањем о постојању датих ствари, јер не знамо ни за шта што нисмо упознали кроз 

интерпретативни (било директно, перцептивно-физички или мисаоно-рефлективно) додир 

нашег бића и Природе, сада можемо приметити и да је све што знамо да постоји не само 

саздано на нашим сазнајним коренима, већ и да, пошто ми сами себе свакако нисмо направили, 

сва наша размишљања и читав наш свет поничу на онтолошким, Богом даним темељима, услед 

чега све што видимо и све што знамо не поседује само темеље на нивоу језгровитих 

констелација нашег бића, већ и божанског срца читаве Природе. Сунце које обасјава наш свет, 

стога, није само одраз Сунца наше душе, већ и одраз божанске креативности Природе, повод 

раста вере; вере, а не знања, јер ови, слично као и сви темељи о којима је у овом раду реч, јесу 

имплицитни, тајанствени, невидљиви. Читав свет је, тако, додир између вредносне и 

спиритуално-еволутивне суштине нашег бића и Природе која нам, стварајући рефлексије на 

наше темељне тежње и жеље, пружа иницијације за наше самостално исцртавање света и развој 

наших кармичких, сазнајних физичких структура у у недоглед пружајућем еволутивном путу.  

Вера представља, тако, језгро и темељ сваког нашег размишљања и знања о свету. 

Подсетимо се да сваки научни закључак, понекада тако ригорозно и искључиво заснован на 

»јасним, објективним и доказивим чињеницама« почива само на пиједесталу вере. Наиме, сваки 

доказ представља одраз логичке и описне конзистентности са извесном, претходно 

установљеном сазнајном грађом коју чини мноштво испреплетаних веза, тврдњи и закључака, а 

која се одржава управо на темељима извесних таутологија, недоказивих претпоставки. 

Прихватање било хришћанске, експлицитном »вером« прожете, или фејнмановско-

доукинсовске, »експлицитним неверовањем« обуздате научно-позитивистичке идеологије, увек 

је засновано (слично као и свако схватање, свака идеја) на вером одржаваним темељним 

претпоставкама. Философски-епистемолошки-интуитивно проницање у »срце таме«, у 

средиште света нашег размишљања и путања нашег сазнања представља, тако, и религиозни 



пут увиђања бескрајне релевантности нашег често невидљивог и инертно, социјалном 

традицијом нахођеног избора имплицитне структуре наших идеја и конструкција света, као 

основне практичне тајне буђења чудесног религијског искуства, свести о непрекинутом 

јединству нашег бића и читаве Природе, о нама и свету као Једном. »У сваком тренутку бирам 

ко сам«, сматрао је Хајнц фон Ферстер, подсећајући нас да негде дубоко у нама, духовно срце 

нашег бића, са сваком нашом помишљу, са сваким погледом и тренутком егзистенције, прави 

кораке који нас воде ка самостално изабраном исходу нашег бића као путања којима се 

пружамо према свету, подсећајући нас и на пост мислима и суптилним жељама као на искрену 

религиозну тежњу, на чистоћу мисли која је у стању да обасјава и најмрачније кутке Космоса. 

Сваки поглед на свет, свако размишљање и свака интерпретација и осмишљавање света 

одражавају невидљиве, имплицитне епистемолошке претпоставке. Како визије нашег бића и 

читавог света као одраза насумичног плеса атома, сурове борбе за опстанак и еманенције 

»себичних гена«, а звезданог свода као огледала људске пролазности, тако и доживљај истог 

звезданог треперења попут одсјаја брижних хармонија божанске величанствености и 

непрегледне, у бескрај простируће космичке симфоније, свих бића света као рефлексија 

божанске лепоте, живота као краљевске авантуре (јер »слава Господња је сакрити ствар, али 

слава краљева је трагати за њом« (Приче Соломонове 25:2)) или свете књиге - значење чијих 

цртица кроз живот покушавамо да одгонетнемо, проничући у невидљиве, али најдрагоценије 

путање смисла живота - поничу на посебним основним сазнајним претпоставкама. И управо се 

у посвећености и неговању ових темељних предрасуда разумевања и вредносних критеријума 

конструисања света наше перцепције крије тајна изградње чврстих темеља, темеља на стени 

које библијска поплава (Матеј 7:24-27) не може срушити, али и темеља довољно благих, 

флексибилних, тако да не намећу своје ставове и погледе на свет другим бићима, већ да се 

мењају са сваким додиром, са сваким туђим размишљањем и осећањем, попут меке и 

растресите земље на коју семе пада и даје стоструки род (Лука 8:8).   

Све што постоји, сваки цвет, свака линија, звезда и шум Природе показују на њихове 

чудесне, божанске корене постојања, обавијене таласима мора Тајни. Религијски осећај се и 

огледа у доживљају свеповезаности на нивоу ових имплицитних корена постојања, у 

откровењима да на сличан начин као што коренови дрвећа једне шуме сачињавају континуалну 

мрежу невидљивих и међусобно испреплетаних нити, и све што знамо да постоји међусобно је 

неразлучиво повезано. Слично као што суштина сваке књиге почива не у речима, већ у дубоким 

тежњама аутора, невидљивим у симбола датог текста, или прецизније речено у додиру 

интерпретације једног бића и племенитом давању другог бића, тако и црте очигледног света 

показују на њихова религиозна значења у сферама невидљивих и неексплицитних додира ума и 

Природе. Духовност разумевања и осмишљавања света се одсликава у проницању кроз ивице, 

границе и пукотине очигледних црта појавног света у »тишину међу тајнама« (Гита 10:38), у 

простор између тонова, у позадину небеског плаветнила, у невидљиве корене постојања детаља, 

бића или »знакова времена« (Матеј 16:3) нашег света. Јер, знамо да је лако бити очаран 

видљивом »лепотом«, али да у вредновању и заљубљеношћу у тихе и скромне ствари, уморна и 

разочарана бића, нераскошне и прашњаве пределе, и откривању њихових спиритуалних корена 

егзистенције, Сунца чисте душе, почивају истинска продуховљеност, водопади лепоте, 

надахнутости и уметничке инспирације.  

Наука одсечена од религијских, дубоко етичко-естетских водиља претвара се у програм 

без мудрог кормилара, у слепог господара кретањем наше цивилизације, док религија, 

ослобођена од елемента егзактног, кристално јасног и попут планинског потока бистрог 

логичког резоновања, бива заробљена у таласима Маје, неоубуздане маште и сањарења. Никада 

нас, стога, искључиво слеђење једне стране Y-раскршћа која чине судбину наших животних 

одлука, не води у пределе опште, глобалне хармоније, већ неуморно трагање за средњим Путем, 

за уједињавањем мноштва опција које се пред нама простиру. Осим метафора дрвета или куће у 

којима корене и темеље чине религијске, дубоко-етичке идеје, док конструкција опека и 

пружање грана стабла нашег знања припада домену науке, религију и уметност можемо 

замишљено исцртати и у виду звезда-водиља, у виду контекста извођења и планирања научног 

R&D програма, у виду небеског покривача који што је мудрији, то се простире у већи недоглед, 

све док не обухвати сопствени почетак, док не открије да се темељи и контексти стапају у 

неразлучиву целину, да основе на којима поничемо јесу небеске, да се могу мењати развојем 



блажених контекста наших размишљања и погледа на свет, када прогледамо у светлу знања да 

небески Пут јесте наш Пут. Јер, пут превазилажења савремене кризе на пољима екологије и 

етике односа бића са својим природним и друштвеним окружењима, јесте управо вешто 

преусмеравање брода науке под дејством мудрих религијских контекста дизајнирања, помоћу 

компаса као одраза научне спретности и домишљатости, и звезданих путања које ће нам 

показивати мудри пут одрживости и опште хармоније, као одраза драгоцених писаних путоказа 

древних религијских баштина. Само тамо где се наука и религија држе за руке, где опстаје 

међусобно поверење у свачије идеје и оријентире, и где опстаје узајамно подржавање у спрези 

са толеранцијом различитости, са увиђањем светла јединства и хармоније само кроз 

разноврсност ставова, култура, традиција, путања размишљања и замишљаних финалних и 

почетних узрока, отварају се хоризонти напретка, како информативног, тако и спиритуалног.  

Учење уобличавања у нашим очима насликаних путања природе у просветљујуће оквире 

посредством религијских путоказа, чини да угледамо »небеса у зрну песка«, да пружимо 

хришћански смисао наизглед обичном »хлебу и вину«, да пливамо у звезданом мору у очима 

вољеног бића, да остављамо одушевљене трагове на каменчићима и вировима Природе, на свим 

скицама нашег света, чинећи, све у свему, пут обасјавања наших погледа (на свет) духовном 

светлошћу, а тиме спонтано и самог света, јер оно што видимо, то и постајемо, и ми и наш свет, 

који јесмо Једно. Преданост практичном деловању, обасјана контекстом задивљености и 

непрекидне зачуђености над божанским поретком нити Природе на нашем длану, као и 

дубоком жељом да наша дела заиста уроде плодом, да обогате друга бића, да им пренесу и 

делић сјаја Сунца доброте које гајимо у нама, чини пут изналажења решења савремених криза, 

проузрокованих етички неуравнотеженим подстицајима научно-технолошког прогреса. Видећи 

у другим бићима неизмерну драгоценост и суштинску, језгровиту лепоту Природе, божанске 

креације, у сваком бићу Божије дете, чистоћу душе само понекада прекривену облацима 

тмурних мисли, муњевите љутње и замрачујућег несклада, трагајући за улепшавајућим и 

оплемењујућим контекстом разумевања сваког људског дела, и читав свет ћемо спонтано 

находити у смеру буђења свеопште хармоније и мира, док ће свет са сваким тренутком тонути у 

већу таму и незнање када год се наше идеје и изражаји темеље на доживљају објективних 

истина као пречих од пружања путања поверења и саосећања ближњим бићима. »Води рачуна о 

смислу (о темељитим тежњама са којих одскачу Твоје мисли, речи и дела, прим. а.), а глас ће 

водити рачуна о себи«, подучавала је тако војвоткиња Алису у земљи чуда, показујући нам да 

можемо слободно пустити наш глас и наше руке ка свему постојећем, да можемо говорити шта 

год желимо онда када су наши темељи сазнања обасјани светлошћу спиритуалности, саосећања 

и топле брижности према свему постојећем.  

Хармонизовање научнички-ригорозног и религијски-инспиративног, логичког и 

интуитивног, рефлективног и спонтаног, марљивог и сањарајућег, програмског и 

контекстуалног знања, специјализације и генерализације, вештине дизајнирајуће 

манипулативности и осећања удаљеног, неремећућег дивљења (јер, »удаљеност је душа 

лепоте«, како је сматрала Симона Веј), херојске, стеновите светлости и девичанске, плутајуће 

грациозности, мудрости и лепоте, кроз буђење светог знања да где год изгледа да постоје 

једносмерне, унилатералне интеракције, опстају обострана, узајамна дејства и промене, требало 

би да представља примарни циљ сваког облика савременог васпитања. Сазнање да увек 

оптималност кроз свеопшта прихватања, а не максимизације кроз искључиве односе, одсликава 

»прави« избор, наводи нас и на схватање да читав свет, све што знамо да постоји, јесте Пут, 

додир између бића и Бога, Природе, хармонија наше истовремене раздвојености, остављености 

на путу трагања за изворним духовним јединством и непрекинутог, суштинског јединства на 

скривеним темељима наше егзистенције. Јер, само се кроз сталне парадоксе, динамичке, 

међусобно преливајуће балансе, неразмрсиве, вировите сусрете узајамно потенцирајућих 

поларитета природних дејстава – одакле је јасно да је свако, па и духовно учење условљено 

грешкама, отварајући нам врата прихватања људских грешака са знањем да су оне нужан 

предуслов учења, незадрживог кретања на Божијем путу - отварају потенцијали еволуције 

живота Космоса у све задивљеније путање, у којима наша разумевања, наше заљубљености, 

везаности, физичке структуре и неразрешива питања чине само етапе. И увек враћање унатраг, 

преиспитивање наших темељних тежњи и открића божанских струна, »путања које повезују«, 

које свепрожимају читав свет и граде чудесне паралеле између света наших сазнања и изгледа 



физичког света »око нас«, чини пут преданог трагања за путањама јединства у бескрајној 

разноврсности, свеопштег прихватања и осмишљавања у светлу знања да све што постоји јесте 

одраз Божије славе, јесте »средњи Пут«, пут тихог и неприметног буђења радосног мира и 

небеске Љубави. И научни и религијски традиционални приступи спознаји стварности (света и 

бића, истовремено и неразлучиво испреплетено), посредством неговања посебних имплицитних 

предрасуда резоновања и самог посматрања, (и поред очигледне јединствености и 

непоновљивости сваког сазнајног тренутка или религијског искуства) нуде посебне просторе 

перспектива, посебне видике на панораму Космоса, а подсетимо се да свака фиксна заузета 

перспектива дефинише не само потенцијална открића, већ и опсег »слепе мрље« (чија се 

егзистенција у сваком чину посматрања, с обзиром да не да на њеном месту не видимо ништа, 

већ не видимо да на њеном месту не видимо ништа, користи као пример не инертне детекцијске 

перцепције објективне стварности, већ конструкције света у зависности од наших сазнајних, 

физичких структура), онога што не можемо нити видети, нити знати да не видимо. 

Саживљавање са светом из очију других бића, уважавање нових перспектива спознаја света и 

његових интерпретација, њихова креативна комбиновања, обогаћују нас новим сазнањима у 

складу са холистичким принципом по коме је свака природна целине увек већа од суме њених 

делова. Не само толерантност мишљења, већ радост прихватања обогаћена знањем да сваки 

став, свако мишљење и идеја носе у себи клицу просветљујућих сазнања и топлих указатеља на 

смер религијског искуства, јединства ума и Природе, налажења себе у праскозорју дана, у 

мирису цвета, у цвркуту птице и и најтананијем шуму Природе, воде нас пут звезда које дајући 

више него што имају, стварајући живот, а не узимајући ништа заузврат, одражавају идеал сваке 

религијске мисли. 

И, тако, гледајући небески, разноврсно звездани свод са крова наше куће сазнања, 

откривамо да бавећи се науком, информативно обогаћујемо радосну величанственост 

религијског искуства, рађајући све чудесније сазнајне светове и навише пружајућа стабла знања 

(епи-стемо-логије), нове еволутивне гране испуњене све бриљантнијим, попут сјаја звезда 

бистрих сатори животних тренутака, док потапајући се у море религијске мисли, тихо 

усмеравамо науку ка развоју племенитих изума, »технологија са људским лицем«, ка мудрој, 

одрживој и духовно обогаћујућој природној интеграцији научних открића, са дубоким знањем 

(= вером) да негде иза хоризонта, једно велико Сунце јединства научне и религијске мисли, као 

одраз краљевства Божијег у нама (Лука 17:21), светог додира наших сазнајних темеља и 

божанске Природе, мирно и стрпљиво чека да обасја наш дан. И подсетимо се још једном да 

разноврсност и мноштво, дуализам, библијска раздвојеност Оца и Сина и звездано небо 

условљавају постојање просветљујућег јединства, монизма, светог Духа, живота и Сунца и 

обрнуто, те да је свака свест о јединству научне и религијске мисли условљена свесрдним 

прихватањима разноврсних перспектива, ставова, путања размишљања и методологија 

истраживања. А дубоко роњење до темеља исцртавања нашег света и неговање на њима 

истовременог прихватања Пута Природе и велике, све веће и све јаче жеље да свуда буде мир, 

да сви Једно буду (Јован 17:21), чиниће да и ми, нашим маленим замасима, учествујемо у 

непрегледном путовању кроз све чудеснија преливања јединства у разноврсности на мору 

звезданих постања и буђења великих, великих Сунаца. 
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