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сТанкО сТОЈиљкОВић

на ри ца ње над Зе мљи ном суд би ном не ма на уч но уте-
ме ље ње. из ван је до ме та људ ског де ла ња, иако ни је из-
ван до се га са зна ња.

Ра до зна лом но ви на ру на ули ци го то во сва ки слу чај ни 
про ла зник ре ћи ће да је згра нут чо ве ко вим не ма ром за 
на шу пла не ту. до бро, опро ште но му је за то што не раз у-
ме при род не по ја ве.

али ка да на уч ник за бри ну то из ре ци ту је на па мет да 
је на ша „ко смич ка ко лев ка” (кон стан тин Ци ол ков ски) 
озбиљ но угро же на, то је тек за ве ли ку бри гу? За што?

За то што је чо век део жи во та на Зе мљи, што „има го то-
во ду хов ни при звук” (Џејмс кан тон). а ка ко он мо же на-
у ди ти пла не ти?

ни ка ко. а се би? сва ко ја ко.
„Тре ћи ка мен од сун ца” ис ку сио је за 4,5 ми ли јар де го-

ди на по сто ја ње без број ру ши тељ ских на ср та ја из ко смо са, 
и остао у не про ме ње ној пу та њи. У пра дав ној про шло сти 
се та ко од Зе мље, у „бли ском су сре ту” нај су ро ви је вр сте, 
одво јио ко мад ко ји се уоб ли чио у Ме сец.

Уда ри ма асте ро и да и ко ме та бро ја се не зна.
а жи ви свет пре ус пра вља ња нај ра зум ни јег дво но шца?
По стра дао је, нај ма ње, пет пу та. и из но ва се об но вио 

у дру га чи јем об лич ју. на уч ни ци упо зо ра ва ју да је на де-
лу ше сто „ве ли ко иш че зну ће” у ко је су, хте ли – не хте ли, 
уме ша ни љу ди. Пред ис тре бље њем је пет на е стак ми ли о-
на вр ста!

Хо ће ли „на ша ци ви ли за ци ја би ти у ста њу да по ло жи 
ко на чан ис пит” (Бак мин стер Фу лер)?

ако љу ди за у век не ста ну, на пла во зе ле ној пла не ти из нај-
про сти јих ми кро ор га ни за ма ис кр сну ће не ка но ва ство ре-
ња. ка ко ће из гле да ти, ни ко се не усу ђу је да пред ска же.

не до ку че ним ре до сле дом сме њи ва ће се ова кав или она-
кав жи вот. све док Зе мљу за, от при ли ке, пет ми ли јар ди го-
ди на не об уј ми на бу ја ло сун це. и за сваг да све спр жи!

до та да ће она би ти до бро. а ви?

Земља је добро, 
како сте ви?

М
РТаВ УГаО

несебични роботи
– као што би о ло ги ја пред ви ђа, ро бо ти 

су по ста ли не се бич ни. По угле ду не по је ди-
не љу де.

на Уни вер зи те ту Ло за на (Швај цар ска) 
ма ши не ри је ко је је чо век осми слио и из ра-
дио, по че ле су јед на дру гој да по ма жу. У са-
гла сју с Ха мил то но вим пра ви лом (на зва но 
по по зна том би о ло гу Ви ли ја му до нал ду Ха-
мил то ну) ко је ва жи за свет жи вих ство ре-

ња. на и ме, он је још 1964. по ку шао да про-
ту ма чи ка ко то бо жњи се бич ни ор га ни зми 
по ста ју не се бич ни де ле ћи сво је из во ре и 
вре ме с дру ги ма.

Це на не се бич но сти за сва ку је дин ку мо-
ра да бу де ва жни ја од ко ри сти ко ју она сти-
че раз ме њу ју ћи сво је ге не с дру ги ма.

Хо ће ли но во са зна ње по слу жи ти на уч ни-
ци ма да ужи во и у кра ћем вре ме ну – у ми-
ну ти ма и са ти ма – про ве ра ва ју ево лу ци о не 
про ме не на ве штач ким ор га ни зми ма.

Међу јавом (сном)

Подаци кроз кожу
За ми сли те да мо же те от кљу ча ти сво ја ула зна 

вра та јед но став ним до ди ром. пла ти ти у про дав-
ни ци без но ва ца, кар ти це или ку по на, укљу чи ти 
сво ју елек трон ску по шту или ра чу нар без уно ше-
ња ло зин ке или ко ри сти ти ма ко ји мо бил ни те ле-
фон с вла си ти тим ра чу ном без уме та ња SIM кар-
ти це. све ово и још мно го ви ше омо гу ћу је eGo, 
тех но ло ги ја ко ја ко ри сти људ ску ко жу за пре нос 
елек трон ских сиг на ла. Јед но став ним до ди ром 
раз ме њу ју се по да ци и ин фор ма ци је с би ло 
ко јим уре ђа јем. или ка ко гла си сло ган: Ва-
ше је све што до так не те!

По же ли те, на при мер, да от кљу ча те 
вра та на ауто мо би лу. ка да пип не те ква-
ку, ма ле на спра ва ко ју но си те са со бом 
(при чвр шће на, ре ци мо, за ка иш руч ног 
са та) ус по ста ви ће ве зу са елек трон ским 
за кљу ча ва њем. Чим се по твр ди да сте ви 
за ко ни ти вла сник, от кљу ча ће се бра ва.

За пре нос по ру ке кроз те ла ко ри сти се 
елек трич но по ље.    •

ка ме ри ца 
па ли дрв це
Пор ту гал ска ком па ни ја „ава и ба”, спе ци ја-

ли зо ва на за про из вод њу фо то сен зо ра, на пра-
ви ла је ма ле ну ка ме ру (Na nEye 2B) за упо тре бу 
у ме ди ци ни. ди мен зи је су јој 1x1x1,5 ми ли ме-
тар, због че га је ма ња од гла ве па ли дрв це та 
ши би це. Na nEye 2B има ре зо лу ци ју 250x250 
та ча ка (пик се ли) и мо же да сни ма цр но-бе ли 
ви део или ви део у бо ји, бр зи ном од 44 ка дра у 
се кун ди. За рад је по тре бан на пон од 1,8 вол-
ти, а по тро шња елек трич не енер ги је из но си 
све га че ти ри ми ли ва та.

Уз ка ме ри цу се ис по ру чу ју ба зна ста ни ца 
ко ја слу жи као ве за с ра чу на ром, са ко јим се 
по ве зу је пре ко USB при кључ ка и од го ва ра ју-
ћег софт ве ра. Пре ма на во ди ма про из во ђа ча, 
у об зир до ла зе сви ко ји ко ри сте Win dows XP, 
Vi stu или Win dows 7.

ка ме ра Na nEye 2B упо тре бља ва ће се за раз-
ли чи те вр сте ен до скоп ских пре гле да и у сто-
ма то ло ги ји.   •

сРЦУ Пиће на сРЦУ – Ва ше ср це ни је 
ју тар њи ор ган: цир кар ди јал ни рит мо ви, про-
ме не ко је те ло има у то ку да на, ути чу на огро-
ман број уоби ча је них про це са. Чи ни се да има-
ју ути ца ја и на аб нор мал не про це се.

ис тра жи ва чи су пра ти ли ин фаркт ми о кар-
да, за ви сно од де ла да на, и ме ри ли њи хо ву 
озбиљ ност на осно ву стан дард них те сто ва 
ни воа ен зи ма. ис по ста вља се да ср це мр зи 
ју тро, по што је ја чи на ин фарк та би ла нај ја ча од 
шест из ју тра до по дне ва. Би ло би до бро има-
ти и по дат ке сни ма ња, с об зи ром на то да су 

по дру гом об ја шње њу ове по ја ве ни вои тих ен-
зи ма ви ши у ср цу у то до ба да на, па би исто-
вет ни ин фарк ти ми о кар да са мо још ви ше њих 
осло бо ди ли.

У сва ком слу ча ју, ово ве ро ват но вре ди пра-
ти ти. ср цу је, ме ђу тим, пи ће на ср цу. Већ не-
ко вре ме уве ћа ва се број до ка за да уно ше ње 
ал ко хо ла шти ти од ср ча них обо ље ња, чак и да 
ал ко хол по ма же ср цу у оном ни воу у ком је за 
оста так те ла опа сан.

У ис тра жи ва њу на пре ко 40.000 по је ди на-
ца, они ко ји су се у пот пу но сти ли ши ли кон зу-
ми ра ња ал ко хо ла има ли су нај ве ћи ри зик од 
ко ро нар них ср ча них обо ље ња (ксО). „Ри зич но 
уно ше ње ал ко хо ла сто ји у ве зи с ума ње ном ве-
ро ват но ћом ксО на кон над зи ра ња (у сми слу 
да се о њи ма во ди ра чу на, прим. прев.) со ци о-
де мо граф ских, пси хи ја триј ских и за ви снич ких 
фак то ра ри зи ка”, за кљу чу ју ауто ри.

Ме ђу тим, у са оп ште њу за штам пу при ме ћу је 
се да би стан дар ди ри зич ног уно ше ња ал ко-
хо ла ве ро ват но об у хва ти ли ве ли ки број од ра-

слих евро пља на. У де се то го ди шњем пе ри о ду 
од 1996. до 2007. швед ски здрав стве ни си-
стем знат но је про ши рио при ме ну на до ка зи-
ма за сно ва них по сту па ка у ле че њу ин фарк та 
ми о кар да. ис ход? сто па смрт но сти ових па-
ци је на та по ка за ла је ста лан тренд опа да ња.

до ка зи де лу ју – ко би ре као?   •

ЦР Вен ка сТи ЧеР нО Биљ – Чер но-
биљ је на ро чи то по го дио пти це с цр вен ка-
стим пер јем!

Увр ну то, али очи глед но исти ни то. Од ре ђе-
на вр ста бо је пер ја, фе о ме ла нин (цр вен ка-
ста бо ја), зах те ва упо тре бу хе ми ка ли је зва не 
глу та ти он. Глу та ти он је уз то од су штин ске ва-
жно сти за не у тра ли са ње мо ле ку ла ре ак тив-
ног ки се о ни ка, а вр сте с ре ак тив ним ки се о-
ни ком  у не ку ру ку по ка зу ју ка ко ра ди ја ци ја 
на но си ште ту.

Јер, ста вља ју ћи мно го глу та ти о на у пер је ле-
пог из гле да, пти це се ста вља ју у ве ћу опа сност 
ште те ко ју иза зи ва зра че ње.   •
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иЗУМиРе Ли кУРЗиВ – да ли је ис ко-
ше но пи са ње мр тво? не жу ри те са за кључ ком. 
да на шња де ца (а још ви ше су тра шња) не ће би-
ти, сва ка ко, ка дра да чи та ју ста ре ру ко пи се на-
пи са не кур зи вом. Мо ра мо ли због то га већ са-
да се би да чу па мо ко су?

сва ких не ко ли ко го ди на обе ло да ни се пред-
ви ђа ње да ће кур зив но пи смо за у век иш че зну-
ти. ни је зач ко љи ца у то ме да ли ће се убу ду ће 
ко ри сти ти са мо је дан или мно штво об ли ка по-
ме ну тог на чи на пи са ња. кур зив је стар ко ли-
ко и пр ве чо ве ко ве шкра бо ти не на пе ћин ским 
зи до ви ма ка да је по ку ша вао да на цр та би зо-
на. У по то њим вре ме ни ма је, ма ње-ви ше, ме-
њан и до те ри ван у свим ци ви ли за ци ја ма и код 
свих на ро да. али кур зив је, у сва ком слу ча ју, 
на за ла ску, за хва љу ју ћи по нај ви ше ку ца њу на 
сва ко ја ким ска ла ме ри ја ма – да на шњим и бу-
ду ћим ра чу на ри ма. Мо жда је пи са ње ру ком, 
та ко ђе, угро же но, зар не?   •

и мајмуни се љубе
За што се же на и му шка рац љу бе?
Од го нет ка се кри је усна ма ко је ћу те.
Пр во, усне код чо ве ка раз ли ку ју се од свих 

оста лих жи во ти ња за то што су из о кре ну те 
(пре вр ну те) ка спо ља.

дру го, чо век ни је је ди на вр ста ко ја упра-
жња ва љу бље ње. Ве ли ки мај му ни, та ко ђе, 
при љу бљу ју јед ни ма дру ги ма уста да из ра зе 
сво је оду ше вље ње, на кло ност и по ми ре ње.

Тре ће, на уч ни ци ни су си гур ни због че га се 
љу ди љу бе; по је ди ни прет по ста вља ју да је то 
по сле ди ца дав них на ви ка у хра ње њу. да ва-
ње хра не и прет ход но жва ка ње у ро ди тељ-
ским усти ма (у по је ди ним кул ту ра ма) под у ча-
ва одој чад да спа ја њем уса на ис ка зу ју сво ју 
љу бав.   •

ЧиП неБОдеР – ком па ни ја ин тел уна пре-
ди ла је про из вод њу чи по ва увев ши тро ди мен-
зи о нал не тран зи сто ре (Tri-Ga te) ко ји лич не и 
та блич не ра чу на ре и па мет не те ле фо не чи не 
бр жим и енер гет ски ште дљи ви јим. То се за-

сни ва на ко ри шће њу нај но ви је 22-на но ме тар-
ске тех но ло ги је. По ме ну та тех но ло ги ја ће омо-
гу ћи ти из ра ду тран зи сто ра ко ји су бр жи, ма њи 
и де ло твор ни ји. на и ме, за 37 од сто над ма ши-
ће у бр зи ни по сто је ће дво ди мен зи о нал не (32-
на но ме тар ски про цес), тро ши ће дво стру ко ма-
ње стру је и би ће јев ти ни ји.

Пра вље ње чи по ва ко ји стре ме увис на ли ку је 
зи да њу не бо де ра – по ма же да се ста ви ви ше 
тран зи сто ра, уз исту гу сти ну и ве ли чи ну. По-
ред то га, настављa се ис пу ња ва ње пред ви ђа-
ња Гор до на Му ра, јед ног од дво ји це осни ва ча 
ком па ни је, по ко јем се број тран зи сто ра на чи-
пу удво стру ча ва сва ке две го ди не.   •

не ПРе ПО Зна ТљиВ сВеТ – на ста ве ли 
се да на шњи то ко ви, до 2050. го ди не наш свет 
по ста ће не пре по зна тљив, упо зо рио је Џеј сон 
клеј из удру же ња „ди вљи свет”. из гле да да 
свет ка кав зна мо не че ка пре ви ше ле па бу дућ-
ност. Глав не не во ље ле же у ра сту ста нов ни-
штва и бор би за си ро ви не и из во ре, што би за 
че тр де се так го ди на тре ба ло до ве сти до пот-
пу не про ме не. Го ди не 2050. број ста нов ни ка 
из но си ће де вет ми ли јар диа а нај ве ћи раст до-
го ди ће се у си ро ма шним зе мља ма. да би се 
на хра ни ла то ли ко уста, у сле де ће че ти ри де-
це ни је тре ба ло би про из ве сти хра не ко ли ко 
и у ми ну лих осам хи ља да го ди на.   •
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Мозак све мањи
сма њу је ли се наш мо зак?
Ве ли ки мо зак (си во пу ње ње у ло ба њи) 

омо гу ћи ло је чо ве ку да рас пе тља број не за-
пе тља не за го нет ке, да сми сли сло же ни је-
зик и да, мо жда, из гра ди ци ви ли за ци ју ка-
кву зна мо. За то уз не ми ре ње иза зо ве 
сва ка на уч на из ја ва да он по ста је све 
ма њи. а тек да се то од и гра ва пу них 
20.000 го ди на!

Међу јавом (сном)
код са вре ме ног чо ве ка мо зак је око де-

сет од сто ве ћи не го код кро ма њон ског ко ји 
је жи вео у пе ћи на ма пре 20.000-30.000 го-
ди на. сти сни те пе сни цу, за ми сли те да сте 
укло ни ли ма ли и до ма ли прст и тај део ша ке 
и схва ти ће те шта смо (и ко ли ко смо) у ме ђу-
вре ме ну из гу би ли. али то не зна чи да смо за-
глу пе ли, на про тив.

ан тро по лог Бра јан Хе јр, с дјук уни вер зи те-
та (сад), сма тра да је ма њи мо зак по сре дан 
знак да смо ин те ли гент ни ји. и то је уста но вио 

про у ча ва ју ћи две вр сте мај му на – шим пан зе 
и бо но бо, ве о ма слич не љу ди ма.

По то њи се од ли ку ју ма њим мо згом, али  ус-
по ста вља ју бли ски је ве зе и бо ље се сна ла зе 
ка да ва ља рас по де ли ти ма ње хра не ко ја је 
ра штр ка на.   •

сВУда Вас ВРеБа ГљиВиЦа – не-
по зна та вр ста ме ка них гљи ви ца от кри ве на 
је про те клих да на ши ром све та. ко ли ко је 
опа сна?

на уч ни ци још не ма ју од го вор, али под се ћа-
ју да је то исто као ка да би сте про на шли чо-
ве ка без ијед не ко сти! Још ви ше збу њу је то 
што се сре ће у раз ли чи тим сре ди на ма – од 
ку ку ру зних по ља пре ко сум пор них из во ра до 
мор ског му ља. 

и на по слет ку – раз ли ку је се од свих по сто-
је ћих до са да про у че них. Ма ју шни ми кро ор-
га ни зам је два до сти же у преч ни ку три до пет 
ми кро на (хи ља ди ти део ми ли ме тра), што је 
20-30 пу та та ње од људ ске вла си!   •

Папирни мобилни
У ка на ди су на пра ви ли пр ви са ви тљи ви па-

мет ни те ле фон од елек трон ског па пи ра, ујед-
но на зван па пир ни ра чу нар. Па пир фон по зи ва 
и при ма по зи ве, пу шта му зи ку и слу жи за чи-
та ње елек трон ских књи га. и при ла го ђа ва се 
об ли ку ко ри сни ко вог џе па или тор би це.

Уре ђај има тан ко слој ни са ви тљи ви екран 
ди ја го на ле 9,5 сан ти ме та ра, ис под ко јег је 
са ви тљи во штам па но ко ло са сен зо ри ма от-
пор ним на са ви ја ње. То зна чи да на пра ва 
пре по зна је раз ли чи те вр сте пре кла па ња ко-
је пре тва ра у раз не рад не по ступ ке (пре гле-
да ње ме ни ја, по зи ва ње, би ра ње пе са ма или 
из во ђе ње не ке дру ге функ ци је). Угра ђе на му 
је сво је вр сна та бла за пи са ње по екра ну.

По ме ну та елек трон ска спра ва ра ди и као 
пар чен це ин тер ак тив ног па пи ра: са ви је се да 

бу де мо бил ни, на пра ве му зеч је уши да би се 
окре та ле стра не или пи ше те по ње му олов-
ком. Осми сли ли су га ис тра жи ва чи из Ла бо-
ра то ри је људ ске ме ди је Уни вер зи те та квинс 
(ка на да).   •

ОБРа ЗО Ва ње ЗБЛи Жа Ва – љу ди се 
обич но вен ча ва ју с они ма слич ног ни воа обра-
зо ва ња, али је те шко утвр ди ти шта до то га до-
во ди. У пи та њу би мо гла би ти при влач ност пре-
ма они ма слич ног обра зо ва ња, мо гла би би ти 
чи ње ни ца да бу ду ће брач не дру го ве упо зна је-
мо у шко ли, да нам обра зо ва ње пред о дре ђу је 
слич не по сло ве итд.

сре ћом, је дан док то ранд је од ре дио иде ал-
ну по пу ла ци ју за од го вор на ово пи та ње: филм-
ске зве зде (аутор је глу мац у по во ју). има мо 
ло ше ве сти за оне ко ји се усред сре ђу ју на ин-
те лек ту а ли за ци ју глу ме, бу ду ћи да успех не ке 
филм ске зве зде ни је ни у ка квој ве зи с ње ним 
обра зо ва њем. ипак, до бре ве сти за оне ко ји 
брак во ле да ви де као су срет дво је љу ди јед на-
ких ин те лек ту ал них спо соб но сти – зве зде се 
вен ча ва ју с осо ба ма слич ног обра зо ва ња.   •

УБи Ја иХ ХРа на – Биљ ке су се на ме ра-
чи ле да те сре де, ако си гу се ни ца. не ке има ју 
ма ле ор га не ко ји лу че од брам бе не хе ми ка ли-
је што ири ти ра ју или оште те ор га ни зме ко ји их 
је ду. али их гу се ни це Man du ca sex ta је ду не-
ка жње но. Бар у то ку је де ња. Мра ви гра бљив-
ци, ме ђу тим, ко ри сте ми рис ко ји ства ра ју ове 
хе ми ка ли је да би про на шли гу се ни це и по је-
ли их.   •

секс у космосу: 
њет или Yes?
ко ме се при кло ни ти: Ру си одре ши то ка жу да 

га ни је би ло, аме ри кан ци за го нет но ћу те?
Пр ви су из ја ви ли: ни је дан наш (и со вјет ски) 

ко смо на ут ни је имао сек су ал ни од нос у ко смо-
су, по ри чу ћи сва ко ја ка на га ђа ња! За то вре ме 
дру ги за го нет но ћу те, што под гре ва гла си не.

По сма тра но с прак тич не тач ке, пол ни од-
но си су мо гли пр ви пут да бу ду упра жња ва ни 
под де ло ва њем сла бе гра ви та ци је тек ка да је 
по ле тео „све мир ски так си” (spa ce shut tle). За-
што? За то што је има ло про сто ра (све мир ски 
со би чак). а за то је тре ба ло у по чет ку ис пу ни-
ти ода бра ти ме шо ви ту по са ду.

У Ме ђу на род ној све мир ској ста ни ци усло ви 
бо рав ка су по бољ ша ни. Оту да су го вор ка ња 
уче ста ла, али ни јед но ни је зва нич но по твр ђе-
но. са мо је дан брач ни пар ле тео је 1991. го-
ди не, а за дру ги се на ве ли ко на га ђа да је то 
ра дио у то ку зе маљ ских при пре ма. Хо мо сек су-
ал не ве зе се ис кљу чу ју, јер ни за јед ног астро-
на у та то утвр ђе но да је та квих скло но сти.

По ку шај те да за ми сли те ка ко би из гле дао 
пол ни чин у мал те не бес те жин ском ста њу: 
му шко и жен ско би јед но око дру гог до слов-
це об ле та ли (леб де ли), на сто је ћи да се не ка-
ко спо је, што упу ћу је на за кљу чак да би не ким 
чвр стим и рас те гљи вим по ја сом мо ра ли да бу-
ду об ујм ље ни.

да не по ми ње мо да је му шка рац, због сни-
же ња крв ног при ти ска, из ло жен от ка зу укру-
ће но сти. на сре ћу, да нас по сто је ле ко ви ко ји 
по спе шу ју про ток кр ви.   •



сТанкО сТОЈиљкОВић

За што „фи зи ча ри го не си ме три ју као 
што лу та ли це у пу сти њи го не при ви ђе-
ње ко је из ми че”? ка кву то не до ку чи ву 
тај ну она скри ва? 

Тра га ју ћи за од го нет ком на на ве де на 
и још не ко ли ка пи та ња, обра ти ли смо 
се проф. др не ма њи ка ло пе ру са ка-
ли фор ниј ског уни вер зи те та у деј ви су 
(сад), јед ном од нај ве ћих свет ских ко-
смо ло га.

наш са го вор ник је 1987. ди пло ми-
рао у но вом са ду и од мах се оти снуо у 
свет. Пет го ди на доц ни је док то ри рао је у 
сад, пре да вао на не ко ли ко аме рич ких 
и ка над ских уни вер зи те та, из ве сно вре-
ме про вео у ЦеРн-у (европ ски цен тар 
за ну кле ар на ис тра жи ва ња), а од 2002. 
се скра сио на углед ном ка ли фор ниј ском 
уни вер зи те ту у деј ви су. Об ја вио је ви ше 
од 90 на уч них ра до ва (пре ко 4.700 пу та 
ци ти ра ни), је дан је од за чет ни ка фи зи-
ке и ко смо ло ги је све то ва-мем бра на (по-
сто је у бес ко нач но ве ли ким до дат ним 
ди мен зи ја ма про сто ра) и тво рац те о ри је 
ве о ма ла ких че сти ца ак си о на (кан ди да-
ти за об ја шње ње по ре кла там не енер ги је 
и там не ма те ри је).

кад се не ба ви фи зи ком, ка ко ка же, 
вре ме про во ди за ба вља ју ћи по ро ди цу 
– су пру гу Ми ро сла ву, је да на е сто го ди-
шњег си на сте фа на не ма њу и де ве то го-
ди шњу кћер ку со фи ју иси до ру. а пр ви 
од го вор гла си:

„си ме три је у фи зи ци обе ле жа ва ју по-
ја ве да фи зич ки си сте ми не за ви се од 
усло ва по сма тра ња и ста ња по сма тра-

ча. Зна чи, ако раз ли чи ти по сма тра-
чи про у ча ва ју не ки фи зич ки си стем 
под вр ло раз ли чи тим усло ви ма, они ће 
утвр ди ти пот пу но исте осо би не си сте-
ма, без об зи ра на про ме не у де та љи ма 
по сма тра ња и ме ре ња. По сле ди це си-
ме три ја су пра вил но сти у по на ша њу 
фи зич ког си сте ма, као ре ци мо за ко ни 
одр жа ња од ре ђе них ве ли чи на или по-
на вља ње ко пи ја еле мен тар них че сти ца 
у при ро ди. си ме три је због то га игра-
ју уло гу ’ор га ни за ци о ног прин ци па’ 
ис тра жи ва ња, ко ји омо гу ћу је ис тра-
жи ва чу да по ста ви јед но став не и ја сне 
прав це ис пи ти ва ња. сто га, уко ли ко си-
ме три је вла да ју фи зич ким про це сом, 
фи зи чар мо же да иг но ри ше огро ман 
број не бит них де та ља и бр же и ефи ка-
сни је пре по зна основ не аспек те фи зич-
ких за ко на.

Украт ко, си ме три је чи не фи зич ки за-
кон пре по зна тљи вим и лак шим за от-
кри ва ње и фор му ли са ње.

си ме три је до зво ља ва ју да се основ-
ни за ко ни фи зи ке мо гу сро чи ти крат-
ко и ја сно. Мо жда је њи хо ва основ на и 
на ма још не до ку чи ва тај на да су не што 
на лик ’гра ма тич ким пра ви ли ма’ је зи ка 
при ро де.”

ако је у пр вим тре ну ци ма по ста ња 
(„Ве ли ки пра сак”) вла да ла су пер си-
ме три ја, ка да је и ку да она иш че зла? 
су пер си ме три ја је иде ја да се фун да-
мен тал не че сти це у при ро ди по ја вљу-
ју „спа ре не” по спи ну. спин је осо би на 
основ них еле ме на та квант но-ме ха нич ке 
ма те ри је и уоп шта ва по јам уга о не ко ли-
чи не кре та ња кла сич не ме ха ни ке (чи је 
је очу ва ње, ре ци мо, фун да мен тал ни за-

кон кла сич не фи зи ке, и по знат је би ло 
ком гле да о цу кли зач ких так ми че ња као 
по ја ва да ако кли за чи ца при вла чи ру-
ке ка те лу по чи ње да се вр ти све бр же). 
си ћу шне че сти це, под врг ну те Ло рен-
цо вој (но бе ло вац Хен дрик Ло ренц) си-
ме три ји, има ју фун да мен тал ни „мо ме-
нат обр та ња” ко ји, опет због Ло рен цо ве 
си ме три је, мо же са мо да бу де по ло ви на 
не ког це лог бро ја.

Та ко, ре ци мо, за кван те све тло сти, фо-
то не, спин је је ди ни ца, док је за кван-
те ма те ри је, елек тро не и квар ко ве, спин 
јед на по ло ви на. Че сти це раз ли чи тог 
спи на има ју ве о ма раз ли чи те фун да мен-
тал не осо би не, а су пер си ме три ја је за-
сно ва на на прет по став ци да је та „спин-
ска дис кри ми на ци ја” не при род на и да 
све че сти це има ју сво је спин ске парт-
не ре – ре ци мо, уз фо тон до ла зи фо ти но, 
са спи ном од јед не по ло ви не, а елек тро-
ни су спа ре ни са се лек тро ни ма, чи ји је 
спин ну ла.

Раз лог за уво ђе ње су пер си ме три је је 
дра ма тич но по јед но ста вље ње опи са ме-
ђу де ло ва ња из ме ђу фун да мен тал них 
че сти ца у при ро ди и, мо жда, мо гућ но-
сти лак шег ује ди ње ња свих основ них 
при род них си ла, укљу чу ју ћи гра ви та-
ци ју. кон крет но, су пер си ме три ја је на-
чин да се раз у ме из ме ре на ди хо то ми-
ја из ме ђу фун да мен тал них кон стан ти 
спре ге ко је ме ре сна гу раз ли чи тих си ла 
и, та ко ђе, за што је гра ви та ци ја сла би-
ја од елек тро маг нет не си ле за це лих 36 
ре до ва ве ли чи не. 

Ме ђу тим до са да не ма мо ди рек тан 
до каз да је су пер си ме три ја је дан од те-
ме ља све та. Зна чи, ако она за и ста по-
сто ји, вр ло је до бро скри ве на од свих 

до са да шњих по ку ша ја ме ре ња ди рект-
них по сле ди ца. дру гим ре чи ма, су пер-
си ме три ја мо ра би ти на ру ше на на не ки 
на чин, та ко да су сви спин ски парт не-
ри нор мал не ма те ри је пре ви ше те шки 
и, сто га, енер гет ски не до ступ ни до са-
да шњим ди рект ним по тра га ма. Они су, 
мо жда, део там не ма те ри је у све ми ру… 
но, то још не зна мо. Шан се да на у чи-
мо ви ше по мо ћу Ве ли ког ха дрон ског 
су да ра ча (ЛХЦ) у Же не ви, из ван ред не 
су. По треб но је још ма ло вре ме на и стр-
пље ња.

да ли је на че ло (прин цип) си ме три је 
све ва же ће у све ко ли ком ко смо су? То 
је вр ло ду бо ко пи та ње на ко је ни је ла-
ко да ти кра так и јед но ста ван од го вор. 
Ми не зна мо ко ли ко је по ја ва си ме три ја 
уни вер зал на. Оно што зна мо, ме ђу тим, 
је сте да су до са да ње па ра диг мат ске про-
ме не у фи зи ци увек би ле за цр та не фор-
му ла ци јом но вог ви да си ме три је ко ји би 
над ра стао пре ђа шњу вер зи ју, упот пу њу-
ју ћи је и де фи ни шу ћи но ве по ја ве и но ве 
прав це ис тра жи ва ња.

Зна чи, прин цип си ме три је се до са да 
по ка зао као не из мер но дра го цен по јам 
у ис тра жи ва њу при ро де, јер смо без си-
ме три ја го то во бес по моћ ни да пре по-
зна мо за ко не при ро де. слич но не ко ме 
ко је за тво рен у по пу но мрач ној и ути-
ша ној про сто ри ји, без мо гућ но сти да 
пред ви ди да ли му је из лаз ис пред но-
са или ки ло ме три ма да ле ко… да ли је 
иде ја си ме три је све ва же ћа или ни је, не 
мо же мо да про су ди мо. но, у на шем је 
ин те ре су да на ђе мо што је ви ше мо гу-
ће раз ли чи тих си ме три ја и њи хо вих по-
сле ди ца.

Шта то оне мо гу ћу је да си ме три ја и аси-
ме три ја по сто је јед на не за ви сно од дру-
ге? си ме три ја је пре ци зно де фи ни сан 
по јам ко ји обе ле жа ва пра вил но сти у по-
на ша њу фи зич ког си сте ма. аси ме три ја 
је, са ма по се би, ма ње пре ци зно де фи ни-
сан тер мин, и по ста је ко ри стан по јам тек 
ка да се под њи ме под ра зу ме ва „не до ста-
так си ме три је”. У том сми слу, си ме три ја 
и аси ме три ја су ло гич ке су прот но сти, и 
за то не раз дво ји ве.

У ка квој су тај ној спре зи си ме три ја и 
аси ме три ја? са ма по се би иде ја „аси-
ме три је” ни је на ро чи то ко ри сна. У 
скло пу са си ме три јом, она мо же да по-
ста не ко ри сна ако се њо ме озна ча ва не-
до ста так оче ки ва не си ме три је. Ре ци-
мо, у слу ча ју да се при ме ти да енер ги ја 
не ког си сте ма ни је очу ва на, а тај за кон 

очу ва ња оче ку је мо због си ме три је вре-
мен ске не за ви сно сти (не за ви сност ста-
ња си сте ма од тре нут ка по сма тра ња), 
мо гли би смо да за кљу чи мо да је та си-
ме три ја на ру ше на на на ки на чин. кон-
крет но, прет по став ка би би ла да смо у 
пре гле ду си сте ма пре ви де ли не ко ње го-
во ме ђу деј ство са око ли ном, због ко га 
би си стем мо гао да ме ња енер ги ју. или, 
ре ци мо, у устрој ству стан дард ног мо де-
ла фи зи ке еле мен тар них че сти ца, има-
мо при мер на ру ше не си ме три је та ко-
зва ног сла бог сек то ра.

на и ме, успе шни мо де ли ме ђу де ло-
ва ња еле мен тар них са сто ја ка ма те ри-
је за сно ва ни су на из ме на ма фун да-
мен тал них бо зо на, слич них кван ти ма 
све тло сти, фо то ни ма, ко ји су опи са ни 
та ко зва ним ло кал ним ка ли бра ци о ним 
те о ри ја ма. У овим те о ри ја ма ме ђу деј-
ства се кон тро ли шу ло кал ним си ме три-
ја ма фа зних по ма ка, ко ји уоп шта ва ју 
стан дард ну фа зну си ме три ју у квант ној 
ме ха ни ци. ако су та кве ло кал не си ме-
три је ег закт не, бо зо ни чи јом се раз ме-
ном оба вља ме ђу деј ство, мо ра ју да бу ду 
ре ла ти ви стич ки, без ма се ми ро ва ња, и 
сто га би ме ђу деј ства ко ја они иза зи ва ју 
би ла нео гра ни че ног до ме та. 

Ме ђу тим, ми зна мо да су „сла бе” си-
ле вр ло крат ког до ме та, и не про сти ру 
се да ље од ну кле ар ног је згра. сто га, бо-
зо ни ко ји их пре но се мо ра ју би ти те шки 
и „ле њи”. За то су сла бе фа зне си ме три-
је спон та но на ру ше не, уз по моћ хи по-
те тич ке Хигс че сти це, ко ја се кон ден зу-
је у ва ку у му слич но као во де на па ра на 
хлад ној ча ши у лет њој ба шти. Хиг сов 
кон ден зат на ру ша ва си ме три је и чи ни 
бо зо не ме ђу де ло ва ња те шким.

Ва жи ли то, мо жда, у све ту квар ко ва 
– са сто ја ка про то на и не у тро на – у ко-
је на уч ни ци ни нај моћ ни јим уве ћа њем 
ни су про др ли? на рав но. Ма да Хиг со ву 
че сти цу ни смо још от кри ли ди рект но, 
оче ку је мо да ће мо у ЛХЦ-у на ћи њу или 
не ки ком пли ко ва ни ји сек тор ко ји игра 
слич ну уло гу.

из ко јих раз ло га све основ не че сти-
це не ма ју сво је пар ња ке – ан ти че сти-
це? ка ко се то об ја шња ва? све че сти це 
има ју сво је ан ти че сти це. То је ди рект на 
по твр да спе ци јал не те о ри је ре ла тив но-
сти и ре ла ти ви стич ке Ло рен цо ве си ме-
три је, спрег ну те с квант ном ме ха ни ком. 
Је ди но се не ке ан ти че сти це не раз ли ку-
ју од че сти ца! Ре ци мо, кван ти све тло сти 
фо то ни су са ми се би ан ти че сти це, јер 
не ма ју ни ка квих ин трин сич ки очу ва них 

06  ПОЛиТика, 16. МаЈ 2011. ПОЛиТика, 16. МаЈ 2011.  07н а У к а / и н Ф О Р М а Т и к а / Т е Х н О Л О Г и Ј а н а У к а / и н Ф О Р М а Т и к а / Т е Х н О Л О Г и Ј а

Стандардне честице

Хигс

Кваркови Лептони

Преносиоци силе

Хигсино

Суперсиметричне честице

Скваркови Слептони

Спреносиоци силе

ГРаМаТика
 језика природе
Без симетрије временске транслације не бисмо имали закон 

одржања енергије. Значи, могло би се десити да лонац 
хладне воде спонтано прокипи на угашеном штедњаку! Такав 
свет би био врло чудан, непредвидљив. Једна од последица 

била би да исти узроци имају различите последице
не ма ња ка ло пе р

си ме трич не струк ту ре су јед но став не и ла ко ра зу мљи ве, 
пред ста вља ју пу то каз ра зу ма у та ми не зна ња.

аси ме три ја по ста је ко ри стан по јам тек ка да се под 
њи ме под ра зу ме ва „не до ста так си ме три је”., ,
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ПРОФ. дР ПеТаР кОЧОВић

ка да се пре пре го ди на у днев ним 
но ви на ма по ја ви ла вест да су Же ле-
зни це ср би је пла ти ле за не ки то а лет 
на же ле знич кој ста ни ци 70.000 евра, 
по ми слио сам да не што ни је у ре ду. 
Где да то а лет, ма кар цео ре но ви ран и 
нов ко шта као лук су зни BMW 7.

не дав но сам, ме ђу тим, ви део да ја-
пан ска кло зет ска шо ља ко шта 50.000 
евра. и ту ми је не што за смр де ло. ка да 
сам ма ло бо ље раз мо трио, уве рио сам 
се да је то ма ла ла бо ра то ри ја! За про у-
ча ва ње из ме та и ури на. са став ни део је 
ра чу нар ко ји тач но ка же, на осно ву ана-
ли за по ме ну тих от па да ка, шта би то га 
да на тре ба ло да се је де и пи је, а ис по ру-
чу је и из ве штај оп штег ста ња здра вља.

То а ле ти ће би ти на ши док то ри, а 
оче ку је се да це на пад не до 100 пу та.

али то ни је све. За на но тех но ло ги-
је сте уве ли ко чу ли, зар не? Ушле су 
у нам у жи вот пре ко цр та ног фил ма 
„Фан та стич но пу то ва ње”, у ко јем се ју-
на ци во зе чо ве ко вим ве на ма у си ћу-
шним под мор ни ца ма до спе ва ју ћи та ко 
до сва ке ће ли је.

Овом тех но ло ги јом уско ро ће мо из-
ба ци ва ти ту мор и рак из на шег ор га-
ни зма. да нас се упо тре бља ва ју, до ду-
ше не што ве ће, кап су ле ко је се уно се 
у про бав ни тракт. Опре мље не су ка ме-
ра ма и ода ши ља чи ма ша љу ћи нам сли-
ку из ну тра. In tel in si de. 

из у ча ва ња днк да ле ко су од ма кла, 
то ли ко да ле ко да је пи та ње при ват но-
сти бес пред мет но. ка ко? Већ по сто је 
чи по ви у ко је је за па ко ва на све у куп на 
„ин фра струк ту ра” сва ко га од нас. Бит 
до би та. ако не што за тре ба, про чи та ће 

се са чи па и по пра ви ти. а та ко ђе „три-
кор де ром”, спра вом ве ли чи не фо то а-
па ра та, ко ја се пр ви пут по ја ви ла у ТВ 
се ри ји „Зве зда не ста зе”.

сли ке бу дућ но сти го то во по пра ви-
лу сти за ле су из да нас већ култ них фил-
мо ва. У „Зве зда ним ста за ма” (по че ла 
1966) Џин Ро ден бе ри за дао је се би за-
да так да пред ста ви две за то до ба не-
за ми сли ве ства ри: лич ни ра чу нар (PC) 
ра чу нар и те ле пор ти ра ње. Та ко је 1975. 
на стао „ал тер 8.800” (по зве зди ал тер у 
са зве жђу Орао), ма ле ни ком пју тер ко ји 
је ко ри стио ле ген дар ни ка пе тан спок.

исте го ди не Ма са чу сет ски ин сти-
тут за тех но ло ги ју (МиТ) до био је чу до 
од ма ши не ко ја је за у зи ма ла сто ти нак 
ква драт них ме та ра. да нас сва ко у ру-
ка ма др жи ра чу нар  хи ља ду пу та моћ-
ни ји, сто хи ља да пу та ма њи и ми ли он 
пу та јеф ти ни ји од иБМ 360, сме ште ног 
1965. у МиТ-ију. Ми сли мо, сва ка ко, на 
мо бил не те ле фо не. 

Мо жда је „три кор дер” и да ље ми са-
о на име ни ца, али ми ни-маг нет на ре зо-
нан ци ја се на ве ли ко про да је.

иш чи та ва ње људ ског ге но ма у гру-
бим цр та ма под ста кло је чу де сна ис-
тра жи ва ња на днк. Пред ви ђа се да ће 
уско ро да „про из ве ду” раз ли чи те ор-
га не на осно ву днк за пи са сва ке осо-
бе, учи та них у по ме ну те чи по ве. а ка да 
бу де мо до би ли ве штач ку је тру, ва жи ће 
но ви сло ган: „Ра ки ја con nec ting pe o-
ple” (ра ки ја по ве зу је љу де).

Про ши ре на ствар ност (Aug men ted 
re a lity) јед но је од че ти ри глав на под-
руч ја раз во ја, уз „ра чу нар ство у обла-
ку”, дру штве не мре же и стра те ги је 
за сно ва не на пре по зна ва њу об ли ка. 
ис тра жи ва чи са уни вер зи те та Ва шинг-
тон осми сли ли су кон такт на со чи ва ко-
ја про јек ту ју ра чу нар ску сли ку. да ли је 
то већ ви ђе но на бив шем гу вер не ру др-
жа ве ка ли фор ни је, ар нол ду Швар це-
не ге ру у „Тер ми на то ру 1”?

Пре гршт но во та ри ја до не ла је се ри-
ја „ис тра жи те љи из Ма ја ми ја”; по ред 
оста лог, про вид не екра не. Тех но ло ги ја 
про вид них OLED екра на пр ви пут је јав-
но при ка за ла ком па ни је „сам сунг”.

За хва љу ју ћи то ме ра чу на ри би ће 
тан ки као па пир, има ће кар тон ски 
оклоп и ко шта ће не ко ли ко евра. За 
јед но крат ну упо тре бу.   •

ве ли чи на ко је их опи су ју, као ре ци мо 
ма са ми ро ва ња, на е лек три са ње и та ко 
да ље. За то два јед на ка фо то на мо гу, на 
ве о ма ви со ким енер ги ја ма, да ме ђу де лу-
ју и не ста ну, про из во де ћи дру ге че сти-
це исте укуп не енер ги је (што дик ти ра 
ре ла ти ви стич ка Ло рен цо ва си ме три ја). 
За раз ли ку од њих, елек тро ни има ју сво-
ју ан ти че сти цу ко ја је раз ли чи та, по што 
има ју на е лек три са ње. да би елек трон, 
с не га тив ним на е лек три са њем, мо гао 
да не ста не при ли ком ме ђу де ло ва ња, он 
мо ра да се су да ри са че сти цом пот пу но 
исте ма се али по зи тив ног на е лек три са-
ња и су прот ног спи на. Тај „су прот ни” 
елек трон је по зи трон, и ани хи ли ра ју ћи 
са њи ме елек трон мо же да про из ве де ра-
ди ја ци ју.

ко ли ко ви до ва си ме три је се сре ће у 
при ро ди? ко ли ко год нам пад не на па-
мет. Ша лу на стра ну, ко ри сна кла си фи-
ка ци ја си ме три ја у фун да мен тал ној фи-
зи ци је на про стор но-вре мен ске (као 
ре ла ти ви стич ка си ме три ја или су пер си-
ме три ја) – ко је ка жу да ево лу ци ја си сте-
ма не за ви си од ста ња по сма тра ча и као 
по сле ди цу да ју за ко не одр жа ња екс тен-
зив них ка рак те ри сти ка си сте ма (енер-
ги је, мо мен та ко ли чи не кре та ња и та ко 
да ље) и уну тра шње (ре ци мо, фа зне си-
ме три је квант не ме ха ни ке) – ко је го во ре 
о кон крет ним струк тур ним осо би на ма 
си сте ма. По то ње мо гу би ти гло бал не, где 
су фа зни по ме ра ји сву да исти, и по мо ћу 
ко јих се об ја шња ва ју ре пли ка ци је не ких 
че сти ца, као ре ци мо изо спин ска (при-
бли жна) си ме три ја, или ло кал не, где су 
фа зни по ма ци раз ли чи ти на раз ли чи тим 
ме сти ма и у раз ли чи тим тре ну ци ма, ко-
ји ма се опи су ју ме ђу де ло ва ња из ме ђу 
че сти ца, као ре ци мо елек тро маг не ти зам 
или гра ви та ци ја.

Уоп ште но го во ре ћи, све кон крет не си-
ме три је ко је ко ри сти мо у фи зи ци на ла зе 
сво је ме сто у овој кла си фи ка ци ји.

ка кве би по сле ди це про ис те кле без 
си ме три је у вре ме ну? да ли би исти 
узро ци има ли да нас јед не, а су тра дру-
ге? Без си ме три је вре мен ске тран сла-
ци је не би смо има ли за кон одр жа ња 
енер ги је. Зна чи, мо гло би се де си ти да 
ло нац хлад не во де спон та но про ки пи на 
уга ше ном штед ња ку! Та кав свет би био 
вр ло чу дан, не пред ви дљив. Јед на од по-
сле ди ца би би ла да исти узро ци има ју 
раз ли чи те по сле ди це…

сре ћа је што наш свет ни је та кав, јер 
без вре мен ске си ме три је те шко да би смо 
уочи ли моћ на уч ног ме то да! 

Због че га је си ме три ја то ли ко угод на 
оку да јој ства ра о ци нео ду стај но стре-
ме (Ге те)? За то што по јед но ста вљу је! 
си ме трич не струк ту ре су јед но став не и 
ла ко ра зу мљи ве, и пред ста вља ју си гур-
ну, по но вљи ву, ре фе рент ну тач ку, као 
пу то каз ра зу ма у та ми не зна ња.   •
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дР РаЈкО ЂУРић

Ма да је свет све бо га ти ји, све че шће 
и гла сни је чу је се пи та ње: Од че га ће мо 
жи ве ти су тра?

нај гла сни ји су они ко ји ма Зе мљи-
на ку гла из гле да као ја бу ка ко ја се мо-
же др жа ти у ша ци. на уч ни ци, стал но 
за гле да ни у свет, ову „чу до ви шно ле пу 
књи гу” – чи ја пр ва стра ни ца по чи ње 
об ја вом да чо век мо же у ње му до тле жи-
ве ти док га бу де во лео и умео да са чу ва 
из вор ра до сти и сре ће – про пу сти ли су 
то пи та ње кроз раз не при зме и ука за ли 
на да на шње пла не тар не про бле ме.

Број ста нов ни ка је пр ви про блем. не-
мач ки ин сти тут у Ха но ве ру об ја вио је 
про шлог ме се ца да „ча сов ник свет ског 
ста нов ни штва” по ка зу је да се сва ке се-
кун де број ста нов ни ка на Зе мљи по ве-
ћа ва за 2,63 чо ве ка. DSW, ка ко гла си 
скра ће ни на зив тог ин сти ту та, на вео је 
у са оп ште њу да ће сре ди ном ове го ди не 
на на шој пла не ти би ти се дам ми ли јар-
ди љу ди; 2025 – осам, а из ме ђу 2046. и 
2050 – де вет ми ли јар ди и 200 ми ли о на.

Оп ти ми сти ка жу да то не тре ба да бу де 
из вор стра ха. ако је чо век оди ста „на ше 
нај ве ће бо гат ство” а Зе мља – ко ја мо же 
би ти „врт жи во та” за 30 ми ли јар ди љу ди 
– сво ји на це лог чо ве чан ства, он да би бо-
гат ство све та у љу ди ма тре ба ло да се до-
жи ви као нај леп ши дар Бо га и при ро де.

Пе си ми сти ко ји ми сле, та ко ђе, гло бал-
но, али су увек не за до вољ ни по сто је ћим 
све том, ту ма че те број ке као до каз да је 
„про паст све та” већ на ви ди ку, а ра си сти 
и шо ви ни сти – ко ји су, по ре чи ма јед-

ног европ ског књи жев ни ка, и у тре нут ку 
ства ра ња ро ђе не де це оп хр ва ни „бри гом 
о сво јој ра си, свој на ци ји и отаџ би ни” – 
ту ма че то као прет њу „вла сти тој ра си” и 
„вла сти том на ро ду”. 

де мо граф ски по да ци су, до ду ше, не-
ис цр пан из вор и раз лог за ту бри гу, ко-
ју је као фе но мен ма е страл но опи сао и 
об ја снио че хо сло вач ки фи ло зоф Јан Па-
точ ка (1907–1977) у свом есе ју „Бри га 
за ду шу”. на и ме, у ази ји ће 2050. го ди-
не жи ве ти пет ми ли јар ди и 230 ми ли о на 
љу ди, афри ка ће има ти бли зу две ми ли-
јар де, а цео аме рич ки кон ти нент ми ли-
јар ду и 180 ми ли о на. Пре ма де мо граф-
ским пред ви ђа њи ма, број ста нов ни ка 
сма њи ће се са мо у евро пи, у ко јој ће по-
ло ви ном ве ка жи ве ти око 90 ми ли о на, 
а на те ри то ри ји Оке а ни је и аустра ли је 
би ће око 58 ми ли о на љу ди.

де мо граф ске прог но зе о бро ју ста нов-
ни ка у 2050. у Бу гар ској, Ру му ни ји, ср-
би ји, Мол да ви ји, Бо сни и Хер це го ви ни 
де лу ју као аларм но све тло. ако се у тим 
др жа ва ма не пре ду зму већ да нас од го-
ва ра ју ће ме ре, он да ће сре ди ном сто ле-
ћа на сту пи ти ка та стро фал не по сле ди це 
„бе ле ку ге”, ка ко про ис ти че из овог пла-
не тар ног ис тра жи ва ња. 

У шу ми број ки још две су као аларм но 
зво но. Пр ви по да так гла си: број осо ба 
ста ри јих од 60 го ди на, ко јих је да нас 673 

ми ли о на, до сти ћи ће 2050. две ми ли јар-
де. дру ги по да так, не ма ње за бри ња ва ју-
ћи, по ка зу је да ће по ло ви ном ве ка у 50 
нај си ро ма шни јих зе ма ља све та жи ве ти 
ми ли јар да и 700 ми ли о на љу ди. 

да бу дућ ност чо ве чан ства не би по-
ста ла „ру ски ру лет”, на уч ни ци свет ског 
гла са су је дин стве ни у ми шље њу да се 
мо ра ју ре ша ва ти про бле ми но вих из во-
ра хра не и енер ги је, у скла ду с но вом на-
уч ном фор му лом ко ја гла си: „Ре сур си не 
по сто је. Они се ства ра ју!”

У скла ду с том но вом фор му лом, на уч-
ни ци уве ли ко при пре ма ју про гра ме за 
„ду бо ко ора ње” мо ра и оке а на и уз га ја-
ње но вих кул ту ра и пло до ва на њи хо ви-
ма ду би на ма. 

сле де ће пи та ње у хо ри зон ту свет ског 
ми шље ња и пла не тар ног ис тра жи ва ња 
је сте кли ма (и кли мат ске про ме не).

но ве ма пе на ко ји ма је уцр та на бу-
дућ ност све та за сле де ћих 300 го ди на 
са др же вр ло пре ци зне, ал фа бет ски по-
ре ђа не, по дат ке о свим по ме ну тим и ра-
зним дру гим пи та њи ма ко ја до ти чу го-
то во све обла сти жи во та. Ми сао во ди ља 
мно го број них ти мо ва на уч ни ка ко ји су 
пра ви ли но ве ма пе све та, гла си: „сву да 
на све ту жи вот је ор га ни зо ван на истим 
прин ци пи ма!”

има ју ћи у ви ду му дрост да се прин ци-
па др же ум ни и ка рак тер ни љу ди, а без-
ум ни и бес ка рак тер ни их ко ри сте као 
ко ње за ја ха ње, на уч ни ци по ру чу ју да су 
по ну ди ли љу ди ма зна ња о све ту као на 
дла ну да на ша пла не та не би би ла и да ље 
„ја бу ка” у ша ци моћ ни ка.

По што је исто риј ско ис ку ство по твр-
ди ло да „лав ла ву не по су ђу је зу бе”, а 
на уч но зна ње до би ја све ви ше на зна-
ча ју, сма тра се да је нео п ход но ство ри-
ти „свет ску ре пу бли ку ума” ко ја ће би ти 
про тив те жа пла не тар ној си ли. Уко ли ко 
се не оси гу ра да 21. век по ста не век ми-
ра, са рад ње и со ли дар но сти, но ве ма пе 
све та мо гле би се бр зо и ла ко пре тво ри-
ти у ма пе за стра шу ју ћих су ко ба и ра то ва 
ка кви ни су за бе ле же ни у исто ри ји чо ве-
чан ства.   •

Брига за
„врт живота”
да будућност човечанства не би постала 

„руски рулет”, научници светског гласа су јединствени 
у мишљењу да се морају решавати проблеми 

нових извора хране и енергије

П
ан

дО
Ри

н
а кУТи

Ја

„Ча сов ник 
свет ског 
ста нов ни штва” 
по ка зу је да се 
сва ке се кун де 
број ста нов ни ка 
на Зе мљи 
по ве ћа ва 
за 2,63 чо ве ка.

►

ЗОВ БУдУћнОсТи

Ракија connecting people
с вештачком јетром у телу весело ћемо изговарати слоган 

из наслова, и ко зна колико других још који нам стижу са 
зачуђујућим високотехнолошким новотаријама. Хоћемо ли 

сви личити на арнолда Шварценегера?
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дР кРУнОсЛаВ сУБОТић

По глед сти ве на Хо кин га на свет је-
сте схва та ње да жи ви у ре ал но сти ко ја 
пред ста вља мен тал ну сли ку пер цеп ци-
је на ших чу ла. Мо зак ин тер пре ти ра по-
дат ке ко ји ма га снаб де ва ју чу ла и ства ра 
мо дел спо ља шњег све та. Ми са о ни кон-
цеп ти су је ди на ре ал ност ко ју о ње му 
мо же мо спо зна ти. ка да је мо дел успе-
шан у об ја шње њу по ја ва, ње му и еле-
мен ти ма и кон цеп ти ма ко ји га са чи ња-
ва ју при дру жу је мо атри бут ре ал но сти. 
Зна чи до бро осми шљен мо дел по ста је 
ре ал ност.

Ре ал ност на шег уни вер зу ма опи су-
ју по јав ни за ко ни при ро де, у ко ји ма Хо-
кинг тра жи од го во ре на три основ на пи-
та ња:

Ода кле про ис ти чу? да ли до зво ља ва ју 
из у зет ке или чу да? да ли су као скуп за-
ко на је дин стве ни? ако је од го вор на пр-
во да их је ство рио Бог, по ста вља се пи-
та ње ко је ство рио Бо га; уко ли ко на ње га 
од го во ра не ма, би ва да јед на ми сте ри ја 
бу де за ме ње на дру гом. О дру гом на ла зи 
да ако су за ко ни пра ви, из у зе ци или чу-
да не по сто је и да ни је опа же но да је Бог, 
у ту свр ху, за ко не ис кљу чи вао из по го-
на уни вер зу ма. код тре ћег пи та ње се он, 
ме ђу тим, по дроб но ба ви се лек ци јом за-
ко на и из бо ром уни вер зу ма по де сних за 
жи вот чо ве ка.

наш свет гра де че ти ри основ не си ле 
при ро де, дик ти ра не прин ци пи ма си ме-
три је: гра ви та ци ја, елек тро маг не ти зам, 
и сла бе и ја ке ну кле ар не ин тер ак ци-
је. Гра ви та ци ју је, као пр ву уни вер зал-
ну си лу при ро де, от крио исак њутн. 
Те о ри ја оп ште ре ла тив но сти ал бер та 
ајн штај на сма тра је по сле ди цом, при-
су ством ма се, за кри вље ног про стор-
вре ме на (пре пле те ног про сто ра и вре-
ме на), у ко јем пу та ња пред ме та би ва 
са ви је на ода ју ћи ути сак да на ње га де лу-
је си ла гра ви та ци је.

За ко не елек тро маг не ти зма је ра ни-
је ује ди нио Џејмс Мак свел и уста но вио 
њи хо ву ве зу са све тло шћу. ње на бр зи на 
је кон стант на у свим ре фе рент ним си-
сте ми ма, че му је, учи нив ши про стор и 
вре ме ре ла тив ним, ајн штајн на шао об-
ја шње ње спе ци јал ном те о ри јом ре ла-
тив но сти.

Уз ове две си ле опи са не за ко ни ма кла-
сич не фи зи ке, у при ро ди су от кри ве не и 
си ле сла бе и ја ке ну кле ар не ин тер ак ци је 
ко је се, у квант ном ми кро-све ту, опи су-
ју исто вре ме ним свој ством и че стич ног 
и та ла сног по на ша ња. Због то га но ви мо-
дел ре ал но сти уни вер зу ма по ста је квант-
на фи зи ка. ње ни за ко ни опи су ју при ро-
ду као чи ни лац ко ји ни бу дућ ност, ни 
про шлост не при хва та са из ве сно шћу. 
Ра ди је са мо од ре ђу је ве ро ват но ће ра зно-
ли ког де ша ва ња. Че сти це не ма ју де фи-
ни са ну по зи ци ју док се на ла зе на пу ту, 
већ са од ре ђе ном ве ро ват но ћом пре ла зе 
сва ку од пу та ња ко ја по ве зу је по чет ну и 
крај њу тач ку пу та.

У по зна том екс пе ри мен ту с два про-
ре за ко ји, ка да све тлост (или че сти ца с 
та ла сним осо би на ма) про ђе кроз њих, 
на екра ну по ка зу је пр сте но ве ин тер фе-
рен ци је, исто ри ја че сти це је ње на пу та-
ња. Ри чард Фејн ман је по сту ли рао да је 
ве ро ват но ћа би ло ко јег опа жа ња за сно-
ва на на су ми ве ро ват но ћа свих мо гу ћих 
исто ри ја ко је до во де до ње га. Пр сте но ве 
ин тер фе рен ци је је об ја снио ти ме да пу-

та ње ко је про ла зе кроз је дан про рез  ин-
тер фе ри ра ју са они ма ко је про ла зе кроз 
дру ги; и ако осве тли те про рез да би сте 
ви де ли да ли кроз ње га про ла зи че сти-
ца, за то што сте из по сма тра ња ис кљу-
чи ли дру гу оп ци ју, пр сте но ви ин тер-
фе рен ци је се на екра ну не ће по ја ви ти. 
на чин ра све тља ва ња про шло сти, да кле, 
од ре ђу је при ро ду на ше ре ал но сти. сво-
јим опа жа њи ма ми об ли ку је мо исто ри ју, 
а не она нас.

Без број раз ли чи тих 
уни вер зу ма!
на уч ни ке у осно ви ин те ре су је те о-

ри ја све га ко ја би јед ним за ко ном, са гла-
сним квант ној те о ри ји, ује ди ни ла све си-
ле. У том ци љу је усво је на ад хок те о ри ја 
стан дард ног мо де ла ко ји успе шно ује-
ди њу је си ле елек тро маг нет ске и сла бе 
ин тер ак ци је и са гла сан је са свим екс-
пе ри мен тал ним опа жа њи ма. У крај њем 
ис хо ду, ипак, не за до во ља ва јер су штин-
ски не ује ди њу је елек тро-сла бу с ја ком 
си лом и не укљу чу је гра ви та ци ју.

За ује ди ње ње гра ви та ци је са оста лим 
си ла ма нај ја чи кан ди дат је су пер гра ви-
та ци ја. на и ме, из во ри си ле су че сти це 
(фер ми о ни), а деј ства се пре но се по љи-
ма ко ја се са сто је од бо зо на. кључ кре-
а ци је су пер гра ви та ци је је сте су пер си-
ме три ја, а ову чи ни по сто ја ње парт не ра 
ко ји по на о соб при па да ју све ту из во ра 
и све ту пре но си ла ца ин тер ак ци је. кон-
цепт по ти че из те о ри је стру на ко ја је, 
пак, опе ра тив на са мо у про стор-вре ме-
ну од 11 ди мен зи ја. Ми опа жа мо са мо 
4, а те о ри ја стру на нас учи да оста лих 7 
ди мен зи ја не мо же мо ви де ти за то што 
су за кри вље не у про сто ру ми ни мал не 
ве ли чи не – смо та не на ни во не че га што 
на зи ва мо ин тер ни про стор. Пет раз-
ли чи тих те о ри ја стру на и су пер гра ви-
та ци ја пред ста вља ју раз ли чи те ви до ве 
апрок си ма ци је мно го фун да мен тал ни је 
те о ри је на зва не М-те о ри ја, чи ја пра ви ла 

про пи су ју на чин на ко ји се мо гу смо та-
ти ди мен зи је ин тер ног про сто ра.

За ви сно од на чи на на ко ји су смо та ни 
ин тер ни про сто ри, за ко ни М-те о ри је до-
зво ља ва ју  уни вер зу ме са раз ли чи тим по-
јав ним об ли ци ма за ко на. М-те о ри ја до-
зво ља ва, чак, 10500 (иза 1 на ни за но је 
500 ну ла) раз ли чи тих ин тер них про сто-
ра,  зна чи 10500 уни вер зу ма од ко јих сва-
ки има соп стве не за ко не!

сти вен Хо кинг свој од нос с Бо гом гра-
ди на три прин ци па по ка зу ју ћи да уни-
вер зум при род ним пу тем мо же и мо ра 
про ис те ћи спон та но ни из че га, а с је дин-
стве ним ску пом за ко на ко ји чи не ре ал-
ност по треб ну за на ста нак чо ве ка.

слич но ре ше њу гра ни ца про сто ра 
(дво ди мен зи о нал на сфер на по вр ши на 
Зе мље не ма гра ни ца), енорм но за кри-
вље ње 4-ди мен зи о нал ног про стор-вре-
ме на у син гу ла ри те ту на стан ка уни вер-
зу ма ре ша ва про блем гра ни це вре ме на. 
У ње му вре ме као че твр та ди мен зи ја 
по при ма осо би не про сто ра. иде ја да 
исто ри је жи ве на за тво ре ној хи пер-по-
вр ши ни 4-ди мен зи о нал ног про сто ра 
без гра ни ца на зи ва се услов без-гра ни-
ца, а схва та ње да се вре ме по на ша као 
про стор укла ња при го вор да вре ме и 
уни вер зум тра же да има ју по че так или 
ства ра о ца. на ста нак уни вер зу ма, да-
кле, ни је де ло Бо га, већ учи нак на уч них 
за ко на.

до квант не ве ро ват но ће опа жа ња 
уни вер зу ма сти вен Хо кинг до ла зи са-
би ра њем свих исто ри ја ко је за до во ља-
ва ју услов без-гра ни ца и за вр ша ва ју 
са уни вер зу мом стан дард ног мо де ла 
ко ји опа жа мо да нас. Та ко до би ја спек-
тар ве ро ват но ћа за 10500 раз ли чи тих 

ин тер них про сто ра, од ко јих сва ка во-
ди раз ли чи тим за ко ни ма и вред но сти-
ма при род них кон стан ти у ра зним уни-
вер зу ми ма мул ти вер зу ма. наш, али и 
дру ги уни вер зу ми, ко ји ина че не по др-
жа ва ју жи вот, по ја вљу ју се спон та но, а 
исто ри је Фејн ма но вих су ма од ре ђе не 
су оним шта ови уни вер зу ми пред ста-
вља ју да нас.

Про стор ни кад 
ни је пра зан
иде ја мул ти вер зу ма, за сно ва на је на 

раз ли чи тим су ма ма Фејн ма но вих исто-
ри ја. За наш слу чај, од ре ђе них стан дард-
ним мо де лом и усло вом „без гра ни ца”.

ко ин ци ден ци је окру же ња и пре ци зно 
по де ше ни за ко ни и вред но сти при род-
них кон стан ти на шег уни вер зу ма од го-
ва ра ју раз во ју жи во та на ба зи угље ни ка, 
чи јом смо ево лу ци јом и ми на ста ли. ка-
да би наш уни вер зум био са мо ма ло раз-
ли чит од то га ка кав је сте, би ћа као што 
смо ми не би мо гла по сто ја ти. Чи ње ни-
ца да по сто ји мо нам об ја шња ва при ро ду 
око ли не ко ја то омо гу ћу је. По наш жи-
вот срећ не ко ин ци ден ци је об ли ка пла-
не тар них ор би та, ма се сун ца и слич ног 
на зва не су ко ин ци ден ци је окру же ња, дик-
ти ра не та ко зва ним сла бим ан тро пич-
ким прин ци пом. иде ја мул ти вер зу ма, 
ко ја дик ти ра ја ки ан тро пич ки прин цип, 
до во ди фи но по де ша ва ње фи зич ких за ко-
на и кон стан ти при ро де у ра ван с фак то-
ри ма окру же ња, им пли ка ци јом да је наш 
уни вер зум са мо је дан од мно штва уни-
вер зу ма у мул ти вер зу му!

као што су ко ин ци ден ци је окру же-
ња у на шем сун че вом си сте му, учи ње-

не сва ки да шњим при хва та њем иде је по-
сто ја ња ми ли јар ди та квих си сте ма, фи но 
по де ша ва ње за ко на при ро де, без ко јег не-
ма жи во та, об ја шња ва иде ја мул ти вер зу-
ма. као што су Чарлс дар вин и ал фред 
Ра сел Во лас об ја сни ли ка ко чо век мо же 
на ста ти без ин тер вен ци је су пер и ор ног 
би ћа, кон цепт мул ти вер зу ма (мул ти-
вер за) об ја шња ва фи но по де ша ва ње фи-
зич ких за ко на, без по зи ва ња на по сто ја ња 
бе не во лент ног ства ра о ца ко ји ће уни вер-
зум ство ри ти и по де си ти га та ко да из-
не дри чо ве ка.

За ко ни при ро де го во ре ка ко се уни вер-
зум по на ша, али не да ју од го вор на пи та-
ња „за што”. За што по сто ји не што ра ђе 
не го ни шта? За што ми по сто ји мо? За-
што да ти скуп за ко на а не не ки дру ги? 
Ти ме се, ме ђу тим, за ба вио сти вен Хо-
кинг.

Прин цип нео д ре ђе но сти Вер не ра 
Хај зен бер га не до зво ља ва да по ље ко је 
пре но си деј ство си ле и при нос про ме-
на по ља исто вре ме но бу ду нул те вред-
но сти. Про стор за то ни кад ни је пра зан. 
на ла зи се у ста њу ми ни мал не енер ги-
је-ва ку у ма, под врг ну тог квант ном ко-
ме ша њу где се че сти це и по ља час по ја-
вљу ју, час не ста ју.

енер ги ја ма се је по зи тив на јер ње но 
ства ра ње зах те ва рад, а гра ви та ци о на 
енер ги ја је не га тив на за то што раз би ја-
ње си сте ма ве за ног гра ви та ци о ним си-
ла ма тра жи утро шак енер ги је. По сто ја-
ње гра ви та ци је је оба ве зно у раз ме ра ма 
це ло куп ног уни вер зу ма да би ње на не-
га тив на енер ги ја по ни шти ла по зи тив-
ну енер ги ју ма те ри је, и не по сто ји за бра-
на кре а ци је це лог уни вер зу ма ни из че га. 
спон та на кре а ци ја ко ме ша њем ва ку у ма 
је раз лог што је по сто ја ње не че га пре че од 
ни че га, због че га ће уни вер зум кре и ра ти 
се бе ни из че га, не при зи ва ју ћи Бо га да га 
пу сти у рад.

Гра ви та ци ја мо ра по сто ја ти, а би-
ти су пер си ме трич на. М-те о ри ја је нај-
оп шти ја су пер си ме трич на те о ри ја гра-
ви та ци је, и као та ква је ди ни кан ди дат 
за пот пу ну те о ри ју уни вер зу ма. Ми 
смо део тог уни вер зу ма, јер дру гог кон зи-
стент ног мо де ла јед но став но не ма. сво-
јим при су ством у уни вер зу му, фи зич-
ки за не мар љи вим у ње го вим раз ме ра ма, 
твор ци смо и све до ци ре ал но сти ње го вог 
по сто ја ња.   •

сти вен Хо кинг, ис так ну ти про фе сор и ди рек-
тор Цен тра за ко смо ло шка ис тра жи ва ња Уни-
вер зи те та у кем бри џу, по сле „крат ке исто ри је 
вре ме на” об ја вио је но ви бест се лер „ко нач на 
те о ри ја уни вер зу ма”, у ко јем из ла же свој по-
глед на Бо га и ре ал ност све та у ко ме жи ви мо.

За што по сто ји не што ра ђе не го ни шта? За што ми по сто ји мо? 
За што да ти скуп за ко на, а не не ки дру ги?

ка да би наш уни вер зум био са мо ма ло раз ли чит од то га 
ка кав је сте, би ћа као што смо ми не би мо гла по сто ја ти!, ,

Безбожни Хокинг
свој однос с Богом он гради на три принципа 

показујући да универзум природним путем може 
и мора проистећи спонтано  ни из чега, а с јединственим 
скупом закона који чине реалност потребну за настанак 

човека. настанак универзума, дакле, није дело Бога, 
већ учинак научних закона

Космичка
раздобља

Велики
прасак

Пре око 300.000
година почетак

„Мрачног доба” 

Пре око 400 
милиона година:

Звезде и галаксије
су у настајању

Пре око милијарду година:
Крај „Млечног доба”

Пре око 4,5 милијарди година:
Настанак Сунца, Земље и

Сунчевог система

13,7 милијарди година:
Садашњост

Га
лаксије се м

ењају

Л
и

Ц
е 

Ве
Чн

О
с

Ти

сти ве н Хо кин г



12  ПОЛиТика, 16. МаЈ 2011. н а У к а / и н Ф О Р М а Т и к а / Т е Х н О Л О Г и Ј а ПОЛиТика, 16. МаЈ 2011.  13н а У к а / и н Ф О Р М а Т и к а / Т е Х н О Л О Г и Ј а

ПРОФ. дР ВЛадиМиР ГЛиШин

От ка ко по сто је пи сме ни за пи си, а и 
пре њих, чо век је се би по ста вљао два 
круп на пи та ња: По ре кло ва си о не и По-
ре кло жи во та на Зе мљи. са мим тим пи-
тао се за сво ју бу ду ћу уло гу и ов де и у 
све ми ру.

ни је ни ма ло чуд но што су од иско-
на све ре ли ги је, на овај или онај на чин, 
по ку ша ва ле да на то од го во ре. По је ди-
на ту ма че ња би ла су би зар на, из да на-
шње пер спек ти ве, чак, сме шна и на ив на, 
ре кли би смо, бе сми сле на. Ма ло се зна-
ло, па је сва ко об ја шње ње би ло мо гу ће. 
По след ње у том ни зу на ла зи мо у пр вој 
књи зи Мој си је вог пе ток њиж ја ко ја се зо-
ве „По ста ње”, где се твр ди да је Бо гу би-
ло по треб но шест да на од да на ка да „у 
по чет ку ство ри Бог не бо и зе мљу” до мо-
мен та ка да „Бог ство ри чо ве ка по об лич-
ју сво ме, по об лич ју Бо жи је му ство ри га 
му шко и жен ско ство ри их”.

а он да по ло ви ном 19. ве ка, тач ни је 
1858. го ди не, те о ри ја Чар ла дар ви на об-
ја вље на у књи зи „По ре кло вр ста” је из 
осно ва про ме ни ла схва та ње на шег по-
ре кла. Украт ко, ни смо ство ре ни од јед-
ном и на пре чац та ко што „ство ри Го спод 
Бог чо ве ка од пра ха зе маљ ског, и ду ну 
му у нос дух жи вот ни, и по ста чо век ду-
ша жи ва”, већ по ла ко ево лу ци јом, за око 
3.5 ми ли јар ди го ди на, ко ли ко је би ло по-
треб но од пр вих жи вих би ћа до чо ве ка.

дар ви нов ак си ом
да кле, за хва љу ју ћи Чар лсу дар ви ну 

по че ли смо да об ја шња ва мо сво је по ре-
кло на у ком, а не ве ро на у ком!

исто риј ски гле да но, про те клих 150 
го ди на чо ве чан ство се не са мо у би о-
ло ги ји већ и у дру гим обла сти ма усред-
сре ди ло да на уч но, без сва ко ја ких фа-
та мор га на, од го во ри на го ре на ве де на 
нај су штин ски ја пи та ња ко ја нас од 
иско на ти ште.

Усред сре ђу ју ћи се у овом на пи су на 
жи ва би ћа, у том кон тек сту и на чо ве ка, 
пре крет ни цу у на шем по и ма њу су шти-
не жи во та озна чи ло је от кри ће Џеј мса 
Вот со на и Френ си са кри ка 1953. го ди-
не ко ји су рас ту ма чи ли хе миј ску струк-
ту ру де зок си ри бо ну кле ин ске ки се ли не 
, днк, по мо ћу ко је смо мо гли да на на-
уч ној осно ви за сно ва ном гле ди шту од-
го нет не мо тај ну жи во та и осо би не све га 
жи вог на ку гли зе маљ ској. Ово от кри ће 
ста ви ло је тач ку на рас пра ву ста ру ко ли-
ко је ста ра и са ма људ ска вр ста.

да ли жи вот има ма гич ну и ми стич-
ну су шти ну или је као сва ка дру га хе-
миј ска ре ак ци ја ко ја се из во ди у ла бо-
ра то ри ји, плод уоби ча је них фи зич ких 
и хе миј ских про це са? да ли по сто ји не-
што бо жан ско у ср цу ће ли је што је чи ни 
жи вот ном? Вот сон-кри ко ва дво стру ко 
улан ча на струк ту ра днк је од го во ри ла 
де фи ни тив ним – не! с тим не до та да 
ис прав но де фи ни са на са мо као дар ви-
но ва те о ри ја, те о ри ја је пре шла у дар-
ви нов ак си ом!

Од 1953. до да нас, за хва љу ју ћи ве ли-
ком бро ју из ван ред них на уч ни ка, на звао 
би их спек та ку лар ним тех но ло шким 

ино ва ци ја ма, и ми ли јар да ма и ми ли јар-
да ма ин ве сти ра них до ла ра ши ром све-
та, сти гли смо до мо мен та ка да се укуп-
на на след на ма те ри ја не ког ор га ни зма, 
у на у ци на зва ној Ге нОМ, мо же про чи-
та ти и де ши фро ва ти за не ко ли ко да на уз 
ре ла тив но ма ле тро шко ве.

У иш чи та ва њу ге но ма, од нај јед но-
став ни јих до нај сло же ни јих жи вих ство-
ре ња, по вре ме но су ис кр са ва ла из не на-
ђе ња. Основ на прет по став ка би ла је да, 
уко ли ко је не ки ор га ни зам сло же ни ји, 
а на са мом вр ху мо ра да бу де, ко ако не 
чо век, он да и ге ном та квог би ћа мо ра 
да бу де нај ве ћи, јер тре ба да „по кри је” 
све сло же не функ ци је ко је дру ги не ма ју. 
на при мер, свест код чо ве ка. из пар ци-
јал не ли сте ко ју при ла жем ви ди се да то 
баш ни је та ко.

из та бе ле се ви ди, ре ци мо, да про да-
вац лу ка има шест пу та ма њи ге ном од 
лу ка ко ји про да је!

Зо ра ства ра ња
на ве де не раз ли ке у ве ли чи ни ге но ма 

су већ ду го го ру ће, за мр ше но, иза зов но 
пи та ње об ја шња ва ња ме ха ни за ма ево-
лу ци је. Основ но оче ки ва ње, као што ре-
ко смо, је сте да – уко ли ко је не ки ор га ни-
зам сло же ни ји, би ће му по тре бан ве ћи 
ге ном – за то што тре ба да са др жи ве ћи 
број ин фор ма ци ја не го онај јед но став-
ни ји. Та ква је, за и ста, ко ре ла ци ја из ме ђу 
ве ли чи не ге но ма ква сца ко ји је ве ћи од 
бак те ри је (ко ли), али оба су ма ња од на-
шег ге но ма.

Ме ђу тим, по ме ну та ко ре ла ци ја је сла-
ба шна. При род но је прет по ста ви ти да 
при род на се лек ци ја, то ће ре ћи ево лу-
ци ја, по др жи и одр жи што ма њу ве ли-
чи ну ге но ма. сва ки пут ка да се ће ли ја 
по де ли, она мо ра да удво стру чи сво ју 
днк; што ви ше има да ко пи ра, то је ве-
ћи про стор за гре шке, а по треб но је и 
ви ше вре ме на и ви ше енер ги је. То је, 
очи глед но, ве ли ки по ду хват за аме бе, 
да ждев ња ке, пше ни цу.

У овом тре нут ку је ди но мо же мо да 
прет по ста ви мо да су се у слу ча је ви ма 
из у зет но ве ли ких ге но ма не ки се лек тив-
ни при ти сци су про ста ви ли се лек тив ним 
им пул си ма да одр же ге ном што „мр ша-
ви јим”. У са вре ме ној ли те ра ту ри на ову 

те му ви ше је спе ку ла ци ја не го ва лид них 
на уч них об ја шње ња.

Уоста лом, тек смо за ко ра чи ли у цик 
зо ре Осмог да на ства ра ња, ка да се раз да-
ни бо ље ће мо са гле да ти ову из у зет но ва-
жну не по зна ни цу ево лу ци је.

и нај зад, шта но ва на у ка ге но ми ка, 
по себ но пре ко аме рич ког Ху ма ног ге-
ном ског про јек та, уте ме ље ног зду шном 
по др шком Џеј мса Вот со на, зна чи за 
нас? ко ли ко смо на у чи ли о сво јој про-
шло сти ту ма ра ју ћи пу те ви ма ево лу ци-
је? За што има мо са мо не што ви ше од 
20.000. ге на ка да, ре ци мо, вин ска му-
ши ца има 14.000 или обич на бак те ри-
ја 4.000?

са зна ли смо да смо по ре клом из Ју-
жне афри ке, да су нам пра ро ди те љи би-
ли Бу шма ни из пу сти ње ка ла ха ри. са-
зна ли смо да све на ше бо ле сти има ју 
под ло гу у струк ту ри на шег ге но ма. са-
зна ли смо да се по ге ном ској струк ту ри 
ме ђу соб но ве о ма раз ли ку је мо што нам 

не обез бе ђу је са мо раз ли чит из глед не го 
и при јем чи вост за бо ле сти, ду го веч ност, 
ин те ли ген ци ју.

Јед ном реч ју, све што нас чи ни по себ-
ним за пи са но је у на шем ин ди ви ду ал-
ном ге но му и ниг де ви ше по но вље ном. 
Чак ни код јед но јај ча них бли за на ца! са-
да зна мо, на при мер, да не ма два кан-
це ра дој ке или ко же, као ни оста лих, са 
истом ге ном ском под ло гом. ко ли ко кан-
це ра у све ту, то ли ко раз ли чи тих ге ном-
ских под ло га. 

крст геном
Глав ни за кљу чак из до са да шњих ге-

ном ских ана ли за, а об у хва ћен је при-
ли чан број по је ди на ца из ази је, евро-
пе, афри ке, аме ри ке, аустра ли је, је сте 
да не по сто ји уни вер зал ни ху ма ни ге-
ном. Без об зи ра што при па да мо ис тој 
би о ло шкој вр сти Ho mo sapiensа, сва ки 
од нас но си свој и ни чи ји ви ше, је дин-

ствен ге ном. на род ски ре че но, но си 
свој крст!

а крст је ге ном чи ју су нам сва ку од је-
дин стве них по ло ви на да ро ва ли на ши 
ро ди те љи, њи ма њи хо ви и та ко уна зад 
10.000 ге не ра ци ја до Бу шма на из ка ла-
ха ри ја. За то ка да ка же мо ху ма ни ге ном, 
мо ра мо да на гла си мо Пе рин, Јо вин, Ми-
рин, Јо ван кин итд.

има ју ћи у ви ду да иш чи та ва ње ху ма-
ног ге но ма по ста је све јеф ти ни је, мо-
жда ће це на па сти на 1.000 до ла ра, мо-
ћи ће мо да пред ви ди мо основ не кон ту ре 
спо соб но сти и по на ша ња сва ког од нас. 
ка да бу де мо има ли свој „здрав стве ни 
кар тон” у об ли ку про чи та ног ге но ма, ле-
кар ће мо ћи да нам пре пи ше лек ко ји ће, 
упра во, за нас би ти де ло тво ран. 

Пред сто ји нам, та ко ђе, да из тзв. ана-
ли тич не фа зе ге но ми ке, у ко јој се са да 
на ла зи мо, пре ђе мо у син тет ску. То зна-
чи да ће мо ства ра ти пот пу но но ве или 
по сто је ће ге но ме ме ња ти по на шој во-
љи. Пр ви од та квих успе шних по ду хва та 
ура ди ла је про шле го ди не гру па на уч ни-
ка у ла бо ра то ри ји креј га Вен те ра, ство-
рив ши пр ву ће ли ју ко ју је пот пу но кон-
тро ли сао хе миј ски син те ти са ни ге ном. 
а то је тек по че так.

на по слет ку, пре ста ће мо да стра ху је мо 
од не из ву че не пре ми је или, ма кар, уло га 
у ге ном ској лу три ји, игри на ших ро ди-
те ља! Ге не тич ко, са да већ ге ном ско ин-
же њер ство, је не што с чи ме ће мо мо ра-
ти вр ло бр зо да се су о чи мо и мо рал но и 
дру штве но, а бо га ми и по ли тич ки. Ваљ-
да смо до вољ но ин те ли гент ни да то пи-
та ње раз ре ши мо.

За ко ра чи ли смо у Осми дан По ста ња. 
не ма од мо ра, док тра је об но ва!   •

Осми дан Постања
Без обзира што припадамо истој биолошкој врсти Homo sapiensа, сваки од нас 
носи свој и ничији више геном – ниска гена. народски речено, носи свој крст! 

а то је тек почетак. Предстоји нам да из тзв. аналитичне фазе геномике, 
у којој се сада налазимо, пређемо у синтетску. То значи да ћемо стварати 

потпуно нове или постојеће геноме мењати по нашој вољи
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Човек и хромозоми

Величина генома
уобичајено
име

Винска мушица

Змија

Човек

Цврчак

Пшеница

Лук

Даждевњак

Двобивалица

Папрат

Амеба

180
2.100
3.100
9.300

15.000
18.000
84.000

140.000
160.000
670.000

величина 
генома

(милиони базних парова)

ка да бу де мо има ли свој 
„здрав стве ни кар тон” 
у об ли ку про чи та ног 
ге но ма, ле кар ће мо ћи 
да нам пре пи ше лек 
ко ји ће, упра во, за нас 
би ти де ло тво ран.
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ПРОФ. дР ЂУРО кОРУГа

Без ва зду ха мо же те жи ве ти са мо пет 
ми ну та, без во де до де вет да на, а без 
хра не до че тр де сет. Ва здух је га сна сме-
ша 78 по сто та ка мо ле ку лар ног азо та, 21 
од сто мо ле ку лар ног ки се о ни ка и 0,9 од-
сто оста лих га со ва и че сти ца.

Во да је сло же на ме ша ви на мно штва 
мо ле ку ла во де (са ста вљен је од јед ног 
ато ма ки се о ни ка и два ато ма во до ни ка) 
и ра зних вр ста јо на (кал ци ју ма, на три ју-
ма, ка ли ју ма, маг не зи ју ма и дру гих).

Хра на је сло жен ком плекс ра зних ор-
ган ских мо ле ку ла – ну кле ин ских и ами-
но ки се ли на, ли пи да, ше ће ра, фос фор них 
гру па и оста лих и јо на ко ји ула зе у са-
став про те и на, ма сти и угље них хи дра та. 
Чак 90 од сто јо на по треб них за од ви ја ње 
жи вот них функ ци ја чо век до би ја пре ко 
хра не, а све га 10 од сто пре ко во де.

ако би смо ове жи вот не по тре бе пре-
не ли на ша хов ску та блу, ва здух би имао 
уло гу кра ља, во да кра љи це, ге ни то па, 
про те и ни лов ца, ма сти и угље ни хи дра-
ти ска ка ча, а пи о ни јо на. Од нос мо ћи 
фи гу ра на ша хов ској та бли уре ђен је по 
пра ви ли ма ко ја су слич на ре гу ла ци о ним 
од но си ма на ве де них би о ло шких струк-
ту ра у ор га ни зму.

има ју ћи у ви ду да је чо век из ми слио 
шах, ни је да ле ко од исти не да је он са мо 

на упро шћен на чин пре сли као игру свог 
те ла на та блу са 64 цр но-бе лих по ља. да 
ли се ма ги ја ле по те и уз ви ше но сти ша ха 
кри је у овом од но су?

из гле да да се кри је. Јед но од нај зна чај-
ни јих са зна ња у про те клих де сет го ди на 
је сте да је људ ски ор га ни зам као склад на 
гра ђе ви на на стао у би о ло шком са деј ству 
струк ту рал но-енер гет ско-ин фор ма ци о-
них ен ти те та на на но ни воу, и то при ли-
ком опло ђе ња јај не ће ли је и про це са ем-
бри о ге не зе.  ко ји је за кон тог са деј ства?

Та ле со во пред ска за ње
У ци љу што очи глед ни јег до ча ра ва ња 

те за ко ни то сти, а и ла ко ће опи си ва ња 
на по јед но ста вље ном мо де лу, ана ли зи-
рај мо шах да би смо ука за ли на то но во 
са зна ње. да би смо то по ка за ли на ша-
хов ској пло чи, са гла си мо се са оп ште по-
зна том чи ње ни цом да моћ сва ке фи гу ре 
за ви си од ње не по кре тљи во сти, из у зев 
кра ља ко јег тре ба са чу ва ти као пред у-
слов да се игра мо же од ви ја ти.

са аспек та по кре тљи во сти да ма је, 
сва ка ко, нај ја ча јер мо же са сва ког по-
ља учи ни ти ви ше по те за не го би ло ко-
ја дру га ша хов ска фи гу ра. да би смо до-
би ли ну ме рич ки из раз за моћ сва ке 
по је ди нач не фи гу ре, по треб но је овом 
про бле му при ћи на сле де ћи на чин: (1) 
обе ле жи мо ве ли ким сло ви ма д (да ма), Т 
(топ), с (ска кач) , Л (ло вац). За сва ку од 
тих фи гу ра ис ко ри шће на је са мо че твр-
ти на ша хов ске та бле, јер су исти бро је ви 
у оста ле три че твр ти не ди ја гра ма си ме-
трич но рас по ре ђе ни.

Пре ма сли ци, ска кач на по зи ци ји а8 
деј ству је са мо на по ља Ц7 и Б6 па за то 
има вред ност 2 на том по љу, док мак си-
мал ну моћ има на по зи ци ја ма Ц5, д5, 
Ц6 и д6, јер мо же деј ство ва ти на 8 по ља. 
слич но је са оста лим фи гу ра ма, при че-
му нај ве ћу моћ има да ма, 27 на по зи ци-
ји е4, од но сно д4, д5 и е5.

ако са да су му свих бро је ва на та бли 
на зо ве мо по тен ци јом фи гу ре ко јој та су-
ма при па да и озна чи мо је од го ва ра ју ћим 
сло вом, до би ја се за ска ка ча 336, лов ца 
560, то па 896 и да ме 1456. ка ко да ма 
у сво јем кре та њу са др жи по те зе то па и 
лов ца, то  је ло гич но да је д = Т + Л = 896 
+ 560 = 1456.

Ме ђу тим, ма ло из не на ђе ње је сте да је 
моћ то па јед на ка мо ћи лов ца и ска ка ча, 
тј. Т = Л + с = 560 + 336 = 896. али пра-
во из не на ђе ње тек пред сто ји за то што 
су мо ћи да ме, то па, лов ца и ска ка ча да те 
ре ла ци ја ма: да ма-топ, 1456:896 = 1.625, 
топ-ло вац, 896:560 = 1.600, ло вац-ска-
кач, 560:336 = 1.666, што пред ста вља ег-
закт но од но се чла но ва Фи бо на чи је вог 
ни за 3, 5, 8 и 13, јер је 5:3 = 1.666, 8:5 = 
1.600 и  13:8 = 1.625.

ка да се овим фи гу ра ма од и гра ве ли ки 
број по те за, са мо гућ но сти ма и вред но-
сти ма да тим на та бе ли, та да је вред ност 
свих од но са 1.61803...., што пред ста вља 
за кон злат ног пре се ка.

По пут да ме на ша хов ској та бли ко-
ја има нај ве ћу моћ, хи та сву да, во да ко-
ја чи ни 70 од сто људ ског ор га ни зма 
нај моћ ни ји је пре но си лац ће лиј ских и 
ме ђу мо ле ку лар них, а и те ле сних ин фор-
ма ци ја. За то ни је чу до што је Та лес из 
Ми ле та ( 640-547 п.н.е), је дан од осни-
ва ча фи ло зо фи је при ро де и уте ме љи вач 
оно га што да нас на зи ва мо „за пад ним 
на чи ном ми шље ња”, пр ви ми сли лац ан-
тич ке Грч ке ко ји је сма трао да је во да 
осно ва све га по сто је ћег. За жи вот си-
гур но је сте, и то ни је спор но, али за цео 
Уни вер зум зву чи су лу до.

као сту дент и млад ис тра жи вач чу дио 
сам се ка ко је та ко уман чо век, ко га су 
сма тра ли јед ним од „се дам му дра ца” ан-
тич ке Грч ке, мо гао та ко не што да из ја ви. 
са да, по сле три де се так го ди на ис тра жи-
ва ња и про ми шља ња, уви ђам да је Та лес, 
нај ве ро ват ни је, био у пра ву. ка жем нај-
ве ро ват ни је, јер је у на у ци све под ло жно 
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у којем су сједињени космички и земаљски принцип, водоник-кисеоник
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пре и спи ти ва њу. Овај став пре ма стал ном 
пре и спи ти ва њу про из и ла зи из чи ње ни-
це да је наш мен тал ни свет ко јим ис пи-
ту је мо Уни вер зум под ло жан про ме на-
ма у функ ци о ни са њу, сме ни кла сич них 
и квант них ин фор ма ци о них про це са у 
на ма ко ји исто вре ме но по сто је и на из ме-
нич но се сме њу ју, час ве ћим час ма њим 
ин тен зи те том, и то не са мо са аспек та ин-
ди ви дуе, већ це ло куп ног људ ског ро да.

Те сли но пред ска за ње
Во до ник је је ди ни би о е ле мент ко ји је 

на стао као ре зул тат ин тер ак ци ја ко смо-
са као це ли не, док су оста ли би о е ле мен-
ти – угље ник, азот, ки се о ник, фос фор и 
сум пор – ре зул тат про це са у зве зда ма. 
сви са да шњи ато ми во до ни ка ко ји ула-
зе у са став на шег ор га ни зма на ста ли су 
пре ви ше ми ли јар ди го ди на и они су ко-
смич ки еле ме нат. ки се о ник је на стао ка-
сни је у „зве зда ним пе ћи ма”, за то је зве-
зда но-зе маљ ски еле ме нат. а во да?

Она је пр ви мо ле кул у ко јем су сје ди-
ње ни ко смич ки и зе маљ ски прин цип, 
во до ник-ки се о ник. с тог аспек та Та лес 
је у пра ву, јер све је „не бе ско” (во до ник) 
и све је „зе маљ ско” (оста ли еле мен ти 

осим хе ли ју ма и де ли мич но ли ти ју ма). 
а жи вот?

То је ком би на ци ја „не бе ског” во до-
ни ка и „зе маљ ског” ки се о ни ка и дру гих 
зе маљ ских еле ме на та. Та ком би на ци ја 
се нај бо ље огле да у ин тер ак ци ји, ди на-
ми ци мо ле ку ла во де, пре ко во до нич них 
ве за из ме ђу во до ни ка од јед ног мо ле ку-
ла во де и ки се о ни ка од дру гог мо ле ку-
ла во де.

до не дав но се сма тра ло да је во до нич-
на ве за ис кљу чи во кла сич на ин тер ак ци-
ја по зи тив ног (во до ни ко вог) и не га тив-
ног (ки се о ни ко вог) на е лек три са ња ко ја 
под ле же за ко ну кла сич не ку лон ске ин-
тер ак ци је. Ма да је у то још  1939. го ди не 
по сум њао Лај нус По линг (Li nus Pa u ling, 
1901-1994), дво стру ки до бит ник но бе-
ло ве на гра де. ни ко му ни је по ве ро вао 
све до 1999. го ди не (Physi cal  Re vi ew Let-
ters, 82(3), 600-603, 1999), ка да је екс пе-
ри мен тал но по ка за но да је  во ди нич на 
ве за ком би на ци ја кла сич не и квант не 
ин тер ак ци је. атом во до ни ка на квант-
ном ни воу „пам ти” ко смич ко ста ње, а 
ки се о ник „зве зда но ста ње”, док во до нич-
на ве за во до ник-ки се о ник „пам ти” зе-
маљ ско ста ње пре ко квант не „упе тља но-
сти” (qu an tum en tan gle ment).

Лај нус По линг је сма трао да ће се у бу-
дућ но сти по ка за ти да је за функ ци о ни-
са ње ор га ни зма „ме ђу мо ле ку лар на мре-
жа во до нич них ве за зна чај ни ја од би ло 
ко јег по је ди нач ног ор га на”, укљу чу ју ћи 
ср це или мо зак. Осци ла тор ни про цес 
во до нич не ве зе ме ђу мо ле ку ли ма во де, 
за тим мо ле ку ла во де и би о мо ле ку ла, и у 
са мим би о мо ле ку ли ма је де тер ми ни са на 
Фи бо на чи је вим ни зом (0,0!, 1, 2, 3, 5, 8, 
13, 21, 34, 55, 89, 144....). ако се за мер-
ну је ди ни цу узме ко ва лент на во до нич на 
ве за ки се о ни ка и во до ни ка у мо ле ку лу 
во де, он да се осци ла тор ни про цес не ко-
ва лент не во до нич не ве зе ме ђу мо ле ку-
ли ма во де и у ма те ри ји с во до нич ним 
ве за ма од ви ја по за ко ну „злат ног пре-
се ка” (Che mi cal Physi cal Let ters 436,287-
293,2007, Jo ur nal of Mo le cu lar Struc tu re, 
783, 210-214, 2006. и Int. Pa tent App. WO 
2008/097922 A2, Pu bli ca tion Da te 14. 08. 
2008).

ка ко би ре као наш ге ни јал ни ни ко-
ла Те сла, „не ма мр тве ма те ри је, јер по 
це лој бес крај ној ва се ље ни све се кре ће, 
све тре пе ри, све жи ви”, и то не би ло ка ко 
већ по за ко ну „злат ног пре се ка”, а кра-
љи ца то га за ко на на пла не ти Зе мљи је 
во да.   •

има ју ћи у ви ду да је 
чо век из ми слио шах, 
ни је дале ко од исти не да 
је он са мо на упро шћен 
на чин пре сли као игру 
свог те ла на та блу са 
64 цр но-бе лих по ља.
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ПРОФ. дР ЈОВО ТОШеВски

Че сто се по ста вља пи та ње: да ли је 
чо ве ков мо зак, у ства ри, скри ве на секс 
ма ши на? Он се ни на ко ји на чин не мо-
же по ре ди ти с ма ши ном, иако је у ста њу 
да у сво јој ом ни по тент но сти опо на ша. 
на рав но, то је са мо наш при вид. Мо зак 
је не ка вр ста ор ган ске над ма те ри је ко-
јој ни ко ни је ра ван. све ма ши не су ње-
го ви ро бо ви, он их је ство рио по сво јој 
ме ри и за сво је по тре бе.

Мо зак је ујед но и ан ти ма ши на, јер ра-
ди на на чин ко ји је не пра ви лан и не ли-
не а ран, за раз ли ку од ма ши на ко је ра де 
пра вил но, пред ви дљи во и стал но по на-
вља ју слич не ци клу се.

ако би смо сле ди ли ме та фо ру по чет-
ног пи та ња – да ли је мо зак скри ве на 
секс ма ши на – од го вор је да је он ма ни-
фест на секс ма ши на. секс је са мо нај о-
чи глед ни ји и на ма нај за ни мљи ви ји сег-
мент ње го вих не ве ро ват них мо ћи.

кључ у бра ву
Мо зак за ви си је ди но од емо ци о нал но-

сти и сек су ал но сти, а ње го ва мен тал на 
ма па је њи ма у це ли ни про же та. људ ски 
мо зак је ство рен у ево лу ци ји и ор га ни-
зо ван та ко да су му сек су ал ност и емо-
ци о нал ност гра див не опе ке. Он не мо же 
да из бег не сек су ал ност и емо ци је јер га 
оне не пре кид но уса вр ша ва ју, иако их је 

сам ство рио. Уз ки се о ник и глу ко зу, емо-
ци је и сек су ал ност су му нео п ход на хра-
на. Мо зак је „у слу жби” сек су ал но сти и 
емо ци о нал но сти и ка да је је дин ка у це-
ли ба ту (мо на си, аске те) или, чак, ка да 
ни ка да, сти ца јем окол но сти, ни је има ла 
сек су ал ног парт не ра.

спе ци фич не из ме не ко је је до не ла бр-
за ево лу ци ја чо ве ко вог мо зга на чи ње не 
су по ве ћа ва њем емо ци о нал них струк ту-
ра (амиг да ле, хи по кам пус и стри ја тер-
ми на лис) ко је су сме ште не на пра ста-
рим тра са ма ми ри сног мо зга. При ро да 
је код чо ве ка жр тво ва ла нај дра го це ни је 
чу ло жи во ти ња – чу ло ми ри са – уве ћа-
ва ју ћи емо ци о нал ност и сек су ал ност.

не дав ни на ла зи су, ме ђу тим, по твр ди-
ли да и та ко сла бо раз ви је но чу ло ми ри-
са мо же да де тек ту је фе ро мо не. Фе ро мо-
ни су дра го це ни ми ри сни мо ле ку ли ко је 
лу че же на и му шка рац, а по ма жу код 
фор ми ра ња па ро ва.

Вра ти мо се бу квал ном сек су, пој му ко-
ји озна ча ва пол ност или ин тим но спа ја-
ње две је дин ке су прот ног по ла. сек су ал-
но спа ја ње је не што што се, ис кљу чи во, 
де ша ва из ме ђу му шкар ца и же не. За ову 
нај ин тим ни ју ин тер ак ци ју у је зи ци ма 
свих на ро да ши ром све та по сто је из ве де-
ни це ко је до ла зе од до бро по зна тог и че-
сто ко ри шће ног гла го ла. код нас је број 
пој мо ва ко ји озна ча ва ју секс то ли ко ве-
ли ки, да сум њам да има мо прем ца по 
бро ју из ра за и фи ним ор на мен ти ма раз-
ра ђе ним до де та ља.

да ли је секс у мо згу же не и му шкар ца 
исто ве тан?

ни је. То ли ке су раз ли ке у пер цеп ци ји 
и екс пре си ји сек са код же не и му шкар ца 
да их хи по те тич ни на уч ник ван зе ма љац 
ни ка ко не би пре по знао као исту по ја ву. 
Мно ги ма се нео до љи во чи ни да су секс 
му шкар ца и же не слич ни. Ме ђу тим, ма 
ко ли ко се упи ња ли да до ка же мо тврд-
њу да су же на и му шка рац по све му исти 
и би о ло шки рав но прав ни, што би за до-
во љи ло и око ре ле на ив чи не, на у ка је, на 
њи хо ву жа лост, нео бо ри во до ка за ла да 

су мо зак же не и му шкар ца ви ше раз ли-
чи ти не го слич ни. из тих раз ли ка, на-
рав но, про из и ла зе све дру ге при род не и 
здра ве спе ци фич но сти же не и му шкар-
ца без ко јих чо век као вр ста не би мо гао 
да оп ста не.

све иде из гла ве
Раз ли чи тост по ло ва во ди у ком па ти-

бил ност у сми слу кључ у бра ву. Уоста лом, 
на том прин ци пу су ба зи ра не све иму но-
ло шке од бра не ор га ни зма од ин фек ци-
ја, кан це ра и све га дру гог, и ре гу ла ци ја 
алер гиј ских про це са. Због раз ли чи то сти 
же не и му шкар ца, иако не по сто ји бо лест 
ко ја би мо гла да се на зо ве пол на алер ги ја, 
до га ђа се да су му шка рац же на „алер гич-
ни” јед но на дру го. Чак се мо гу ис по љи-
ти те ле сни и пси хич ки симп то ми му шко-
жен ске ин ком па ти би ли је.

Мо зго ви же не и му шкар ца пот пу но 
раз ли чи то ре а гу ју на секс и пот пу но га 
раз ли чи то до жи вља ва ју.

нај пре о жен ском мо згу.
Жен ски мо зак је у це ли ни за ду жен за 

ре гу ла ци ју емо ци о нал но сти и сек су ал-
но сти у окви ру вр сте. Он је до те ме ре 
од го во ран да је при ро да же ни ус кра ти ла 
из ве сност ужи ва ња у сек су, мно ге дру ге 
кон крет не при јат не до га ђа је све у на ме-
ри да кроз раз ли чи тост пер цеп ци је сек-
са од нос же не и му шкар ца оста не ве чи то 
тај но вит. до дат но је учи ни ла да по ро ђај 
бу де бо лан, а бри гом за де цу и њи хо во 
од га ја ње по ве ћа ла сте пен жен ског ан га-
жо ва ња.

Жен ски мо зак је ство рен да у пот пу-
но сти бу де у функ ци ји сек су ал но сти и 
емо ци о нал но сти. То је ње гов глав ни за-
да так од ко јег га ни ко не мо же ам не сти-
ра ти. Же на има сво ју уну тра шњу спе ци-
фич ну емо ци о нал ност ко ја се са сто ји од 
ма шта ња, пла ни ра ња и ства ра ња нео п-
ход них илу зи ја да би пре жи ве ла те шко 
бре ме ути ца ја дру гих жен ских и му шких 
мо зго ва. То је на чин да се же на на чи ни 
флу ид ном и не по сто ја ном у емо ци о нал-

ном сми слу, што је од лич но за по ве ћа ње 
ди на мич но сти му шко-жен ских од но са.

Жен ски мо зак је пре пла вљен атри бу-
ти ма сек су ал но сти, ко ји ма под ле жу све 
ње не пси хич ке функ ци је, ми шље ње, па-
жња, чул не ре ак ци је, мо то ри ка, уче ње. 
иста си ла до при но си да же на бу де спе-
ци фич на у до те ри ва њу, улеп ша ва њу, 
обла че њу и слич ном, иако ту че сто као 
не по сред ни узрок ни је бу квал на сек су-
ал ност већ ње ни број ни не сек су ал ни 
мен тал ни об ли ци.

сва је сре ћа што же на по се ду је из ван-
ред ну од ли ку – не по сто ја ност, без ко је не 
би мо гла да бу де пра ва же на, ни ти да из-
др жи све при ти ске ко је јој је при ро да на-
мет ну ла јер је од ре ди ла за но си о ца вр сте. 

Му шки мо зак се друк чи је по на ша у 
сек су. Он пра во ли ниј ски во ди му шкар-

ца ка свом сек су ал ном ци љу, што му да је 
ја ку пред ност у од но су на же ну, уко ли ко 
уме да је ис ко ри сти. Му шкар ци се раз-
ли ку ју по то ме да ли уме ју или не уме ју. 
Што се же на ти че, оне увек уме ју.

Раз ми шља ње шко ди
код же не све по ти че из мо зга, а код 

му шкар ца не што из мо зга али нај ва жни-
ји, из вр шни део ко ји омо гу ћу је ерек ци ју, 
по ти че из дру гог де ла цен трал ног нер-
вног си сте ма – кич ме не мо жди не. Мо зак 
има 100 ми ли јар ди не у ро на, а кич ме на 
мо жди на је два 15 ми ли о на, али се у ње-
ном са крал ном де лу код му шкар ца на ла-
зе ја ки цен три ко ји упра вља ју ерек ци јом 
и еја ку ла ци јом, уз ми ни мал но ан га жо ва-
ње мо зга.

и док се са пра вом ка же да секс иде из 
гла ве, то и у це ли ни ва жи са мо за же ну; 
код му шкар ца секс за „до њу гла ву” до-
ла зи из кич ме не мо жди не. код же не све 
иде из пра ве гор ње гла ве и она јој је увек 
од ко ри сти, код му шкар ца гор ња гла ва 
мо же да на пра ви ви ше ште те не го ко ри-
сти, уко ли ко поч не да ма шта, ком би ну је 
и ства ра ди ле ме.

Му шки и жен ски мо зак се раз ли ку ју и 
у на чи ну ка ко схва та ју и ка ко спро во де 
секс. У ства ри, и му шки и жен ски мо зак 
да ју све од се бе ко ман ду ју ћи пол ним ор-
га ни ма да деј ству ју у пра вом мо мен ту и 
на од ре ђе ни на чин.

Же на и му шка рац се бит но раз ли ку ју 
по на чи ну раз ми шља ња, по раз у ме ва њу, 
по са знај ним им пли ка ци ја ма и де ло ва-
њу у то ку сек су ал ног чи на. Мо зак же не 
и му шкар ца су не ве ро ват но раз ли чи ти 
по мно го че му. Оп шта раз ли чи тост про-
ис ти че из раз ли чи тих „стан дар да” ко је је 
при ро да ути сну ла у сек су ал ни и емо ци о-
нал ни суб страт мо зга. За хва љу ју ћи то ме 
ла ко је об ја сни ти за што же не ви ше гле-
да ју љу бав не фил мо ве и ТВ се ри је, а му-
шкар ци три ле ре и утак ми це.

За секс је бит но не ра ди ти пре те ра но 
све сно. Ва жно је зна ти да о све му бри-
не це ло куп ни мо зак, што зна чи и све сни 
и на гон ски део. Мо зак ће сам од ре ди ти 
до зу све сно сти, ра зум но сти и све га оста-

лог, ако га пу сти те на ми ру. Оста ви те га 
да де лу је ка ко он зна и он ће вас до ве сти 
где тре ба, ура ди ти све што тре ба у сек су 
и са чу ва ти вас од све га што ни је по жељ-
но. Уко ли ко поч не те пре те ра но да раз ми-
шља те и ком би ну је те све сним де лом, на-
ста ће оме та ње не по гре ши вих на гон ских 
де ло ва мо зга. и ту на ста ју про бле ми.

емо ци о нал ност и сек су ал ност су за-
слу га на гон ског мо зга, ко ји је код чо ве-
ка спе ци фич но уна пре ђен; све сни мо зак 
не пре ста но и не стр пљи во хо ће да улеп-
ша, до те ра и ор га ни зу је до га ђа је, чи не ћи 
ти ме смет њу емо ци о нал ном мо згу.

ако тра жи те слич но сти из ме ђу сек са 
же не и му шкар ца, не ма их!

слич ност ни је, чак, ни хи по те тич ка. 
ка да би она и он мо гли да из ве ду ин-
стант секс на екс, то не би би ло мо гу ће. 
Мо же пи ће на екс, а секс са мо на секс.   •

Пиће на екс,
секс на секс
Природа је код човека жртвовала најдрагоценије чуло животиња 

– чуло мириса – увећавајући емоционалност и сексуалност. 
недавни налази потврдили су да и тако слабо развијено чуло 

мириса може да детектује феромоне, драгоцене мирисне 
молекуле које луче она и он. али догађа се да су мушкарац 

и жена „алергични” једно на друго. Зашто?М
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Жене су непостојане

Мо зак же не и му шкар ца 
су не ве ро ват но раз ли чи-
ти по мно го че му. За хва-
љу ју ћи то ме ла ко је об ја-
сни ти за што же не ви ше 
гле да ју љу бав не фил мо ве 
и ТВ се ри је, а му шкар ци 
три ле ре и утак ми це.
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дУШан кОВаЧеВић

ка да је стив Џобс, ха ри зма тич ни 
чел ник ком па ни је епл, кра јем ја ну а ра 
2010. го ди не пр ви пут пред ста вио про-
то тип та блет-ра чу на ра „ај пед” (iPad), 
мно ги су сум њи ча во за вр те ли гла вом. 
У том ча су, на и ме, тр жи ште је би ло пре-
пла вље но јеф ти ним но ут бук ра чу на ри-
ма ко ји су ко ри сни ци ма по ну ди ли ве-
ли ку мо бил ност у ма лим ди мен зи ја ма и 
со лид ним пер фор ман са ма. на жа лост, 
ни су ис пу ни ли оче ки ва ња, бу ду ћи да 
су мно ги оче ки ва ли од ли ке кла сич них 
пре но си вих ра чу на ра.

ни је пр ви на у но ви јој исто ри ји ком па-
ни је епл да са вр ше но про це ни тре ну так, 
по ну див ши не што дру га чи ји кон цепт.

дру га ге не ра ци ја по ме ну тог уре ђа ја, 
оче ки ва но на зва на „ај пед-2” (iPad2), са 
ис пра вље ним гре шка ма на те ме љу за-
мер ки ко ри сни ка угле да ла је све тлост 
да на пре не пу на два ме се ца. Пр ва ко-
ја се да при ме ти ти је сте, до не кле, еле-
гант ни ји ди зајн, са за о бље ним иви ца ма 
и не што та њом спра вом, што и те ка ко 
до при но си оп штем ути ску. до дат но је 
сма ње на те жи на и са да из но си ма ло из-
над 600 гра ма. Ла га но, зар не?

ни је про ме њен екран: и да ље је то 
дис плеј осе тљив на до дир, ди ја го на ле 

9,7 ин ча (инч је 2,54 цен ти ме та ра), а то 
се, сва ка ко, не мо же сма тра ти не до стат-
ком, бу ду ћи да је ква ли тет иона ко на 
нај ви шем ни воу. Број ни ко ри сни ци ко ји 
су оче ки ва ли знат но ве ћу ре зо лу ци ју од 
1024x768 та ча ка (пик се ли), мо ра ће да 
са че ка ју но во из да ње.

„ај пед” је с дру гом ге не ра ци јом, ко-
нач но, до био веб-ка ме ру, и то од мах у 
па ру: иако се по тех нич ким ка рак те ри-
сти ка ма не мо гу свр ста ти у вр хун ске 
про из во де, умно го ме по ди жу упо тре-
бљи вост на пра ве. По след ња (са по след-
ње стра не) по др жа ва 720 та ча ка ре зо лу-
ци је и има ди ги тал ни зум, а пред ња је 
још сла би ја, ре зо лу ци је са мо 0,3 MP, али 
омо гу ћу је ви део-чет. Он по се ду је, та ко-
ђе, дру гу ге не ра ци ју про це со ра ове ком-
па ни је, дво је згар ни а5 мо дел, ко ји је 
пре ма на во ди ма у гра фич ким опе ра ци-
ја ма до де вет пу та бр жи од прет ход ни ка. 
Удво стру чен је ка па ци тет рад не ме мо ри-
је на 512 ме га бај та (MB), а за сме шта ње 
по да та ка и да ље је до ступ но 16,32 или 
64GB, за ви сно од мо де ла.

Ве о ма ва жна осо би на пре но си вих уре-
ђа ја је сте ауто но ми ја у ра ду, и у то ме 
„ај пед-2” јед но став но бри љи ра – мо же-
те оче ки ва ти се дам са ти ко ри шће ња без 
пу ње ња, а у не ким при ли ка ма, чак де сет.

иако мно ге од по ме ну тих тех нич-
ких ка рак те ри сти ка зву че им пре сив но 
и пред ста вља ју знат но уна пре ђе ње у од-

но су на пр ву ге не ра ци ју, раз лог огром-
не по пу лар но сти „ај пе да” ле жи у сит-
ни ца ма и упо тре бљи во сти. Је дан од 
ин те ре сант них но ви те та је Smart Co ver, 
пре кри вач ко ји шти ти екран ка да се не 
ко ри сти уре ђај, а ни ма ло не ути че на до-
па дљи вост. на рав но, епл ова кве до дат ке 
и те ка ко уме да на пла ти, за ви сно од ма-
те ри ја ла то ко шта до 70 до ла ра.

Ма да мно ги са вре ме ни та блет пи-си 
ра чу на ри, за сно ва ни на кон ку рент ској 
ан дро ид плат фор ми, рас по ла жу бо љим 
тех нич ким осо би на ма, епл ко зна ко ји 
пут до ка зу је да то не мо ра би ти пре суд-
но. Мо бил ни опе ра тив ни си стем (iOS,) 
до жи вео је но ву ре ви зи ју, до нео ве ће 
мо гућ но сти и до дат но уго дио ко ри сни-
ци ма. За све што сам не по се ду је, ту су 
iTu nes и App Sto re са ви ше од 350.000 
раз ли чи тих апли ка ци ја (што бес плат но, 
што за но вац).

Упр кос то ме што су ми шље ња о упо-
тре бљи во сти и бу дућ но сти та бле пи-си 
ра чу на ра и да ље по де ље на, ве ру је мо да 
ће ди ле ма уско ро не ста ти – тренд ми-
ни ја ту ри за ци је тех но ло ги је је не за у ста-
вљив и мно ги ко ри сни ци ви ше не ку-
пу ју нај бр же, већ до вољ но бр зо... ка да 
јед ном пре ђе те ту гра ни цу, хар двер по-
ста је ма ње ва жан, и то ком па ни ја епл, 
чи ни се, схва та бо ље од оста лих. Број-
ке и те ка ко по твр ђу ју прет ход ну ми сао, 
бу ду ћи да је за 12 ме се ци про да то ви-
ше од 20 ми ли о на на ве де них уре ђа ја, уз 
исто вре ме но опа да ње ку по ви не јеф ти-
них пре но си вих ра чу на ра.

из ван ред на јед но став ност упо тре бе 
(шта је при род ни је од ко ри шће ња пр-
сти ју), из у зе тан об лик и из ра да и од-
лич не мо гућ но сти мо гли би до ве сти 
да за не ко ли ко го ди на кла сич не лич не 
ра чу на ре и рад не ста ни це је ди но ко-
ри сте про фе си о нал ци. Мо же те ли, на-
по слет ку, за ми сли ти да 2020. се ди те за 
сто ним ра чу на ром да би сте про ве ри ли 
по шту, по се ти ли оми ље не сај то ве, ко-
му ни ци ра ли с при ја те љи ма или слу ша-
ли му зи ку?   •
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не треба заборавити, ниједна на-
изглед сумасишавша идеја није до-
вољна да би била исмејана и од диги-
талног друштва одбачена. Па чак ни 
дигитализовано блато.

„Уметник у гладовању” за новим, 
дизајнер и програмер Томас Герхард 
истражује блато као компјутерски 
чаробни сточић, замишљајући оза-
рена лица умрљаних шака како не-
где, у парку, на ливади или њиви, 
претварају блатњаву површину у 
интерфејс и тим древним, вечним, 
тактилним начином комуникације 
са земљом, најисконскијим од свих 
елемената, управљају дигиталним 
окружењем. 

Томас Герхард то и жели, да поно-
во пронађе ту тактилну комуника-
цију, додир земље на прстима и ис-
користи тај непосредни контакт са 
природом у све дигиталнијем, све 
виртуелнијем свету. његови умет-
ничко-програмерски експеримен-
ти показују озарене људе који се 
„осећају као код куће”, пребирући по 
блату покренутом пројекцијом гра-
фичког интерфејса.

ако се најављује органски компју-
тер, није далеко од памети затражи-
ти и органског посредника. како то 
може да изгледа, погледајте нa www.
tomgerhardt.com, ту можете наћи и 
друге начине на које се свакодневни 
живот и најобичнија материја може 
дигитализовати.

али која вајда од тога, зар ћемо „до 
звезда преко трња”, кроз блато до об-
лака?  није сигурно да нећемо, си-
гурно је само неочекивано које нам 
припремају овакви практичари бу-
дућности.

Главни тренд „интернет у обла-
цима” (Cloud Computing),  још од 
краја прошле деценије пристигао 
је и код нас, у току априлских дана 
„интернет бизнис форума 2011”. све 
је сувише једноставно да би имали 
поверења у тренутну техно-добро-
душност. све више функције се пре-
мештају у „дигиталну орбиту”, а све 
ниже у покретне уређаје. интернет 
се динамизује, стоно рачунарство 
упућује на маргину личне приватне 
малолитражне забране и забаве.

Одавно је јасно да просечне чове-
кове способности не могу пратити 
развој информационих технологија, 
софтвер се не користи ни приближ-
но у складу са својим могућностима, 
а техно-универзум је толико сложен 
да га и у њему рођене генерације не 
могу лако испратити. кориснику тре-
ба оставити само оно што га одликује 
као корисника, његов функционали-
зам. Оно што подржава и омогућа-
ва такву „употребу човека”, треба из-
двојити у више технолошке сфере.

Један детаљ из култног романа Ви-
лијема Гибсона „неуромансер” је 
дуго година био бизаран и, као пиш-
чева омашка, непримећен у том пре-
обиљу визионарства. Он замишља 
километарске компјутерске мемо-
рије у орбиталним сателитима. Мож-
да би требало још пажљивије да про-
читамо његове романе, те делфе 
техно-будућности.

али све до последњег слова, оног 
које говори о профитима кибер-кор-
порација. ако је тек зазвечало на 
Мардокову жељу да интернет више 
не буде бесплатан, дубоки тутањ 
земљотреса долази кроз опскурне 
експерименте Томаса Герхарда и не-
бројених програмера матрице која 
би желела постати материца, по-
рађајући нови, облачни капитализам, 
уместо већ помало озлоглашеног ум-
реженог комунизма.

Јер, тешко је наплаћивати бесплат-
не информације, у мутној води хаке-
ризма, на ветрометинама белоанса-
жовским где ништа не може остати 
тајна. Лакше је било када је интернет 
био поприште авангардних уметни-
ка, професора жељних мало пажње, 
јапија који би само да седну у „фера-
рије”...

дигитални светови су са иТ корпо-
рацијама и друштвеним мрежама по-
стали озбиљнија, платежнија места. 
Много људи се сада мота унаоколо, 
а знамо да је интернет и дигитална 
сфера уопште место „малих еконо-
мија”.

Па су и сви интернет-уметници по-
стали ворхоловци, програмери гиб-
соновци а менаџери мардоковци. 
ето и фудбалери. на светском купу 
2022. у катару, планира се „вештачки 
облак” од композитних материјала 
испуњен хелијумом, који би лебдео 
изнад стадиона и пружао свежину 
гледаоцима и фудбалерима. Уживајте 
у пустињском фудбалу: www.bldgblog.
blogspot.com/2011/03/cloud-tent.

У годинама које следе гледаћемо 
небо и проучавати облаке. из њих ће 
стићи најновија чуда.   •
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Таблет преокрет
иако је концепт таблет-рачунара прилично стар, 

а први га је озбиљно промовисао Мајкрософт почетком 
21. века, требало је да прође десетак година да они 

задобију већу популарност међу обичним корисницима. 
У томе је огромна заслуга тренутно највредније 
 иТ компаније на берзи епла и њеног „ајпеда”

на свет ском ку пу 2022. године у ка та ру, 
пла ни ра се „ве штач ки облак” од ком по зит них 
ма те ри ја ла ис пу њен хе ли ју мом, ко ји би леб део 
из над ста ди о на и пру жао све жи ну гле да о ци ма 
и фуд ба ле ри ма на терену.

Матрица материца
дубоки тутањ земљотреса порађа нови, облачни капитализам, 

уместо већ помало озлоглашеног, умреженог комунизма. ниједна наизглед 
сумасишавша идеја није довољна да би била исмејана и од дигиталног 

друштва одбачена. Па ни дигитализовано блато
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при ме не ин фор ма тич ких и ко му ни ка-
ци о них тех но ло ги ја у по љо при вре ди, 
шу мар ству, еко ло ги ји и ин же њер ству 
жи вот не сре ди не на Уни вер зи те ту у но-
вом са ду (www.bi o sen se.uns.ac.rs), ко-
ји је осно ван про шле го ди не. Он оку пља 
про фе со ре и струч ња ке из обла сти те ле-
ко му ни ка ци ја, об ра де сиг на ла, елек тро-
ни ке, ми кро та ла сне тех ни ке, ба за по да-
та ка, от кри ва ња зна ња, еко ло ги је во да и 
тла, по љо при вре де и шу мар ства.

Та кав мул ти ди сци пли нар ни спој 
струч ња ка спо со бан је да од го во ри на 
број на пи та ња ра та ра, ви но гра да ра, шу-
ма ра, а и др жав них ор га на и ра зних ин-
сти ту ци ја ко је пред ла жу или до но се од-
лу ке од зна ча ја за очу ва ње при род не 
сре ди не и одр жи ви еко ном ски раз вој.

до ма ћи уре ђа ји – чво ро ви сен зор-
ских мре жа и уре ђа ји ко ји омо гу ћа ва ју 
њи хо во по ве зи ва ње на ве ћим ра сто ја-
њи ма – раз ви је ни су у ин сти ту ту „Ми-

хај ло Пу пин” (www.pu pin.rs). По свим 
осо би на ма, они су у ран гу са слич ним 
уре ђа ји ма у све ту, а ла ко се мо гу при ла-
го ди ти ра зно вр сним при ме на ма. иМП, 
та ко ђе, раз ви ја си сте ме за пре тра жи ва-
ње ба за по да та ка, екс перт ске си сте ме за 
по др шку у од лу чи ва њу, ге о граф ске ин-
фор ма ци о не си сте ме и си сте ме за упра-
вља ње ве ли ким и ге о граф ски рас про-
стра ње ним про це си ма. Ове тех но ло ги је 
омо гу ћа ва ју и олак ша ва ју над зор и ин-
же њер ство жи вот не сре ди не, што је за-
ло га бу ду ће са рад ње „Би о сенс” цен тра и 
„Ми хај ла Пу пи на”.

наш ве ли кан Ми хај ло Пу пин се ра до 
се ћао свог де тињ ства про ве де ног у при-
ро ди. Та да су па сти ри ко му ни ци ра ли 
пра ве ћи ви бра ци је но же ви ма за бо де-
ним у зе мљу, ко је су се пре но си ле кроз 
тло и ослу шки ва ле у да љи ни. да на шњи 
на уч ни ци у ср би ји ослу шку ју жи вот-
ну сре ди ну да је очу ва ју за бу ду ће на ра-
шта је.   •
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У Вој во ди ни су, пр ви пут у нас, на-
уч ни ци ус по ста ви ли сен зор ске мре же 
за при ку пља ње и об ра ду по да та ка нео-
п ход них за по ве ћа ње ро да ви но ве ло-
зе и очу ва ње шу ма. Осим ових мре жа, 
ома ње бес пи лот не ле те ли це над гле да-
ле су ора ни це и ви но гра де, уче ству ју-
ћи у ис тра жи вач ком про јек ту „агро-
сенс” (Agro Sen se) ко ји је, под окри љем 
европ ске уни је, об је ди нио ита ли ју, 
сло ве ни ју и ср би ју.

Про је кат је пред во дио про фе сор Вла-
ди мир Цр но је вић, а сре ди ште из ко јег 
се ру ко во ди ло био је Фа кул тет тех нич-
ких на у ка у но вом са ду. Од до ма ћих 

на уч них уста но ва би ли су укљу че ни 
још По љо при вред ни фа кул тет из но-
вог са да и ин сти тут „Ми хај ло Пу пин” 
(иМП) из Бе о гра да. ис тра жи вач ки по-
ду хват „агро сенс” тра јао је од ма ја 2008. 
до апри ла ове го ди не. Увр шћен је у тзв. 
сед ми оквир ни про грам (ФП7) за ис тра-
жи ва ње и тех но ло шки раз вој европ ске 
уни је. Три по ме ну те на уч не уста но ве на-
ба ви ле су са вре ме не сен зо ре и ле те ли це 
и обучавалe су ис тра жи ва че из ср би је и 
сло ве ни је.

По јед но ста вље но ре че но, на ши ис-
тра жи ва чи су бе жич ну сен зор ску мре-
жу (Wi re less Sen sor Net work) са ста ви ли 
од ве ћег бро ја уре ђа ја ма њих од људ-
ског дла на, у ко је су угра ђе ни са ку пља-
чи и ја вља чи по да та ка (сен зо ри). сва-
ки та кав уре ђај на па ја се из ба те ри ја и 
има ра дио пре ко ко јег раз ме њу је по ру-
ке са оста ли ма. Уре ђа ји, „чво ро ви мре-
же”, по ста вља ју се на ра сто ја њу од 10 до 
50 ме та ра, обич но у ви ду ре шет ке. Ова-
квом сен зор ском мре жом ме ре се по ка-
за те љи вла жно сти, тем пе ра ту ре, ко ли-
чи не азот них је ди ње ња и оста ле мер не 
ве ли чи не, ко ји се сли ва ју у глав но чво-
ри ште – ра чу нар.

По да ци се по сле об ра де при ка зу ју на 
веб-пре тра жи ва чи ма у ви ду гра фи ко на 
или ше ма с ре љеф ном под ло гом на ко-

ји ма су при ка за ни чво ро ви. сва ка та ква 
ре шет ка се мо же раз ме сти ти на ма њем 
под руч ју, а све за јед но по ве за ти у знат-
но ши ру мре жу ко ја по кри ва ве ли ку по-
вр ши ну.

Очи глед но је да су нај са вре ме ни је 
тех но ло ги је, укљу чу ју ћи ин фор ма тич-
ке, уве ли ко про др ле у по љо при вре ду и 
над зор жи вот не сре ди не, јер се све че-
шће на ме ће по тре ба за бла го вре ме ним 
уви дом и хит ним де ла њем. Уко ли ко 
се на вре ме пре ду зму нео п ход ни ко ра-
ци, по сти жу се ви ши при но си, шти ти 
се жи вот на сре ди на и оства ру ју знат не 
уште де.

ис тра жи ва чи из но вог са да про ши-
ри ли су свој де ло круг на бо ље раз у ме-
ва ње еко си сте ма, ат мос фе ре, во да, тла, 
при род них из во ра (ре сур си) и на опа-
сно сти ко је на ста ју де ли ма при ро де или 
љу ди. кључ ни до при нос у при ку пља-
њу по да та ка на осно ву ко јих се уна пре-
ђу је раз у ме ва ње око ли не да ју си сте ми 
за осма тра ње Зе мље. Они об је ди њу ју 
по дат ке и сли ке до би је не из бе жич них 
сен зор ских мре жа, бес пи лот них ле те-
ли ца, под мор ни ца, ави о на, бро до ва и 
са те ли та, бла го вре ме но пре до ча ва ју ћи 
бит не до га ђа је.

Је дан од та квих си сте ма на ста је у 
окви ру „Би о сенс” цен тра за раз вој и 
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да на шња еко но ми ја, ин ду стри ја и 
тран спорт по чи ва ју на тех но ло ги ја ма ко-
је ко ри сте фо сил на го ри ва. Ја сно је да 
ре зер ве наф те не ће би ти до вољ не да се 
од го во ри на зах те ве свет ског тр жи шта у 
бу дућ но сти. За то су ал тер на тив ни об но-
вљи ви из во ри енер ги је у жи жи гло бал-
них ин те ре со ва ња. на уч ни ци уве ли ко 
ра де на би о тех но ло шким ис пи ти ва њи ма 
мо гућ но сти пре ра де би о ма се за по тен-
ци јал на би о го ри ва, би о е та нол, би о ди-
зел и би о гас.

У ин сти ту ту за про у ча ва ње хра не у но-
ри чу Ве ли ка Бри та ни ја ис пи ту ју се уља ни 
усе ви, муљ, пре храм бе не кул ту ре, по љо-
при вред ни от пад и би о ма са са град ских 
от па да. Уста но вље но је да сви мо гу би-
ти ис ко ри шће ни за про из вод њу биљ ног 
уља, би о га са и ко нач но ди зе ла и бен зи-
на. ис тра жи ва чи пре по ру чу ју ин те гри са-
ну про из вод њу би о ма се за хра ну и го ри-
во у би о ра фи не ри ја ма.

Про фе сор Џо на тан Гре сел из Вајц ма-
но вог ин сти ту та у Ре хо во ту изра ел ис-
ти че пред но сти ге нет ски из ме ње них 
мо ди фи ко ва них ал ги за еко но мич ну про-
из вод њу би о го ри ва. Та кве ал ге има ју 20 
пу та ве ћи по тен ци јал при но са од ку ку ру-
за и со је јер ни су огра ни че не се зон ским 
ра стом. По треб но им је ма ње ђу бри ва 
и пе сти ци да, а ис ко ри сти се 100 од сто 
биљ ке. Пред ви ђе но је да план та же бу ду 
у пу сти ња ма чи ме би се до би ле но ве по-
љо при вред не по вр ши не. У то ку су екс пе-
ри мен ти за ода бир вр сте ал ги и сма ње-
ње це не про из вод ње би о го ри ва.

на Хел син шком уни вер зи те ту Фин ска 
раз ви ја ју се но ве би о тех но ло ги је за кон-
вер зи ју лиг но це лу ло зне би о ма се у би-
о го ри ва, за ко ја се прет по ста вља да ће 
ући на европ ско тр жи ште до 2020. го ди-
не. сма ње ње про из вод них тро шко ва мо-
же би ти из во дљи во ко ри шће њем но вих 
тех но ло шких про це са. ком па ни ја „ин би-
кон” у дан ској до бар је при мер дру ге ге-
не ра ци је про из вод ње енер ги је ко ри шће-
њем сла ме. европ ска ко ми си ја пла ни ра 
да усво ји до кра ја 2011. го ди не „европ-
ску стра те ги ју и ак ци о ни план пре ма одр-
жи вој би о ба зи ра ној еко но ми ји до 2020”, 
за сно ва ној на ко ри шће њу би о го ри ва. 

За то се мо ра ју про ме ни ти вред но сти на 
по те зу ин ду стри ја–по љо при вре да–по-
тро ша чи. са вре ме ни ци смо гло бал ног 
пе ри о да тран зи ци је у ко ме по ли ти ча ри и 
на уч ни ци мо ра ју ра ди ти за јед но, за кљу-
чи ли су уче сни ци ди ску си је „Пре тва ра ње 
зе ле ног у злат но” ко ја је не дав но одр жа-
на у окви ру сед мог свет ског фо ру ма жи-
вот них на у ка „Ба јо вижн” у фран цу ском 
гра ду Ли о ну.

Овај скуп одр жан је у ор га ни за ци ји на-
уч не фон да ци је Ли о на и ју го и сто ка и оку-
пио је 155 пре да ва ча свет ског угле да, 
нај ви ше из За пад не евро пе, сје ди ње них 
аме рич ких др жа ва и ка на де. У јав ним 
де ба та ма о здрав стве ној за шти ти, ис хра-
ни и жи вот ној сре ди ни рас пра вља ло се 
са аспек та од но са на у ке и дру штва. Је-
дин стве ност ове кон фе рен ци је је сте у то-
ме што она пред ста вља мост из ме ђу све-
та на у ке, ин ду стри је, гра ђан ског дру штва 
и вла ди ног сек то ра.

Пра те ћи до га ђај овог фо ру ма био је 
про грам „Ба јо вижн некст” ко ји је сти-
пен ди рао 114 пост ди пло ма ца из це лог 
све та, иза бра них пре ма на уч ним ре зул-
та ти ма и до при но су раз во ја гра ђан ског 
дру штва. Ме ђу њи ма су би ле и че ти ри 
док то рант ки ње из ср би је: Ма ри ја Ле сјак 
и на та ша стој ков са Уни вер зи те та у но-
вом са ду, Је ле на Ми лић из ин сти ту та за 
хе ми ју, тех но ло ги ју и ме та лур ги ју и Ти ја на 
илић из на род не би бли о те ке ср би је.   •
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Зелено злато
најновија истраживања у преради биомасе подстрек 

су за економију засновану на биогоривима, што су 
истакли истраживачи из целог света, међу којима 

су и из србије, на недавном скупу у Лиону
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сен зор ске 
мре же
По во дом окон ча ња 

„агро сен са”, у ин сти ту ту 
„Ми хај ло Пу пин” у Бе о гра-
ду 6. и 7. апри ла одр жан је 
„еко сенс 2011”, дру ги ме-
ђу на род ни скуп о сен зор-
ским тех но ло ги ја ма у по-
љо при вре ди, шу мар ству и 
над зо ру жи вот не сре ди не. 
Уче ство ва ло је пре ко пе де-
сет ис тра жи ва ча из ср би-
је и ино стран ства ко ји су 
пред ста ви ли сво је сен зор-
ске мре же, ме то де за при-
ку пља ње и ана ли зу по да-
та ка и сли ка и но ве вр сте 
сен зо ра.

Ослушкивање природе
Михајло Пупин се радо сећао свог детињства проведеног у природи.  

Тада су пастири комуницирали правећи вибрације ножевима забоденим у земљу 
које су се преносиле кроз тло и ослушкивале у даљини. данашњи научници 

у србији ослушкују животну средину да је очувају за будуће нараштаје

Бежична мрежа у винограду

„Пупинов” чвор



диПЛ. инЖ. ГОРан МаРЈанОВић

По зна то је да пер пе ту ум мо би ле не 
по сто ји, ни ти мо же по сто ја ти. има ју ћи 
у ви ду не ке од са вре ме них на уч них про-
ми шља ња, као што је. те о ри ја стрин го-
ва, сма тра мо да уре ђа је с тзв. „сло бод-
ном енер ги јом” (free energy) не тре ба 
ла ко од ба ци ти.

У та квим те о риј ским окви ри ма по сто-
ји, на и ме, мо гућ ност да се ко смо су до-
де ли бо га ти ја про стор но-вре мен ска ди-
мен зи о на струк ту ра, од оне ко ју чу ли ма 
пер ци пи ра мо као спој три про стор не и 
јед не вре мен ске ко ор ди на те. с тог гле-
ди шта по сто ја ње ова квих на пра ва, не-
ке вр сте ви ше ди мен зи о нал них енер-
гет ских пре тва ра ча (кон вер то ри) ко ји 
упи ја ју енер ги ју из на ма не до ступ них 
ди мен зи ја и кон вер ту ју је у на шу ствар-
ност, би ла би за ми сли ва.

иза ни ко ле Те сле је оста ло ви ше де-
се ти на хи ља да на уч них до ку ме на та ко-
ји су ком би на ци ја ма те ма ти ке, фи зи ке 
и фи ло зо фи је. иако сво ју ко смо го ни-
ју ниг де ни је са же то из нео, ње го во по и-
ма ње ре ал но сти до ку чу је мо из број них 
па те на та, чла на ка и ин тер вјуа. По зна-
то је да је он чвр сто ве ро вао да је Зе мља 
уро ње на у мо ре енер ги је ко ја би се, ко-
ри шће њем од го ва ра ју ће опре ме, мо гла 
нео гра ни че но ко ри сти ти. сма трао је да 
је свет бес кра јан и да ње го ву осно ву чи-
ни све про жи ма ју ћа ко смич ка суп стан ца 
ко ју је на зи вао „лу ми но фе ро зни етар”. 
ко ри стио је на шу пла не ту као су пер про-
вод ник и екс пе ри мен ти сао с че сти ца ма 
чи је су бр зи не, по ње го вим из ја ва ма, ви-
ше стру ко над ма ши ва ле све тло сну, чак 
до 50 пу та!

исто та ко зна мо да је наш ге ни јал ни 
на уч ник и из у ми тељ го ди на ма пом но 
про у ча вао ста ње на е лек три са них че сти-
ца у јо нос фе ри и вр шио број не екс пе ри-
мен те ана лог не при род ним ат мос фер-
ским пра жње њи ма.

ду жи на жи це ва жна
Је дан од, мо жда, нај кон тро верз ни јих 

па тен ти ра них апа ра та је сте уре ђај за ко-
ри шће ње ра ди јант не енер ги је. на жа-
лост, осим не ко ли ко до ку ме на та у ко-
ји ма је опи сао основ не прин ци пе ра да 
(Ap pa ra tus For The Uti li za tion of Ra di-
ant Energy, US Pa tent 685.957), де таљ ни 
ре зул та ти ко је је оства рио ни су нам до-
ступ ни. ино ва тив ност раз ми шља ња, ме-
ђу тим, од сли ка ва је дан од нео бич них ра-
до ва под на сло вом „Con si de ring a light as 
a so und wa ve”.

ње го ву ге ни јал ност по твр ђу је по зна-
та при ча ко ју је за бе ле жио аме рич ки 
аеро на у тич ки ин же њер де рек ал херс на 
осно ву из ја ва Пе тра са ве, ро ђа ка ни ко-
ле Те сле, ко га је он по звао у Ба фа ло да 
за јед но те сти ра ју ауто мо бил на стру ју. 

Пе тар са ва је твр дио да је у ауто мо бил 
(мар ке pi er ce ar row), уме сто бен зин ског, 
био угра ђен елек трич ни мо тор и не што 
што пред ста вља за нас нај ве ћу не по зна-
ни цу – по се бан при јем ник ко смич ке 
енер ги је, не ве ћи од обич ног крат ко та ла-
сног ра дио-апа ра та. Пре ма опи су, у ње му 
се на ла зи ло 12 спе ци јал них це ви ко је је 
ни ко ла Те сла по нео са со бом у ма лој ку-
ти ји на лик ко фе ру. Во жња и ис пи ти ва ње 
во зи ла по тра ја ли су не ко ли ко да на, без 

узи ма ња би ло ка кве вр сте го ри ва или до-
пу не елек трич ном енер ги јом.

Ре кли смо да су по да ци ве о ма оскуд-
ни, али је очи глед но да је уло га ауто-
мо би ла би ла исто вет на тзв. „ра ди јант-
ном уре ђа ју” др То ма са Хен ри ја Мо ре ја, 
јед ног од пр вих ис тра жи ва ча ко ји је на 
осно ву па те на та на шег зе мља ма на пра-
вио не ку вр сту кон вер то ра „ко смич ке 
енер ги је”. иако је до тич ни свој про на ла-
зак при ка зао мно го пу та у при су ству ве-
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све те ре ли кви је: У до ку мен тар цу 
„кли но ви с кр ста”, ре ди тељ сим ча Ја ко-
бо ви чи при по ве да о два кли на на вод но 
от кри ве на у 2000 го ди на ста ром гро бу у 
Је ру са ли му, по сре дан до каз ко ји, из гле-
да, по ка зу је да су зар ђа ли оста ци не ка да 
за ки ва ли Хри ста за крст. По је дин ци ве-
ру ју да је гроб при па дао је вреј ском ви-
со ком све ште ни ку ка ја фи, ко ји је пред-
се да вао су ђе њу ису су у „но вом за ве ту”.

„По гле да те ли при чу са свих стра на 
– исто риј ске, тек сту ал не, ар хе о ло шке 
– чи ни се да све ука зу је да су оба кли на 
по слу жи ла за рас пи ња ње”, ка же Ја ко бо-
ви чи у фил му. „а ка ко се ка ја фа је ди но 
до во ди у ве зу с ису со вим ра за пи ња њем, 
са бе ре те два и два и схва ти те да ука зу ју 
на то да су у пи та њу ти кли но ви.”

Ве ћи на упи та них струч ња ка и на уч-
ни ка је по сле при ка зи ва ња фил ма од ба-
ци ла овај слу чај као на тег нут и на зва ла 
га са мо ре кла ми ра ње. Го ди не 1911. ен-
гле ски те о лог Хер берт Тар стон из бро јао 
је све кли но ве за ко је се у то вре ме ве ро-
ва ло да су упо тре бље ни за ра за пи ња ње 
ису са. Ма да је све га три или че ти ри (та-
чан број је пред мет рас пра ве) при ко ва ло 
Хри ста за крст око 30. го ди не на ше ере, 
три де сет све тих кли но ва је обо жа ва но у 
ри зни ца ма ши ром евро пе те 1911.

У ка то лич кој ен ци кло пе ди ји је зу и-
та Тар стон по ну дио је об ја шње ње за ви-
шак: „Без све сне об ма не са ичи је стра не, 
ве о ма је ла ко да се ими та ци је на ова кав 
на чин поч ну за крат ко вре ме про гла ша-
ва ти ори ги на ли ма.”

слич но то ме, до вољ но је че сти ца с Ча-
сног кр ста, на ко ји је исус био ра за пет, 
ра штр ка но по евро пи да се на пу ни брод, 
опа ска је те о ло га из 16. ве ка Жа на кал-
ви на: „не ма па ро хи је ко ја би би ла то ли-
ко убо га да не чу ва при ме рак. на по не-
ким ме сти ма има ве ли ких ко ма да, као 
у све тој ка пе ли у Па ри зу, у По а тјеу и у 
Ри му, где је од то га са чи њен крст при-
стој не ве ли чи не. Украт ко, да су сви ко-
ма ди ћи ко ји су про на ђе ни ста вље ни на 
го ми лу, ве ли ки би се брод од њих дао на-
пра ви ти. Је ван ђе ље, пак, све до чи да га је 
је дан је ди ни чо век био ка дар но си ти.”

Би блиј ски по кро ви: Мно ги ве ру ју 
да је је дан од нај зна ме ни ти јих ре ли гиј-
ских оста та ка по кров из То ри на, одо ра 
у ко јој је исус по ко пан. Ла не на тка ни-
на (420 са 120 сан ти ме та ра), на ко јој је 
оти ну ста са бла сна пред ста ва чо ве ко вог 
те ла, пред мет је обо жа ва ња ми ли о на хо-
до ча сни ка у ка те дра ли у То ри ну. на уч но 
го во ре ћи, то је ла жњак.

да ти ра ње ра ди о ак тив ним угље ни ком 
от кри ло је да не по ти че из вре ме на Хри-
ста, већ из 14. сто ле ћа; игром слу чај но-
сти, упра во се та да пр ви пут по ја вљу је у 
исто риј ским за пи си ма. У до ку мен ту из 
1340. фран цу ски би скуп Пјер д’ар кис 
твр дио је да је при каз на тка ни ни „лу ка-
во осли кан”, чи ње ни ца „ко ју је по све до-
чио умет ник што је на сли као”. ка то лич-
ка цр ква зва нич но не при хва та по кров 
из То ри на као аутен ти чан, ма да су мно-
ги ве ру ју ћи, укљу чу ју ћи па пу Бе не дик та, 
на го ве сти ли да ве ру ју у ње го ву све тост.

сли чан оста так је ма ра ми ца (су да ри-
јум) из Ови је да, кр вљу умр ља на тка ни на 
ко ја је на вод но би ла об мо та на око Хри-
сто ве гла ве ка да је из дах нуо, а од 718. го-
ди не пред ста вља по нос ове ка те дра ле у 
Шпа ни ји. крв је крв не гру пе аБ, че сте на 
Бли ском ис то ку, али не и у евро пи, што 
мно ге на во ди да по ве ру ју да је ису со ва.

Ме ђу тим, Џо ни кел у књи зи „Пре о-
ста ло од Хри ста” пи ше да је у ви ше на-
вра та оба вље но да ти ра ње угље ни ком и 
да је она из вре ме на око 695. го ди не, не 
мно го пре но што се по ја ви ла у Ови је ду.

Олов не ла жи: се дам де сет ме тал-
них књи га, на вод но на ђе них у пе ћи-
ни у Јор да ну, по здра вље но је не дав но 
као нај ра ни ји хри шћан ски до ку мен ти. 
да ти рав ши их не ко ли ко де це ни ја по-
сле Хри сто ве смр ти, уче ња ци су „олов-
не ко дек се” (оп то че ни оло вом) на зва ли 
нај ва жни јим от кри ћем у ар хе о ло шкој 
исто ри ји. Хри шћа ни су то до че ка ли као 
по твр ду по сто ја ња ису са у људ ском об-
лич ју, по што је на јед ној стра ни ци при-
ка за на ње го ва сли ка. Ре че ни цу „Хо да-
ћу ус прав но” мно ги су про ту ма чи ли као 
до каз ус кр сну ћа. 

Замисао коришћења космичке (радијантне) 
енергије сасвим је могућа, што је – према забележеном 

сведочењу рођака Петра скока – генијални научник 
и откривалац показао са аутомобилом који није 

узимао никакво гориво!

ли ког бро ја све до ка, основ ни прин ци пи 
ра да су оста ли под ве лом тај но сти.

ни ко ла Те сла је че сто на гла ша вао да 
у ње го вим спра ва ма ду жи на жи це мо-
ра би ти иден тич на че твр ти ни та ла сне 
ду жи не елек трич ног по ре ме ћа ја. Овим 
усло вом је ис пу ње на са мо про стор но-
та ла сна ко хе рен ци ја по фре квен ци ји 
– баш као што је то слу чај и код кла сич-
них елек тро маг нет них (Мак свел, Херц) 
ра дио-си сте ма. Па жљи вом ана ли зом 
„днев ни ка ис тра жи ва ња из ко ло ра до 
спринг са, 1899–1900”, мо же се ви де ти, 
ме ђу тим, да је он на кон ни за екс пе ри ме-
на та и број них ко рек ци ја га ба ри та и оп-
ште-про стор не кон фи гу ра ци је сво јег по-
ја чи ва ча (Mag nifying Am pli fi er), по себ но 
тзв. „до дат не за вој ни це”, оства ри ме ха-
нич ко-елек трич ни син хро ни ци тет.

дру гим ре чи ма, вре мен ску ко ре ла ци-
ју од го ва ра ју ћих енер гет ских то ко ва, чи-
ме је оства рио са свим но ву вр сту та ла са 
ко је је на звао не хер ци јан ским.

Пре нос без гу бит ка
По на шем ми шље њу, уте ме ље ном на 

ви ше го ди шњем те о риј ском и прак тич-
ном про у ча ва њу де ла „лич ког Про ме те-
ја”, успе шност по ме ну тих тех но ло ги ја 
за сно ва на је на хо ли стич ком схва та њу 
при ро де и ну жно сти до сти за ња ви ше ди-
мен зи о нал не ре зо нант но сти или оп ште 
ко хе рент но сти си сте ма са окру же њем. 
По све му су де ћи, ве ли чи на и зна чај де-
ла ни ко ле Те сле не мо гу се раз у ме ти до-
вољ но ја сно без бо љег по и ма ња ви ше-
ди мен зи о нал не струк ту ре ствар но сти. 
не ка то по све до че сле де ћи ци та ти ори-
ги нал них за пи са: „Зе мљи не ви бра ци је 
су пе ри о дич не и тра ју око 1 сат и 45 ми-
ну та. То јест, ако про тре сем Зе мљу, та лас 
кон трак ци је про ла зи кроз њу и вра ћа се 
за сат и 45 ми ну та, али у ста њу екс пан-
зи је. Зе мља је, као и све оста ло, у пер ма-
нент ном ста њу ви бри ра ња. Она се не пре-
кид но ску пља и ши ри!” За тим: „ка сни је 
те но ћи, ин стру мент је по но во ра дио и 
пре ста јао, на из ме нич но, у ин тер ва ли ма 
од бли зу по ла са та (ГМ: 28 ми ну та), ма-
да се не бо већ би ло пот пу но раз ве дри ло”. 
(из књи ге „Те сли но про ро чан ство”, М. 
Ма тић, из да вач стр. 143. и 187).

де таљ ни јом ана ли зом на ве де них 
податaка уви ђа се да по сто ји пот пу на 
ко ре ла ци ја с рад ном фре квен ци јом ње-
го вог по ја чи ва ча (Mag nifying Am pli fi-
er). То не по сред но го во ри у при лог на-
ше тврд ње да је ни ко ла Те сла био пр ви 
чо век ко ји је по сти гао мул ти ди мен зи о-
нал ну ре зо нант ност сво јег не хер ци јан-
ског осци ла то ра и при род них ме ди ју ма 
оства рив ши пре нос енер ги је без гу би та-
ка. Ус по ста вио је енер гет ски ток за ко ји 
по сто је ћи „при род ни ме ди ју ми” ис по-
ља ва ју учи нак су пер про вод но сти!

из све га про ис ти че да је за ми сао ко ри-
шће ња ко смич ке енер ги је (ра ди јант не 
енер ги је ни ко ле Те сле) са свим мо гу ћа.   •
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али, „олов ни ко дек си” су ла жни – го-
ми ла за ста ре лих ди ја ле ка та и по зајм ље-
них сли ка, ве ро ват но кри во тво ре них у 
про те клих 50 го ди на. „сли ка за ко ју твр-
де да је Христ при ка зу је бо га сун ца Хе-
ли ја на нов чи ћу са остр ва Ро дос”, сма тра 
окс форд ски ар хе о лог Пи тер То не ман. 
ка сни је је уста но вље но да је глав ни за-
го вор ник ве ро до стој но сти био мар ги-
нал ни ми сли лац без озбиљ них струч них 
ква ли фи ка ци ја.

све ти сви ци: Јед но од нај зна чај ни-
јих ар хе о ло шких от кри ћа ко је до и ста по-
ти че из ису со вог вре ме на мо жда мо же 
до ка за ти ње го во по сто ја ње, мо жда и не. 
Од го вор за ви си од то га ко ме је пи та ње 
упу ће но. „сви ци с Мр твог мо ра”, го ле-
мо бла го до ку ме на та од пер га мен та и па-

пи ру са про на ђе них у пе ћи ни у изра е лу 
че тр де се тих го ди на, на пи са ни су из ме ђу 
150. го ди не пре и 70. го ди не но ве ере.

на јед ном ме сту упу ћу ју на „учи те ља 
пра вед но сти”. Јед ни ка жу да је тај учи-
тељ исус, дру ги сма тра ју да би то мо гао 
би ти би ло ко.

Хри сто ва кру на: Је ван ђе ља ка жу 
да пре но што је рас пет, рим ски су вој ни-
ци ису су на гла ву ста ви ли кру ну од тр-
ња, у бол ном исме ва њу ње го вог ауто ри-
те та. Мно ги хри шћа ни ве ру ју да на пра ва 
за му че ње од тр ња и да нас по сто ји, ма да 
у де ло ви ма ра штр ка на по евро пи. Је дан 
го то во це ли ве нац сме штен је у Бо го ро-
ди чи ној цр кви у Па ри зу, чи ја се до ку-
мен то ва на про шлост про те же, бар, на 16 
ве ко ва. За ди вљу ју ће по ре кло, али не до-

се же до 30. на ше ере. По врх све га, то је 
ко лут од ши бља без тр ња.

све та књи га: нај бо љи раз лог у 
при лог те зи о ису су као чо ве ку је сте, 
сва ка ко, са ма „Би бли ја”. Уче ња ци ве ру-
ју да су си ноп тич ка је ван ђе ља по Ма те-
ју, Мар ку, Лу ки и Јо ва ну на пи са ла че тво-
ри ца Хри сто вих уче ни ка у де це ни ја ма 
по сле ње го вог рас пе ћа. По сто је и дру га, 
не ка но ни зо ва на, а на пи са ли су их љу ди 
ко ји су жи ве ли у при бли жно исто вре ме 
кад и исус. Мно ге се по је ди но сти раз ли-
ку ју у при ка зи ма жи во та и смр ти, а има 
и при лич но пре кла па ња, али су струч-
ња ци то ком ве ко ва до шли до оп штег из-
гле да чо ве ка ису са.

„Зна мо по не што о исто риј ском ису-
су – ма ње но што не ки хри шћа ни ми-
сле, али ви ше не го што то не ки скеп ти-
ци сма тра ју”, ка же Мар кус Борг, углед ни 
по зна ва лац „Би бли је” и уми ро вље ни 
про фе сор ре ли ги је и кул ту ре на Уни вер-
зи те ту Оре гон. „Ма да је у ско ри је вре ме 
у не ко ли ким књи га ма твр ђе но да исус 
ни ка да ни је по сто јао, до ка зи да је сте 
увер љи ви су за го ле му ве ћи ну на уч ни ка, 
хри шћан ских и не хри шћан ских.”

сле де ћи опис ко ји се да на слу ти ти из 
је ван ђе ља по твр ди ла би ве ћи на исто-
ри ча ра, из ја вио је Мар кус Борг: исус 
је ро ђен пре 4. го ди не пре н. е. и од ра-
стао у на за ре ту, ма лом се лу у Га ли ле ји, 
као при пад ник се љач ког сло ја ста нов-
ни штва. ису сов отац био је те сар, па је 
и он то по стао, што зна чи да су ве ро ват-
но у не ком тре нут ку из гу би ли сво је по-
љо при вред но зе мљи ште. исус је од го јен 
као Је вре јин и це ло га је жи во та у ду ши 
остао Је вре јин; ни ка да ни је на ме ра вао 
да ство ри но ву ре ли ги ју, већ је пре сма-
трао да де лу је у окви ру ју да и зма.

на за рет је на пу стио као од ра стао и 
упо знао про ро ка Јо ва на, ко ји га је кр-
стио. То ком кр ште ња исус је ве ро ват но 
до жи вео не ку вр сту бо жан ског при ви-
ђе ња. Убр зо на кон то га за по чео је сво је 
јав но про по ве да ње с по ру ком да се свет 
мо же пре о бра зи ти у „Цар ство Бож је”. 
По стао је за па же ни учи тељ и про рок, а и 
ис це ли тељ – ви ше је при ча о ис це ље њи-
ма ис при ча но о ису су не го о би ло ко јој 
дру гој лич но сти у је вреј ској тра ди ци ји.

По гу би ле су га рим ске цар ске вла сти, 
а ње го ви су след бе ни ци има ли до жи вљај 
су сре та с њим по сле ње го ве смр ти. Ја сно 
је да су има ли при ви ђе ња ису са она квог 
ка квог су га по зна ва ли за исто риј ског 
жи во та. Тек су га по сле смр ти про гла си-
ли „Го спо дом” и „си ном Бож јим”.

 сте фан Ву ка шин

Христову ре че ни цу „Хо да ћу ус прав но” 
хришћани су про ту ма чи ли као до каз ус кр сну ћа., ,
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Мно ги ве ру ју да на пра ва за му че ње од тр ња 
по сто ји, у де ло ви ма ра штр ка на по евро пи.ПОЛиТика,

16. МаЈ 2011.


