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Светлост у тами или ново откриће средњег века
„На који начин је тамни сред
њи век засновао модерне науке“
под
на
слов је овог спи
са из пе
ра
америчког аутора Џона Фрилија,
рођеног у Бруклину. Он данас жи
ви и предаје физику и историју на
уке на Универзитету у Истанбулу
у Турској, а при том је аутор више
запажених путописних књига о Ве
нецији, Атини, Грчкој, Турској и
Османском царству.
Готово хиљаду година пре Ко
перника, Гaлилеја, Кеплера и Њут
на су учени људи сабирали, чували
и преносили знање антике и кри
тички посматрали природне појаве,
подвргавајући их експериментима.
У овој културној историји ра
ног средњег века објашњава нам
Џон Фрили фасцинирајућа откри
ћа уче
них љу
ди тог вре
ме
на. Он
нам уверљиво показује да су многа
открића у науци зацело била знат
но раније „у клици“ наслућена, за
чета и у теорији антиципирана. Већ
сам наслов Фрилијеве књиге Ари
стотел у Оксфорду – John Freely:
Aristoteles in Oxford : Wie das finstere
Mittelalter die moderne Wissenschaft
begründete, Klett-Cotta Verlag, Stut
tgart 2014. – указује на дугу тради
цију историје открића у науци од

Сократа до Њутна, са тематским
тежиштем на средњем веку.
Протагонисти ове епохе нису
масовно познати, те се подаци о
њима читају као некакав лексикон
егзотичних биографија. Читање ове
књиге је посебно
напето тамо где
се, мимо био
графских скица,
назиру обриси
целокупне епохе.
Такав један при
мер је разматра
ње о то
ме ка
ко
настаје дуга? За
што је она лучног
облика и са спек
тром боја, одно
сно њиховим не
слућеним нијансама и преливима?
Дитрих фон Фрајберг, домини
канац који је око 1275. г. студирао у
Паризу, саставио је специјалан спис
у коме у општу теорију светлости
укључује и теорију о настанку боја.
Дитрих је преламање (рефракцију)
светлости објашњавао на примеру
једне капи воде. Много пре Њутна
он је вршио експерименте са при
змом и чашом са капљицама кише
у њој. Овакви бисери природних
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експеримената налазе се у сваком
поглављу ове занимљиве и поучне
књиге. Но судбина Дитриха фон
Фрахјберга, који ће убрзо пасти у
заборав, противречи Фрилијевој
теорији континуираног трансфера
знања. Ово очито почива на догми
Фрилијевог учитеља, аустралиј
ског историчара науке Алистера
Кромбија, код кога је Фрили био
постдокторант у Оксфорду. Кром
би је заступао тезу о непрекинутом
континуитету научног мишљења од
раног средњег века до Коперника,
Галилеја и Њутна. У овом „конти
нууму“ има и убрзања и разантног
развоја као у случају Роџера Беко
на који је у 13. веку био познат као
„Doctor mirabilis“. Мимо њега, у то
време је Француз Петрус Перегри
нус учио о кретању игле на компа
су и о магнетизму. За Перегринуса
експериментални метод има у све
му апсолутни приоритет. Његова
знатижеља је била неограничена,
те је сезала од питања експлоатаци
је метала из руде до питања умећа
ковања ратног оружја или оружја за
лов, као и оруђа за обраду земље.
У четрнаест поглавља аутор
описује како је знање научника и
философа грчке антике „камен по
камен“ откривено, од пожара би
блиотеке у Александрији, преко
средњевековне Византије, на Бли
ском Истоку (Багдаду) и у Европи.
Тако теорија о дуги Дитриха
фон Фрајберга подсећа на теори
ју његовог савременика Камал-алДина ал-Фаризја, иако његово дело
није преведено на латински, те га
180

вероватно овај и није познавао. У
области оптике је наука на Западу
тек почетком 14. века досегла ниво
који је одговарао познавању оптике
у Арабији много раније.
Библиотека у Александрији,
основана у четвртом веку пре Хри
ста, похрањивала је прва издања
Хомера и философске и природ
но-математичке списе предсокра
товаца, Платона, Хипократа, Ари
стотела, Теофраста, Демокрита,
Епикура, Еуклида, Аристарха, Ар
химеда, Ератостена, Аполонија,
Херона, Хипарха, Страбона, Пто
ломеја, Галена, Диоскурида и Ди
офанта, да набројимо само неке
од најпознатијих. Све свитке ових
списа уништио је фатални пожар
415. године. Дела која су допрла до
нас зацело су њихови доцнији пре
писи настали у манастирима – не
ки са грчког оригинала, већином
са арапских и латинских превода.
Овим пожаром је хиљаду година
грчке књижевности, историје и на
уке било изгубљено.
У књизи је представљено и
оснивање универзитета у Паризу,
Болоњи, Оксфорду и Кембриџу као
основним изворима знања у Евро
пи у 11. и 12. веку.
У 13. веку су мислиоци као што
су Алберт Велики или Тома Аквин
ски настојали на заснивању емпи
ријских наука. Тако је Роџер Бекон
имао визију изниклу на фундамен
тима физике бродова и подморни
ца које покрећу мотори. Мислио
ци као што су Јован Дунс Скотус и
Вилхелм Окамски су развили наче
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ла теорије сазнања и тиме припре
мили терен научницима као што су
Коперник, Кеплер, Галилеј.
Аутор се за овај вид сукцеси
је (са)знања служи Њутновом ме
тафором о стајању „на раменима
дивова“. Овом метафором се, 500
година пре Њутна, служио и Бер
нхард из Шартра.
Страницу за страницом ове
књи
ге све
тлост ума у фор
ми са
знања у природним наукама се све
одлучније простире. Аутор прати
трагове арапског преношења тог
знања, као и христијанизацију Ари
стотела у философији и теологији,
развој „експерименталног мето
да“ и описује „нову астрономију“
као круну, сукоб геоцентричне ко
смологије са теоријом о хелиоцен
тричном систему, познатијем као

„коперникански обрт“. Ова теори
ја је једна од највећих научних ре
волуција која означава радикалну
измену парадигми. Једном речју,
овај Фрилијев фуриозни галоп кроз
историју знања открива нам сред
њи век у сасвим новој светлости.
Монаси и научници су били весни
ци научне модерне и носиоци ба
кље знања у епоси чији је основни
атрибут био „мрачни“ средњи век.
Након читања Фрилијеве књиге тај
нам се епитет чини неприкладним,
будући да је у овом добу просијава
ње ума било већ у клици положено.
Фрилијева књига је један зади
вљујући „Who is who“ средњовеков
не философије природе обогаћен
додацима и амалгамима арапског
научног предања.
Зоран Андрић
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Божји звуци : историја црквене музике
Да ли је хри
шћан
ство и да
нас продуктивна жива снага, о
том pro-et-contra укрштају копља
социолози, теолози, политичари.
Зависно од перспективе, има за
говорника по којима је хришћан

ство за једне фундаментални но
силац културе друштва, а за друге
оличење неповратно прохујалих
вредности и значаја. Аутор ове
историје црквене музике вели да
хришћанство несумњиво „лебди
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