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КАД НА УЧ НИ ЦИ РАЗ ЛИ ЧИ ТО ГЛЕ ДА ЈУ НА СВЕТ

Ш
та је ста ри је – дух 
или ма те ри ја? По
зна то, а те шко? 
До бро, да про ме
ни мо – ко ко шка 

или ја је?
Сад је лак ше, јер су на уч ни ци 

од го вор на дру го пи та ње ис по
ру чи ли пре не ко ли ко го ди на. 
Коп ка вас зна ти же ља? У ре ду: 
ја је је ста ри је, по ла га ли су га у 
зе мљу гми зав ци с чи је су јед не 
гра не прх ну ле прап ти це. Ко ко
шка је тр че ћа, ни је ле те ћа 
пер на ти ца; по ска ку је, а 
не по ле ће. По вре ме но се 
за тр чи и убр зо ста не, ни
ка ко да уз ле ти. Крат ко и 
ја сно: не по вољ на сра зме
ра те ле сне те жи не и те
ле сне бр зи не. Икар је из 
пет них жи ла за ма хи вао 
кри ли ма при ле пље ним 
во ском, на ма су при по
ве да ли да се су ви ше при
бли жио Сун цу. Хеј, то ли ко 
ви со ко од ма хао! Слич но 
је по ку шао ра до зна ли де ча чић 
Ни ко ла Те сла, др же ћи у јед ној 
ру ци ки шо бран (или др же ћи се 
за ки шо бран). Пао на зе мљу 
у род ном Сми ља ну, ви нуо се у 
ле ген ду у ту ђин ској Аме ри ци.

Али пр во пи та ње је и те ка ко 
гла во бол но, ис ку ша ва ло је нај
ве ће умо ве у исто ри ји. За ди ре 
у са му су шти ну ствар но сти. За
то су се у сво је вр сни „ми са о ни 
ко штац” ухва ти ли вр хун ски те о
риј ски фи зи чар са Уни вер зи те та 
Бер кли и чу ве ни про по вед ник ду
хов но сти (ен до кри но лог по обра
зо ва њу) – Ле о нард Мло ди нов и 
Ди пак Чо пра. Лет њи дан до под
не, ко зна ко ли ко за ре дом. Да ли 
је на све стра не ле те ло пер је?

И да, и не. Ни су је дан дру гог 
ште де ли, али су се ува жа ва
ли. Ни је дан од ове дво ји це, 
очи глед но, ни је из Ср би је, још 
ма ње с ов да шњим док то ра том 
– ла жним или ва жним. Шта је то 
ствар ност?

На му ко трп ном пу ту до ко нач
ног рас пле та у нео бич ној и на
дах ну тој рас пра ви от пи си ва ли 
су је дан дру гом, углав ном уч ти во 
опо вр га ва ју ћи су пар нич ко ви ђе
ње, уз не из бе жне опа ске да дру ги 
(или пр ви) – у сва ком по гла вљу су 
се на из ме нич но сме њи ва ли у ре
до сле ду – ни је схва тио по ну ђе но 
ту ма че ње. Зар то ни је на го ве ште
но на ко ри ца ма књи ге „Су коб два 
по гле да на свет – на у ка про тив 
ду хов но сти”?

Ка спо ља, ка уну тра

Ни је по мо гла, да кле, здру же
на по ру ка чи та о ци ма: „Свим му
дра ци ма и на уч ни ци ма ко ји су 
про ши ри ли људ ски ум.” Искре
но го во ре ћи, Ди пак Чо пра је 
при гр лио мно го број на на уч на 
об ја шње ња чи је је из во ри ште 
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све вре ме ви део у бес ко нач
ном оке а ну ко смич ке све сти. 
Ле о нард Мло ди нов је упор но 
бра нио на у ку до по след ње ре
че ни це, уз по ко је не знат но уз
ми ца ње. Је су ли за оправ да њем 
вла сти тог ми шље ња по се гли већ 
у пр вој ре че ни ци, ко ју су за јед но 
пот пи са ли: „Не ма ве ће ениг ме 
од ту ђег по гле да на свет.”

На по слет ку се сва ко вра тио 
на сво је по ла зи ште у не ви дљи
вом „пле су два ума”, ко ји се је
ди но ре чи ма мо же до ча ра ти јер 
ми, чи та о ци, још ни смо у ста њу 
да за ви ри мо у не чи је ми сли. Али 
на уч ни ци ни су по ли ти ча ри, ваљ
да ће ис пу ни ти та кво обе ћа ње. 
А кад тај дан осва не? Пре пу сти
мо то Кар лу Гу ста ву Јун гу: „Ко 
гле да ка спо ља, са ња; ко гле да 
ка уну тра, бу ди се.” (Ко ри сно 
упут ство: не ва жи за да на шње 
ста нов ни ке Ср би је.)

На ду гом пу то ва њу у не спо

ра зум, из ко јег су и кре ну ли, 
упу сти ли су се у раз ја шње ње 
све ми ра, жи во та, ума и мо зга и 
бо га. Има ли још? Не ма, ни ти ће 
би ти. У од го не та ње ова че ти ри 
све о бу хват на пој ма или не ра
све тље на иза зо ва укљу че ни су, 
ма њеви ше, сви на уч ни ци све та, 
а има их око се дам ми ли о на. Да 
би смо вас осо ко ли ли у раз ми
шља њу, из дво ји ли смо не ко ли
ке ми сли. Бо ље ре ћи: ис тр гли 
смо их по де бе ле књи ге с ви ше 
од 400 стра ни ца.

Да ли је све мир све стан?
Ди пак Чо пра се по зи ва на 

„Ма хаб ха ра ту”, ста ро ин диј ски 
еп, и ка же да „све сност по сто ји 
сву да у при ро ди”. Ле о нард Мло
ди нов уз вра ћа: „Ка ко да зна мо 
по сто ји ли свест у све ми ру? То 
би ло као да ће ли ја у слу зо ко жи 
же лу ца зна да ће, ка да се упа
ли, осо ба у чи јем је те лу осе ти ти 
бол.” И до да је: „Иде ја о све сти 

све ми ра јед на ко је ја ло ва, те је 
нај бо ље и њу од ба ци ти.”

А ка ква је при ро да вре ме на?
„У људ ском те лу има мно го 

уну тра шњих са то ва ко је по кре
ћу ра зни нер вни ме ха ни зми. 
Наш осе ћај за вре ме углав ном 
по ти че од са то ва угра ђе них у 
на ше те ло и оних ко ји се ви де 
у на шем окру же њу. У људ ском 
ор га ни зму тај про цес је сло же
ни ји. Од ви ја се у де лу мо зга ко ји 
се зо ве хи по та ла мус”, обра зла
же Ле о нид Мло ди нов.

Обр ниокре ни, вре ме је те
шко опи са ти. Ми га ме ри мо та
ко што тра ја ње јед ног зби ва ња 
упо ре ђу је мо с тра ја њем дру гог 
ко је исто вре ме но по чи ње и за
вр ша ва се. Узми мо за при мер 
нај тач ни ји ча сов ник за ко ји 
зна мо, чи је зра че ње од го ва ра 
пре ла зу из ме ђу два ни воа енер
ги је ато ма це зи ју ма 133 – а то је 
9.192.631.770 пу та у се кун ди!

Ал берт Ајн штајн је по ка зао да, 
у су шти ни, све за ви си од по сма
тра ча, на во де ћи зна ни „па ра
докс бли за на ца”. Је дан оста не 
на Зе мљи, дру ги од ле ти ве ли ком 
бр зи ном до уда ље не пла не те и 
вра ти се. Ко је ста ри ји?

Брат (или се стра) ко ји се ни
је укр цао. Ве ро ват но сто га сви 
жу ре на ави он, иа ко ни су бли
зан ци. Не ће, ваљ да, због то га 
по ску пе ти кар те?

Ди па ка Чо пру то ни ма ло не 
до ти че: „Љу ди сто је на иви ци 
из ме ђу вре ме на и бес ко нач но
сти”, јер „основ но ста ње ума је 
веч ност”. „Сам  Бу да, и дру ги ду
хов ни учи те љи, твр дио је да се, 
кад ум за ста не, све за у ста вља.”

Не ма ре да, не ма жи во та

Шта је то жи вот?
„Кад пре ста не мо да одр жа ва

мо ред, уми ре мо и вра ћа мо се 

у крај ње по ре ме ће но ста ње”, 
на по ми ње Ле о нард Мло ди нов 
и на ста вља: „С тач ке гле ди шта 
фи зи ке, жи ва би ћа се раз ли ку
ју по сво јој уре ђе но сти и сво јој 
спо соб но сти да је одр же.” По
сле смр ти на ше те ло по при ма 
тем пе ра ту ру пред ме та из око
ли не.

Ди пак Чо пра, на про тив, на
гла ша ва: „Жи вот је од у век 
по сто јао.” И на во ди ре чи по
зна тог фи зи ча ра Фри ма на Дај
со на: „От крио сам све мир ко ји 
по ста је без гра нич но бо га ти ји и 
сло же ни ји, све мир жи во та ко ји 
ће тра ја ти веч но.”

По сто ји ли из вор на ствар
ност?

Ве ли ки не мач ки фи ло зоф 
Има ну ел Кант се 1781. за пи тао: 
„Да ли ствар ност уоп ште по сто
ји из ван мо зга?” Прет по ста вио 
је да је ствар ност ко ју до жи вља
ва мо из гра дио и об ли ко вао наш 

ум, огра ни чен на шим ве ро ва
њи ма, осе ћа њи ма, ис ку стви ма 
и же ља ма. Ле о нард Мло ди нов 
на во ди да су не знат не раз ли ке 
у зна че њу под ста кле но бе лов ца 
Сти ве на Вајн бер га да се за пи та: 
„Шта на кра ју кра је ва зна чи по
сма тра ти не што?” Имао је у ви ду 
кварк, нај си ћу шни ју за ми шље ну 
че сти цу у ср цу про то на, елек
тро на и не у тро на, ко ју фи зи ча
ри ни кад ни су опа зи ли, а ве ћи на 
сма тра да ни кад и не ће.

И Ди пак Чо пра по зи ва у по моћ 
фи зи ча ра, Ро џе ра Пен ро у за, ко
ји је ре као: „Не ве ру јем да смо 
пр о на шли пра ви ’пут до ствар
но сти’, упр кос не ве ро ват ном 
на прет ку по стиг ну том то ком 
два и по ми ле ни ју ма, на ро чи то 
у по след њих не ко ли ко ве ко ва. 
Сва ка ко су нам по треб на не ка 
ра ди кал но но ва за па жа ња.”

За то је про по вед ник ду хов но сти 
из ри чит: „То зна чи да из вор све

та ни је ство рен – што је кон цепт 
ко ји на у ка не мо же да схва ти.” И 
за кљу чу је: „Свар ност је чед на; не 
до зво ља ва да је ви ди мо го лу.”

Ка ко су сро чи ли (сво ју) по
след њу од бра ну?

При зна ју ћи да да нас не ма ни 
на чел ног, а ка мо ли по дроб ног 
опи са све сти, Ле о нард Мло ди
нов за кљу чу је: „На у ка мо жда ни
кад не ће про на ћи све од го во ре, 
али ни кад не ће ни пре ста ти да 
их тра жи и ни кад не ће ићи ли ни
јом ма њег от по ра док на ста вља 
да тра га за раз у ме ва њем.”

А Ди пак Чо пра по ру чу је: 
„Сву да око нас љу ди бо лу ју од 
пра зни не и че жње; ва ку ум се 
мо ра ис пу ни ти, а то је ду хов ни 
ва ку ум. Не ка се на у ка при дру жи 
том ле че њу јер ће, у су прот ном, 
чу да тех но ло ги је на кра ју мо жда 
би ти у слу жби пра зних ср ца и 
на пу ште них ду ша.”

Стан ко Сто јиљ ко вић

Ле о нард 
Мло ди нов

Ди пак 
Чо пра

Да ли је ле те ло пер је ка да су се  
у сво је вр сни „ми са о ни ко штац”  

ухва ти ли вр хун ски те о риј ски фи зи чар  
и чу ве ни про по вед ник ду хов но сти?  
Ле о нард Мло ди нов и Ди пак Чо пра.  

Ко је на кра ју по бе дио?

Фи зи ка и ме та фи зи ка
„Метафизикајесудницаукојојсеизносеуводниизавршниаргу
ментибезобавезедасеподнесудоказиумеђувремену.Унауци
сусамодоказиважни.”(ЛеонардМлодинов)
„Акосвестлежиуосновисвегауприроди,онајесилакојаупра
вљаеволуцијом.Усупротном,еволуцијапостаје,заједносасвим
осталим,исходслепенасумичнеактивности.Физикајеизабрала
другупретпоставку,којајуједовеладонекихочигледнопогре
шнихзакључака.”(ДипакЧопра)

Че сти це из ни шта ви ла
„Већидеонашемасепотичеодпротонаизатомаодкојихсте
сачињени,авећидеомасепротонанепотичепотичеодмасе
кварковакојичинепротон,већоденергије’празног’простора
измеђутихкваркова,узбурканемешавинечестицакојепотичу
изништавиладабизатимопетбрзонесталеуњему.Зато,када
следећипутбудетеразмишљалиотомеколикостетешки,сетите
седавећидеовашетежинепотичеодтежинепразногпросто
ра.”(ЛеонардМлодинов)

Ствар ност  
без вре ме на

„Кад се позабавимо
њоме,вечностнепод
разумева дуго, дуго
времена.Онаозначава
стварностукојојније
присутновреме.”(Ди
пакЧопра)


