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Због чега би лонац хладне воде могао
да проључа на угашеном шпорету?
Крива је симетрија у космосу
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Осми дан
Постања
Научници ће стварати потпуно
нове врсте. Али откуда луку више
гена од продавца лука?

Настанак универзума
није дело Бога, већ учинак
научних закона

Пиће
на екс

секс на
секс
Али догађа се да су
мушкарац и жена
„алергични” једно на
друго. Зашто?

Таблет
преокрет
Концепт таблет-рачунара
је прилично стар,
а први га је озбиљно
промовисао Мајкрософт

Драган
Стојановић
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Камерица
палидрвце
Португалска компанија „Аваиб
 а”, специја
лизована за производњу фотосензора, напра
вила је малену камеру (NanEye 2B) за употребу
у медицини. Димензије су јој 1x1x1,5 милиме
тар, због чега је мања од главе палидрвцета
шибице. NanEye 2B има резолуцију 250x250
тачака (пиксели) и може да снима црно-бели
видео или видео у боји, брзином од 44 кадра у
секунди. За рад је потребан напон од 1,8 вол
ти, а потрошња електричне енергије износи
свега четири миливата.
Уз камерицу се испоручују базна станица
која служи као веза с рачунаром, са којим се
повезује преко USB прикључка и одговарају
ћег софтвера. Према наводима произвођача,
у обзир долазе сви који користе Windows XP,
Vistu или Windows 7.
Камера NanEye 2B употребљаваће се за раз
личите врсте ендоскопских прегледа и у сто
матологији. •

Срцу пиће на срцу – Ваше срце није

јутарњи орган: циркардијални ритмови, про
мене које тело има у току дана, утичу на огро
ман број уобичајених процеса. Чини се да има
ју утицаја и на абнормалне процесе.
Истраживачи су пратили инфаркт миокар
да, зависно од дела дана, и мерили њихову
озбиљност на основу стандардних тестова
нивоа ензима. Испоставља се да срце мрзи
јутро, пошто је јачина инфаркта била најјача од
шест изјутра до поднева. Било би добро има
ти и податке снимања, с обзиром на то да су

Бела голубица

ња. Наиме, он је још 1964. покушао да про
тумачи како тобожњи себични организми
постају несебични делећи своје изворе и
време с другима.
Цена несебичности за сваку јединку мо
ра да буде важнија од користи коју она сти
че размењујући своје гене с другима.
Хоће ли ново сазнање послужити научни
цима да уживо и у краћем времену – у ми
нутима и сатима – проверавају еволуцион
е
промене на вештачким организмима.

по другом објашњењу ове појаве нивои тих ен
зима виши у срцу у то доба дана, па би исто
ветни инфаркти миок арда само још више њих
ослободили.
У сваком случају, ово вероватно вреди пра
тити. Срцу је, међутим, пиће на срцу. Већ не
ко време увећава се број доказа да уношење
алкохола штити од срчаних обољења, чак и да
алкохол помаже срцу у оном нивоу у ком је за
остатак тела опасан.
У истраживању на преко 40.000 поједина
ца, они који су се у потпуности лишили конзу
мирања алкохола имали су највећи ризик од
коронарних срчаних обољења (КСО). „Ризично
уношење алкохола стоји у вези с умањеном ве
роватноћом КСО након надзирања (у смислу
да се о њима води рачуна, прим. прев.) социо
демографских, психијатријских и зависничких
фактора ризика”, закључују аутори.
Међутим, у саопштењу за штампу примећује
се да би стандарди ризичног уношења алко
хола вероватно обухватили велики број одра

Мртав угао

– Као што биологија предвиђа, роботи
су постали несебични. По угледу не поједи
не људе.
На Универзитету Лозана (Швајцарска)
машинерије које је човек осмислио и изра
дио, почеле су једна другој да помажу. У са
гласју с Хамилтоновим правилом (названо
по познатом биол
 огу Вилијаму Доналду Ха
милтону) које важи за свет живих створе
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Земља је добро,
како сте ви?

Међу јавом (сном)
Несебични роботи
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Тајна Теслина
кутија

Склапање памћења

23
слих Европљана. У десетогодишњем периоду
од 1996. до 2007. шведски здравствени си
стем знатно је проширио примену на докази
ма заснованих поступака у лечењу инфаркта
миок арда. Исход? Стопа смртности ових па
цијената показала је сталан тренд опадања.
Докази делују – ко би рекао? •

Црвенкасти Чернобиљ – Черно

биљ је нарочито погодио птице с црвенка
стим перјем!
Уврнуто, али очигледно истинито. Одређе
на врста боје перја, феомеланин (црвенка
ста боја), захтева употребу хемикалије зване
глутатион. Глутатион је уз то од суштинске ва
жности за неут ралисање молекула реактив
ног кисеон
 ика, а врсте с реактивним кисео
ником у неку руку показују како радијација
наноси штету.
Јер, стављајући много глутатиона у перје ле
пог изгледа, птице се стављају у већу опасност
штете коју изазива зрачење. •
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Замислите да можете откључати своја улазна
врата једноставним додиром. платити у продав
ници без новаца, картице или купона, укључити
своју електронску пошту или рачунар без уноше
ња лозинке или користити ма који мобилни теле
фон с власититим рачуном без уметања SIM кар
тице. Све ово и још много више омогућује eGo,
технологија која користи људску кожу за пренос
електронских сигнала. Једноставним додиром
размењују се подаци и информације с било
којим уређајем. Или како гласи слоган: Ва
ше је све што дотакнете!
Пожелите, на пример, да откључате
врата на аутомобилу. Када пипнете ква
ку, малена справа коју носите са собом
(причвршћена, рецимо, за каиш ручног
сата) успоставиће везу са електронским
закључавањем. Чим се потврди да сте ви
законити власник, откључаће се брава.
За пренос поруке кроз тела користи се
електрично поље. •
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Зелено злато

Станко Стојиљковић

Нарицање над Земљином судбином нема научно уте
мељење. Изван је домета људског делања, иако није из
ван досега сазнања.
Радозналом новинару на улици готово сваки случајни
пролазник рећи ће да је згранут човековим немаром за
нашу планету. Добро, опроштено му је зато што не разу
ме природне појаве.
Али када научник забринуто изрецитује напамет да
је наша „космичка колевка” (Константин Циолковски)
озбиљно угрожена, то је тек за велику бригу? Зашто?
Зато што је човек део живота на Земљи, што „има гото
во духовни призвук” (Џејмс Кантон). А како он може на
удити планети?
Никако. А себи? Свакојако.
„Трећи камен од Сунца” искусио је за 4,5 милијарде го
дина постојање безброј рушитељских насртаја из космоса,
и остао у непромењеној путањи. У прадавној прошлости
се тако од Земље, у „блиском сусрету” најсуровије врсте,
одвојио комад који се уобличио у Месец.
Ударима астероида и комета броја се не зна.
А живи свет пре усправљања најразумнијег двоношца?
Пострадао је, најмање, пет пута. И изнова се обновио
у другачијем обличју. Научници упозоравају да је на де
лу шесто „велико ишчезнуће” у које су, хтели – не хтели,
умешани људи. Пред истребљењем је петнаестак милио
на врста!
Хоће ли „наша цивилизација бити у стању да положи
коначан испит” (Бакминстер Фулер)?
Ако људи заувек нестану, на плавозеленој планети из нај
простијих микроорганизама искрснуће нека нова створе
ња. Како ће изгледати, нико се не усуђује да предскаже.
Недокученим редоследом смењиваће се овакав или она
кав живот. Све док Земљу за, отприлике, пет милијарди го
дина не обујми набујало Сунце. И засвагда све спржи!
До тада ће она бити добро. А ви?
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Међу јавом (сном)
Мозак све мањи

Код савременог човека мозак је око де
сет одсто већи него код кромањонског који
је живео у пећинама пре 20.000-30.000 го
дина. Стисните песницу, замислите да сте
уклонили мали и домали прст и тај део шаке
и схватићете шта смо (и колико смо) у међу
времену изгубили. Али то не значи да смо за
глупели, напротив.
Антрополог Брајан Хејр, с Дјук универзите
та (САД), сматра да је мањи мозак посредан
знак да смо интелигентнији. И то је установио

Смањује ли се наш мозак?
Велики мозак (сиво пуњење у лобањи)
омогућило је човеку да распетља бројне за
петљане загонетке, да смисли сложени је
зик и да, можда, изгради цивилизацију ка
кву знамо. Зато узнемирење изазове
свака научна изјава да он постаје све
мањи. А тек да се то одиграва пуних
20.000 година!

Секс у космосу:
Њет или Yes?

буде мобилни, направе му зечје уши да би се
окретале стране или пишете по њему олов
ком. Осмислили су га истраживачи из Лабо
раторије људске медије Универзитета Квинс
(Канада). •

Папирни мобилни
У Канади су направили први савитљиви па
метни телефон од електронског папира, ујед
но назван папирни рачунар. Папирфон позива
и прима позиве, пушта музику и служи за чи
тање електронских књига. И прилагођава се
облику корисниковог џепа или торбице.
Уређај има танкослојни савитљиви екран
дијагонале 9,5 сантиметара, испод којег је
савитљиво штампано коло са сензорима от
порним на савијање. То значи да направа
препознаје различите врсте преклапања ко
је претвара у разне радне поступке (прегле
дање менија, позивање, бирање песама или
извођење неке друге функције). Уграђена му
је својеврсна табла за писање по екрану.
Поменута електронска справа ради и као
парченце интерактивног папира: Савије се да

Образовање зближава – Људи се
обично венчавају с онима сличног нивоа обра
зовања, али је тешко утврдити шта до тога до
води. У питању би могла бити привлачност пре
ма онима сличног образовања, могла би бити
чињеница да будуће брачне другове упознаје
мо у школи, да нам образовање предод
 ређује
сличне послове итд.
Срећом, један докторанд је одредио идеал
ну популацију за одговор на ово питање: филм
ске звезде (аутор је глумац у повоју). Имамо
лоше вести за оне који се усредсређују на ин
телектуализацију глуме, будући да успех неке
филмске звезде није ни у каквој вези с њеним
образовањем. Ипак, добре вести за оне који
брак воле да виде као сусрет двоје људи једна
ких интелектуалних способности – звезде се
венчавају с особама сличног образовања. •
Убија их храна – Биљке су се намера
чиле да те среде, ако си гусеница. Неке имају
мале органе који луче одбрамбене хемикали
је што иритирају или оштете организме који их
једу. Али их гусенице Manduca sexta једу не
кажњено. Бар у току једења. Мрави грабљив
ци, међутим, користе мирис који стварају ове
хемикалије да би пронашли гусенице и поје
ли их. •
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Коме се приклонити: Руси одрешито кажу да
га није било, Американци загонетно ћуте?
Први су изјавили: ниједан наш (и совјетски)
космонаут није имао сексуални однос у космо
су, поричући свакојака нагађања! За то време
други загонетно ћуте, што подгрева гласине.
Посматрано с практичне тачке, полни од
носи су могли први пут да буду упражњавани
под деловањем слабе гравитације тек када је
полетео „свемирски такси” (space shuttle). За
што? Зато што је имало простора (свемирски
собичак). А за то је требало у почетку испуни
ти одабрати мешовиту посаду.
У Међународној свемирској станици услови
боравка су побољшани. Отуда су говоркања
учестала, али ниједно није званично потврђе
но. Само један брачни пар летео је 1991. го
дине, а за други се навелико нагађа да је то
радио у току земаљских припрема. Хомосексу
алне везе се искључују, јер ни за једног астро
наута то утврђено да је таквих склоности.

Покушајте да замислите како би изгледао
полни чин у малтене бестежинском стању:
мушко и женско би једно око другог дослов
це облетали (лебдели), настојећи да се нека
ко споје, што упућује на закључак да би неким
чврстим и растегљивим појасом морали да бу
ду обујмљени.
Да не помињемо да је мушкарац, због сни
жења крвног притиска, изложен отказу укру
ћености. На срећу, данас постоје лекови који
поспешују проток крви. •

Изумире ли курзив – Да ли је иско
шено писање мртво? Не журите са закључком.
Данашња деца (а још више сутрашња) неће би
ти, свакако, кадра да читају старе рукописе на
писане курзивом. Морамо ли због тога већ са
да себи да чупамо косу?
Сваких неколико година обелодани се пред
виђање да ће курзивно писмо заувек ишчезну
ти. Није зачкољица у томе да ли ће се убудуће
користити само један или мноштво облика по
менутог начина писања. Курзив је стар коли
ко и прве човекове шкработине на пећинским
зидовима када је покушавао да нацрта бизо
на. У потоњим временима је, мање-више, ме
њан и дотериван у свим цивилизацијама и код
свих народа. Али курзив је, у сваком случају,
на заласку, захваљујући понајвише куцању на
свакојаким скаламеријама – данашњим и бу
дућим рачунарима. Можда је писање руком,
такође, угрожено, зар не? •

проучавајући две врсте мајмуна – шимпанзе
и бонобо, веома сличне људима.
Потоњи се одликују мањим мозгом, али ус
постављају блискије везе и боље се сналазе
када ваља расподелити мање хране која је
раштркана. •

Свуда вас вреба гљивица – Не
позната врста меканих гљивица откривена
је протеклих дана широм света. Колико је
опасна?

И мајмуни се љубе

Друго, човек није једина врста која упра
жњава љубљење. Велики мајмуни, такође,
приљубљују једнима другима уста да изразе
своје одушевљење, наклоност и помирење.
Треће, научници нису сигурни због чега се
људи љубе; поједини претпостављају да је то
последица давних навика у храњењу. Дава
ње хране и претходно жвакање у родитељ
ским устима (у појединим културама) подуча
ва одојчад да спајањем усана исказују своју
љубав. •

Зашто се жена и мушкарац љубе?
Одгонетка се крије уснама које ћуте.
Прво, усне код човека разликују се од свих
осталих животиња зато што су изокренуте
(преврнуте) ка споља.

Чип небодер– Компанија Интел унапре
дила је производњу чипова увевши тродимен
зионалне транзисторе (Tri-Gate) који личне и
табличне рачунаре и паметне телефоне чине
бржим и енергетски штедљивијим. То се за
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Научници још немају одговор, али подсећа
ју да је то исто као када бисте пронашли чо
века без иједне кости! Још више збуњује то
што се среће у различитим срединама – од
кукурузних поља преко сумпорних извора до
морског муља.
И напослетку – разликује се од свих посто
јећих до сада проучених. Мајушни микроор
ганизам једва достиже у пречнику три до пет
микрона (хиљадити део милиметра), што је
20-30 пута тање од људске власи! •

снива на коришћењу најновије 22-нанометар
ске технологије. Поменута технологија ће омо
гућити израду транзистора који су бржи, мањи
и делотворнији. Наиме, за 37 одсто надмаши
ће у брзини постојеће дводимензионалне (32нанометарски процес), трошиће двоструко ма
ње струје и биће јевтинији.
Прављење чипова који стреме увис наликује
зидању небодера – помаже да се стави више
транзистора, уз исту густину и величину. По
ред тога, настављa се испуњавање предвиђа
ња Гордона Мура, једног од двојице оснивача
компаније, по којем се број транзистора на чи
пу удвостручава сваке две године. •

Непрепознатљивсвет–Наставели
се данашњи токови, до 2050. године наш свет
постаће непрепознатљив, упозорио је Џејсон
Клеј из удружења „Дивљи свет”. Изгледа да
свет какав знамо не чека превише лепа будућ
ност. Главне невоље леже у расту становни
штва и борби за сировине и изворе, што би за
четрдесетак година требало довести до пот
пуне промене. Године 2050. број становника
износиће девет милијардиа а највећи раст до
годиће се у сиромашним земљама. Да би се
нахранила толико уста, у следеће четири де
ценије требало би произвести хране колико
и у минулих осам хиљада година. •
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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
Станко Стојиљковић
Зашто „физичари гоне симетрију као
што луталице у пустињи гоне привиђе
ње које измиче”? Какву то недокучиву
тајну она скрива?
Трагајући за одгонетком на наведена
и још неколика питања, обратили смо
се проф. др Немањи Калоперу са Ка
лифорнијског универзитета у Дејвису
(САД), једном од највећих светских ко
смолога.
Наш саговорник је 1987. дипломи
рао у Новом Саду и одмах се отиснуо у
свет. Пет година доцније докторирао је у
САД, предавао на неколико америчких
и канадских универзитета, извесно вре
ме провео у ЦЕРН-у (Европски центар
за нуклеарна истраживања), а од 2002.
се скрасио на угледном Калифорнијском
универзитету у Дејвису. Објавио је више
од 90 научних радова (преко 4.700 пута
цитирани), један је од зачетника физи
ке и космологије светова-мембрана (по
стоје у бесконачно великим додатним
димензијама простора) и творац теорије
веома лаких честица аксион
 а (кандида
ти за објашњење порекла тамне енергије
и тамне материје).
Кад се не бави физиком, како каже,
време проводи забављајући породицу
– супругу Мирославу, једанаес тогоди
шњег сина Стефана Немању и деветого
дишњу кћерку Софију Исидору. А први
одговор гласи:
„Симетрије у физици обележавају по
јаве да физички системи не зависе од
услова посматрања и стања посматра

,

ча. Значи, ако различити посматра
чи проучавају неки физички систем
под врло различитим условима, они ће
утврдити потпуно исте особине систе
ма, без обзира на промене у детаљима
посматрања и мерења. Последице си
метрија су правилности у понашању
физичког система, као рецимо закони
одржања одређених величина или по
нављање копија елементарних честица
у природи. Симетрије због тога игра
ју улогу ’организационог принципа’
истраживања, који омогућује истра
живачу да постави једноставне и јасне
правце испитивања. Стога, уколико си
метрије владају физичким процесом,
физичар може да игнорише огроман
број небитних детаља и брже и ефика
сније препозна основне аспекте физич
ких закона.

Стандардне честице

Немања Калопер

Укратко, симетрије чине физички за
кон препознатљивим и лакшим за от
кривање и формулисање.
Симетрије дозвољавају да се основ
ни закони физике могу срочити крат
ко и јасно. Можда је њихова основна и
нама још недокучива тајна да су нешто
налик ’граматичким правилима’ језика
природе.”
Ако је у првим тренуцима постања
(„Велики прасак”) владала суперси
метрија, када је и куда она ишчезла?
Суперсиметрија је идеја да се фунда
менталне честице у природи појављу
ју „спарене” по спину. Спин је особина
основних елемената квантно-механичке
материје и уопштава појам угаоне коли
чине кретања класичне механике (чије
је очување, рецимо, фундаментални за

Суперсиметричне честице

Хигсино

Хигс

Кваркови

Лептони

Преносиоци силе

Скваркови

Слептони

Спреносиоци силе

Симетричне структуре су једноставне и лако разумљиве,
представљају путоказ разума у тами незнања.

кон класичне физике, и познат је било
ком гледаоцу клизачких такмичења као
појава да ако клизачица привлачи ру
ке ка телу почиње да се врти све брже).
Сићушне честице, подвргнуте Лорен
цовој (нобеловац Хендрик Лоренц) си
метрији, имају фундаментални „моме
нат обртања” који, опет због Лоренцове
симетрије, може само да буде половина
неког целог броја.
Тако, рецимо, за кванте светлости, фо
тоне, спин је јединица, док је за кван
те материје, електроне и кваркове, спин
једна половина. Честице различитог
спина имају веома различите фундамен
талне особине, а суперсиметрија је за
снована на претпоставци да је та „спин
ска дискриминација” неприродна и да
све честице имају своје спинске парт
нере – рецимо, уз фотон долази фотино,
са спином од једне половине, а електро
ни су спарени са селектронима, чији је
спин нула.
Разлог за увођење суперсиметрије је
драматично поједностављење описа ме
ђуделовања између фундаменталних
честица у природи и, можда, могућно
сти лакшег уједињења свих основних
природних сила, укључујући гравита
цију. Конкретно, суперсиметрија је на
чин да се разуме измерена дихотоми
ја између фундаменталних константи
спреге које мере снагу различитих сила
и, такође, зашто је гравитација слаби
ја од електромагнетне силе за целих 36
редова величине.
Међутим до сада немамо директан
доказ да је суперсиметрија један од те
меља света. Значи, ако она заиста по
стоји, врло је добро скривена од свих

Да ли је начело (принцип) симетрије
свеважеће у свеколиком космосу? То
је врло дубоко питање на које није ла
ко дати кратак и једноставан одговор.
Ми не знамо колико је појава симетрија
универзална. Оно што знамо, међутим,
јесте да су досадање парадигматске про
мене у физици увек биле зацртане фор
мулацијом новог вида симетрије који би
надрастао пређашњу верзију, употпуњу
јући је и дефинишући нове појаве и нове
правце истраживања.
Значи, принцип симетрије се до сада
показао као неизмерно драгоцен појам
у истраживању природе, јер смо без си
метрија готово беспомоћни да препо
знамо законе природе. Слично некоме
ко је затворен у попуно мрачној и ути
шаној просторији, без могућности да
предвиди да ли му је излаз испред но
са или километрима далеко… Да ли је
идеја симетрије свеважећа или није, не
можемо да просудимо. Но, у нашем је
интересу да нађемо што је више могу
ће различитих симетрија и њихових по
следица.
Шта то онемогућује да симетрија и аси
метрија постоје једна независно од дру
ге? Симетрија је прецизно дефинисан
појам који обележава правилности у по
нашању физичког система. Асиметрија
је, сама по себи, мање прецизно дефини
сан термин, и постаје користан појам тек
када се под њиме подразумева „недоста
так симетрије”. У том смислу, симетрија
и асиметрија су логичке супротности, и
зато нераздвојиве.
У каквој су тајној спрези симетрија и
асиметрија? Сама по себи идеја „аси
метрије” није нарочито корисна. У
склопу са симетријом, она може да по
стане корисна ако се њоме означава не
достатак очекиване симетрије. Реци
мо, у случају да се примети да енергија
неког система није очувана, а тај закон

очувања очекујемо због симетрије вре
менске независности (независност ста
ња система од тренутка посматрања),
могли бисмо да закључимо да је та си
метрија нарушена на наки начин. Кон
кретно, претпоставка би била да смо у
прегледу система превидели неко њего
во међудејство са околином, због кога
би систем могао да мења енергију. Или,
рецимо, у устројству Стандардног моде
ла физике елементарних честица, има
мо пример нарушене симетрије тако
званог слабог сектора.
Наиме, успешни модели међудело
вања елементарних састојака матери
је засновани су на изменама фунда
менталних бозона, сличних квантима
светлости, фотонима, који су описани
такозваним локалним калибрационим
теор
 ијама. У овим теоријама међудеј
ства се контролишу локалним симетри
јама фазних помака, који уопштавају
стандардну фазну симетрију у квантној
механици. Ако су такве локалне симе
трије егзактне, бозони чијом се разме
ном обавља међудејство, морају да буду
релативистички, без масе мировања, и
стога би међудејства која они изазивају
била неограниченог домета.
Међутим, ми знамо да су „слабе” си
ле врло кратког домета, и не простиру
се даље од нуклеарног језгра. Стога, бо
зони који их преносе морају бити тешки
и „лењи”. Зато су слабе фазне симетри
је спонтано нарушене, уз помоћ хипо
тетичке Хигс честице, која се кондензу
је у вакууму слично као водена пара на
хладној чаши у летњој башти. Хигсов
кондензат нарушава симетрије и чини
бозоне међуделовања тешким.

НИТервју

Граматика

досадашњих покушаја мерења директ
них последица. Другим речима, супер
симетрија мора бити нарушена на неки
начин, тако да су сви спински партне
ри нормалне материје превише тешки
и, стога, енергетски недоступни доса
дашњим директним потрагама. Они су,
можда, део тамне материје у свемиру…
Но, то још не знамо. Шансе да научи
мо више помоћу Великог хадронског
сударача (ЛХЦ) у Женеви, изванредне
су. Потребно је још мало времена и стр
пљења.
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Важи ли то, можда, у свету кваркова
– састојака протона и неутрона – у ко
је научници ни најмоћнијим увећањем
нису продрли? Наравно. Мада Хигсову
честицу нисмо још открили директно,
очекујемо да ћемо у ЛХЦ-у наћи њу или
неки компликованији сектор који игра
сличну улогу.
Из којих разлога све основне чести
це немају своје парњаке – античести
це? Како се то објашњава? Све честице
имају своје античестице. То је директна
потврда специјалне теорије релативно
сти и релативистичке Лоренцове симе
трије, спрегнуте с квантном механиком.
Једино се неке античестице не разлику
ју од честица! Рецимо, кванти светлости
фотони су сами себи античестице, јер
немају никаквих интринсички очуваних

Асиметрија постаје користан појам тек када се под
њиме подразумева „недостатак симетрије”.

,
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величина које их описују, као рецимо
маса мировања, наелектрисање и тако
даље. Зато два једнака фотона могу, на
веом
 а високим енергијама, да међуделу
ју и нестану, производећи друге чести
це исте укупне енергије (што диктира
релативистичка Лоренцова симетрија).
За разлику од њих, електрони имају сво
ју античестицу која је различита, пошто
имају наел
 ектрисање. Да би електрон,
с негативним наел
 ектрисањем, могао
да нестане приликом међуделовања, он
мора да се судари са честицом потпуно
исте масе али позитивног наелектриса
ња и супротног спина. Тај „супротни”
електрон је позитрон, и анихилирајући
са њиме електрон може да произведе ра
дијацију.
Колико видова симетрије се среће у
природи? Колико год нам падне на па
мет. Шалу на страну, корисна класифи
кација симетрија у фундаменталној фи
зици је на просторно-временске (као
релативистичка симетрија или суперси
метрија) – које кажу да еволуција систе
ма не зависи од стања посматрача и као
последицу дају законе одржања екстен
зивних карактеристика система (енер
гије, момента количине кретања и тако
даље) и унутрашње (рецимо, фазне си
метрије квантне механике) – које говоре
о конкретним структурним особинама
система. Потоње могу бити глобалне, где
су фазни помераји свуда исти, и помоћу
којих се објашњавају репликације неких
честица, као рецимо изоспинска (при
ближна) симетрија, или локалне, где су
фазни помаци различити на различитим
местима и у различитим тренуцима, ко
јима се описују међуделовања између
честица, као рецимо електромагнетизам
или гравитација.
Уопштено говорећи, све конкретне си
метрије које користимо у физици налазе
своје место у овој класификацији.
Какве би последице проистекле без
симетрије у времену? Да ли би исти
узроци имали данас једне, а сутра дру
ге? Без симетрије временске трансла
ције 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 по
следица би била да исти узроци имају
различите последице…
Срећа је што наш свет није такав, јер
без временске симетрије тешко да бисмо
уочили моћ научног метода!
Због чега је симетрија толико угодна
оку да јој ствараоц
 и неодустајно стре
ме (Гете)? Зато што поједностављује!
Симетричне структуре су једноставне и
лако разумљиве, и представљају сигур
ну, поновљиву, референтну тачку, као
путоказ разума у тами незнања. •

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?

Проф. др Петар Кочовић
Када се пре пре година у дневним
новинама појавила вест да су Желе
знице Србије платиле за неки тоалет
на железничкој станици 70.000 евра,
помислио сам да нешто није у реду.
Где да тоалет, макар цео реновиран и
нов кошта као луксузни BMW 7.
Недавно сам, међутим, видео да ја
панска клозетска шоља кошта 50.000
евра. И ту ми је нешто засмрдело. Када
сам мало боље размотрио, уверио сам
се да је то мала лабораторија! За проу
чавање измета и урина. Саставни део је
рачунар који тачно каже, на основу ана
лиза поменутих отпадака, шта би тога
дана требало да се једе и пије, а испору
чује и извештај општег стања здравља.
Тоалети ће бити наши доктори, а
очекује се да цена падне до 100 пута.
Али то није све. За нанотехнологи
је сте увелико чули, зар не? Ушле су
у нам у живот преко цртаног филма
„Фантастично путовање”, у којем се ју
наци возе човековим венама у сићу
шним подморницама доспевајући тако
до сваке ћелије.
Овом технологијом ускоро ћемо из
бацивати тумор и рак из нашег орга
низма. Данас се употребљавају, доду
ше нешто веће, капсуле које се уносе
у пробавни тракт. Опремљене су каме
рама и одашиљачима шаљући нам сли
ку изнутра. Intel inside.
Изучавања ДНК далеко су одмакла,
толико далеко да је питање приватно
сти беспредметно. Како? Већ постоје
чипови у које је запакована свеукупна
„инфраструктура” свакога од нас. Бит
до бита. Ако нешто затреба, прочитаће

се са чипа и поправити. А такође „три
кордером”, справом величине фотоа
парата, која се први пут појавила у ТВ
серији „Звездане стазе”.
Слике будућности готово по прави
лу стизале су из данас већ култних фил
мова. У „Звезданим стазама” (почела
1966) Џин Роденбери задао је себи за
датак да представи две за то доба не
замисливе ствари: лични рачунар (PC)
рачунар и телепортирање. Тако је 1975.
настао „алтер 8.800” (по звезди Алтер у
сазвежђу Орао), малени компјутер који
је користио легендарни капетан Спок.
Исте године Масачусетски инсти
тут за технологију (МИТ) добио је чудо
од машине која је заузимала стотинак
квадратних метара. Данас свако у ру
кама држи рачунар хиљаду пута моћ
нији, сто хиљада пута мањи и милион
пута јефтинији од ИБМ 360, смештеног
1965. у МИТ-ију. Мислимо, свакако, на
мобилне телефоне.
Можда је „трикордер” и даље миса
она именица, али мини-магнетна резо
нанција се навелико продаје.
Ишчитавање људског генома у гру
бим цртама подстакло је чудесна ис
траживања на ДНК. Предвиђа се да ће
ускоро да „произведу” различите ор
гане на основу ДНК записа сваке осо
бе, учитаних у поменуте чипове. А када
будемо добили вештачку јетру, важиће
нови слоган: „Ракија connecting peo
ple” (ракија повезује људе).
Проширена стварност (Augmented
reality) једно је од четири главна под
ручја развоја, уз „рачунарство у обла
ку”, друштвене мреже и стратегије
засноване на препознавању облика.
Истраживачи са универзитета Вашинг
тон осмислили су контактна сочива ко
ја пројектују рачунарску слику. Да ли је
то већ виђено на бившем гувернеру др
жаве Калифорније, Арнолду Шварце
негеру у „Терминатору 1”?
Прегршт новотарија донела је сери
ја „Истражитељи из Мајамија”; поред
осталог, провидне екране. Технологија
провидних OLED екрана први пут је јав
но приказала компаније „Самсунг”.
Захваљујући томе рачунари биће
танки као папир, имаће картонски
оклоп и коштаће неколико евра. За
једнократну употребу. •
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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

Др Рајко Ђурић
Мада је свет све богатији, све чешће
и гласније чује се питање: Од чега ћемо
живети сутра?
Најгласнији су они којима Земљи
на кугла изгледа као јабука која се мо
же држати у шаци. Научници, стално
загледани у свет, ову „чудовишно лепу
књигу” – чија прва страница почиње
објавом да човек може у њему дотле жи
вети док га буде волео и умео да сачува
извор радости и среће – пропустили су
то питање кроз разне призме и указали
на данашње планетарне проблеме.
Број становника је први проблем. Не
мачки институт у Хановеру објавио је
прошлог месеца да „часовник светског
становништва” показује да се сваке се
кунде број становника на Земљи пове
ћава за 2,63 човека. DSW, како гласи
скраћени назив тог института, навео је
у саопштењу да ће средином ове године
на нашој планети бити седам милијар
ди људи; 2025 – осам, а између 2046. и
2050 – девет милијарди и 200 милиона.
Оптимисти кажу да то не треба да буде
извор страха. Ако је човек одиста „наше
највеће богатство” а Земља – која може
бити „врт живота” за 30 милијарди људи
– својина целог човечанства, онда би бо
гатство света у људима требало да се до
живи као најлепши дар Бога и природе.
Песимисти који мисле, такође, глобал
но, али су увек незадовољни постојећим
светом, тумаче те бројке као доказ да је
„пропаст света” већ на видику, а расисти
и шовинисти – који су, по речима јед

ног европског књижевника, и у тренутку
стварања рођене деце опхрвани „бригом
о својој раси, свој нацији и отаџбини” –
тумаче то као претњу „властитој раси” и
„властитом народу”.
Демографски подаци су, додуше, не
исцрпан извор и разлог за ту бригу, ко
ју је као феномен маестрално описао и
објаснио чехословачки филозоф Јан Па
точка (1907–1977) у свом есеју „Брига
за душу”. Наиме, у Азији ће 2050. годи
не живети пет милијарди и 230 милион
а
људи, Африка ће имати близу две мили
јарде, а цео амерички континент мили
јарду и 180 милиона. Према демограф
ским предвиђањима, број становника
смањиће се само у Европи, у којој ће по
ловином века живети око 90 милион
 а,
а на територији Океан
 ије и Аустралије
биће око 58 милион
 а људи.
Демографске прогнозе о броју станов
ника у 2050. у Бугарској, Румунији, Ср
бији, Молдавији, Босни и Херцеговини
делују као алармно светло. Ако се у тим
државама не предузму већ данас одго
варајуће мере, онда ће средином столе
ћа наступити катастрофалне последице
„беле куге”, како проистиче из овог пла
нетарног истраживања.
У шуми бројки још две су као алармно
звоно. Први податак гласи: број особа
старијих од 60 година, којих је данас 673
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милиона, достићи ће 2050. две милијар
де. Други податак, не мање забрињавају
ћи, показује да ће половином века у 50
најсиромашнијих земаља света живети
милијарда и 700 милиона људи.
Да будућност човечанства не би по
стала „руски рулет”, научници светског
гласа су јединствени у мишљењу да се
морају решавати проблеми нових изво
ра хране и енергије, у складу с новом на
учном формулом која гласи: „Ресурси не
постоје. Они се стварају!”
У складу с том новом формулом, науч
ници увелико припремају програме за
„дубоко орање” мора и океана и узгаја
ње нових култура и плодова на њихови
ма дубинама.
Следеће питање у хоризонту светског
мишљења и планетарног истраживања
јесте клима (и климатске промене).
Нове мапе на којима је уцртана бу
дућност света за следећих 300 година
садрже врло прецизне, алфабетски по
ређане, податке о свим поменутим и ра
зним другим питањима која дотичу го
тово све области живота. Мисао водиља
многобројних тимова научника који су
правили нове мапе света, гласи: „Свуда
на свету живот је организован на истим
принципима!”
Имајући у виду мудрост да се принци
па држе умни и карактерни људи, а без
умни и бескарактерни их користе као
коње за јахање, научници поручују да су
понудили људима знања о свету као на
длану да наша планета не би била и даље
„јабука” у шаци моћника.
Пошто је историјско искуство потвр
дило да „лав лаву не посуђује зубе”, а
научно знање добија све више на зна
чају, сматра се да је неопходно створи
ти „светску републику ума” која ће бити
противтежа планетарној сили. Уколико
се не осигура да 21. век постане век ми
ра, сарадње и солидарности, нове мапе
света могле би се брзо и лако претвори
ти у мапе застрашујућих сукоба и ратова
какви нису забележени у историји чове
чанства. •

„Часовник
светског
становништва”
показује да се
сваке секунде
број становника
на Земљи
повећава
за 2,63 човека.

Пандорина кутија
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Лице вечности

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

Др Крунослав Суботић
Поглед Стивена Хокинга на свет је
сте схватање да живи у реалности која
представља менталну слику перцепци
је наших чула. Мозак интерпретира по
датке којима га снабдевају чула и ствара
модел спољашњег света. Мисаон
 и кон
цепти су једина реалност коју о њему
можемо спознати. Када је модел успе
шан у објашњењу појава, њему и еле
ментима и концептима који га сачиња
вају придружујемо атрибут реалности.
Значи добро осмишљен модел постаје
реалност.
Реалност нашег универзума опису
ју појавни закони природе, у којима Хо
кинг тражи одговоре на три основна пи
тања:
Одакле проистичу? Да ли дозвољавају
изузетке или чуда? Да ли су као скуп за
кона јединствени? Ако је одговор на пр
во да их је створио Бог, поставља се пи
тање ко је створио Бога; уколико на њега
одговора нема, бива да једна мистерија
буде замењена другом. О другом налази
да ако су закони прави, изузеци или чу
да не постоје и да није опажено да је Бог,
у ту сврху, законе искључивао из пого
на универзума. Код трећег питање се он,
међутим, подробно бави селекцијом за
кона и избором универзума подесних за
живот човека.

,

Наш свет граде четири основне силе
природе, диктиране принципима симе
трије: гравитација, електромагнетизам,
и слабе и јаке нуклеарне интеракци
је. Гравитацију је, као прву универзал
ну силу природе, открио Исак Њутн.
Теорија опште релативности Алберта
Ајнштајна сматра је последицом, при
суством масе, закривљеног просторвремена (преплетеног простора и вре
мена), у којем путања предмета бива
савијена одајући утисак да на њега делу
је сила гравитације.
Законе електромагнетизма је рани
је ујединио Џејмс Максвел и установио
њихову везу са светлошћу. Њена брзина
је константна у свим референтним си
стемима, чему је, учинивши простор и
време релативним, Ајнштајн нашао об
јашњење специјалном теоријом рела
тивности.
Уз ове две силе описане законима кла
сичне физике, у природи су откривене и
силе слабе и јаке нуклеарне интеракције
које се, у квантном микро-свету, опису
ју истовременим својством и честичног
и таласног понашања. Због тога нови мо
дел реалности универзума постаје квант
на физика. Њени закони описују приро
ду као чинилац који ни будућност, ни
прошлост не прихвата са извесношћу.
Радије само одређује вероватноће разно
ликог дешавања. Честице немају дефи
нисану позицију док се налазе на путу,
већ са одређеном вероватноћом прелазе
сваку од путања која повезује почетну и
крајњу тачку пута.
У познатом експерименту с два про
реза који, када светлост (или честица с
таласним особинама) прође кроз њих,
на екрану показује прстенове интерфе
ренције, историја честице је њена пута
ња. Ричард Фејнман је постулирао да је
вероватноћа било којег опажања засно
вана на суми вероватноћа свих могућих
историја које доводе до њега. Прстенове
интерференције је објаснио тиме да пу

Стивен Хокинг

тање које пролазе кроз један прорез ин
терферирају са онима које пролазе кроз
други; и ако осветлите прорез да бисте
видели да ли кроз њега пролази чести
ца, зато што сте из посматрања искљу
чили другу опцију, прстенови интер
ференције се на екрану неће појавити.
Начин расветљавања прошлости, дакле,
одређује природу наше реалности. Сво
јим опажањима ми обликујемо историју,
а не она нас.

Безброј различитих
универзума!
Научнике у основи интересује тео
рија свега која би једним законом, сагла
сним квантној теорији, ујединила све си
ле. У том циљу је усвојена ад хок теорија
Стандардног модела који успешно ује
дињује силе електромагнетске и слабе
интеракције и сагласан је са свим екс
перименталним опажањима. У крајњем
исходу, ипак, не задовољава јер суштин
ски не уједињује електро-слабу с јаком
силом и не укључује гравитацију.
За уједињење гравитације са осталим
силама најјачи кандидат је суперграви
тација. Наиме, извори силе су честице
(фермиони), а дејства се преносе пољи
ма која се састоје од бозона. Кључ кре
ације супергравитације јесте суперси
метрија, а ову чини постојање партнера
који понаособ припадају свету извора
и свету преносилаца интеракције. Кон
цепт потиче из теорије струна која је,
пак, оперативна само у простор-време
ну од 11 димензија. Ми опажамо само
4, а теор
 ија струна нас учи да осталих 7
димензија не можемо видети зато што
су закривљене у простору минималне
величине – смотане на ниво нечега што
називамо интерни простор. Пет раз
личитих теорија струна и суперграви
тација представљају различите видове
апроксимације много фундаменталније
теорије назване М-теорија, чија правила

Зашто постоји нешто рађе него ништа? Зашто ми постојимо?
Зашто дати скуп закона, а не неки други?
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интерних простора, од којих свака во
ди различитим законима и вредности
ма природних константи у разним уни
верзумима мултиверзума. Наш, али и
други универзуми, који иначе не подр
жавају живот, појављују се спонтано, а
историје Фејнманових сума одређене
су оним шта ови универзуми предста
вљају данас.

прописују начин на који се могу смота
ти димензије интерног простора.
Зависно од начина на који су смотани
интерни простори, закони М-теорије до
звољавају универзуме са различитим по
јавним облицима закона. М-теорија до
звољава, чак, 10500 (иза 1 нанизано је
500 нула) различитих интерних просто
ра, значи 10500 универзума од којих сва
ки има сопствене законе!
Стивен Хокинг свој однос с Богом гра
ди на три принципа показујући да уни
верзум природним путем може и мора
проистећи спонтано ни из чега, а с једин
ственим скупом закона који чине реал
ност потребну за настанак човека.
Слично решењу граница простора
(дводимензионална сферна површина
Земље нема граница), енормно закри
вљење 4-димензионалног простор-вре
мена у сингуларитету настанка универ
зума решава проблем границе времена.
У њему време као четврта димензија
поприма особине простора. Идеја да
историје живе на затвореној хипер-по
вршини 4-димензионалног простора
без граница назива се услов без-грани
ца, а схватање да се време понаша као
простор уклања приговор да време и
универзум траже да имају почетак или
ствараоца. Настанак универзума, да
кле, није дело Бога, већ учинак научних
закона.
До квантне вероватноће опажања
универзума Стивен Хокинг долази са
бирањем свих историја које задовоља
вају услов без-граница и завршавају
са универзумом Стандардног модела
који опажамо данас. Тако добија спек
тар вероватноћа за 10500 различитих

Простор никад
није празан
Идеја мултиверзума, заснована је на
различитим сумама Фејнманових исто
рија. За наш случај, одређених Стандард
ним моделом и условом „без граница”.
Коинциденције окружења и прецизно
подешени закони и вредности природ
них константи нашег универзума одго
варају развоју живота на бази угљеника,
чијом смо еволуцијом и ми настали. Ка
да би наш универзум био само мало раз
личит од тога какав јесте, бића као што
смо ми не би могла постојати. Чињени
ца да постојимо нам објашњава природу
околине која то омогућује. По наш жи
вот срећне коинциденције облика пла
нетарних орбита, масе Сунца и сличног
назване су коинциденције окружења, дик
тиране такозваним слабим антропич
ким принципом. Идеја мултиверзума,
која диктира јаки антропички принцип,
доводи фино подешавање физичких зако
на и константи природе у раван с факто
рима окружења, импликацијом да је наш
универзум само један од мноштва уни
верзума у мултиверзуму!
Као што су коинциденције окруже
ња у нашем Сунчевом систему, учиње

Космичка
раздобља

Велики
прасак
Пре око 300.000
година почетак
„Мрачног доба”
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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

не свакидашњим прихватањем идеје по
стојања милијарди таквих система, фино
подешавање закона природе, без којег не
ма живота, објашњава идеја мултиверзу
ма. Као што су Чарлс Дарвин и Алфред
Расел Волас објаснили како човек може
настати без интервенције супериорног
бића, концепт мултиверзума (мулти
верза) објашњава фино подешавање фи
зичких закона, без позивања на постојања
беневолентног ствараоца који ће универ
зум створити и подесити га тако да из
недри човека.
Закони природе говоре како се универ
зум понаша, али не дају одговор на пита
ња „зашто”. Зашто постоји нешто рађе
него ништа? Зашто ми постојимо? За
што дати скуп закона а не неки други?
Тиме се, међутим, забавио Стивен Хо
кинг.
Принцип неодређености Вернера
Хајзенберга не дозвољава да поље које
преноси дејство силе и принос проме
на поља истовремено буду нулте вред
ности. Простор зато никад није празан.
Налази се у стању минималне енерги
је-вакуума, подвргнутог квантном ко
мешању где се честице и поља час поја
вљују, час нестају.
Енергија масе је позитивна јер њено
стварање захтева рад, а гравитациона
енергија је негативна зато што разбија
ње система везаног гравитационим си
лама тражи утрошак енергије. Постоја
ње гравитације је обавезно у размерама
целокупног универзума да би њена не
гативна енергија поништила позитив
ну енергију материје, и не постоји забра
на креације целог универзума ни из чега.
Спонтана креац
 ија комешањем вакуума
је разлог што је постојање нечега прече од
ничега, због чега ће универзум креирати
себе ни из чега, не призивајући Бога да га
пусти у рад.
Гравитација мора постојати, а би
ти суперсиметрична. М-теорија је нај
општија суперсиметрична теорија гра
витације, и као таква једини кандидат
за потпуну теорију универзума. Ми
смо део тог универзума, јер другог конзи
стентног модела једноставно нема. Сво
јим присуством у универзуму, физич
ки занемарљивим у његовим размерама,
творци смо и сведоци реалности његовог
постојања. •
Стивен Хокинг, истакнути професор и дирек
тор Центра за космолошка истраживања Уни
верзитета у Кембриџу, после „Кратке историје
времена” објавио је нови бестселер „Коначна
теорија универзума”, у којем излаже свој по
глед на Бога и реалност света у коме живимо.

Када би наш универзум био само мало различит од тога
какав јесте, бића као што смо ми не би могла постојати!

,

10 ПОЛИТИКА, 16. МАЈ 2011.

Двострука завојница

12 ПОЛИТИКА, 16. МАЈ 2011.

НА У КА / ИН Ф О Р М А Т ИКА / Т Е Х Н О Л О Г И Ј А

НА У КА / ИН Ф О Р М А Т ИКА / Т Е Х Н О Л О Г И Ј А

ПОЛИТИКА, 16. МАЈ 2011. 13

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

Проф. др Владимир Глишин
Откако постоје писмени записи, а и
пре њих, човек је себи постављао два
крупна питања: Порекло васионе и По
рекло живота на Земљи. Самим тим пи
тао се за своју будућу улогу и овде и у
свемиру.
Није нимало чудно што су од иско
на све религије, на овај или онај начин,
покушавале да на то одговоре. Поједи
на тумачења била су бизарна, из дана
шње перспективе, чак, смешна и наивна,
рекли бисмо, бесмислена. Мало се зна
ло, па је свако објашњење било могуће.
Последње у том низу налазимо у првој
књизи Мојсијевог петокњижја која се зо
ве „Постање”, где се тврди да је Богу би
ло потребно шест дана од дана када „у
почетку створи Бог небо и земљу” до мо
мента када „Бог створи човека по облич
ју своме, по обличју Божијему створи га
мушко и женско створи их”.
А онда половином 19. века, тачније
1858. године, теор
 ија Чарла Дарвина об
јављена у књизи „Порекло врста” је из
основа променила схватање нашег по
рекла. Укратко, нисмо створени одјед
ном и напречац тако што „створи Господ
Бог човека од праха земаљског, и дуну
му у нос дух животни, и поста човек ду
ша жива”, већ полако еволуцијом, за око
3.5 милијарди година, колико је било по
требно од првих живих бића до човека.

Дарвинов аксиом
Дакле, захваљујући Чарлсу Дарвину
почели смо да објашњавамо своје поре
кло науком, а не веронауком!

Историјски гледано, протеклих 150
година човечанство се не само у био
логији већ и у другим областима усред
средило да научно, без свакојаких фа
таморгана, одговори на горе наведена
најсуштинскија питања која нас од
искона тиште.
Усредсређујући се у овом напису на
жива бића, у том контексту и на човека,
прекретницу у нашем поимању сушти
не живота означило је откриће Џејмса
Вотсона и Френсиса Крика 1953. годи
не који су растумачили хемијску струк
туру дезоксирибонуклеинске киселине
, ДНК, помоћу које смо могли да на на
учној основи заснованом гледишту од
гонетнемо тајну живота и особине свега
живог на кугли земаљској. Ово откриће
ставило је тачку на расправу стару коли
ко је стара и сама људска врста.
Да ли живот има магичну и мистич
ну суштину или је као свака друга хе
мијска реакција која се изводи у лабо
раторији, плод уобичајених физичких
и хемијских процеса? Да ли постоји не
што божанско у срцу ћелије што је чини
животном? Вотсон-Крикова двоструко
уланчана структура ДНК је одговорила
дефинитивним – НЕ! С тим НЕ до тада
исправно дефинисана само као Дарви
нова теорија, теор
 ија је прешла у Дар
винов аксиом!
Од 1953. до данас, захваљујући вели
ком броју изванредних научника, назвао
би их спектакуларним технолошким

Величина генома
уобичајено
име

величина
генома

(милиони базних парова)
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

иновацијама, и милијардама и милијар
дама инвестираних долара широм све
та, стигли смо до момента када се укуп
на наследна материја неког организма,
у науци названој ГЕНОМ, може прочи
тати и дешифровати за неколико дана уз
релативно мале трошкове.
У ишчитавању генома, од најједно
ставнијих до најсложенијих живих ство
рења, повремено су искрсавала изнена
ђења. Основна претпоставка била је да,
уколико је неки организам сложенији,
а на самом врху мора да буде, ко ако не
човек, онда и геном таквог бића мора
да буде највећи, јер треба да „покрије”
све сложене функције које други немају.
На пример, свест код човека. Из парци
јалне листе коју прилажем види се да то
баш није тако.
Из табеле се види, рецимо, да прода
вац лука има шест пута мањи геном од
лука који продаје!

Када будемо имали свој
„здравствени картон”
у облику прочитаног
генома, лекар ће моћи
да нам препише лек
који ће, управо, за нас
бити делотворан.

Зора стварања
Наведене разлике у величини генома
су већ дуго горуће, замршено, изазовно
питање објашњавања механизама ево
луције. Основно очекивање, као што ре
космо, јесте да – уколико је неки органи
зам сложенији, биће му потребан већи
геном – зато што треба да садржи већи
број информација него онај једностав
нији. Таква је, заиста, корелација између
величине генома квасца који је већи од
бактерије (коли), али оба су мања од на
шег генома.
Међутим, поменута корелација је сла
башна. Природно је претпоставити да
природна селекција, то ће рећи еволу
ција, подржи и одржи што мању вели
чину генома. Сваки пут када се ћелија
подели, она мора да удвостручи своју
ДНК; што више има да копира, то је ве
ћи простор за грешке, а потребно је и
више времена и више енергије. То је,
очигледно, велики подухват за амебе,
даждевњаке, пшеницу.
У овом тренутку једино можемо да
претпоставимо да су се у случајевима
изузетно великих генома неки селектив
ни притисци супроставили селективним
импулсима да одрже геном што „мрша
вијим”. У савременој литератури на ову

Човек и хромозоми

тему више је спекулација него валидних
научних објашњења.
Уосталом, тек смо закорачили у цик
зоре Осмог дана стварања, када се разда
ни боље ћемо сагледати ову изузетно ва
жну непознаницу еволуције.
И најзад, шта нова наука геномика,
посебно преко америчког Хуманог ге
номског пројекта, утемељеног здушном
подршком Џејмса Вотсона, значи за
нас? Колико смо научили о својој про
шлости тумарајући путевима еволуци
је? Зашто имамо само нешто више од
20.000. гена када, рецимо, винска му
шица има 14.000 или обична бактери
ја 4.000?
Сазнали смо да смо пореклом из Ју
жне Африке, да су нам прародитељи би
ли Бушмани из пустиње Калахари. Са
знали смо да све наше болести имају
подлогу у структури нашег генома. Са
знали смо да се по геномској структури
међусобно веом
 а разликујемо што нам

не обезбеђује само различит изглед него
и пријемчивост за болести, дуговечност,
интелигенцију.
Једном речју, све што нас чини посеб
ним записано је у нашем индивидуал
ном геному и нигде више поновљеном.
Чак ни код једнојајчаних близанаца! Са
да знамо, на пример, да нема два кан
цера дојке или коже, као ни осталих, са
истом геномском подлогом. Колико кан
цера у свету, толико различитих геном
ских подлога.

Крст геном
Главни закључак из досадашњих ге
номских анализа, а обухваћен је при
личан број појединаца из Азије, Евро
пе, Африке, Америке, Аустралије, јесте
да не постоји универзални хумани ге
ном. Без обзира што припадамо истој
биол
 ошкој врсти Homo sapiensа, сваки
од нас носи свој и ничији више, једин

ствен геном. Народски речено, носи
свој крст!
А крст је геном чију су нам сваку од је
динствених половина даровали наши
родитељи, њима њихови и тако уназад
10.000 генерација до Бушмана из Кала
харија. Зато када кажемо хумани геном,
морамо да нагласимо Перин, Јовин, Ми
рин, Јованкин итд.
Имајући у виду да ишчитавање хума
ног генома постаје све јефтиније, мо
жда ће цена пасти на 1.000 долара, мо
ћи ћемо да предвидимо основне контуре
способности и понашања сваког од нас.
Када будемо имали свој „здравствени
картон” у облику прочитаног генома, ле
кар ће моћи да нам препише лек који ће,
управо, за нас бити делотворан.
Предстоји нам, такође, да из тзв. ана
литичне фазе геномике, у којој се сада
налазимо, пређемо у синтетску. То зна
чи да ћемо стварати потпуно нове или
постојеће геноме мењати по нашој во
љи. Први од таквих успешних подухвата
урадила је прошле године група научни
ка у лабораторији Крејга Вентера, ство
ривши прву ћелију коју је потпуно кон
тролисао хемијски синтетисани геном.
А то је тек почетак.
Напослетку, престаћемо да страхујемо
од неизвучене премије или, макар, улога
у геномској лутрији, игри наших роди
теља! Генетичко, сада већ геномско ин
жењерство, је нешто с чиме ћемо мора
ти врло брзо да се суочимо и морално и
друштвено, а богами и политички. Ваљ
да смо довољно интелигентни да то пи
тање разрешимо.
Закорачили смо у Осми дан Постања.
Нема одмора, док траје обнова! •
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ЗЛАТНИ ПРЕСЕК

Величанство вода
Водоник је једини биоелемент који је резултат интеракција космоса као целине,
сви остали – угљеник, азот, кисеоник, фосфор и сумпор – настали су у звезданим
процесима. Сви садашњи атоми водоника, у саставу нашег организма, створени су
пре више милијарди година. Они су космички елеменат. Кисеоник се појавио касније
у „звезданим пећима”, зато је звездано-земаљски елеменат. А вода је први молекул
у којем су сједињени космички и земаљски принцип, водоник-кисеоник
на упрошћен начин пресликао игру свог
тела на таблу са 64 црно-белих поља. Да
ли се магија лепоте и узвишености шаха
крије у овом односу?
Изгледа да се крије. Једно од најзначај
нијих сазнања у протеклих десет година
јесте да је људски организам као складна
грађевина настао у биолошком садејству
структурално-енергетско-информацио
них ентитета на нано нивоу, и то прили
ком оплођења јајне ћелије и процеса ем
бриогенезе. Који је закон тог садејства?
Проф. др Ђуро Коруга
Без ваздуха можете живети само пет
минута, без воде до девет дана, а без
хране до четрдесет. Ваздух је гасна сме
ша 78 постотака молекуларног азота, 21
одсто молекуларног кисеоника и 0,9 од
сто осталих гасова и честица.
Вода је сложена мешавина мноштва
молекула воде (састављен је од једног
атома кисеоника и два атома водоника)
и разних врста јона (калцијума, натрију
ма, калијума, магнезијума и других).
Храна је сложен комплекс разних ор
ганских молекула – нуклеинских и ами
нокиселина, липида, шећера, фосфорних
група и осталих и јона који улазе у са
став протеина, масти и угљених хидрата.
Чак 90 одсто јона потребних за одвијање
животних функција човек добија преко
хране, а свега 10 одсто преко воде.
Ако бисмо ове животне потребе пре
нели на шаховску таблу, ваздух би имао
улогу краља, вода краљице, гени топа,
протеин
 и ловца, масти и угљени хидра
ти скакача, а пиони јона. Однос моћи
фигура на шаховској табли уређен је по
правилима која су слична регулационим
односима наведених биолошких струк
тура у организму.
Имајући у виду да је човек измислио
шах, није далеко од истине да је он само

,

Талесово предсказање
У циљу што очигледнијег дочаравања
те законитости, а и лакоће описивања
на поједностављеном моделу, анализи
рајмо шах да бисмо указали на то ново
сазнање. Да бисмо то показали на ша
ховској плочи, сагласимо се са опште по
знатом чињеницом да моћ сваке фигуре
зависи од њене покретљивости, изузев
краља којег треба сачувати као преду
слов да се игра може одвијати.
Са аспекта покретљивости дама је,
свакако, најјача јер може са сваког по
ља учинити више потеза него било ко
ја друга шаховска фигура. Да бисмо до
били нумерички израз за моћ сваке
појединачне фигуре, потребно је овом
проблему прићи на следећи начин: (1)
обележимо великим словима Д (дама), Т
(топ), С (скакач) , Л (ловац). За сваку од
тих фигура искоришћена је само четвр
тина шаховске табле, јер су исти бројеви
у остале три четвртине дијаграма симе
трично распоређени.
Према слици, скакач на позицији А8
дејствује само на поља Ц7 и Б6 па зато
има вредност 2 на том пољу, док макси
малну моћ има на позицијама Ц5, Д5,
Ц6 и Д6, јер може дејствовати на 8 поља.
Слично је са осталим фигурама, при че
му највећу моћ има дама, 27 на позици
ји Е4, односно Д4, Д5 и Е5.

Ако сада суму свих бројева на табли
назовемо потенцијом фигуре којој та су
ма припада и означимо је одговарајућим
словом, добија се за скакача 336, ловца
560, топа 896 и даме 1456. Како дама
у својем кретању садржи потезе топа и
ловца, то је логично да је Д = Т + Л = 896
+ 560 = 1456.
Међутим, мало изненађење јесте да је
моћ топа једнака моћи ловца и скакача,
тј. Т = Л + С = 560 + 336 = 896. Али пра
во изненађење тек предстоји зато што
су моћи даме, топа, ловца и скакача дате
релацијама: дама-топ, 1456:896 = 1.625,
топ-ловац, 896:560 = 1.600, ловац-ска
кач, 560:336 = 1.666, што представља ег
зактно односе чланова Фибоначијевог
низа 3, 5, 8 и 13, јер је 5:3 = 1.666, 8:5 =
1.600 и 13:8 = 1.625.
Када се овим фигурама одигра велики
број потеза, са могућностима и вредно
стима датим на табели, тада је вредност
свих односа 1.61803...., што представља
закон златног пресека.
Попут даме на шаховској табли ко
ја има највећу моћ, хита свуда, вода ко
ја чини 70 одсто људског организма
најмоћнији је преносилац ћелијских и
међумолекуларних, а и телесних инфор
мација. Зато није чудо што је Талес из
Милета ( 640-547 п.н.е), један од осни
вача филозофије природе и утемељивач
онога што данас називамо „западним
начином мишљења”, први мислилац ан
тичке Грчке који је сматрао да је вода
основа свега постојећег. За живот си
гурно јесте, и то није спорно, али за цео
Универзум звучи сулудо.
Као студент и млад истраживач чудио
сам се како је тако уман човек, кога су
сматрали једним од „седам мудраца” ан
тичке Грчке, могао тако нешто да изјави.
Сада, после тридесетак година истражи
вања и промишљања, увиђам да је Талес,
највероватније, био у праву. Кажем нај
вероватније, јер је у науц
 и све подложно

Имајући у виду да је човек измислио шах, није далеко
игру свог тела на таблу са 64 црно-белих поља. Да ли се
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преиспитивању. Овај став према сталном
преиспитивању произилази из чињени
це да је наш ментални свет којим испи
тујемо Универзум подложан промена
ма у функцион
 исању, смени класичних
и квантних информационих процеса у
нама који истовремено постоје и наизме
нично се смењују, час већим час мањим
интензитетом, и то не само са аспекта ин
дивидуе, већ целокупног људског рода.

Теслино предсказање
Водоник је једини биоелемент који је
настао као резултат интеракција космо
са као целине, док су остали биоел
 емен
ти – угљеник, азот, кисеоник, фосфор и
сумпор – резултат процеса у звездама.
Сви садашњи атоми водоника који ула
зе у састав нашег организма настали су
пре више милијарди година и они су ко
смички елеменат. Кисеоник је настао ка
сније у „звезданим пећима”, зато је зве
здано-земаљски елеменат. А вода?
Она је први молекул у којем су сједи
њени космички и земаљски принцип,
водоник-кисеоник. С тог аспекта Талес
је у праву, јер све је „небеско” (водоник)
и све је „земаљско” (остали елементи
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Имајући у виду да је
човек измислио шах,
није далеко од истине да
је он само на упрошћен
начин пресликао игру
свог тела на таблу са
64 црно-белих поља.

осим хелијума и делимично литијума).
А живот?
То је комбинација „небеског” водо
ника и „земаљског” кисеоника и других
земаљских елемената. Та комбинација
се најбоље огледа у интеракцији, дина
мици молекула воде, преко водоничних
веза између водоника од једног молеку
ла воде и кисеоника од другог молеку
ла воде.
До недавно се сматрало да је водонич
на веза искључиво класична интеракци
ја позитивног (водониковог) и негатив
ног (кисеониковог) наелектрисања која
подлеже закону класичне кулонске ин
теракције. Мада је у то још 1939. године
посумњао Лајнус Полинг (Linus Pauling,
1901-1994), двоструки добитник Нобе
лове награде. Нико му није поверовао
све до 1999. године (Physical Review Let
ters, 82(3), 600-603, 1999), када је експе
риментално показано да је водинична
веза комбинација класичне и квантне
интеракције. Атом водоника на квант
ном нивоу „памти” космичко стање, а
кисеоник „звездано стање”, док водонич
на веза водоник-кисеоник „памти” зе
маљско стање преко квантне „упетљано
сти” (quantum entanglement).

Лајнус Полинг је сматрао да ће се у бу
дућности показати да је за функциони
сање организма „међумолекуларна мре
жа водоничних веза значајнија од било
којег појединачног органа”, укључујући
срце или мозак. Осцилаторни процес
водоничне везе међу молекулима воде,
затим молекула воде и биом
 олекула, и у
самим биом
 олекулима је детерминисана
Фибоначијевим низом (0,0!, 1, 2, 3, 5, 8,
13, 21, 34, 55, 89, 144....). Ако се за мер
ну јединицу узме ковалентна водонична
веза кисеоника и водоника у молекулу
воде, онда се осцилаторни процес неко
валентне водоничне везе међу молеку
лима воде и у материји с водоничним
везама одвија по закону „златног пре
сека” (Chemical Physical Letters 436,287293,2007, Journal of Molecular Structure,
783, 210-214, 2006. и Int. Patent App. WO
2008/097922 A2, Publication Date 14. 08.
2008).
Како би рекао наш генијални Нико
ла Тесла, „нема мртве материје, јер по
целој бескрајној васељени све се креће,
све трепери, све живи”, и то не било како
већ по закону „златног пресека”, а кра
љица тога закона на планети Земљи је
вода. •
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МОЖДАНЕ БРАЗДЕ

Пићенаекс,

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?

Проф. др Јово Тошевски
Често се поставља питање: Да ли је
човеков мозак, у ствари, скривена секс
машина? Он се ни на који начин не мо
же поредити с машином, иако је у стању
да у својој омнипотентности опонаша.
Наравно, то је само наш привид. Мозак
је нека врста органске надматерије ко
јој нико није раван. Све машине су ње
гови робови, он их је створио по својој
мери и за своје потребе.
Мозак је уједно и антимашина, јер ра
ди на начин који је неправилан и нели
неаран, за разлику од машина које раде
правилно, предвидљиво и стално пона
вљају сличне циклусе.
Ако бисмо следили метафору почет
ног питања – да ли је мозак скривена
секс машина – одговор је да је он мани
фестна секс машина. Секс је само најо
чигледнији и нама најзанимљивији сег
мент његових невероватних моћи.

Кључ у браву
Мозак зависи једино од емоционално
сти и сексуалности, а његова ментална
мапа је њима у целини прожета. Људски
мозак је створен у еволуцији и органи
зован тако да су му сексуалност и емо
ционалност градивне опеке. Он не може
да избегне сексуалност и емоције јер га
оне непрекидно усавршавају, иако их је

сам створио. Уз кисеоник и глукозу, емо
ције и сексуалност су му неопходна хра
на. Мозак је „у служби” сексуалности и
емоционалности и када је јединка у це
либату (монаси, аскете) или, чак, када
никада, стицајем околности, није имала
сексуалног партнера.
Специфичне измене које је донела бр
за еволуција човековог мозга начињене
су повећавањем емоционалних структу
ра (амигдале, хипокампус и стрија тер
миналис) које су смештене на праста
рим трасама мирисног мозга. Природа
је код човека жртвовала најдрагоценије
чуло животиња – чуло мириса – увећа
вајући емоционалност и сексуалност.
Недавни налази су, међутим, потврди
ли да и тако слабо развијено чуло мири
са може да детектује феромоне. Феромо
ни су драгоцени мирисни молекули које
луче жена и мушкарац, а помажу код
формирања парова.
Вратимо се буквалном сексу, појму ко
ји означава полност или интимно спаја
ње две јединке супротног пола. Сексуал
но спајање је нешто што се, искључиво,
дешава између мушкарца и жене. За ову
најинтимнију интеракцију у језицима
свих народа широм света постоје изведе
нице које долазе од добро познатог и че
сто коришћеног глагола. Код нас је број
појмова који означавају секс толико ве
лики, да сумњам да имамо премца по
броју израза и финим орнаментима раз
рађеним до детаља.
Да ли је секс у мозгу жене и мушкарца
истоветан?
Није. Толике су разлике у перцепцији
и експресији секса код жене и мушкарца
да их хипотетични научник ванземаљац
никако не би препознао као исту појаву.
Многима се неодољиво чини да су секс
мушкарца и жене слични. Међутим, ма
колико се упињали да докажемо тврд
њу да су жена и мушкарац по свему исти
и биолошки равноправни, што би задо
вољило и окореле наивчине, наука је, на
њихову жалост, необориво доказала да
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ном смислу, што је одлично за повећање
динамичности мушко-женских односа.
Женски мозак је преплављен атрибу
тима сексуалности, којима подлежу све
њене психичке функције, мишљење, па
жња, чулне реакције, моторика, учење.
Иста сила доприноси да жена буде спе
цифична у дотеривању, улепшавању,
облачењу и сличном, иако ту често као
непосредни узрок није буквална сексу
алност већ њени бројни несексуални
ментални облици.
Сва је срећа што жена поседује изван
редну одлику – непостојаност, без које не
би могла да буде права жена, нити да из
држи све притиске које јој је природа на
метнула јер је одредила за носиоца врсте.
Мушки мозак се друкчије понаша у
сексу. Он праволинијски води мушкар

су мозак жене и мушкарца више разли
чити него слични. Из тих разлика, на
равно, произил
 азе све друге природне и
здраве специфичности жене и мушкар
ца без којих човек као врста не би могао
да опстане.

Све иде из главе
Различитост полова води у компати
билност у смислу кључ у браву. Уосталом,
на том принципу су базиране све имуно
лошке одбране организма од инфекци
ја, канцера и свега другог, и регулација
алергијских процеса. Због различитости
жене и мушкарца, иако не постоји болест
која би могла да се назове полна алергија,
догађа се да су мушкарац жена „алергич
ни” једно на друго. Чак се могу испољи
ти телесни и психички симптоми мушкоженске инкомпатибилије.
Мозгови жене и мушкарца потпуно
различито реагују на секс и потпуно га
различито доживљавају.
Најпре о женском мозгу.
Женски мозак је у целини задужен за
регулацију емоционалности и сексуал
ности у оквиру врсте. Он је до те мере
одговоран да је природа жени ускратила
извесност уживања у сексу, многе друге
конкретне пријатне догађаје све у наме
ри да кроз различитост перцепције сек
са однос жене и мушкарца остане вечито
тајновит. Додатно је учинила да порођај
буде болан, а бригом за децу и њихово
одгајање повећала степен женског анга
жовања.
Женски мозак је створен да у потпу
ности буде у функцији сексуалности и
емоционалности. То је његов главни за
датак од којег га нико не може амнести
рати. Жена има своју унутрашњу специ
фичну емоционалност која се састоји од
маштања, планирања и стварања неоп
ходних илузија да би преживела тешко
бреме утицаја других женских и мушких
мозгова. То је начин да се жена начини
флуидном и непостојаном у емоционал

ца ка свом сексуалном циљу, што му даје
јаку предност у односу на жену, уколико
уме да је искористи. Мушкарци се раз
ликују по томе да ли умеју или не умеју.
Што се жена тиче, оне увек умеју.

Размишљање шкоди
Код жене све потиче из мозга, а код
мушкарца нешто из мозга али најважни
ји, извршни део који омогућује ерекцију,
потиче из другог дела централног нер
вног система – кичмене мождине. Мозак
има 100 милијарди неурона, а кичмена
мождина једва 15 милиона, али се у ње
ном сакралном делу код мушкарца нала
зе јаки центри који управљају ерекцијом
и ејакулацијом, уз минимално ангажова
ње мозга.
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И док се са правом каже да секс иде из
главе, то и у целини важи само за жену;
код мушкарца секс за „доњу главу” до
лази из кичмене мождине. Код жене све
иде из праве горње главе и она јој је увек
од користи, код мушкарца горња глава
може да направи више штете него кори
сти, уколико почне да машта, комбинује
и ствара дилеме.
Мушки и женски мозак се разликују и
у начину како схватају и како спроводе
секс. У ствари, и мушки и женски мозак
дају све од себе командујући полним ор
ганима да дејствују у правом моменту и
на одређени начин.
Жена и мушкарац се битно разликују
по начину размишљања, по разумевању,
по сазнајним импликацијама и делова
њу у току сексуалног чина. Мозак жене
и мушкарца су невероватно различити
по много чему. Општа различитост про
истиче из различитих „стандарда” које је
природа утиснула у сексуални и емоцио
нални субстрат мозга. Захваљујући томе
лако је објаснити зашто жене више гле
дају љубавне филмове и ТВ серије, а му
шкарци трилере и утакмице.
За секс је битно не радити претерано
свесно. Важно је знати да о свему бри
не целокупни мозак, што значи и свесни
и нагонски део. Мозак ће сам одредити
дозу свесности, разумности и свега оста

Мозак жене и мушкарца
су невероватно различи
ти по много чему. Захва
љујући томе лако је обја
снити зашто жене више
гледајуљубавнефилмове
и ТВ серије, а мушкарци
трилере и утакмице.

Жене су непостојане

лог, ако га пустите на миру. Оставите га
да делује како он зна и он ће вас довести
где треба, урадити све што треба у сексу
и сачувати вас од свега што није пожељ
но. Уколико почнете претерано да разми
шљате и комбинујете свесним делом, на
стаће ометање непогрешивих нагонских
делова мозга. И ту настају проблеми.
Емоционалност и сексуалност су за
слуга нагонског мозга, који је код чове
ка специфично унапређен; свесни мозак
непрестано и нестрпљиво хоће да улеп
ша, дотера и организује догађаје, чинећи
тиме сметњу емоционалном мозгу.
Ако тражите сличности између секса
жене и мушкарца, нема их!
Сличност није, чак, ни хипотетичка.
Када би она и он могли да изведу ин
стант секс на екс, то не би било могуће.
Може пиће на екс, а секс само на секс. •
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Бити дигиталан

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”
Душан Ковачевић
Када је Стив Џобс, харизматични
челник компаније Епл, крајем јануара
2010. године први пут представио про
тотип таблет-рачунара „ајпед” (iPad),
многи су сумњичаво завртели главом.
У том часу, наиме, тржиште је било пре
плављено јефтиним ноутбук рачунари
ма који су корисницима понудили ве
лику мобилност у малим димензијама и
солидним перформансама. Нажалост,
нису испунили очекивања, будући да
су многи очекивали одлике класичних
преносивих рачунара.
Није првина у новијој историји компа
није Епл да савршено процени тренутак,
понудивши нешто другачији концепт.
Друга генерација поменутог уређаја,
очекивано названа „ајпед-2” (iPad2), са
исправљеним грешкама на темељу за
мерки корисника угледала је светлост
дана пре непуна два месеца. Прва ко
ја се да приметити јесте, донекле, еле
гантнији дизајн, са заоб
 љеним ивицама
и нешто тањом справом, што и те како
доприноси општем утиску. Додатно је
смањена тежина и сада износи мало из
над 600 грама. Лагано, зар не?
Није промењен екран: и даље је то
дисплеј осетљив на додир, дијагонале

9,7 инча (инч је 2,54 центиметара), а то
се, свакако, не може сматрати недостат
ком, будући да је квалитет ионако на
највишем нивоу. Бројни корисници који
су очекивали знатно већу резолуцију од
1024x768 тачака (пиксели), мораће да
сачекају ново издање.
„Ајпед” је с другом генерацијом, ко
начно, добио веб-камеру, и то одмах у
пару: иако се по техничким карактери
стикама не могу сврстати у врхунске
производе, умногоме подижу употре
бљивост направе. Последња (са послед
ње стране) подржава 720 тачака резолу
ције и има дигитални зум, а предња је
још слабија, резолуције само 0,3 MP, али
омогућује видео-чет. Он поседује, тако
ђе, другу генерацију процесора ове ком
паније, двојезгарни А5 модел, који је
према наводима у графичким операци
јама до девет пута бржи од претходника.
Удвостручен је капацитет радне мемори
је на 512 мегабајта (MB), а за смештање
података и даље је доступно 16,32 или
64GB, зависно од модела.
Веома важна особина преносивих уре
ђаја јесте аутономија у раду, и у томе
„ајпед-2” једноставно бриљира – може
те очекивати седам сати коришћења без
пуњења, а у неким приликама, чак десет.
Иако многе од поменутих технич
ких карактеристика звуче импресивно
и представљају знатно унапређење у од

Apple
612g
9.7 inča (25cm)
1024x768
Apple A5 1GHz
512MB DDR2
16, 32, 64GB
802.11b/g/n, 3G
Da, 2.1
Da
Da, 0.7 i 0.3 MP
iOs 4.3

носу на прву генерацију, разлог огром
не популарности „ајпеда” лежи у сит
ницама и употребљивости. Један од
интересантних новитета је Smart Cover,
прекривач који штити екран када се не
користи уређај, а нимало не утиче на до
падљивост. Наравно, Епл овакве додатке
и те како уме да наплати, зависно од ма
теријала то кошта до 70 долара.
Мада многи савремени таблет пи-си
рачунари, засновани на конкурентској
андроид платформи, располажу бољим
техничким особинама, Епл ко зна који
пут доказује да то не мора бити пресуд
но. Мобилни оперативни систем (iOS,)
доживео је нову ревизију, донео веће
могућности и додатно угодио корисни
цима. За све што сам не поседује, ту су
iTunes и App Store са више од 350.000
различитих апликација (што бесплатно,
што за новац).
Упркос томе што су мишљења о упо
требљивости и будућности табле пи-си
рачунара и даље подељена, верујемо да
ће дилема ускоро нестати – тренд ми
нијатуризације технологије је незауста
вљив и многи корисници више не ку
пују најбрже, већ довољно брзо... Када
једном пређете ту границу, хардвер по
стаје мање важан, и то компанија Епл,
чини се, схвата боље од осталих. Број
ке и те како потврђују претходну мисао,
будући да је за 12 месеци продато ви
ше од 20 милиона наведених уређаја, уз
истовремено опадање куповине јефти
них преносивих рачунара.
Изванредна једноставност употребе
(шта је природније од коришћења пр
стију), изузетан облик и израда и од
личне могућности могли би довести
да за неколико година класичне личне
рачунаре и радне станице једино ко
ристе професионалци. Можете ли, на
послетку, замислити да 2020. седите за
стоним рачунаром да бисте проверили
пошту, посетили омиљене сајтове, ко
муницирали с пријатељима или слуша
ли музику? •
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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

Горан Станковић
Не треба заборавити, ниједна наизглед сумасишавша идеја није довољна да би била исмејана и од дигиталног друштва одбачена. Па чак ни
дигитализовано блато.
„Уметник у гладовању” за новим,
дизајнер и програмер Томас Герхард
истражује блато као компјутерски
чаробни сточић, замишљајући озарена лица умрљаних шака како негде, 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 поново пронађе ту тактилну комуникацију, додир земље на прстима и искористи тај непосредни контакт са
природом у све дигиталнијем, све
виртуелнијем свету. Његови уметничко-програмерски експерименти показују озарене људе који се
„осећају као код куће”, пребирући по
блату покренутом пројекцијом графичког интерфејса.
Ако се најављује органски компјутер, није далеко од памети затражити 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 облака? Није сигурно да нећемо, сигурно је само неочекивано које нам
припремају овакви практичари будућности.
Главни тренд „Интернет у облацима” (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-добродушност. Све више функције се премештају 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 човекове способности не могу пратити
развој информационих технологија,
софтвер се не користи ни приближно у складу са својим могућностима,
а техно-универзум је толико сложен
да га и у њему рођене генерације не
могу лако испратити. Кориснику треба оставити само оно што га одликује
као корисника, његов функционализам. Оно што подржава и омогућава такву „употребу човека”, треба издвојити у више технолошке сфере.
Један детаљ из култног романа Вилијема Гибсона „Неуромансер” је
дуго година био бизаран и, као пишчева омашка, непримећен у том преобиљу визионарства. Он замишља
километарске компјутерске меморије у орбиталним сателитима. Можда би требало још пажљивије да прочитамо његове романе, те Делфе
техно-будућности.

Али све до последњег слова, оног
које говори о профитима кибер-корпорација. Ако је тек зазвечало на
Мардокову жељу да Интернет више
не буде бесплатан, дубоки тутањ
земљотреса долази кроз опскурне
експерименте Томаса Герхарда и небројених програмера матрице која
би желела постати материца, порађајући нови, облачни капитализам,
уместо већ помало озлоглашеног умреженог комунизма.
Јер, тешко је наплаћивати бесплатне информације, у мутној води хакеризма, на ветрометинама белоансажовским где ништа не може остати
тајна. Лакше је било када је Интернет
био поприште авангардних уметника, професора жељних мало пажње,
јапија који би само да седну у „ферарије”...
Дигитални светови су са ИТ корпорацијама и друштвеним мрежама постали озбиљнија, платежнија места.
Много људи се сада мота унаоколо,
а знамо да је Интернет и дигитална
сфера уопште место „малих економија”.
Па су и сви интернет-уметници постали ворхоловци, програмери гибсоновци 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. •

На Светском купу 2022. године у Катару,
планира се „вештачки облак” од композитних
материјала испуњен хелијумом, који би лебдео
изнад стадиона и пружао свежину гледаоцима
и фудбалерима на терену.

Виртуелни рај

Произвођач
Тежина
Дијагонала екрана
Резолуција екрана
Процесор
Радна меморија
Флеш меморија
Мрежа
Блутут
ГПС
Камера
Осн. операт. систем
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Сензорске
мреже

ЕКОсофија
Бежична мрежа у винограду

примене информатичких и комуника
ционих технологија у пољопривреди,
шумарству, екологији и инжењерству
животне средине на Универзитету у Но
вом Саду (www.biosense.uns.ac.rs), ко
ји је основан прошле године. Он окупља
професоре и стручњаке из области теле
комуникација, обраде сигнала, електро
нике, микроталасне технике, база пода
така, откривања знања, екологије вода и
тла, пољопривреде и шумарства.
Такав мултидисциплинарни спој
стручњака способан је да одговори на
бројна питања ратара, виноградара, шу
мара, а и државних органа и разних ин
ституција које предлажу или доносе од
луке од значаја за очување природне
средине и одрживи економски развој.
Домаћи уређаји – чворови сензор
ских мрежа и уређаји који омогућавају
њихово повезивање на већим растоја
њима – развијени су у Институту „Ми

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

Др Горан Димић
У Војводини су, први пут у нас, на
учници успоставили сензорске мреже
за прикупљање и обраду података нео
пходних за повећање рода винове ло
зе и очување шума. Осим ових мрежа,
омање беспилотне летелице надгледа
ле су оранице и винограде, учествују
ћи у истраживачком пројекту „Агро
сенс” (AgroSense) који је, под окриљем
Европске уније, објединио Италију,
Словенију и Србију.
Пројекат је предводио професор Вла
димир Црнојевић, а средиште из којег
се руководило био је Факултет технич
ких наука у Новом Саду. Од домаћих

научних установа били су укључени
још Пољопривредни факултет из Но
вог Сада и Институт „Михајло Пупин”
(ИМП) из Београда. Истраживачки по
духват „Агросенс” трајао је од маја 2008.
до априла ове године. Увршћен је у тзв.
Седми оквирни програм (ФП7) за истра
живање и технолошки развој Европске
уније. Три поменуте научне установе на
бавиле су савремене сензоре и летелице
и обучавалe су истраживаче из Србије и
Словеније.
Поједностављено речено, наши ис
траживачи су бежичну сензорску мре
жу (Wireless Sensor Network) саставили
од већег броја уређаја мањих од људ
ског длана, у које су уграђени сакупља
чи и јављачи података (сензори). Сва
ки такав уређај напаја се из батерија и
има радио преко којег размењује пору
ке са осталима. Уређаји, „чворови мре
же”, постављају се на растојању од 10 до
50 метара, обично у виду решетке. Ова
квом сензорском мрежом мере се пока
затељи влажности, температуре, коли
чине азотних једињења и остале мерне
величине, који се сливају у главно чво
риште – рачунар.
Подаци се после обраде приказују на
веб-претраживачима у виду графикона
или шема с рељефном подлогом на ко

јима су приказани чворови. Свака таква
решетка се може разместити на мањем
подручју, а све заједно повезати у знат
но ширу мрежу која покрива велику по
вршину.
Очигледно је да су најсавременије
технологије, укључујући информатич
ке, увелико продрле у пољопривреду и
надзор животне средине, јер се све че
шће намеће потреба за благовременим
увидом и хитним делањем. Уколико
се на време предузму неопходни кора
ци, постижу се виши приноси, штити
се животна средина и остварују знатне
уштеде.
Истраживачи из Новог Сада проши
рили су свој делокруг на боље разуме
вање екосистема, атмосфере, вода, тла,
природних извора (ресурси) и на опа
сности које настају делима природе или
људи. Кључни допринос у прикупља
њу података на основу којих се унапре
ђује разумевање околине дају системи
за осматрање Земље. Они обједињују
податке и слике добијене из бежичних
сензорских мрежа, беспилотних лете
лица, подморница, авиона, бродова и
сателита, благовремено предочавајући
битне догађаје.
Један од таквих система настаје у
оквиру „Биосенс” центра за развој и

„Пупинов” чвор

хајло Пупин” (www.pupin.rs). По свим
особинама, они су у рангу са сличним
уређајима у свету, а лако се могу прила
годити разноврсним применама. ИМП,
такође, развија системе за претражива
ње база података, експертске системе за
подршку у одлучивању, геог рафске ин
формационе системе и системе за упра
вљање великим и геог рафски распро
страњеним процесима. Ове технологије
омогућавају и олакшавају надзор и ин
жењерство животне средине, што је за
лога будуће сарадње „Биосенс” центра и
„Михајла Пупина”.
Наш великан Михајло Пупин се радо
сећао свог детињства проведеног у при
роди. Тада су пастири комуницирали
правећи вибрације ножевима забоде
ним у земљу, које су се преносиле кроз
тло и ослушкивале у даљини. Данашњи
научници у Србији ослушкују живот
ну средину да је очувају за будуће нара
штаје. •
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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
Тијана Илић
Данашња економија, индустрија и
транспорт почивају на технологијама ко
је користе фосилна горива. Јасно је да
резерве нафте неће бити довољне да се
одговори на захтеве светског тржишта у
будућности. Зато су алтернативни обно
вљиви извори енергије у жижи глобал
них интересовања. Научници увелико
раде на биотехнолошким испитивањима
могућности прераде биомасе за потен
цијална биогорива, биоетанол, биоди
зел и биогас.
У Институту за проучавање хране у Но
ричу Велика Британија испитују се уљани
усеви, муљ, прехрамбене културе, пољо
привредни отпад и биомаса са градских
отпада. Установљено је да сви могу би
ти искоришћени за производњу биљног
уља, биогаса и коначно дизела и бензи
на. Истраживачи препоручују интегриса
ну производњу биомасе за храну и гори
во у биорафинеријама.
Професор Џонатан Гресел из Вајцма
новог института у Реховоту Израел ис
тиче предности генетски измењених
модификованих алги за економичну про
изводњу биогорива. Такве алге имају 20
пута већи потенцијал приноса од кукуру
за и соје јер нису ограничене сезонским
растом. Потребно им је мање ђубрива
и пестицида, а искористи се 100 одсто
биљке. Предвиђено је да плантаже буду
у пустињама чиме би се добиле нове по
љопривредне површине. У току су експе
рименти за одабир врсте алги и смање
ње цене производње биогорива.
На Хелсиншком универзитету Финска
развијају се нове биотехнологије за кон
верзију лигноцелулозне биомасе у би
огорива, за која се претпоставља да ће
ући на европско тржиште до 2020. годи
не. Смањење производних трошкова мо
же бити изводљиво коришћењем нових
технолошких процеса. Компанија „Инби
кон” у Данској добар је пример друге ге
нерације производње енергије коришће
њем сламе. Европска комисија планира
да усвоји до краја 2011. године „Европ
ску стратегију и акциони план према одр
живој биобазираној економији до 2020”,
заснованој на коришћењу биогорива.

Зато се морају променити вредности на
потезу индустрија–пољопривреда–по
трошачи. Савременици смо глобалног
периода транзиције у коме политичари и
научници морају радити заједно, закљу
чили су учесници дискусије „Претварање
зеленог у златно” која је недавно одржа
на у оквиру седмог светског форума жи
вотних наука „Бајовижн” у француском
граду Лион
 у.
Овај скуп одржан је у организацији На
учне фондације Лиона и југоистока и оку
пио је 155 предавача светског угледа,
највише из Западне Европе, Сједињених
Америчких Држава и Канаде. У јавним
дебатама о здравственој заштити, исхра
ни и животној средини расправљало се
са аспекта односа науке и друштва. Је
динственост ове конференције јесте у то
ме што она представља мост између све
та науке, индустрије, грађанског друштва
и владиног сектора.
Пратећи догађај овог форума био је
програм „Бајовижн некст” који је сти
пендирао 114 постдипломаца из целог
света, изабраних према научним резул
татима и доприносу развоја грађанског
друштва. Међу њима су биле и четири
докторанткиње из Србије: Марија Лесјак
и Наташа Стојков са Универзитета у Но
вом Саду, Јелена Милић из Института за
хемију, технологију и металургију и Тијана
Илић из Народне библиотеке Србије. •

Теслино племе

Поводом окончања
„Агросенса”, у Институту
„Михајло Пупин” у Београ
ду 6. и 7. априла одржан је
„Екосенс 2011”, други ме
ђународни скуп о сензор
ским технологијама у по
љопривреди, шумарству и
надзору животне средине.
Учествовало је преко педе
сет истраживача из Срби
је и иностранства који су
представили своје сензор
ске мреже, методе за при
купљање и анализу пода
така и слика и нове врсте
сензора.
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Познато је да перпетуум мобиле не
постоји, нити може постојати. Имајући
у виду неке од савремених научних про
мишљања, као што је. теорија стринго
ва, сматрамо да уређаје с тзв. „слобод
ном енергијом” (free energy) не треба
лако одбацити.
У таквим теоријским оквирима посто
ји, наиме, могућност да се космосу до
дели богатија просторно-временска ди
мензиона структура, од оне коју чулима
перципирамо као спој три просторне и
једне временске координате. С тог гле
дишта постојање оваквих направа, не
ке врсте вишедимензион
 алних енер
гетских претварача (конвертори) који
упијају енергију из нама недоступних
димензија и конвертују је у нашу ствар
ност, била би замислива.
Иза Николе Тесле је остало више де
сетина хиљада научних докумената ко
ји су комбинација математике, физике
и филозофије. Иако своју космогони
ју нигде није сажето изнео, његово пои
мање реалности докучујемо из бројних
патената, чланака и интервјуа. Позна
то је да је он чврсто веровао да је Земља
уроњена у море енергије која би се, ко
ришћењем одговарајуће опреме, могла
неограничено користити. Сматрао је да
је свет бескрајан и да његову основу чи
ни свепрожимајућа космичка супстанца
коју је називао „луминоферозни етар”.
Користио је нашу планету као суперпро
водник и експериментисао с честицама
чије су брзине, по његовим изјавама, ви
шеструко надмашивале светлосну, чак
до 50 пута!
Исто тако знамо да је наш генијални
научник и изумитељ годинама помно
проучавао стање наелектрисаних чести
ца у јоносфери и вршио бројне експери
менте аналогне природним атмосфер
ским пражњењима.

Дужина жице важна
Један од, можда, најконтроверзнијих
патентираних апарата јесте уређај за ко
ришћење радијантне енергије. Нажа
лост, осим неколико докумената у ко
јима је описао основне принципе рада
(Apparatus For The Utilization of Radi
ant Energy, US Patent 685.957), детаљни
резултати које је остварио нису нам до
ступни. Иновативност размишљања, ме
ђутим, одсликава један од необичних ра
дова под насловом „Considering a light as
a sound wave”.
Његову генијалност потврђује позна
та прича коју је забележио амерички
аеронаутички инжењер Дерек Алхерс на
основу изјава Петра Саве, рођака Нико
ле Тесле, кога је он позвао у Бафало да
заједно тестирају аутомобил на струју.
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ликог броја сведока, основни принципи
рада су остали под велом тајности.
Никола Тесла је често наглашавао да
у његовим справама дужина жице мо
ра бити идентична четвртини таласне
дужине електричног поремећаја. Овим
условом је испуњена само просторноталасна кохеренција по фреквенцији
– баш као што је то случај и код класич
них електромагнетних (Максвел, Херц)
радио-система. Пажљивом анализом
„Дневника истраживања из Колорадо
Спрингса, 1899–1900”, може се видети,
међутим, да је он након низа експериме
ната и бројних корекција габарита и оп
ште-просторне конфигурације својег по
јачивача (Magnifying Amplifier), посебно
тзв. „додатне завојнице”, оствари меха
ничко-електрични синхроницитет.
Другим речима, временску корелаци
ју одговарајућих енергетских токова, чи
ме је остварио сасвим нову врсту таласа
које је назвао нехерцијанским.

Тајна
Теслина

кутија

Пренос без губитка

Никола Тесла, рад академског вајара Драгана Раденовића

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!

Петар Сава је тврдио да је у аутомобил
(марке pierce arrow), уместо бензинског,
био уграђен електрични мотор и нешто
што представља за нас највећу непозна
ницу – посебан пријемник космичке
енергије, не већи од обичног краткотала
сног радио-апарата. Према опису, у њему
се налазило 12 специјалних цеви које је
Никола Тесла понео са собом у малој ку
тији налик коферу. Вожња и испитивање
возила потрајали су неколико дана, без

узимања било какве врсте горива или до
пуне електричном енергијом.
Рекли смо да су подаци веома оскуд
ни, али је очигледно да је улога ауто
мобила била истоветна тзв. „радијант
ном уређају” др Томаса Хенрија Мореја,
једног од првих истраживача који је на
основу патената нашег земљама напра
вио неку врсту конвертора „космичке
енергије”. Иако је дотични свој пронала
зак приказао много пута у присуству ве

По нашем мишљењу, утемељеном на
вишегодишњем теоријском и практич
ном проучавању дела „личког Промете
ја”, успешност поменутих технологија
заснована је на холистичком схватању
природе и нужности достизања вишеди
мензион
 алне резонантности или опште
кохерентности система са окружењем.
По свему судећи, величина и значај де
ла Николе Тесле не могу се разумети до
вољно јасно без бољег поимања више
димензионалне структуре стварности.
Нека то посведоче следећи цитати ори
гиналних записа: „Земљине вибрације
су периодичне и трају око 1 сат и 45 ми
нута. То јест, ако протресем Земљу, талас
контракције пролази кроз њу и враћа се
за сат и 45 минута, али у стању експан
зије. Земља је, као и све остало, у перма
нентном стању вибрирања. Она се непре
кидно скупља и шири!” Затим: „Касније
те ноћи, инструмент је поново радио и
престајао, наизменично, у интервалима
од близу пола сата (ГМ: 28 минута), ма
да се небо већ било потпуно разведрило”.
(Из књиге „Теслино пророчанство”, М.
Матић, издавач стр. 143. и 187).
Детаљнијом анализом наведених
податaка увиђа се да постоји потпуна
корелација с радном фреквенцијом ње
говог појачивача (Magnifying Amplifi
er). То непосредно говори у прилог на
ше тврдње да је Никола Тесла био први
човек који је постигао мултидимензио
налну резонантност својег нехерцијан
ског осцилатора и природних медијума
остваривши пренос енергије без губита
ка. Успоставио је енергетски ток за који
постојећи „природни медијуми” испо
љавају учинак суперпроводности!
Из свега проистиче да је замисао кори
шћења космичке енергије (радијантне
енергије Николе Тесле) сасвим могућа. •
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Исус човек
Већина историчара религије, и хришћанских
и нехришћанских, верује да је Исус Христос заиста
ходио Земљом, изводећи закључке из писаних доказа
у „Библији”, радије него из разноврсних остатака
изложених у црквама широм Европе: од делића
текста писаног на комадићима пергамента
до мноштва честица наводно сачуваног с крста
Свете реликвије: У документарцу
„Клинови с крста”, редитељ Симча Јако
бовичи приповеда о два клина наводно
откривена у 2000 година старом гробу у
Јерусалиму, посредан доказ који, изгле
да, показује да су зарђали остаци некада
закивали Христа за крст. Појединци ве
рују да је гроб припадао јеврејском ви
соком свештенику Кајафи, који је пред
седавао суђењу Исусу у „Новом завету”.
„Погледате ли причу са свих страна
– историјске, текстуалне, археолошке
– чини се да све указује да су оба клина
послужила за распињање”, каже Јакобо
вичи у филму. „А како се Кајафа једино
доводи у везу с Исусовим разапињањем,
саберете два и два и схватите да указују
на то да су у питању ти клинови.”
Већина упитаних стручњака и науч
ника је после приказивања филма одба
цила овај случај као натегнут и назвала
га саморекламирање. Године 1911. ен
глески теолог Херберт Тарстон избројао
је све клинове за које се у то време веро
вало да су употребљени за разапињање
Исуса. Мада је свега три или четири (та
чан број је предмет расправе) приковало
Христа за крст око 30. године наше ере,
тридесет светих клинова је обожавано у
ризницама широм Европе те 1911.
У Католичкој енциклопедији језуи
та Тарстон понудио је објашњење за ви
шак: „Без свесне обмане са ичије стране,
веома је лако да се имитације на овакав
начин почну за кратко време проглаша
вати оригиналима.”
Слично томе, довољно је честица с Ча
сног крста, на који је Исус био разапет,
раштркано по Европи да се напуни брод,
опаска је теол
 ога из 16. века Жана Кал
вина: „Нема парохије која би била толи
ко убога да не чува примерак. На поне
ким местима има великих комада, као
у Светој капели у Паризу, у Поатјеу и у
Риму, где је од тога сачињен крст при
стојне величине. Укратко, да су сви ко
мадићи који су пронађени стављени на
гомилу, велики би се брод од њих дао на
правити. Јеванђеље, пак, сведочи да га је
један једини човек био кадар носити.”

Склапање памћења

Бела голубица

Дипл. инж. Горан Марјановић
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Библијски покрови: Многи верују
да је један од најзнаменитијих религиј
ских остатака покров из Торина, одора
у којој је Исус покопан. Ланена ткани
на (420 са 120 сантиметара), на којој је
отинуста сабласна представа човековог
тела, предмет је обожавања милион
 а хо
дочасника у катедрали у Торину. Научно
говорећи, то је лажњак.
Датирање радиоактивним угљеником
открило је да не потиче из времена Хри
ста, већ из 14. столећа; игром случајно
сти, управо се тада први пут појављује у
историјским записима. У документу из
1340. француски бискуп Пјер д’Аркис
тврдио је да је приказ на тканини „лука
во осликан”, чињеница „коју је посведо
чио уметник што је насликао”. Католич
ка црква званично не прихвата покров
из Торина као аутентичан, мада су мно
ги верујући, укључујући папу Бенедикта,
наговестили да верују у његову светост.
Сличан остатак је марамица (судари
јум) из Овиједа, крвљу умрљана тканина
која је наводно била обмотана око Хри
стове главе када је издахнуо, а од 718. го
дине представља понос ове катедрале у
Шпанији. Крв је крвне групе АБ, честе на
Блиском истоку, али не и у Европи, што
многе наводи да поверују да је Исусова.
Међутим, Џо Никел у књизи „Прео
стало од Христа” пише да је у више на
врата обављено датирање угљеником и
да је она из времена око 695. године, не
много пре но што се појавила у Овиједу.
Оловне лажи: Седамдесет метал
них књига, наводно нађених у пећи
ни у Јордану, поздрављено је недавно
као најранији хришћански документи.
Датиравши их неколико деценија по
сле Христове смрти, учењаци су „олов
не кодексе” (опточени оловом) назвали
најважнијим открићем у археолошкој
историји. Хришћани су то дочекали као
потврду постојања Исуса у људском об
личју, пошто је на једној страници при
казана његова слика. Реченицу „Хода
ћу усправно” многи су протумачили као
доказ ускрснућа.

►

НИТ
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Многи верују да направа за мучење од трња
постоји, у деловима раштркана по Европи.
сеже до 30. наше ере. Поврх свега, то је
колут од шибља без трња.

►

Али, „оловни кодекси” су лажни – го
мила застарелих дијалеката и позајмље
них слика, вероватно кривотворених у
протеклих 50 година. „Слика за коју твр
де да је Христ приказује бога сунца Хе
лија на новчићу са острва Родос”, сматра
оксфордски археолог Питер Тонеман.
Касније је установљено да је главни за
говорник веродостојности био марги
нални мислилац без озбиљних стручних
квалификација.

,

Свети свици: Једно од најзначајни
јих археолошких открића које доиста по
тиче из Исусовог времена можда може
доказати његово постојање, можда и не.
Одговор зависи од тога коме је питање
упућено. „Свици с Мртвог мора”, голе
мо благо докумената од пергамента и па

пируса пронађених у пећини у Израел
у
четрдесетих година, написани су између
150. године пре и 70. године нове ере.
На једном месту упућују на „учитеља
праведности”. Једни кажу да је тај учи
тељ Исус, други сматрају да би то могао
бити било ко.

Христова круна: Јеванђеља кажу
да пре но што је распет, римски су војни
ци Исусу на главу ставили круну од тр
ња, у болном исмевању његовог аутори
тета. Многи хришћани верују да направа
за мучење од трња и данас постоји, мада
у деловима раштркана по Европи. Један
готово цели венац смештен је у Богоро
дичиној цркви у Паризу, чија се доку
ментована прошлост протеже, бар, на 16
векова. Задивљујуће порекло, али не до

Христову реченицу „Ходаћу усправно”
хришћани су протумачили као доказ ускрснућа.

,

Новица Коцић

Света књига: Најбољи разлог у
прилог тези о Исусу као човеку јесте,
свакако, сама „Библија”. Учењаци веру
ју да су Синоптичка јеванђеља по Мате
ју, Марку, Луки и Јовану написала четво
рица Христових ученика у деценијама
после његовог распећа. Постоје и друга,
неканонизована, а написали су их људи
који су живели у приближно исто време
кад и Исус. Многе се појединости разли
кују у приказима живота и смрти, а има
и прилично преклапања, али су струч
њаци током векова дошли до општег из
гледа човека Исуса.
„Знамо понешто о историјском Ису
су – мање но што неки хришћани ми
сле, али више него што то неки скепти
ци сматрају”, каже Маркус Борг, угледни
познавалац „Библије” и умировљени
професор религије и културе на Универ
зитету Орегон. „Мада је у скорије време
у неколиким књигама тврђено да Исус
никада није постојао, докази да јесте
уверљиви су за голему већину научника,
хришћанских и нехришћанских.”
Следећи опис који се да наслутити из
јеванђеља потврдила би већина исто
ричара, изјавио је Маркус Борг: Исус
је рођен пре 4. године пре н. е. и одра
стао у Назарету, малом селу у Галилеји,
као припадник сељачког слоја станов
ништва. Исусов отац био је тесар, па је
и он то постао, што значи да су вероват
но у неком тренутку изгубили своје по
љопривредно земљиште. Исус је одгојен
као Јеврејин и целога је живота у души
остао Јеврејин; никада није намеравао
да створи нову религију, већ је пре сма
трао да делује у оквиру јудаизма.
Назарет је напустио као одрастао и
упознао пророка Јована, који га је кр
стио. Током крштења Исус је вероватно
доживео неку врсту божанског приви
ђења. Убрзо након тога започео је своје
јавно проповедање с поруком да се свет
може преобразити у „Царство Божје”.
Постао је запажени учитељ и пророк, а и
исцелитељ – више је прича о исцељењи
ма испричано о Исусу него о било којој
другој личности у јеврејској традицији.
Погубиле су га римске царске власти,
а његови су следбеници имали доживљај
сусрета с њим после његове смрти. Јасно
је да су имали привиђења Исуса онаквог
каквог су га познавали за историјског
живота. Тек су га после смрти прогласи
ли „Господом” и „Сином Божјим”.
Стефан Вукашин

