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ЕПИСТЕМЕ БИБЛИЈЕ:  
ЧЕТВРТА КЊИГА И ЧЕТВРТА ПОРУГА 

Милоје М. Ракочевић 

Природно-математички факултет, Ниш 
m.m.r@eunet.yu  

Резиме. Предочавајући да је подсвест, а не свест, кључна 
детерминанта човека, Сигмунд Фројд је закључио да је то трећа по 
реду поруга упућена васколиком човечанству (прва је била 
коперникански обрт у коме Земља није више била центар Света, а 
друга Дарвинов увид према коме човек и мајмун имају заједничко 
порекло). У овом раду предочавамо да се кључне детерминанте 
генетског кода не налазе у вишој, већ у најелементарнијој математици, 
и то не у било којој, већ тачно у оној која је садржана и у Четвртој 
књизи Старог завета Библије. A то сазнање, само по себи, може се 
сматрати – четвртом поругом, и то са аспекта перенијалног 
игнорисања (првенствено од стране науке, али и изван ње) 
рационалних сазнања садржаних у Библији. У раду се анализира 
смисао 12 редоследа за 12 племена 'синова Израиљевих' у Мојсијевом 
Петокњижју. Потом се уочене аритметичке правилности доводе у везу 
са аритметичким правилностима откривеним у генетском и другим 
природним кодовима. 

Кључне речи: Библија, Стари завет, Нови завет, Мојсијево бројање, 
синови Израиљеви, Петокњижје, Шестокњижје, Седмокњижје, 
Откривење, генетски код, хемијски код, универзални код природе, 
симетрија, пропорција, хармонија, природни системи, триптих 
природних система, Дарвинов систем, Мендељејевљев систем, 
Менделов систем, Еудоксова геометријска теорија бројева, 
Питагорина 'божанска' математика, Ојлерова 'божанска' једначина.  
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И ја, како твар умна Створитеља, 
 треба согласију општем да подражавам. 

П. П. Његош  

1. УВОД 

Овај чланак је један у низу радова [1-8] о универзалном кôду 
природе – хипотези, према којој природни кôдови (хемијски, генетски; 
говорни језик итд) јесу само аспекти тог и таквог универзалног кôда, 
на чијим принципима – изведеним из елементарне математике – су, 
независно, а свесно и намерно, саздане и структура и композиција, 
како Библије, тако и класичних дела књижевности (Хомер, Данте, 
Шекспир, Гете, Пушкин, Његош, Толстој). На известан начин то 
сазнање би могло бити четврта поруга упућена човечанству, након 
претходне три које је својевремено исказао и предочио Сигмунд Фројд 
(коперникански обрт у разумевању планетарног система, дарвиновски 
еволуциони увид у порекло човека, фројдовски примат подсвести над 
свешћу)106. 

Али, кад је реч о епистемологији, a полазећи од става Николе 
Тесле о алтернативно могућим изборима у свему што је људска 
делатност, па и у науци („Ради се о путевима које је човечанство 
изабрало и путевима које је могло изабрати”), има смисла поставити и 
питање – у чему је све човечанство и закинуто. А закинуто је, свакако, 
у много чему; у науци, најмање, за четири датости, без којих је веома 
отежано, или чак онемогућено разумевање универзалног кода: 1. за 
Еудоксову геометријску теорију бројева, 2. за Питагорину 'божанску' 
математику, 3. за разумевање Ојлерове 'божанске' једначине и 4. за 
јединство ('триптих') природних система (Дарвиновог, 
Мендељејевљевог, и Менделовог). Став о првој закинутости је 
општепознати став у математици, о другој – став Алексеја Стахова, 
који је извео генерализацију златног пресека [9], а о двема последњим 
закинутостима наш је став ([7], [10], [11]). 

Уз дефиницију кôда, дату у претходним радовима [1-8] 
(кореспонденција двеју азбука; додатно (скривено) кодирање унутар 
књижевног текста итд.), овде имамо на уму још једну могућу 

                                                      
 

106 Идеја о поругама је заиста Фројдова. Према анегдоти, овом досетком о три поруге, 
он је једном приликом 'обесхрабрио' вишак слушалаца који су се тискали у препуној 
предаваоници.  
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дефиницију, према којој се под кодирањем подразумева инпут 
скривене математичке поруке у основни нескривени текст. Што се, 
пак, универзалног кôда тиче, и овде остајемо код раније дате 
дефиниције, у смислу да он самим собом јесте системско јединство 
најбоље могуће симетрије, пропорције и хармоније, што, све заједно, 
представља системску хармонију, која сада, са новом дефиницијом 
кôда, долази до још пунијег (и потпунијег) изражаја. 
Табела 1: Дванаест племена синова Израиљевих као систем '4 х 3'. Друго по 
реду пребројавање 12 племена (IV. Мојс., 2: 1-32): a. Имена племенских 
родоначелника, Јаковљевих синова, и унука: Манасије и Јефрема, Јосифових 
синова; b. Број саплеменика у сваком поједином племену (IV. Мојс., 1: 2-3); c. 
Број саплеменика у свака три племена; d. Производи редних бројева датих у 
првој колони са бројевима у колони  'c'. 

 
Речено (мора да) важи, како за природне, тако и за вештачке 

кодове. Примера ради, у генетском кôду основни 'текст' представља 
редослед нуклеотида у ДНК и РНК, док скривену математичку поруку 
представљају кодони – варијације треће класе, са понављањем из 
скупа од четири елемента – кореспондентни са аминокиселинским 
молекулима, конституентима протеина. У хемијском кôду (периодном 
систему хемијских елемената) основни 'текст' чини редослед 
хемијских елемената, детерминисан електронском структуром 
њихових атома, док скривену математичку поруку представља 
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кореспонденција тог редоследа, и те структуре, са Фибоначијевим и 
Лукасовим низом [11]107. У једном од кôдова Библије, основни текст 
чини казивање о 12 племена, као и њихов редослед, док скривену 
математичку поруку представља математички закон о односу 
синглета, дублета и триплета (Таб. 1). 

2. МАТЕМАТИЧКИ ЗАКОН КАО КÔДНА ПОРУКА 

Предочимо најпре један (специфичан у својој општости) 
математички проблем (Први математички проблем), који има само 
једно могуће решење. Полазећи од било којег могућег скупа синглета, 
генерисати скуп у коме се дублети и триплети налазе у релацији 
јединства и заједништва; такав скуп, да су за дублете могуће тачно 
две, а за триплете три целобројне дистинкције. Лако је уверити се да 
овде постоји само једно могуће решење: систем од 24 синглета 
уређених истовремено као 12 дублета и 8 триплета (Прва дистинкција 
за дублете: бити 6 и 6; и друга: бити 3 и 3; прва дистинкција за 
триплете: бити 4 и 4; друга: бити 2 и 2; и трећа: бити 1 и 1) [Прилог 
1.2(1)]. Показује се да је овај математички закон кључна детерминанта 
генетског кôда [12] с једне и Библије, с друге стране, како ће бити 
објашњено у следећим поглављима. 

Један други системско-организациони (такође специфичан у 
својој општости) математички проблем (Други математички 
проблем), тиче се избора првог могућег палиндрома108 из бинарног 
низа 2n (n = 0, 1, 2, 3, ...) по 'кључној одредници' декадног бројевног 
система (о 'кључној одредници' видети у Прилогу 1.3), а сагласно 
'симетрији у најједноставнијем случају' [13]. Заправо постоје две 
могућности за старт избора: 1. два броја изабрати, један неизабрати 
(110110010011011), и 2. два броја неизабрати, један изабрати 
(001001101100100). Како је показано у једном од претходних радова, 
први избор је Хомеров, а други Његошев ([6], стр. 189) (Прилог 1.4).  

Трећи математички проблем (систематско-организационe 
природе), значајан за системску хармонију, јесте проблем “потпуног 
обрта цифарских записа бројева и њихових квадрата”. Решење тог 

                                                      
 

107 И број стихова у Његошевој Лучи микрокозма строго је усаглашен са 
Фибоначијевим низом ([5], стр. 71; [6], стр. 68). 
108 Палиндроми су низови (речи или реченице) који се исто читају са обе стране, 
попут 'потоп', 'ротор', 'Ана', 'Ана-воли-М-илов-анA', итд. 
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проблема за декадни бројевни систем јесте пар парова: 12/21 и 13/31. 
Бројеви 12 и 13, са претходећим (бројем 11) и следећим бројем (бројем 
14) чине специфичан логички квадрат [00–(11), 01–(12), 10–(13), 11–
(14)] (Реф. [7], стр. 235). Овакав потпун логички квадрат већ смо 
нашли код Његоша ([5], Сл. 3.5 а1, стр. 72) и Дарвина (Прилог 1.1), а 
овде ћемо показати да је и Мојсијево варирање броја племена такође 
усаглашено са њим. 

3. МОЈСИЈЕВА МАТЕМАТИКА ХАРМОНИЈЕ 

3.1. Дванаест племена и дванаест редоследа 
Презентација 12 племена 'синова Израиљевих', као и њихова 

структура (груписање, редослед, број поданика и сл.) дате су тако да 
су на известан начин – и презентација и структура – усаглашене са сва 
три математичка проблема, анализирана у претходном поглављу. Да 
се дванаест племена (IV Мојс., 1: 21-46) појаве и као 12 дублета 
(парова) омогућено је поновним пребројавањем истих тих племена, 
која се у том другом (истобројном) пребројавању појављују и као 
војске (IV Мојс., 2: 3-32) (упоредити колону b у Таб. 1 са колоном I и 
II у Таб. 2). Тим поновним пребројавањем племена-војске груписани 
су и у триплете (за свако племе даје се број поданика, али и збир за 
свака три племена – колоне b и c у Табели 1), са навођењем њиховог 
редоследа („Они нека иду напријед [први]”; „и они нека иду други”; 
„и они нека иду трећи”; „и они нека иду најпослије [четврти]”. Да би 
се открио кључ шифре, потребно је сабирке за триплете племена 
помножити једанпут, двапут, трипут, четири пута, респективно 
(колона d у Табели 1). Крајњи резултат је 1 444 000, кореспондентан 
са бројем 1 44 000 који налазимо у Откривењу Св. Јована Богослова109, 
а осим тога број 1 444 000 се налази и у релацији са другим 
математичким проблемом [Прилог 1.4 (3)]. У Таб. 2 приказани су сви 
редоследи племена које налазимо у Мојсијевом Петокњижју (од којих 
три са пребројавањем: колоне I, II и III у Таб. 2), а дат је и редослед 
Св. Јована Богослова у Откривењу. [Коментар 1: Редоследи, 

                                                      
 

109 Откр. 7: 4-5 „И чух број обиљежених печатом: сто и четрдесет и четири хиљаде 
оних са печатом из свију племена синова Израиљевих; Из племена Јудина дванаест 
хиљада са печатом; из племена Рувимова дванаест хиљада; из племена Гадова 
дванаест хиљада ...” (Таб. 2, последња колона). 
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назначени у заглављима Таб. 1-3 дати су у поглављима Библије, како 
следи. Редослед '– 1': I. Мојс., 29, 30 и 35:18; Редослед '– 2': I. Мојс., 
35:23-24; Нулти110 редослед: I. Мојс., 46; Факторијелно нулти111 
редослед112: II. Мојс., 1; први редослед: IV. Мојс., 1; други редослед: 
IV. Мојс., 2; трећи редослед: IV. Мојс., 7; четврти редослед: IV. Мојс., 
13; пети редослед113: IV. Мојс., 26; шести редослед: IV. Мојс., 34; 
седми редослед: V. Мојс., 27; осми редослед: V. Мојс., 33; Редослед  '+ 
1': Прва књига Дневника, 2 (видети последњу колону Таб. 3)].  

Како видимо, укупно у Петокњижју има девет редоследа племена, 
од којих су два у потпуности истоветна (други и трећи); од тога, три 
редоследа са пребројавањем и шест без пребројавања (3:6 = 1:2), што 
је заправо однос који препознајемо као 'симетрију у најједноставнијем 
случају'.  

                                                      
 

110 I Мојс., 46, 26-27: „А свега душа што дођоше с Јаковом у Мисир ... , осим жена 
синова Јаковљевијех, свега душа бјеше шездесет и шест. И два сина Јосифова који му 
се родише у Мисиру; свега дакле душа дома Јаковљева, што дођоше у Мисир, бјеше 
седамдесет”. Коментар 2: Овај вишак од 2 (70 уместо 68), два посебно издвојена и 
накнадно додата Јосифова сина, према нашој хипотези, јесте намерна 'грешка'. Њих 
два се додају на почетак и на крај чиме се детерминише цикличност система. 
Коментар 3: Мојсијев број 66 кореспондентан је са Јовановим бројем 666 у Новом 
завету (Откр. 13:18).  
111 Према Ђ. Коруги, у системима који кореспондирају са златним пресеком и/или 
Фибоначијевим низом после нулте позиције, у редоследу елемената система, следи 
позиција 'нула факторијел' (реф. [6], стр. 68, последњи пасус и стр. 84, последњи 
пасус). 
112 Овде се још једном понавља 'грешка' навдена у фусноти 5 (II Мојс., 1:5): „А свега 
бијаше их од бедара Јаковљевијех седамдесет душа с Јосифом који бјеше у Мисиру ”. 
Запазити да се тамо додају Манасија и Јефрем, а овде њихов отац Јосиф. 
113 Ово је треће по реду пребројавање племена због 'поделе земље', коју (поделу) је 
Мојсије само започео а довршио Исус Навин, у шестој по реду књизи Старога завета. 
Вероватно отуда се и у шестој књизи појављује и нови редослед племена. Од 
тринаестог до деветнаестог поглавља, Књиге Исуса Навина, племена су дата са 
'прекинутим' редоследом њихових родоначелника; најпре долазе првих пет (у форми 
шест племена): 1. Рувим, 2. Гад, 3. Манасија (прва половина племена), 4. Јуда, 5. 
Јефрем, 6. Манасија (друга половина племена); а потом и других седам: 1. Венијамин, 
2. Симеон, 3. Завулон, 4. Исахар, 5. Асир, 6. Нефталим и 7. Дан. Занимљиво је да се 
још један нови редослед појављује и у првој Књизи дневника, и то са укључивањем 
Левита (Левијевих потомака): 1. Јуда, 2. Симеон, 3. Рувим, 4. Гад, 5. Манасија (прва 
половина племена), 6. Левије, 7. Исахар, 8. Венијамин, 9. Нефталим, 10. Манасија 
(друга половина племена), 11. Јефрем и 12. Асир. У овом редоследу два 
родоначелника (и њихова племена) су изостављени: Завулон и Дан, аналогно 
изостављању Исахара и Симеуна у осмом редоследу (у Петокњижју), како је и 
назначено у претпоследњој колони Таб. 2.  
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Табела 2: Редоследи племена у Петокњижју и у Откривењу. Ознаке у 
заглављу објашњене су у Коментару. Даља објашњења за ову и следеће 
табеле дата су у тексту 

 
Уз ових девет редоследа – редоследа племена – постоје и три 

редоследа самих њихових родоначелника. Први редослед (означићемо 
га са '–1') је одређен следом њиховог рађања, без обзира да ли су 
рођени од прве Јаковљеве жене Лије, њене робиње Зелфе; од друге 
жене Рахиље, или њене робиње Вале (I Мојс. 29: 30-35; 30:1-24; 32:22-
23; 35:15-22). Други редослед (означићемо га са '–2') је одређен 
хијерархијом њихових мајки: најпре долазе шест Лијиних синова, па 
два Рахиљина; потом два Валина и на крају два Зелфина сина (I Мојс. 
35: 23-26). Трећи редослед (означићемо га са '0!') исти је као и 
претходни '–2', с тим што је Јосиф 'истргнут' са позиције 7 и пресељен 
на позицију 12. (Таб. 3, трећа колона)114. Све заједно, ако се 
посматрају родоначелници, били сами или са саплеменицима, укупно 
има 12 редоследа за 12 племена, што је својеврстна реализација 
самосличности115. 

                                                      
 

114 Трећи редослед (II. Мојс., 1:1-6) има смисла сматрати (факторијелно) нултим због 
тога што се овде Израиљеви синови помињу не само као јединке већ се додаје и 
синтагма: „сваки са својом породицом”. А то треба разумети тако да је реч о нултој 
ситуацији у односу на појаву племена где се обавезно наводе и „синовљеви синови”, 
што је предуслов за квалификацију племена као таквог. 
115 Изворно је број племена 12, али кад се додају и племена двају Јосифових синова 
(Манасије и Јефрема), тај број се повећава на 14. С друге стране, искључивањем 
Левијевог племена тај број се мења и постаје 11, односно 13. Отуда говоримо о 
сагласности и са трећим математичким проблемом, дискутованим у поглављу 2.  
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Табела 3: Редослед дванаест родоначелника у дванаест племена синова 
Израиљевих 

 
Из Таб. 2 видимо да у другом бројању постоји обрт триплета за 

180 степени у првој половини система, то јест у горњој половини 
табеле (колона II у односу на колону I). С друге стране, редослед 
племена у трећем бројању, у односу на прво (Таб. 4), разликује се 
утолико што Јефрем и Манасија међусобно размењују позиције и што 
уместо Дана долази његов син Самеј116. Ипак, главна промена је у 
броју саплеменика, са очигледним разликама, које су такве да су у 
њима скривене (намерно кодиране?) одговарајуће аритметичке 
правилности (видети легенду Таб. 4). Аритметичке правилности су, 
међутим, садржане и у самим редоследима, како је показано у Таб. 5 и 
6. 

А заправо је реч о следећим правилностима. У низу природних 
бројева од 1 до 12, збир непарних бројева (на непарним позицијама) 
износи 36, а парних (на парним позицијама) 42, што је и 'библијски 
однос' познат из Шестоднева, овде дат у форми 6 х 6 и 7 х 6. 
(Упоредити Коментар 3 у фусноти 5). Ако се, међутим, постави 
задатак преуређивања, тада је могуће добити преко 479 милиона 
различитих редоследа (пермутација). Само неки од њих 
кореспондирају са принципом континуитета и принципом минимума 
промене (збир на непарним позицијама повећавати, а на парним 

                                                      
 

116 Сви родоначелници племена имају бар по два сина осим Дана који има само једног 
сина и то у Првој књизи (поглавље 46, стих 23) означеног именом Асом, а у Четврта 
књизи (поглавље 26, стихови 42-43) именом Самеј?! 
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смањивати тачно за јединицу)117. Таб. 5 показује да је Мојсије118 
изабрао баш један такав случај: на непарним позицијама 36, 37, 38, 39 
у колонама (1), (5), (4), (2,3), и на парним позицијама 39, 40, 41, 42 у 
колонама (2,3), (4), (5), (1), респективно. [Напомена 1: У колони 'S' 
150|162 и у колони 'D' 128|184]. Али, не само то. Анализа показује да 
је на исти начин уредио и следећи могући подсистем. Ако се, наиме, 
уместо подсистема са колонама (1)–(2,3)–(4)–(5) анализира подсистем 
са колонама (1)–(0)–(6)–(7)–(8), како су назначене у Таб. 2, где је први 
редослед такође референтни редослед, тада се у резултату добија: на 
непарним позицијама 36–40–37–39–38 и на парним 42–38–41–39–40, 
респективно, што је такође промена за јединицу ако се бројеви 
поређају по величини. [Напомена 2: У колони 'S' 190|200 и у колони 
'D' 184|206]. Коначно, ако се уместо подсистема са колонама (1)–(0)–
(6)–(7)–(8) анализира подсистем са колонама (1)–(0)–(-2)–(-1)–(8), тада 
се на непарним позицијама добија 36–40–44–48–38 и на парним 42–
38–34–30–40, респективно, што је промена за четири јединице, не 
рачунајући последњу колону, која се узима као додатни референтни 
систем (цикличност: повезаност првог и последњег редоследа) и у 
односу на коју је промена за десет, то јест за јединицу на другој 
позицији цифарског записа. (Смисао промене за 4 јединице: број 4 и 1 
су комплементарни у бинарном запису: 100/ 001). [Напомена 3: У 
колони 'S' 206|184 и у колони 'D' 190-10|200+10].  

 

                                                      
 

117 У односу на колону I у Таб. 2, редослед Св. Јована Богослова (упоредити последњу 
колону Таб. 2) је: 2,7,3,1,9,10,6,11,12,8,4,5. Збир на непарним позицијама је 36 и на 
парним 42, а то значи као да и није било преуређивања. Међутим, да би се ова 
декодирања/кодирања Св. Јована Богослова открила нужно је да се претходно 
декодирају и позиције: на позицију Јефрема долази његов отац Јосиф, а на позицију 
Дана његов брат Леви. 
118 Овде је небитно да ли је Мојсије био један једини аутор који је писао пет 
'Мојсијевих' књига, па је све сам и уредио, или је било више аутора. У овом другом 
случају морао је постојати један редактор, који је, на крају, средио и уредио читав 
(рационални) систем, у датости коју показујемо. 
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Табела 4: Разлика у броју саплеменика првог и трећег бројања 

 
Таб. 6, у односу на Таб. 5, показује присуство аритметичких 

правилности и у случају кад се парност/непарност позиција исказује и 
преко парова бројева. Изворни резултат, код природног редоследа 1-
12 на непарним/парним позицијама мора бити 33/45 и у горњој/доњој 
половини табеле119 21/57, па изненађује како је Мојсије удесио да 
остане исти резултат и у два преостала случаја бројања, упркос 
преуређивању?! С друге стране, оба пута је поново дата и промена за 
десет код редоследа у коме нема бројања [колона (4) са резултатом 
39±10, како на непарним/парним позицијама, тако и у горњој/доњој 
половини табеле].  

Ако се и овде уместо подсистема са колонама (1)–(2,3)–(4)–(5) 
анализира подсистем са колонама (1)–(0)–(6)–(7)–(8), тада се у 
резултату добија: на непарним позицијама 33–35–35–39–42 и на 
парним 45–43–43–39–36, респективно. [Напомена 4: 33 је изворни 
резултат за дублете, а 42 за синглете; 39 је аритметичка средина; 35 је 

                                                      
 

119 Наравно, у горњој/доњој половини табеле резултат је исти у Таб. 5 и Таб. 6. 
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за 2 удаљено од 33 а за 4 од 39. О релацијама бројева 2 и 4 видети у 
Прилогу 1.3]. У горњој половини табеле: 21-25-29-33-39, и у доњој: 
57-53-49-45-39, што је промена за 4 јединице у три случаја и за 6 у 
једном случају. [Напомена 5: У Напомени 4 је показано да је у 
непарним/парним позицијама промена за 2 и 4, а овде је промена за 4 
и 6, што је такође реализација оба принципа, важећа за универзални 
код: континуитета и минимума промене – минимума могућег у низу 
парних бројева]. 

Најзад, ако се уместо подсистема са колонама (1)–(0)–(6)–(7)–(8) 
анализира подсистем са колонама (1)–(0)–(-2)–(-1)–(8), тада је на 
непарним позицијама 33–35–31–39–42 и на парним 45–43–47–39–36, 
респективно. [Напомена 6: Само једна промена у односу на подсистем 
анализиран у претходном пасусу: промена за 4 јединице; уместо 35 
сада је 31 и уместо 43 имамо 47]. У горњој половини табеле 21-25-29-
33-39, и у доњој: 57-53-49-45-39, све исто као и у претходном 
подсистему, са колонама (1)–(0)–(6)–(7)–(8).  

3.2. Дистинкције у скупу од 12 племена  
Најпре налазимо дистинкцију на шест и шест племена – шест 

племена да благосиљају и шест да проклињу (V Мојс. 27:11-15) – а 
затим и даљу дистинкцију на три и три племена. При томе ова друга 
дистинкција је 'двоструко' скривена. Први пут тако што се не може 
наћи (и разумети) ако се претходно не схвати да се Мојсијево 
Петокњижје проширује у нову целину, најпре у Шестокњижје, 
укључивањем Књиге Исуса Навина, а затим и у Седмокњижје, 
укључивањем (прве) Књиге Дневника120, са укупно још три нова 
редоследа за 12 племена. Друго 'скривање' долази отуда што се до 
квантума 'три' долази преко квантума 'два и пô'121. Тако, најпре се 
издвајају ова три племена: Рувимово, Гадово и прва половина племена 
Манасијиног; потом опет три племена: Јудино, Јефремово и друга 
половина племена Манасијиног, што је све заједно пет а не шест 

                                                      
 

120 Са првом Књигом дневника, настаје својеврсна реализација самосличности, тиме 
што 'прича' поново почиње са Адамом. 
121 IV Мојс. 34: 13-15 „(13) И каза Мојсије синовима Израиљевијем говорећи: то је 
земља коју ћете добити у нашљедство ждријебом, за коју је заповиједио Господ да је 
добије девет племена и по. (14) Јер племе синова Рувимовијех по породицама отаца 
својих, и племе синова Гадовијех по породицама отаца својих, и половина племена 
Манасијина примише своје нашљедство”. (Курзив: ММР).  
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племена122. Да би се показало да је ово истовремено и подела на 'три' и 
'седам', разбројавање преосталих седам племена заиста се и протеже 
од 'један' до 'седам'123.  

У једној геометријско-логичкој теорији бројева дистинкција 3:7 
неминовно кореспондира са бројем 37; другим речима, са 
Шчербаковим 'prime' квантумом, детерминантом генетског кода [2], 
[16]. С друге стране, подела 2,5/9,5 и 4,5/7,5; оба пута у оквиру целине 
'12', на један специфичан начин кореспондира са златним пресеком. 
Али, да то потпуније објаснимо. У једначини 'хоризонтално 
генералисаног' Златног пресека [10], x2 ± px = q = m/2, са аспекта 
сагласности са системском хармонијом има смисла посматрати оне 
посебне случајеве где вредности за m представљају бинарне умношке 
првог савршеног броја124, броја шест; дакле случајеве за m = 6 . 2n (n = 
0, 1, 2, 3, ...). Међутим, ако се као услов постави и нужност 
сагласности са принципом самосличности, тада имамо један једини, 
специфичан (специјални) случај за m = 6 . 22 = 24 (22 као 
самосличност: бити степенован самим собом)[упореди Прилог 1.2 (2)]. 
У скупу вредности броја m, то је онај случај када имамо 24 синглета, 
24 целобројне јединке из којих на јединствен начин можемо да 
генеришемо дублете и триплете, како је интерпретирано у вези са 
првим математичким проблемом у другом поглављу. С друге стране, у 
скупу врености броја q, то је случај где имамо 24 половине, када се на 
нов начин појављује кореспонденција са златним пресеком. Показује 
се, наиме, да се једино 19 половина (9,5), што је Мојсијева 
дистинкција у скупу од '12 племена' и 15 половина (7,5), што је 
дистинкција Исуса навина, налазе у таквој релацији (Прегледи 1 – 
3)125. 

                                                      
 

122 Аналогија са пет Платонових тела, разврстаних у три пара (јер је тетраедар пар у 
себи самом). 
123 Књига Исуса Навина, 18:2 „Али још бијаше синова Израиљевијех седам племена, 
којима не би дато нашљедство” 
124 Али не само из разлога што је то савршен број, већ и због 'релације блискости', 
како са златним пресеком, тако и са првим математематичким проблемом 
(анализираним у поглављу 2), уз кореспонденцију са симетријом у најједноставнијем 
случају: I. „... 6000, 600, 60, 6 / 0.6, 0.06, 0.006”; II. “(0.6/1.2), (6 / 12), (60/120) ...” 
125 За однос 4,5/7,5 може се рећи да је и Мојсијева дистинкција, а не само Исуса 
Навина. Ако Мојсије уз половину племена Манасијина додаје Рувимово и Гадово 
племе, ту су одмах и Симеуново и Асирово, с обзиром на очигледну тенденцију 
спаривања браће – родоначелника племена, посебно према следу рођења (Таб. 3). 
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Посебна врста дистинкције је издвајање Левијевог племена – 
Левита, са подацима за сва три Левијева сина126, најпре за „све 
мушкиње од мјесеца дана и више” (Четврта Мојс., поглавље 3,  
стихови 15-39), а затим и за све „од тридесет година и више до педесет 
година” (поглавље 4, стихови 34-48). [Левитима се, иначе, не додељује 
земља већ само градови у којима могу да живе].   

За Левите се уводи, дакле, одвојено и посебно пребројавање (Таб. 
7), са укључивањем једне (према нашем мишљењу) намерне грешке. 
Наиме, за збир у првој колони Таб. 7 каже се: „А свега Левита ... бјеше 
двадесет и двије тисуће”, иако је тачан резултат 22300. Кад се 
измноже три добијена сабирка на исти начин као и у Таб. 1 (једанпут, 
двапут, трипут, респективно), постаје јасан смисао увођења грешке, 
преко које се успоставља и веза са савршеним и пријатељским 
бројевима. [Најпре (код првог бројања Левита, лево на табели) 
уочавамо разлику 433000 – 23300 = 21000; потом суму, са 
придруживањем резултата из другог бројања Левита, на табели десно) 
21000+17610 = 38610, што је сума првих шест пријатељских бројева.  

 

                                                      
 

126 I Мојс., 46:11 „Синови Левијеви: Гирсон, Кат и Мерарије.”; IV Мојс., 3:15 „Изброј 
синове Левијеве по домовима отаца њиховијех, по породицама њиховијем, све 
мушкиње од мјесеца дана и више изброј”. IV Мојс., 3:39 „А свега Левита ... бјеше 
двадесет и двије тисуће” (а треба 22300; упореди прву колону у Таб. 7). IV Мојс., 3:40 
„Изброј све првенце мушке ...”; IV Мојс., 3:43 „И свега првенаца мушких ... двадесет и 
двије тисуће и двјеста и седамдесет и три”; IV Мојс., 3:46 „А да се откупе они двјеста 
и седамдесет и три ...”. 
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Преглед 1: Племена синова израиљевих као триплети и квадруплет. На левој 
страни су триплети према Таб. 1, а на десној квадруплети према Таб. 3 – 
колона (-1). У крајњем исходу разлике одговарају деветом циклусу 
специфичног 'обртања' по модулу 9, како се види из Прегледа 2. 

 
 

Преглед 2: Прво могуће целобројно половљење скале 'модула 
девет'.Реализацијом десет циклуса, од нултог до деветог, долази се до збира 
94+95 = 189, половине броја 378, који представља збир бројева од 1 до 27, 
колико их и има на Шчербаковој скали [16] умножака броја 037, који 
умношци представљају скупове броја нуклеона у класама конституената 
генетског кода. У поређењу са Прегледом 1 види се да су умношци бројева 94 
и 95 детерминанте Мојсијевог система триплета и квадруплета Израиљевих 
племена. 
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Преглед 3: Удео половина у дванаест целих. Целобројни умношци половина 
садрже све вредности хоризонтално генералисаног златног пресека [10]. У 
скупу од 24 половине, специјални случајеви су 15 половина (7.5 у првој 
колони) и 19 половина (9.5 у првој колони). У првом случају то је позиција 
веома блиска вредности златног пресека, кореспондентна двама 
карактеристичним (са рационалним односом) суседним члановима 
Фибоначијевог низа (7.5:12 = 5:8). Управо те две вредности представљају 
дистинкције племена на 9.5 / 2.5 (Мојсијева дистинкција) и на 7.5 / 4.5 
(дистинкција Исуса Навина). 

 
Табела 5: Суме бројева на непарним и парним позицијама у редоследима 
племена (I) 

 
 

Сума из другог пребројавања 8580 (858 = 13 х 66) кореспондира 
са сумом прва четири савршена броја (8658 = 13 х 666)]. С друге 
стране, разлика 38610 – 8580 = 030030 преко Мојсијевог квантума 
'273' кореспондира са бројем 3 х 10101 = 30303 (13 х 777 = 10101 и 13 
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х 666 = 8658, што је сума прва четири савршена броја), као и са 
другим математичким проблемом, анализираним у другом поглављу. 
(Везе Мојсијевог 'квантума 273' и Шчербаковог 'квантума 037' 
назначене су у Таб. 7, при чему треба имати на уму да је 3 х 37 = 111, 
што је број за један већи од половине првог пријатељског броја 220; о 
значењу боја '273' у Библији, видети у фусноти 21)127. 

Коначно, налазимо и такву дистинкцију племена, која заправо 
представља њихово повезивање преко једног те истог текста – попис 
прилога Жртве племенских кнезова за освећивање Шатора од састанка 
(IV Мојс. 7:13-83): 

 „Једна здјела сребрна од сто и тридесет сикала, једна чаша 
сребрна од седамдесет сикала, по сиклу светом; а обоје пуно брашна 
бијелога помијешана с уљем за дар;   

Једна кадионица златна од десет сикала, пуна кâда; 
Једно теле, један ован, једно јагње од године за жртву паљеницу; 
Један јарац за гријех; 
А за жртву захвалну два вола, пет овнова, пет јараца, пет јагањаца 

од године.” 
 

Сума из другог пребројавања 8580 (858 = 13 х 66) кореспондира 
са сумом прва четири савршена броја (8658 = 13 х 666)]. С друге 
стране, разлика 38610 – 8580 = 030030 преко Мојсијевог квантума 
'273' кореспондира са бројем 3 х 10101 = 30303 (13 х 777 = 10101 и 13 
х 666 = 8658, што је сума прва четири савршена броја), као и са 
другим математичким проблемом, анализираним у другом поглављу. 
(Везе Мојсијевог 'квантума 273' и Шчербаковог 'квантума 037' 
назначене су у Таб. 7, при чему треба имати на уму да је 3 х 37 = 111, 
што је број за један већи од половине првог пријатељског броја 220; о 
значењу боја '273' у Библији, видети у фусноти 21)128. 

                                                      
 

127 А биће да се и Целзијусу посрећило кад је за нулту тачку температуре изабрао баш 
температуру мржњења воде, јер је апсолутна нула тачно за 273 удаљена од ње (мисли 
се на заокруживање на први могући цео број, знајући да је апсолутна нула на минус 
273,15).  
128 А биће да се и Целзијусу посрећило кад је за нулту тачку температуре изабрао баш 
температуру мржњења воде, јер је апсолутна нула тачно за 273 удаљена од ње (мисли 
се на заокруживање на први могући цео број, знајући да је апсолутна нула на минус 
273,15).  
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Табела 6: Суме парова бројева на непарним и парним 
позицијама у редоследима племена (I) 

 
 
Коначно, налазимо и такву дистинкцију племена, која заправо 

представља њихово повезивање преко једног те истог текста – попис 
прилога Жртве племенских кнезова за освећивање Шатора од састанка 
(IV Мојс. 7:13-83): 

 „Једна здјела сребрна од сто и тридесет сикала, једна чаша 
сребрна од седамдесет сикала, по сиклу светом; а обоје пуно брашна 
бијелога помијешана с уљем за дар;  

Једна кадионица златна од десет сикала, пуна кâда; 
Једно теле, један ован, једно јагње од године за жртву паљеницу; 
Један јарац за гријех; 
А за жртву захвалну два вола, пет овнова, пет јараца, пет јагањаца 

од године.” 
У Таб. 8-9 показан је смисао квантитативних односа ових 

дистинкција, које се у суштини своде на односе броја 12 и његових 
умножака. Прилози се доносе у онај дан „кад Мојсије сврши и подиже 
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шатор” (IV Мојс., 7:1), тачно према горњем тексту који се понавља 12 
пута, са прилогом сваког појединог племена. Показује се да је 
кодирано тако да има смисла сабрати дистинктно дате јединке и/или 
количине. Но, како се све понавља 12 пута, толико пута се умножава и 
коначан резултат129. 

Тумачење релација, наведених у Таб. 9, а које следе из података 
датих у Таб. 8, у најкраћем изгледа овако. 'Здјела' и 'чаша' су сребрне, 
а 'кадионица' златна, па су то два подсистема (2 х 12 = 24 и 1 х 12 = 
12). Припадне количине сикала дате су у истом односу 24:12 = 2:1, 
што је услов за симетрију у најједноставнијем случају130.  

Табела 7: Бројање Левита 

 

                                                      
 

129 Збир бројева од 1 до 84 износи 3570. Број 84 у генетском коду представља укупан 
број конституената: 64 кодона и 20 аминокиселинских молекула. С друге стране, у 
хемијском коду, то јест у периодном систему хемијских елемената, број 84 
представља границу стабилности/нестабилности, у том смислу што је од 84. елемента, 
полонијума, започињу нестабилни, радиоактивни елементи.  
130 Број 594 је сигнификантан за генетски код: толико има атома у 61 
аминокиселинском молекулу – у њиховим тзв. бочним низовима; упоредити [2], стр. 
131). Број 054 је пермутација броја 504 који представља суму првог пријатељског пара 
бројева: 220+284 = 504. У доњем делу Таб. 8 подскупови су са 3 елемента („за жртву 
паљеницу”) и 1 елементом („за гријех”). Отуда 36+12 = 48 итд. 
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Табела 8: Прилози племенских кнезова за жртву и освећивање шатора 

 
 

Табела 9. Релације у подацима и квантитетима Таб. 8. 

 

4. ЗАКЉУЧАК 

Чињенице које су изнете у три претходна поглавља, њихова 
анализа и интерпретација, показују да презентација 12 племена синова 
Израиљевих у Старом завету, њихови редоследи и дистинкције унутар 
скупа, показују да је ту, поред осталог, и реч о рационалним знањима 
и сазнањима о таквим суштинама које данас можемо сматрати 
карактеристикама универзалног кода природе. 
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ПРИЛОГ 

Додатна објашњења 
1.1. Специфични логички квадрат (11-12-13-14) предочио је и 

Дарвин на свом једном једином дијаграму у Постанку врста. 
Петнаест хоризонталних линија дијаграма, то јест нивоа, означени су, 
након почетног (нултог?) нивоа римским бројевима I до XIV. Испод 
нултог нивоа 'праоблици' су означени великим словима абецеде од A 
до L (са изостављањем слова J). Следеће слово (M) не постоји у овом 
низу, али су зато нивои средишње гране дијаграма означени малим 
словом m, и то од m1 до m9. Бројеви 10,11,12,13 су изостављени, а на 
последљем нивоу је m14. Овако су означене и све друге гране – нису 
написани они бројеви логичког квадрата за које важи закон потпуног 
обрта (закон важи за 11, 12 и 13, док за 14 важи само 'половично').  

1.2. (1). Специфичност првог математичког проблема тиче се и 
хармоније: прва дистинкција триплета (4 и 4) представља хармонијску 
средину двеју дублетних дистинкција (најпре имамо 6 и 6, а затим 3 и 
3).  

1.2. (2). Прва и друга дистинкција триплета представљају такође 
специфичан однос, остварен кроз повезаност преко три операције (2+2 
= 4; 2 х 2 =4; 22 = 4). 

1.2. (3). Однос друге и треће дистинкције у скупу триплета 
представља повратак на почетак, на однос целине и њене половине 
(2:1). 

1.3. У случају декадног бројевног система, 'кључна одредница' је 
множење 5 х 3. То због тога што се прва два случаја множења 
'догађају' на скали q (5 х 1 = 5 и 5 х 2 = 10), док, тек са трећим 
случајем имамо прво могуће множење изван скале q.  
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1.4. Први случај избора првог могућег палиндрома 
(110110010011011) из бинарног низа 2n (n = 0, 1, 2, 3, ... ), по 'кључној 
одредници' декадног бројевног система, налазимо и као Хомерово 
решење: добити систем од три пута пет бројева [(1, 2, 4, 8, 16), (32, 64, 
128, 256, 512), (1024, 2048, 4096, 8192, 16384)], у коме је збир 
изабраних бројева (подвучено) једнак броју који, у бинарном запису, 
представља кључ избора: 1 + 2 + 8 + 16 + 128 + 1024 + 2048 + 8192 + 
16384 = 2780310 = 662338 = 1101100100110112, што је, заправо, укупан 
број стихова у Илијади и Одисеји. Инверзна секвенца: 
001001101100100 представља други случај избора, а то је заправо 
Његошев избор. (О односу двеју секвенци видети у једном од 
претходних радова ([6], стр. 189)).  

 


