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ДВа суН Ца За „смаК 
сВе Та” – Обич на је из ми-

шљо ти на да ће Бе тел ге за екс-

пло дра ти до го ди не, што је део 

сва ко ја ких на га ђа ња да нас 

2012. оче ку је „смак све та”. Ни ти 

је исти на да ће ова зве зда сво-

јим сја јем ноћ пре тво ри ти у дан.

Све је за по че ло с на ја вом 

аустра лиј ског про фе со ра фи зи-

ке, др Бре да Кар те ра, да би Зе-

мља 2012. го ди не мо гла има ти 

два сун ца, јер он пред ви ђа да ће 

се Бе тел ге за рас пр сну ти и пре-

тво ри ти у су пер но ву. 

Не ко ли ко „бли ских екс пло зи-

ја” де си ло се у про те клих хи ља-

ду го ди на и све су би ле ви дљи-

ве као зве зда у то ку да на. Због 

сво је ма ње уда ље но сти Бе тел-

ге за (640 све тло сних го ди на) ће 

би ти не што сјај ни ја, по пут пу ног 

Ме се ца, и то је све. 

Ка да ће се рас то-

чи ти не мо гу ће 

је пред ви де-

ти, али не-

ка иоле 

озбиљ ни ја ве ро ват но ћа под ра-

зу ме ва ми ли он го ди на од са да.

Бе тел ге за је „цр ве ни див” ко-

ји на гло гу би ма су, а то је по ка-

за тељ да се, за пра во, уру ша ва у 

са му се бе. Зве зда, да кле, оста је 

без го ри ва. Бред Кар тер пред ви-

ђа да ће се, нај кра ће за не ко ли-

ко сед ми ца на кон ко лап са, на 

не бу ви де ти дру го сун це, уз мо-

гућ ност да при вре ме но не ста ну 

но ћи због ја ког све тла.

КИЧ ме њаК ЛИ ЛИ Пу Та-
НаЦ – Нај ма ња жа ба (Pa e dop-

hryne ama u en sis), не дав но про-

на ђе на на Па пуи Но вој Гви не ји, 

ујед но је нај си ћу шни ји кич ме-

њак на све ту. Од ра сла до стиг не 

нај ве ћу ду жи ну од се дам-осам 

ми ли ме та ра. Жи ви у опа лом ли-

шћу у пра шу ми. 

На нај ви шој сте пе ни ци ле стви-

це пре те кла је ма ле ну ин до не-

зиј ску ри бу, а је два су је на шли 

за то што у вре ме па ре ња ис пу-

шта зву ке ко ји под се ћа ју на ин-

сек те. Ли ли пу тан ска прин це за је 

за би о ло ге за ни мљи ва за то што 

се прет по ста вља ло да нај круп-

ни ја и нај сит ни ја жи ва ство ре ња 

је ди но оби та ва ју у во ди.

ИЗ сТО ма Ка, а јОШ ПИ Ше 

– И по сле 25 го ди на у сто ма ку 

јед не бри тан ске же не на лив-

пе ро пи ше! На сним ку на чи-

ње ном ком пју те ри зо ва ном 

то мо гра фи јом ви де ло се да 

је Лин да Верт ма јер (76) про-

гу та ла пи саљ ку, као 

што је твр ди ла. 

За спа ла је и уди-

са јем ва зду ха 

спра ва јој је упа-

ла у гр ло.

Ни ко ни је по ве ро вао 

у ову при чу: ни су пруг, ни ле кар. 

А сни ма ње икс-зра ци ма у то вре-

ОТрО Ва Не ПТИ Це – Про-

сла вље ни филм ски ре жи сер 

Ал фред Хич кок био је на дах нут 

ствар ним до га ђа јем ка да је сни-

мио чу ве ни хо рор „Пти це”. На-

уч ни ци твр де да су от кри ли шта 

је на те ра ло пер на та ство ре ња 

да се устре ме на љу де. Рад ња 

фил ма из 1963. за сно ва на је на 

чуд но ва том зби ва њу у Ка ли фор-

ни ји, ка да је ја то пти ца из не на-

да по че ло да се устре мљу је на 

про зо ре ку ћа. Ис тра жи ва чи да-

нас сма тра ју да су се пти це би ле 

отро ва не, је ду ћи отров ни планк-

тон. Сво ју прет по став ку су обе-

ло да ни ли на кон што су про у чи-

ли са др жај из же лу да ца не ких 

мор ских жи во ти ња из вре ме на 

ка да се удес до го дио.

Про на шли су ток сич ну ал гу на 

три че твр ти не планк то на ко ји ма 

су се пти це хра ни ле, а она иза-

зи ва оште ће ње жи ва ца и до во-

ди до гр че ња, дез о ри јен та ци је 

и, на кра ју, до смр ти отро ва них 

пер на ти ца. 

Пу њаЧ На ВО Ду – Јед на 

швед ска ком па ни ја (MyFC) при-

ка за ла је не дав но у Лас Ве га су 

пу њач ко ји ко ри сти обич ну во ду 

за на па ја ње мо бил них уре ђа ја. 

Да би ство рио елек трич ну 

енер ги ју, он ко ри сти хе миј ске 

ре ак ци је ко је во до ник у во ди,

уз спе ци јал не елек тро де и елек-

тро ли те у го рив ним ће ли ја ма, 

пре тва ра ју у елек три ци тет. Вред-

но је, сва ка ко, по ме ну ти да су 

го рив не ће ли је го то во не ис црп-

не. Све док во до ни ков гас ко ји 

се до би ја из во де про ла зи кроз 

њих, има ће те нео гра ни че не ко-

ли чи не јеф ти не стру је.

Ова ква вр ста „зе ле не тех но-

ло ги је” по сто ји го ди на ма и мно-

штво ком па ни ја по ку ша ло је да 

је ко мер ци ја ли зу је. До са да ни-

ко, ме ђу тим, ни је ишао уна о ко-

ло с па ке ти ћем го рив них ће ли ја 

и бо цом во де, уве рен да ће ти ме 

на пу ни ти све сво је уре ђа је.

Уре ђај је осми шљен и на пра-

вљен у Сток хол му, а ве ли чи-

не је от при ли ке као не ко ли ко 

„ај фо на” на сла га них је дан на 

дру ги, до ла зи с два USB пор-

та (ми кро и стан дард ни) и го-

рив ним ће ли ја ма ко је за у зи-

ма ју од по ла до две тре ћи не 

уре ђа ја. Као и оста ле го рив не 

ће ли је, по ме ну ти пу њач ра ди та-

ко што пре тва ра во до ни ков гас у 

елек три ци тет. Но, он не ко ри сти 

вен ти ла тор, ни пум пу да би по-

кре тао во ду ко ја от при ли ке ста-

не у јед ну ка ши ку.

Пре ма ком па ниј ским тврд ња-

ма, ис пу шта тек не што ма ло не-

шко дљи вих га со ва док про из во-

ди елек трич ну енер ги ју. Осим 

то га, уре ђај је из ра ђен од ма те-

ри ја ла ко је је мо гу ће ре ци кли ра-

ти, на шта упу ћу је ње го ва зе ле-

но-цр на бо ја.

Пу њач на во ду ће ко шта ти 299 

до ла ра ка да се ма ју или ју ну по-

ја ви на тр жи шту САД. 

Ло зин ка у ср цу
Ни сте зна ли да је ва ше ср це нај си гур ни ја ло-

зин ка? Људ ски от ку ца ји се, на и ме, ни ка да 

не по на вља ју, сва ка осо ба има раз ли чит ри-

там ку ца ња. Тај ван ски на уч ни ци су осми сли-

ли на чин да ма те ма тич ки пре по зна ју ср ча но 

би ло и ис ко ри сте га као за штит ну ши фру.

На Уни вер зи те ту Чунг Хсинг су за па зи ли 

да се елек тро кар ди о грам ски сиг на ли (ЕКГ) 

раз ли ку ју од чо ве ка до чо ве ка и то пре по-

ру чи ли као но во сред ство за би о ме триј ску 

иден ти фи ка ци ју. Број до би јен да ма ри ма на 

дла но ви ма има је дин стве на ма те ма тич ка 

свој ства. До са да шњи си гур но сни по ступ ци 

би о ме триј ске за шти те с оти сци ма пр сти ју 

по не кад су про ва љи ва ни по мо ћу фо то гра-

фи је. Са да се из ме ри ЕКГ на оба дла на и 

„за штит ни кључ”за сно ван на том ме ре њу се 

са чу ва и ко ри сти за сва ка сни ја де ко ди ра-

ња. За ми сао је да се то угра ди у спо ља шње 

чвр сте ди ско ве и дру ге уре ђа је.

ло с па ке ти ћем го рив них ће ли ја 

и бо цом во де, уве рен да ће ти ме 

на пу ни ти све сво је уре ђа је.
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не је от при ли ке као не ко ли ко 

„ај фо на” на сла га них је дан на 

дру ги, до ла зи с два USB пор-

уре ђа ја. Као и оста ле го рив не 

Ме се ца, и то је све. 

Ка да ће се рас то-

чи ти не мо гу ће 

је пред ви де-

ти, али не-

ка иоле 
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– И по сле 25 го ди на у сто ма ку 

јед не бри тан ске же не на лив-

пе ро пи ше! На сним ку на чи-

ње ном ком пју те ри зо ва ном 

то мо гра фи јом ви де ло се да 

је Лин да Верт ма јер (76) про-

гу та ла пи саљ ку, као 
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шљо ти на да ће Бе тел ге за екс-

пло дра ти до го ди не, што је део 

сва ко ја ких на га ђа ња да нас 

2012. оче ку је „смак све та”. Ни ти 

је исти на да ће ова зве зда сво-
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ме ни је по ка за ло ни шта од ре че-

ног. Са да су се обо ји ца по ка ја ли. 

На кон то ли ких го ди на на лив пе ро 

је из ва ђе но из сто ма ка и, гле чу-

да, и да ље пи ше. На сли ци је њи-

ме на пи са но „здра во”.

Ве Не ра ус ПО рИ Ла – Нај но-

ви ја ме ре ња по ка за ла су да је 

обр та ње Ве не ре на гло успо ре но, 

што је збу ни ло на уч ни ке ко ји за 

са да не ма ју увер љи во об ја шње-

ње за ту по ја ву. На и ме, у про те-

клих 16 го ди на дан на тој пла не-

ти скра ћен је за, чак, 6,5 ми ну та.

Европ ска ле те ли ца (сон да) 

„Ве не ра екс прес” из ме ри ла је 

да је ро та ци ја пла не те дра стич-

но успо ре на. Та ко је дан у том 

крат ком раз до бљу од 16 го ди на 

скра ћен за 6,5 ми ну та. По зна-

то је да на Зе мљи ја ки по тре си, 

до не кле, успо ре окре та ње на ше 

пла не те око вла сти те осе, али то 

се ис ка зу је ми кро се кун да ма.

Пла не то ло зи су за пре па шће-

ни и не зна ју што је узро ко ва ло 

успо ра ва ње. На га ђа се да је дан 

од узро ка мо же би ти тре ње из-

ме ђу пла не та и гу сте ат мос фе-

ре, но при ли чан број по је ди на ца 

твр ди да то ни је мо гу ће. 

Ве ЛИ Ке гу Зе За ЗДра-
ВЉе – На уч ни ци са Уни вер зи-

те та Окс форд уста но ви ли су да 

та ло же ње ма сног тки ва у гу зи 

сни жа ва из нос ло шег LDL хо ле-

сте ро ла, по ве ћа ва ви си ну до-

брог HDL хо ле сте ро ла, ко ји шти-

ти од за де бља ња ар те ри ја.

Сво ју ана ли зу об ја ви ли су у 

„Ме ђу на род ном ча со пи су за де-

бљи ну”, до дав ши да ве ли ка стра-

жњи ца, чак, сма њу је ри зик од 

ди ја бе те са. Глу те о фе мо рал но 

сало, на та ло же но око зад њи це, 

де лу је као сво је вр сни там пон, 

јер са ку пља упал не ма сти ко је 

би на не ком дру гом ме сту би ле 

опа сне. Бу ду ћи да се ма сно тки-

во на тим де ло ви ма те ла спо ри је 

раз гра ђу је од ма сно ће на тр бу ху, 

про из во ди ма ње ци то ки на ко-

ји иза зи ва ју упа ле и по ве зу ју се 

са ше ћер ном бо ле шћу, ср ча ним 

обо ље њи ма и го ја зно шћу. 

Да кле, са го ре ва те ли пре ви ше 

до брих ма сти, не чи ни те до бро 

свом ор га ни зму. С дру ге стра не, 

ве ће ко ли чи не ма сних на сла га 

око стру ка има ју не га тив но де ло-

ва ње на здра вље, за то их је ну-

жно укло ни ти.
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СТАНКО СТОЈИљКОвИћ

За жи во та је Ни ко ла Те сла рас па љи вао и раз га љи вао зна
ти же љу. Осо би то да ле ко ви дим пред ви ђа њи ма.

Из дах нуо је, 7. ја ну а ра 1943, у Њу јор ку, а на веч ни по чи
нак ис пра ћен пет да на ка сни је. По сле цр кве ног об ре да, зем
ни оста ци су кре ми ра ни. Ур на с пе пе лом се од 1957. чу ва у 
Му зе ју Ни ко ле Те сле у Бе о гра ду.

Ни шта нео бич но, зар не?
Са че кај те, пр ви ути сак ва ра! Не дав но су се за луд ни те сло

љуп ци до се ти ли да га на кон ско ро се дам де це ни ја из но ва са
хра не уз све ште нич ко чи но деј ство ва ње. Не ма ре што ни је два 
ме тра под зе мљом, ка ко то пра во слав ном си ну до ли ку је.

За што да не ма два по гре ба, ни је он оби чан смрт ник?
Свој на ум прав да ју сва ко ја ким бе сми сли ца ма.
Пр во, по пра во слав ном об ре ду ур на с по смрт ним пра хом се 

по ла же, а не по ко па ва. Дру го, по зла ће на ку гла је сме ште на та
мо где обо жа ва о ци већ не ко ли ко де це ни ја мо гу да је ви де.

У ме ђу вре ме ну су се до ко ни те сли јан ци до се ти ли да пред
ло же из град њу ма у зо ле ја. На Сла ви ји или дру гом тр гу. Као да 
је ис точ њач ки де спот или ко му ни стич ки во ђа. У оба слу ча ја, 
бе смрт ник ко ме је су ђе но да му се бу ду ћа по ко ле ња ди ве.

Има ли леп ше ко нач но уто чи ште од ве ле леп ног зда ња ар
хи тек те Дра ги ше Бра шо ва на, у Крун ској ули ци, чи ја су вра
та по се ти о ци ма се дам да на отво ре на. Уз струч но ту ма че ње, 
на мер ни ци раз гле да ју лич не пред ме те, уре ђа је, фо то гра фи је, 
пре пи ску, цр те же, књи ге...

Нај бо га ти ју збир ку на све ту.
Због че га се те сло бри жни ци не за пи та ју да ли су сви ру ко

пи си Ни ко ле Те сле по тан ко про у че ни? Има ли не че га што 
ни смо са зна ли? Шта то још ни је оства ре но?

Пре го то во два де се тле ћа го ре пот пи са ни је пред ло жио да 
се сва ке го ди не из бу џе та до де ли сти пен ди ја за ма ги стар ске 
и за док тор ске сту ди је ода бра ним по је дин ци ма. Из на ше или 
не ке дру ге зе мље. Вољ ним и спрем ним да по дроб но про у че 
по је ди не за ми сли не над ма шног ве ли ка на ко је и данда нас 
по бу ђу ју па жњу.

А дру ги по коп да од го ди мо. Ни ко ла Те сла иона ко ни је у 
при ли ци да се бра ни, про ве ре но је од су тан.

Теслина
одбрана и смрт
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ИЗ ВИ ње ње: На осно ву усме ног оба ве ште ња, два пу та по но вље-

ног, ви со ког зва нич ни ка Ми ни стар ства про све те и на у ке, у осмом 

бро ју смо обе ло да ни ли да је Те о до ру фон Бур гу ла не упла ће но из 

Ми ни стар ства за омла ди ну и спорт и Гра да Бе о гра да 1.800.000 ди-

на ра. По сле то га нам је овај мла ди ма те ма ти чар, с нај ви ше ме ђу-

на род них од лич ја от ка ко по сто ји Ма те ма тич ка гим на зи ја у Бе о гра-

ду и, по све му су де ћи, ис пред свих у сво јем уз ра сту у це лом све ту, 

ја вио да је из нос знат но ма њи.

Из ви ња ва мо се Те о до ру фон Бур гу, уко ли ко смо му на ру ши ли 

углед и на не ли ду шев ни бол, и ујед но на шим чи та о ци ма.

 РедакцијаНИТа
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СТАНКО СТОЈИљКОвИћ

Заштоеволуцијанијесвимживимор
ганизмимаподариладуговечност,паи
бесмртност,акојенеопходнозаопста
нак?Услов за оп ста нак би ло ко је вр сте 
ни је бе смрт ност, већ нај ма ње про ста 
ре про дук ци ја, нор ма лан раз вој и ста ре
ње за шти ће но од му та ци ја. Ду го веч ност 
ва ри ра из ме ђу вр ста и уну тар исте вр сте 
и за ви си од ге нет ских фак то ра, фи зи о ло
шких осо би на и фак то ра сре ди не.

Што се ти че бе смрт но сти с на уч ног 
аспек та, мо гућ ност мул ти пли ци ра ња 
це лу лар них (ће лиј ских) и не це лу лар
них фор ми у ор га ни зму, са мо ства ра 
илу зи ју о бе смрт ним об ли ци ма. Аугуст 
Вајс ман (1891) је прет по ста вио да би 
пла зма у ко јој су уро ње не ће ли је кли ца 
мо гла би ти бе смрт на, али ње го ва те за је 
ка сни је опо врг ну та. Ма ло ви ше опре
за око бе смрт но сти са аспек та при род
них на у ка бар за са да не би би ло на од
мет. С дру ге стра не ду го веч ност осим 
ге на де тер ми ни ше и ба зал ни ме та бо ли
зам вр сте и је дин ке уну тар вр сте. Нај ду
же оп ста ју је дин ке са успо ре ним ме та
бо ли змом. 

Можелисепукимопонашањем,осо
битонајпростијихобликаживота,такав
наумиспунитиинаљудима?Мо жда ћу 
раз о ча ра ти или не ва ше чи та о це, и то из 
ви ше раз ло га. Пр во, чо век не ма ге нет
ску пре ди спо зи ци ју да опо на ша ме ду зу, 
па и кад би му би ла ура ђе на ло бо то ми ја. 
Дру го, то би би ла ево лу тив на ре гре си ја 
и у стар ту по раз за људ ску вр сту. Тре ће, 
ду го жи ве ћа ни жа би ћа сво ју ду го веч
ност ду гу ју свом ге нет ском ко ду ко ји им 

је „пре пи сао” успо ре ни ме та бо ли зам и 
са мим тим сма ње не енер гет ске по тре бе 
за пре жи вља ва ње.

Озбиљ ни про бле ми ко ји мо гу на ста ти 
у ве зи са бе смрт но шћу и ду го веч но шћу 
је сте мо гућ ност ко ју про па ги ра ми то ло
ги ја. У су шти ни бе смрт ност ни ка да ни је 
по ка за на чак и на јед но ће лиј ским фор
ма ма. До са да је бе смрт ност стро го пот
кре пљи ва на при бли жним или слич ним, 
али ни ка да и иден тич ним. Не ки на уч
ни ци ду го веч ност усло вља ва ју све шћу, 
док Вил сон свест усло вља ва ду го веч но
шћу. У при лог ово ме, он оце њу је да фи
ло зо фи, на уч ни ци и ма те ма ти ча ри жи ве 
ду же од пе сни ка, глу ма ца и му зи ча ра. 
Љу ди ни су спрем ни да при хва те ду го
веч ност ако је на ни воу ни жих об ли ка.

 
Збогчегамалтенесвеживоостари

иугине?Назирелисепоступакдасе
најпреуспори,азатимзауставипро
падањеистарење?Ар ми ја ис тра жи
ва ча у све ту да је све од се бе да за у ста ви 
про па да ње и ста ре ње ће ли ја у људ ском 
ор га ни зму. Ре зул тат то га је ви ше од 300 
те о ри ја о ста ре њу. Мно ге од њих су чак 
и кон тро верз не. Као и дру га жи ва би ћа, 
љу ди има ју по тен ци јал за мак си мал ну 
ду жи ну жи во та ко ји из но си око 120 го
ди на. По сто је ис тра жи ва ња ко ја по твр
ђу ју пра ви ло да је мак си мал на ду жи на 
жи во та у ко ре ла ци ји са ба зал ним ме та
бо ли змом од ре ђе не вр сте. По дру ги ма, 
фак то ри ко ји усло вља ва ју ду жи ну жи во
та не ких вр ста су у ко ре ла ци ји са тем пе
ра ту ром, фи зи о ло шким ак тив но сти ма и 
на чи ном ис хра не.

Би ло ка ко, ста ре ње је про цес ко ји 
укљу чу је ви ше фак то ра. Мно ги од њих 
су ге нет ски, док су дру ги под ути ца јем 

окру же ња. Крај њи циљ оп стан ка вр сте 
је ре про дук ци ја и по ве ћа ње по том ства. 
Раз лог за што не ки љу ди жи ве мно го ду
же иза ове фа зе је сте, осим ге нет ског, 
на пре дак тех но ло ги је и ме ди цин ске за
шти те. Пре ко ра че ње пе ри о да ре про дук
ци је нај бо ље по твр ђу ју екс пе ри мен ти на 
ја пан ским ми ше ви ма ко ји ге нет ски убр
за но ста ре. Код ова квих ми ше ва је по ка
за на ко ре ла ци ја из ме ђу њи хо ве ду жи не 
жи во та са умно жа ва њем фи бро бла ста у 
тра ја њу од не ко ли ко го ди на.

Хеј флик и Мур тад су у ори ги нал ним 
ра до ви ма пре ви ше од 40 го ди на по ка за
ли да је за ду го веч ност ће ли је нео п хо дан 
ен зим те ло ме ра за, ко јег де но во син те ти
шу са мо ће ли је кан це ра, те сти са, фе тал
ног тки ва, епи дер ми са и ин те сти нал них 
крип ти. С тим у ве зи 1962. Хер ма Ми
лер је у свом пре да ва њу о хро мо зо ми ма 
ре као да се на кра ју хро мо зо ма на ла зе 
дис крет не струк ту ре – те ло ме ре, ко је од
ре ђу ју рок тра ја ња ће ли је. Ше зде се тих 
го ди на про шлог ве ка Алек сеј Олов ни
ков је по ста вио се би пи та ње за што здра
ве ће ли је има ју огра ни че ну мо гућ ност 
ре про дук ци је, а ка сни је по твр дио да им 
ду пли ка ци ја скра ћу је те ло ме ре. С дру ге 
стра не, ће ли је кан це ра су ду го веч не за то 
што из лу чу ју ен зим те ло ме ра зу ко ји им 
омо гу ћа ва син те зу но вих те ло ме ра, а ти
ме и бес ко нач ну де о бу.

Налазилисесавременичовекна
својеврснојразделнициизмеђуне
достижнебесмртностииостварљиве
дуговечности?Мајкл Ро уз је 2012. у 
„Аме ри кен са јен ти сту” на пи сао да на
кон пе ри о да ста ре ња код не ких љу ди 
до ла зи до пла тоа мор та ли те та и код њих 
ор га ни зам као да по ста је ско ро бе смр
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Нај ду же оп ста ју је дин ке са успо ре ним ме та бо ли змом,

БесмрТаН
 ПрИБЛИЖНО

„Услов за опстанак било које врсте није бесмртност, већ најмање проста 
репродукција, нормалан развој и старење заштићено од мутација. Што се тиче 

бесмртности с научног аспекта, могућност мултиплицирања ћелијских и нећелијских 
форми у организму само ствара илузију о бесмртним облицима… С друге стране, ћелије 

канцера су дуговечне зато што излучују ензим теломеразу који им омогућава синтезу 
нових теломера, а тиме и бесконачну деобу”, истиче професор др Катица Јованова-Нешић, 

наш водећи неуроимунолог из Института Торлак
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тан. Ова ква те о ри ја је ви ше пу та ну ђе на 
због хе те ро ге но сти људ ске по пу ла ци је у 
ко јој нај ја чи пре жи ве ста ре ње при род
ном се лек ци јом. Ослан ски и са рад ни ци 
се сла жу да људ ска би ћа, слич но ауто мо
би лу кон стру и са ном за тр ку, ни су ди зај
ни ра ни да од у ста ју ла ко, и по ред ли ми та 
за пре жи вља ва ње.

Још 1881. Аугуст Вајс ман је за бе ле
жио да ло ше тки во не мо же се бе да об но
ви, јер се ка па ци тет де о бе ће ли је сма њи 
и бр зо по тро ши. По ње го вом ми шље њу 
по сто је два на чи на ка ко про лон ги ра
ти смрт ће ли је и са чу ва ти здра во тки во. 
Пр ви је ће лиј ском де о бом у жи вом ор га
ни зму, а дру ги је тран сплан та ци јом изо
ге ног (исто род ног) тки ва. Тре ћи, нај
ком плек сни ји и ве о ма ри зи чан на чин 
об на вља ња тки ва био би ве зи ва ње здра
ве ће ли је за кан це ро ге ну ма три цу. За 

ова кав под виг је нео п ход но ве ли ко зна
ње и раз у ме ва ње ме ха ни за ма си сте ма 
укљу че них у про цес.

Го ди не 1952. ура ђе на је кул ту ра He La 
ће ли ја изо ло ва них из кар ци но ма цер
вик са и по твр ђе но је да се кан це ро ге не 
ће ли је мо гу ре пли ци ра ти нео гра ни че но. 
С дру ге стра не, нор мал не (здра ве) ће ли

је мо гу са чу ва ти сво је осо би не ду пли
ка ци је са мо уко ли ко су кон зер ви ра не. 
Та ко су ће ли је со ја MI38 са чу ва не до да
нас још од 1962. го ди не са свим сво јим 
осо би на ма за ду пли ка ци ју. 

Какодапроменисвојузлехудупри
матскусудбинуробовањавластитим
генима?Далидаихпреправља,заме
њујеилинештотреће?Бон дар је са са
рад ни ци ма 1998. по ка зао да и здра ве ху
ма не ће ли је мо гу по ста ти бе смрт не и да 
за др же сво је нор мал не осо би не ду пли
ка ци је уба ци ва њем (тран свек то ва њем) 
се квен ци ко је су спо соб не да про ду ку ју 
де но во те ло ме ра зу ве зи ва њем нор мал
них ће ли ја за те ло ме ра зну ма три цу. Ово 
от кри ће је има ло те о рет ске и прак тич не 
при ме не, та ко што су нор мал не ху ма не 
ће ли је ко ри шће не за про дук ци ју про

те и на за ме ди цин ске свр хе. На кон то га 
су Ланг, Џекс и Занг (1999) по ку ша ли 
да те ло ме ра зне ин хи би то ре ко ри сте у 
те ра пи ји кан це ра, али су и прет по ста ви
ли да се те ло ме ра за мо же ко ри сти ти у 
ин дук ци ји ге нет ских ре ком би на ци ја и 
на тај на чин по сти ћи бе смрт ност не ких 
здра вих ће лиј ских ли ни ја.

Ме ђу тим, Алекс Ка рел се су прот ста
вио сво јим на ла зи ма да и здра ви фи бро
бла сти мо гу би ти бе смрт ни, за шта је до
био Но бе ло ву на гра ду. По сле 34 го ди не 
кул ту ра фи бро бла ста је уги ну ла. Мит о 
бе смрт ним без о па сним фи бро бласт ним 
ће ли ја ма пи ли ћа и но бе ло вац до жи ве ли 
су фи ја ско, јер је утвр ђе но да су ће ли је 
би ле ве за не за он ко ге не ви ру се, он ко ге
не или хе миј ске кан це ро ге не.

Смелисерећидајењеговажудња
задуговечношћу,чакибесмртношћу,
утиснутаугенима?Зарјошодмитских
временанијеизаједномизадругом
чезнуо?Ис пи ти ва ње на сто го ди шња ци
ма је по ка за ло да је ду го веч ност ве за на 
за ге нет ски по ли мор фи зам и да APOE и 
FO XA3 ге ни мо гу да се ре пли ци ра ју не
ко ли ко пу та у то ку ста ре ња. Утвр ђе но је 
да се са мо по ли ге нет ском ре гу ла ци јом 
мо гу пред ви де ти ре ал не про ме не ста ре
ња. Из у ча ва њем тран скрип ци је ге на у 
то ку ста ре ња мо гу се уста но ви ти оп шти 
и по себ ни пу те ви укљу че ни у ста ре
њу. Све че шће се го во ри о бе смрт но сти 
бак те ри ја и про то зоа, али по у зда них 
до ка за не ма. Да ли су He La ће ли је за и
ста бе смрт не, та ко ђе ни ко до са да ни је 
по твр дио.

Прет по ста вља се да, уко ли ко чо век 
стек не осо би не за ре а ран жи ра ње ге на, 
мо же ра чу на ти на бе смрт ност. За са да је 
то са мо прет по став ка. На кон фи ло зоф
ског при сту па Пла то на и Ари сто те ла, о 
раз ли ка ма из ме ђу енер ги је (ак ту ел но
сти) и ки не зи је (кре та ња), ме та фи зич
ког код Де кар та и си ба риј ског код Си ре
ни јак са, тех но ло шког на прет ка и етич ке 
кон фу зи је ко ју је иза зва ла ду го веч ност 
Еле не Мар ко пу лос, уба че но је ми шље ње 
Вајс ма на и Ка ре ла да нор мал не ће ли је 
мо гу ре пли ци ра ти бес ко нач но. Хеј флик 
је обо рио ову дог му ше зде се тих про
шлог ве ка.

Којасунајкрупнијабиолошкаогра
ничењачовекова?Какоихпревазићи
(надићи)?Од го вор ни је ни ма ло јед
но ста ван, ду бо ко за ди ре у ће лиј ске, 
мо ле ку лар не и суб мо ле ку лар не (на но)
ме ха ни зме. Пре ма Ко ле ру и Мил штај
ну бе смрт ни миш ји хи бри до ми мо гу се 
до би ти  фу зи јом бе смрт них ми је ло ма 
ће ли ја са смрт ним лим фо ци ти ма ко ји 
про ду ку ју ан ти те ла. Имор та ли за ци ја је 
ра ни ји ста ди јум про гре си је нео п хо дан 
за пу ну екс пре си ју тран сфор ми са ног 
фе но ти па (об ли ка). Код љу ди, по Са ку 
пр во се мо ра ју ис пи та ти ту мо ро ге не 
осо би не пре не го се упу сти мо у аван ту
ру бе смрт но сти. Олов ни ков је ре зо но вао 

Бе смрт ност ни је по ка за на, ни на јед но ће лиј ским фор ма ма

,

Зарћемозаувекостатиробовисвојихприматскихгена:

КатицаЈовановаНешићФото Анђелко Васиљевић

►
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Ха ринг тон нас охра бру је да мо же мо из гра ди ти ду го веч ност,

► да би се те ло ме ри ко ји са др же РНКка
луп за по на вља ње ну кле о тид них се квен
ци мо гли по на ша ти слич но пу фе ри ма, 
уко ли ко ге нет ски ма те ри јал ни је оште
ћен. То хек са мер но по на вља ње се квен
ци у ху ма ним ће ли ја ма ти па TTAGGG са 
хи ља да ма та квих се квен ци мо гло би се 
нео гра ни че но ре пли ци ра ти.

Основ но пи та ње је ка ко бе смрт не кан
це ро зне ће ли је из бе га ва ју скра ћи ва ње 
те ло ме ра? Од го вор је дат у сту ди ји ко
ја се зо ве Te trahyme na ко ју су на пи са ли 
Греј дер и Блук берн, 1985. Они су от кри
ли да те ло ме ри кан це ра син те ти шу de 
no vo ри бо ну кле о про те ин ски ен зим те
ло ме ра за на 3` по зи ци ји те ло ме ра, ко ји 
омо гу ћа ва бес ко нач ну ду пли ка ци ју ће
ли је кан це ра. Ту ле жи су шти на бр зог де
ље ња или раз ра ста ња кан це ро зног тки ва 
ко је по ста је не у ни шти во. За раз ли ку од 
нор мал них зре лих ће ли ја ту мор ске ће
ли је са ме син те ти шу те ло ме ра зу.

Постојили,уопште,еликсирмладости,
наравнодругачијиоднегдашњихсања
ријаалхемичара?Мла дост и бе смрт ност 
као ко цепт у пи са ној фор ми по ја вио се 
пре нај ма ње 3.500 го ди на и пред ста вљао 
је глав ни циљ ал хе ми ча ра. У про шлом 
ми ле ни ју му до шло је до но вих от кри ћа 
у тра же њу мла до сти и под мла ђи ва њу, па 
се он да ве ро ва ло да се ди је том и про ме
ном жи вот ног сти ла мо гу по сти ћи ци ља
ни ре зул та ти. Ве ру јем у до бре ре зул та те, 
али трај не про ме не мо гу се по сти ћи 
са мо ре а ран жи ра њем ге на, и кон тро лом 
мо ле ку лар них и суб це лу лар них ме ха ни
за ма здра вих ма тич них (стем) ће ли ја.

 
Ималиначинадасеспречиизуми

рање(смрт)ћелија?Чимеотклонити
рђањеилиоксидацију?Ста ре ње мо же
мо по сма тра ти де ли мич но као рђа ње 
или ок си да ци ју. Ни је за не мар љив сва ки 
на пре дак ко ји до во ди ор га ни зам у ста
ње да се успе шно бра ни од тог про це са. 
Стреј тен бер гер је утвр дио да је смањ
ење ни воа хе миј ског мар ке ра 8Oxo
DG у ури ну по ве за но са оште ће њи ма 
ДНК, хе ми ка ли ја ма ко је кон зу ми ра мо 
хра ном, пи ћем и ди са њем, а ко ја пот
по ма жу ок си да ци ју тки ва. Али по сто ји 
ве ли ки број ну три тив них суп стан ци 
ко ји се убра ја ју у ан ти ок си дан се. Чи та ва 
па ле та ан ти ок си да на са као сто су, ши пу
рак, по мо ран џа, ки ви и дру ги го ди на ма 
су ис ти ца ни као су перна мир ни ца, јер 
су бо га ти ви та ми ни ма А, Ц и Е, гво жђем 
и ан ти ок си дан си ма, и дру гим хе мијск
им је ди ње њи ма ко ја мо гу не у тра ли са ти 
штет не мо ле ку ле ки се о ни ка, од но сно 
сло бод них ра ди ка ла.

Познатојекакојемајушнисунђер
доживео20.000година,аизвеснаме
дузанитистари,нитиумире?Учемује
тајна?На уч ни ци твр де да је тај на ду го
веч но сти ни жих по и ки ло терм них ор
га ни за ма у успо ре ном, ге нет ски пред о
дре ђе ном ба зал ном ме та бо ли зму, ко ји је 
код ви ших жи во ти ња и љу ди ре гу ли сан 
тем пе ра ту ром и ве ге та тив ним цен три
ма, т.ј. функ ци јом хи по та ла му са, струк
ту ром мо зга од го вор ном за ре гу ла ци ју 
ве ге та тив не функ ци је ор га ни зма.

Откудчовекукаосисарутоликомо
ћанмозак?СтивенХокингјошпоручује
даонморадасеувећа,уколикољуд
скироджелидакренеуозбиљноусва
јањекосмоса?Раз вој мо зга пра ти ево
лу тив на кре та ња. Да би оп стао, чо век је 
мо рао би ти ин те лек ту ал но при ла го ђен 
окру же њу и ње го вим зах те ви ма. Сти вен 
Хо кинг ме ни је убе дио у сво ју тврд њу да 
је кван ти тет мо зга од пре суд ног зна ча ја 
за очу ва ње си са ра као вр сте, још ма ње 
да је од зна ча ја за ин те лек ту ал не функ
ци је љу ди да би се ви ну ли у осва ја ње 
ко смо са. Ква ли тет не у рон ских мре жа у 
ко ор ди на ци ји са сиг нал ном тран сдук ци
јом и функ ци је екс тра це лу лар ног про
сто ра мо гао би има ти пре суд ну уло гу у 
осва ја њу ко смо са, али при ча ни је по год
на за упро шћа ва ње.

ВиљемС.Бароузје1982.написао:
„Сматрамдајебесмртностјединициљ
вреданборбе:бесмртностусвемиру”?
Мислителидајеонуправу?Ви љем 
Ба ро уз је ге ни о зан у сво јим раз ми шља
њи ма и био је фе но ме на лан прог но зер. 
Ве ру јем и од ли чан ис тра жи вач због 
фан та стич не асо ци ја тив не ме мо ри је 
ко ја не до ста је мно гим на бе ђе ним на уч
ни ци ма, од ко јих не би оста ло ни шта да 
су се по и гра ли сво јим мо згом ка ко је он 
то чи нио. Не ке од прет по став ки у ње го
вом де лу „Тр кач по оштри ци”, има ла сам 
злу суд би ну да и са ма до жи вим. Ле че ње 
иле гал них док то ра ма те ри ја лом из др
жав них бол ни ца ко је до пре ма ју тр ка чи 
по оштри ци‚ при ча је ко ја се мно ги ма од 
нас до го ди ла ско ро она ко ка ко је опи сао 
Ба ро уз. Ста ри сан о бе смрт но сти мо жда 
ни је не мо гућ, али за ви си умно го ме од 
суд би не ре кли би ре ли ги о зни, јер на уч
ни ци све сво је тврд ње за сни ва ју на до
ка зи ма, а њих за са да не ма и до њих ни је 
ла ко до ћи.

Поједининаучнициифутуролозивећ
наговештавајуизумирањељудских
бићакаопревазиђенихобликаоргани
зацијематерије.Филозофскиречено,

проповедајузастарелостчовека.Шта
натокажете?Не мо гу, а и не же лим се 
сло жи ти са тим. При хва там та кав став 
са мо као упо зо ре ње. Пре по ру чу јем књи
гу Ми ро сла ва Рад ма на под на зи вом „На
ди ћи на ша би о ло шка огра ни че ња”, ко ја 
го во ри о жи во ту и смр ти, ис тра жи ва њу 
и ис тра жи ва чи ма с до бром до зом кри
ти ке у ду ху вре ме на у ко јем жи ви мо, на
гла ша ва ју ћи по тре бу да се еман ци пу је
мо и од огра ни че ња сво је би о ло ги је, али 
и од ко је ка квих тра ди ци ја ко је не гу је мо 
као ин те лек ту ал ни па ра зи ти чи ме ко
чи мо раз вој и се бе са мих. За раз ли ку од 
мно гих, Алан Ха ринг тон, аутор књи ге 
„Смрт је не при хва тљи ва за људ ски род”, 
охра бру је нас да ве ру је мо да на прет ком 
на у ке не са мо мо же мо не го и мо ра мо 
из гра ди ти сво ју ду го веч ност, а да при 
то ме ни је по треб но да не ког или не што 
уни шти мо.

Акојебиолошкаеволуцијакочница
културе,какојепревазићи?По тре бу 
за про ме на ма, без ко јих не ма ни би о
ло шког, ни кул тур ног пре жи вља ва ња 
љу ди пре вас ход но мо ра ју при хва ти ти и 
по др жа ти. Ва жност ви зи ја и ви зи о на ра 
на су прот стра ху од има ги на ци је и кре
а тив но сти као мо то ра људ ског раз во ја 
не сме ју се за не ма ри ва ти, јер ће нам се 
вра ти ти као бу ме ранг у об ли ку тех нич
котех но ло шког и еко ном ског за о ста ја
ња што не ми нов но из ба цу је у пр ви план 
не га тив не осо би не љу ди. Осим што је 
по жељ ни је жи ве ти ду же не го кра ће, ми 
смо људ ска би ћа и раз ли ку је мо се од 
ни жих би ћа са мо због зна ња и кул тур не 
ево лу ци је, а не би о ло шке ево лу ци је.

Наш жи вот ни век као ре зул тат би о
ло шке ево лу ци је по ста је пре кра так да 
би се оп ти мал но ис ко ри стио по тен ци
јал на шег мо зга и на тај на чин на ша 
би о ло шка ево лу ци ја по ста је коч ни ца 
кул тур не ево лу ци је. Ка да би смо мо гли 
би ти нај ко ри сни ји за дру штво, ми ста
ри мо и уми ре мо.

Да кле, ако смо ствар но не што но во у 
све ту жи вог, зар ће мо за у век оста ти ро
бо ви сво јих при мат ских ге на. По ста ни
мо ко нач но љу ди.

Верујетелиуљудскубесмртност
каквуприжељкујеглумацВудиАлен?
До па да ми се ње го ва иде ја да не же ли 
бе смрт ност кроз рад, већ да стек не бе
смрт ност та ко што ће истин ски жи ве ти. 
Људ ски је при жељ ки ва ти ду го веч ност и 
ви ше лич ну сре ћу не го са мо сре ћу дру
ги ма, јер ве ру јем да би и ти дру ги ако су 
пра ви би ли са гла сни и срећ ни ји с њим 
за јед но.     •
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Шта би сте ра ди је иза бра ли: гру бљи 
глас или ви ше спер ма то зо и да?

Му жев ност има сво ју це ну, ако ни
сте зна ли.

Да ме би, сва ка ко, мо ра ле да обра те 
па жњу: одав но је до ка за но да ду бљи 
то но ви зву че при влач но, али та кви 
му шкар ци на ги њу ка то ме да из лу чу ју 
ма ње спер ме.

Број на про у ча ва ња су пот кре пи ла 
да же не ви ше љу бе од ли ке му шко сти, 
као што су ис ту ре на ви ли ца, до ста те
ле сних ми ши ћа и ду бок глас. И те цр
те су би ле знак ве ли ке по жељ но сти за 
сек су ал но спа ри ва ње, на го ве шћу ју ћи 
да су ми ши ћа ви из да шни ји и у спер ма
то зо и ди ма.

Нај но ви је ис тра жи ва ње го во ри да 
су та кве да се скром ни је у из лу чи ва њу. 
Од ра стао чо век, ина че, ства ра 1.500 
спер ма то зо и да сва ког се кун да! От

кри ће, да кле, ука зу је да се ула га ње у 
му шку спо ља шњу при влач ност ис
ка зу је, на дру гом кра ју, по мањ ка њем 
спер ме. Сам хор мон те сто сте рон, пре
ма на ла зу ево лу ци о ног би о ло га Ли
ја Си мон са, са Уни вер зи те та за пад на 
Аустра ли ја, огра ни ча ва про дук ци ју 
спер ма то зо и да.

У ис пи ти ва ње су укљу че на 54 му
шкар ца и 30 же на, сви хе те ро сек су
ал ног опре де ље ња. Нај пре је пр ви ма 
сни мљен глас, по том су их дру ге раз вр
ста ва ле пре ма при влач но сти и му жев
но сти. Ни је би ло из не на ђе ња: с нај гру
бљим гла сом су ис па ли нај по жељ ни ји.

За тим је сва ки му шка рац код сво
је ку ће узео узо рак спер ме и пре дао га 
на ис пи ти ва ње. На кон то га су спер
ма то зо и ди про ве ре ни на те ме љу спо
соб но сти пли ва ња ка ци љу, ја ја шце ту, 
и укуп ном зби ру у се ме ној теч но сти. 
Иако је спер ма ис пи та ни ка с ду бљим 

то но ви ма би ла са вр ше но по кре тљи ва и 
плод на, има ла је ма ње спер ма то зо и да 
у еја ку ла ту.

За што су се, да кле, раз ви ле од ли ке 
му шко сти код му шка ра ца?

У ево лу ци о ној про шло сти, му жев ни
ји су има ли ви ше успе ха у про ду же њу 
вр сте (ре про дук тив ност), што је до ве ло 
до пол ног ди фор ми зма – раз ли ко ва њу 
же не и му шкар ца – у гла су, ли цу, те лу 
и та ко да ље. „И то је по дроб но из у че но 
код жи во ти ња, ло со са и па у но ва, а ма
ње код љу ди”, сма тра Ли Си монс.

Му жев ност је, исто та ко, ва жна у над
ме та њу с дру гим му шкар ци ма. Же не су 
их ода би ра ле за спа ри ва ње, јер су оче
ки ва ле бо љу за шти ту за се бе и сво ју по
ро ди цу. Ако је то во ди ло пре вла сти, 
ви шем по ло жа ју, чак и на уштрб ко ли
чи не спер ме, он да ова „ево лу ци о на тр
го ви на” има сми сла.
 МихајлоТерзински

Дубљи 
глас,

мање 
сПерме

Еволуционо улагање у мушку мужевност плаћено је помањкањем сперматопзоида. 
Мужевност, дакле, има своју цену. Али жене и даље такве сматрају најпожељнијима, 

јер очекују бољу заштиту за себе и породицу
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ПРОФ. ДР МОМчИЛО Б. ЂОРЂЕвИћ 

Бе то вен, Бах, Мо царт, Хо ро виц, Си
на тра, Ела Фиц џе ралд, Џи ми Хен
дрикс, а и ви ше на ших му зи ча ра, чи ја 
име на не по ми њем јер их не знам свa, 
има ли су или има ју ап со лут ни слух. Чо
век би мо гао по ми сли ти да је тај ег зо
тич ни дар свој ствен са мо ге ни јал ци ма, 
за раз ли ку од оста лих. Ме ђу тим, оста ло 
је за пи са но да Ваг нер, Стра вин ски, Шу
ман и не ки дру ги ве ли ки му зи ча ри ни
су има ли ап со лут ни слух, а иза се бе су 
оста ви ли ве ли ка де ла.

Исти на о ап со лут ном слу ху ни је јед но
став на, али, у сва ком слу ча ју, по ма же у 
раз у ме ва њу шта је сте, а шта ни је му зич
ка об да ре ност.

Му зи ка је су штин ска и основ на од
ли ка љу ди, исто оно ли ко ко ли ко и спо
соб ност го во ра. Ње но раз у ме ва ње као и 
раз у ме ва ње го во ра плод је ак тив но сти 
ви ше по ља мо жда не ко ре и ње не не у
рон ске мре же, ко ја као крај ња ин стан ца 
об ра ђу је при мље не му зич ке сиг на ле у 
раз ли чи тим фор ма ма. Ана ли за струк ту
ре тих сиг на ла у вре ме ну (ри там) и про
сто ру (ин тер вал ви си не то но ва) од и гра
ва се углав ном у ле вој по ло ви ни мо зга, 
док се бо ја то на (тем бр) и ње на кон ту ра 
(ме ло ди ја) об ра ђу ју у де сној.

Нијепресудан

Ме ђу тим, дар слу ха мо же мо схва ти ти 
као спо соб ност иден ти фи ка ци је и ства ра
ња не ког за да тог му зич ког то на. Уко ли
ко су иден ти фи ка ци ја и ства ра ње за да тих 
то но ва оба вље ни са вр ше но, без прет ход
ног упо ре ђи ва ња с не ким дру гим то ном 
раз ли чи те ви си не, он да је реч о ап со лут
ном слу ху. Мно ги од ап со лут них слу хи
ста твр де да сва ка но та ко ју чу ју има ти
пи чан ка рак тер, као што су бо ја, укус и 
ми рис. Они  сме ста пре по зна ју ви си ну 
то на и по лу то на, као што ве ћи на љу ди ла
ко пре по зна је не ки бо ју и ње не ни јан се.

Де ни јел Ли вај тин, пси хо лог му зи ке 
из Мон тре а ла у Ка на ди, ми сли да за раз
ли ку од до брог, тј. ре ла тив ног слу ха, ап
со лут ни слух ни је нео п ход ни са сто јак 
му зич ког та лен та, ни ти је пре су дан за 
успех у ка ри је ри.

Му зи ча ри зна ју да ни ме ђу њи ма ни
су сви об да ре ни спо соб но шћу иден ти

фи ко ва ња ви си не то на и то ме не при да ју 
на ро чи ту ва жност. Не ко ко је без ап со
лут ног слу ха фо ку си ра па жњу на од но
се ме ђу но та ма – да ли су ви ше или ни же 
јед на од дру ге. У ства ри, осла ња ју се на 
по сто је ћи, ре ла тив ни слух. До бар пе вач, 

иако без ап со лут ног слу ха, у ста њу је да 
поч не пе сму из то на Е, уко ли ко му од
сви ра те но ту Ц, јер зна да је но та Е ви ша 
од Ц. Али, уко ли ко му тра жи те да от пе
ва Е, а да му не да те Ц као во ди ча, он да 
ће би ти про бле ма. Спо соб ност ре ла тив
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САвРшЕН СЛУХ
 И ПЛаВа јаБуКа

Музичари, психолози и неуролози годинама 
истражују узроке савршеног слуха, знајући унапред да 

тајна није у уву, те да такви појединци имају боље дугорочно 
памћење. Како је Моцарт запамтио комад забрањен 

у Ватикану који је једном чуо?
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ног слу ха има ско ро сва ко и она се мо же 
вре ме ном по бољ ша ва ти.

Сви ма је по зна то да мно ги љу ди без 
ика квог му зич ког обра зо ва ња  пе ва
ју без гре ша ка у ин то на ци ји, ско ро као 
про фе си о нал ни пе ва чи. Му зи ча ри, пси
хо ло зи и не у ро ло зи го ди на ма ис тра жу
ју узро ке ко ји да ру ју не ко ме ап со лут ни 
слух, зна ју ћи уна пред да тај на са вр ше
ног слу ха ни је у уву. Ако прет по ста ви мо 
да је уво здра во, сва ко од нас чу је исти 
звук, али га с раз ли чи том пре ци зно шћу 
иден ти фи ку је мо згом. То зна чи да мо
зак не ких љу ди пре по зна је тон А, чи ја је 
фре квен ци ја 440 хер ца, на сли чан на чин 
ко јим пре по зна је пла ву бо ју уко ли ко је 
све тлост 660 те ра хер ца. Из гле да да пер
фек тан слух до при но си из у зет ној му зи
кал но сти исто оно ли ко ко ли ко осе ћај за 
бо је сли кар ском та лен ту.

Тоновиумозгу

Пре ци зност слу ха ва ри ра, али се зна 
да ве ћи на са вр ше них слу хи ста мо же 
иден ти фи ко ва ти око 70 то но ва сред њег 
чуј ног оп се га, при че му је сва ки од тих 
то но ва ка рак те ри стич ног ква ли те та и 
раз ли ку је се од свих дру гих. Не ко ко има 
та кве спо соб но сти сма тра их пот пу но 
нор мал ним, док су за дру ге и не у пу ће не 
оне пра во чу до, као кад би не ко мо гао да 
ви ди ин фра цр ве не зра ке, ко ји, као што 
зна мо, ни су у вид ном спек тру.

Исто риј ски гле да но, му зич ки пси хо ло
зи ду го су се ба ви ли љу ди ма с ап со лут
ним слу хом. Ра ни је ни су те сти ра не осо
бе без му зич ког обра зо ва ња, та ко да је 
број ап со лут них слу хи ста сма тран при
лич но ма лим – мо жда 1 на 10.000. Да нас 
се ми сли да их у оп штој по пу ла ци ји има 
око 1 на 2.000.

Де ве де се тих пси хо ло зи и те о ре ти ча ри 
му зи ке по че ли су уви ђа ти да и обич ни 
љу ди, без ика квог му зич ког обра зо ва ња, 
има ју пред у сло ве за ап со лут ни слух. На 
при мер, Де ни јел Ли вај тин је по ка зао да 
по ло ви на те сти ра них љу ди има од ли чан 
слух – ско ро са вр шен. 

Не ис кљу чу ју ћи уло гу ге на у че ти ри 
бит на и већ иден ти фи ко ва на ре ги о на у 
ге но му, до са да шња ис тра жи ва ња на ве ла 
су га на за кљу чак да спо соб ност ап со лут
ног слу ха про ис ти че из два ју раз ло га: из 
ду го роч не  ме мо ри је то но ва, којe др жи
мо у гла ви, и из ве зе сва ког од њих с не
ком но том – вер бал ном озна ком, на при
мер, Ц, Д, Е, Ф итд.

Ову хи по те за je доказанa та ко што се 
мо жда на ак тив ност ре ги стро ва ла ком
пју те ри зо ва ним ске ни ра њем. Ка да ап со
лут ни слу хи ста слу ша му зи ку, он да ле кар 
на ске не ру ви ди пра ву паљ бу сиг на ла из 
не у ро на у ле вој мо жда ној хе мис фе ри и 
то на ње ном  де лу ко ји се на зи ва гор њом 
ви ју гом сле по оч ног ре жња. Ова ви ју га 
спу шта се на ни же под углом од 45 сте пе
ни ка осно ви ци мо зга и пре ма ба зи ло ба
ње, а њен за да так је ели ми на ци ја раз ли

чи тих зву ко ва ко ји ула зе у уво, а за ко је 
не ма мо ин те рес. Гор ња сле по оч на ви ју га 
од кључ ног је зна ча ја и за об ра ду ре чи и 
је зи ка, о че му има ви ше по да та ка у ча со
пи су Ce re bral cor tex,  све ска 19, стр. 724. 
За кљу че но је да у гор њој сле по оч ној ви
ју зи по сто ји оти сак, обра зац то но ва, ко ји 
се ве зу ју за не ки вер бал ни сим бол.

Ске ни ра њем мо зга ди фу зном функ
ци о нал ном маг нет ском ре зо нан цом 
(dfMR), ко ја као ме тод још ни је до шла у 
Кли нич ки цен тар Ср би је, утвр ђе но је да 
ле ви сле по оч ни ре жањ у мо згу ап со лут
них слу хи ста има ви ше бе ле ма се у по
ре ђе њу са оста лим де ло ви ма мо зга. Ово 
је ва жно за пре по зна ва ње ви си не то на и 
ње го ве ве за но сти за лин гви стич ку озна
ку. Ка да се по сма тра ју гре шке му зи ча
ра без ап со лут ног слу ха при ли ком име
но ва ња то но ва но та ци јом сол фе ђа (до, 

ре, ми, фа, сол, ла, си), мо же се утвр ди ти 
да бр ка ју то но ве уко ли ко њи хо ви на зи
ви има ју исти са мо гла сник. На при мер 
до (Ц) и сол (Г) по бр ка ће се у око по ло
ви ни слу ча је ва, а ре (Д) и ла (А) у ма ње 
20 од сто. 

Ка ко год би ло, не по гре ши ву спо соб
ност по ве зи ва ња то на са на зи вом но те, 
на при мер са А, Ц, Г, Гис, Х  и слич но, 
по се ду је вр ло ма ли број љу ди. Да би  не
ко име но вао тон, тј. но ту ни је до во љан 
са мо пер фек тан слух, већ је по треб но ка
квота кво му зич ко обра зо ва ње.

Савршеникаосметња

Уко ли ко је не ко ра но по чео с му зич
ким шко ло ва њем, ње гов мо зак ће се 
раз ви ја ти на осо бен на чин, па је по ја ва 
ап со лут ног слу ха вр ло ве ро ват на. Ап со
лут ни слух има ди фу зну при ро ду, што 
го во ри да мно ги фак то ри из око ли не, 
осим му зич ког шко ло ва ња, мо гу има ти 
ва жну уло гу у ства ра њу му зич ког обра
сца. Јед на од нај за ни мљи ви јих ко ре ла
ци ја је сте она из ме ђу ап со лут ног слу ха и 
лин гви стич ке сре ди не.

Да нас је до бро по зна то и че сто по ми
ња но ис тра жи ва ње Да ја не Дојч и ко ле га, 
ко ји су још 2006. пу бли ко ва ли сво ја за
па жа ња о де ци и љу ди ма ко ји су од ра сли 
го во ре ћи то нал ним је зи ци ма. То су, на 
при мер, ви јет нам ски и ман да рин ски је
зик, у ко ји ма зна че ње ре чи за ви си од ви
си не то но ва у сва кој од њих. Осо бе ко је 
го во ре не то нал ним је зи ци ма, по пут ве

ћи не европ ских, не ма ју при ли ке да још 
у де тињ ству спа ја ју ви си ну то на са зна
че њем ре чи и за то су, му зич ки гле да но, 
у под ре ђе ном по ло жа ју у од но су на оне 
ко ји го во ре то нал ним је зи ком.

Још јед но пи та ње ни је до би ло пра ви 
од го вор: Због че га спо соб ност ап со лут
ног слу ха иде уз од лич ну му зи кал ност? 
То ни је ни из бли за та ко очи глед но, због 
то га што осо бе са ап со лут ним слу хом ка
жу да им је тај дар по не кад смет ња у му
зич кој ка ри је ри. Гла во бо ље се ја вља ју 
на ро чи то ка да му зи ча ри ра де с ди ри ген
том ко ји је од лу чио да на пра ви тран спо
зи ци ју ко ма да и пре ве де га у дру га чи ји 
кључ, чи не ћи сва ку но ту ви шом или ни
жом не го што је би ла. Љу ди с ре ла тив
ним слу хом адап ти ра ју се знат но бр же 
на но ви кључ, за то што пам те ин тер ва ле 
из ме ђу но та чи ја се ви си на ме ња тран
спо зи ци јом, док они ма  с ап со лут но слу
хом бо ја зву ка у но вом кљу чу из гле да 
чуд но и не при род но, као ка да би угле да
ли ја бу ку пла ве бо је.

Иако је укуп на ко рист од ап со лут ног 
слу ха не из ве сна, ипак ње го ви ефек ти 
мо гу пре ваг ну ти и олак ша ти пут ка му
зич кој ге ни јал но сти. На при мер, љу ди са 
ап со лут ним слу хом има ју бо љу ду го трај
ну ме мо ри ју за му зич ке ко ма де и мно го 
лак ше ан ти ци пи ра ју но те ко је би тре ба
ло да се по ја ве иза од сви ра них. Ово на 
не ки на чин об ја шња ва из у зет ну му зич
ку ме мо ри ју Мо цар та, ко ји је тран скри
бо вао Ми зе ре ре Гри го ри ја Але гри ја – 
баш у вре ме ка да је ко мад био за бра њен 
у Ва ти ка ну – по што га је чуо са мо је дан
пут. То исто ва жи и за Џи ми ја Хен дрик
са, ко ји је успе вао да за пам ти ком пле тан 
ре пер то ар не ког бен да чув ши га са мо је
дан пут.

Ап со лут ни слух осло ба ђа му зи ча ре
ву крат ко роч ну ме мо ри ју, пра зне ћи је 
и пре ба цу ју ћи њен са др жај ди рект но у 
гор њу сле по оч ну ви ју гу, ко ја је бит на 
за об ра ду је зи ка. Крат ко роч на ме мо ри
ја се че сто опи су је као рад но ме сто људ
ског ума, јер од ре ђу је наш ка па ци тет за 
ком би но ва ње раз ли чи тих де ло ва ин
фор ма ци ја ко је нам при сти жу из око ли
не. Уко ли ко ап со лут ни слух му зи ча ри ма 
омо гу ћа ва осло ба ђа ње крат ко роч не ме
мо ри је, он да они сво је мен тал не ре сур се 
лак ше по све ћу ју фи ним аспек ти ма из во
ђе ња не ког ко ма да.

Ме ђу тим, слух је са мо део да ро ви то
сти, чи ја свр ха и ни во ко ри шће ња за ви
се од мно го че га дру гог – пре све га жи
вот не фи ло зо фи је, му зич ког и оп штег 
обра зо ва ња, ра да и, што је нај ва жни је, 
упор но сти. Све то об ја шња ва због че га 
не ко, ма кар имао до бар слух, се ди и пи
ше о му зи ци, док дру ги чи ји слух не мо
ра би ти мно го бо љи ком по ну ју, пе ва ју 
и сви ра ју за пу бли ку ко ја их на гра ђу је 
ова ци ја ма и вен ци ма сла ве.

Њи хо ва за бе ле же на и сни мље на вир
ту о зност, са ап со лут ним слу хом или без 
ње га, по ста је део кул тур не исто ри је.     •

Вагнер,Стравински,
Шуманинекидруги
великимузичаринису
ималиапсолутнислух,
аизасебесуоставили
великадела
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АКАДЕМИК ЖИвОРАД чЕКОвИћ

У на ро ду и сред стви ма јав ног ин фор
ми са ња че сто се за при род не про из во
де и хе миј ска је ди ње ња, изо ло ва на из 
при род них ма те ри ја ла, ка же да су бла
го твор ни ја, ко ри сни ја и здра ви ја од 
истих про из во да и је ди ње ња до би ве
них син те тич ким пу тем. Оту да се код 
ла и ка ја вља ди ле ма да ли је син те тич ко 
(ве штач ко) – исто што и при род но или 
је раз ли чи то, па се сум ња у син те тич ке 
про из во де.

Са хе миј ског ста но ви шта не ма ди ле
ме. Јер еле мен тар ни са став, струк ту ра и 
сте ре о хе ми ја не ког мо ле ку ла од ре ђу ју 
ње го ву хе миј ску ре ак тив ност, фи зич ке 
ка рак те ри сти ке и све у куп не би о ло шке 
ак тив но сти а из њих про из ла зе све при
ме не и еко ном ски зна чај од го ва ра ју ћих 
ма те ри ја. У за ви сно сти од струк ту ре и 
свој ста ва мо ле ку ли има ју нај ра зли чи ти
је при ме не, ка ко у сва ко днев ном жи во
ту та ко и у ин ду стри ји, тех ни ци, на у ци и 
умет но сти.

Хе миј ска је ди ње ња и про из во ди ко
ри сте се као ле ко ви, бо је, пар фе ми, 
сред ства за лич ну хи ги је ну, за тим пе
сти ци ди, леп ко ви, по ли мер ни и дру ги 
ма те ри ја ли као и ма те ри ја ли у ра зним 
елек трон ским уре ђа ји ма, не за ви сно од 
то га да ли су мо ле ку ли изо ло ва ни из 
при род них ма те ри ја ла, од но сно да ли 
их је при ро да ство ри ла, или су их хе ми
ча ри син те ти зо ва ли у ла бо ра то ри ја ма и 
ин ду стриј ским по стро је њи ма. Ме ђу тим, 
ма ње упу ће ни у хе миј ске спо зна је има
ју сум ње у син те тич ке про из во де и ве
ће по ве ре ње у при род не ма те ри ја ле, јер 

те шко мо гу да по ве ру ју у пот пу ну иден
тич ност при род ног и син те тич ког мо ле
ку ла исте струк ту ре. За то се ја вља не по
ве ре ње у ве штач ке про из во де и сум ња у 
хе миј ску на у ку.

Хе ми ја је при род на на у ка ко ја про у
ча ва ма те ри ју и ње не про ме не. То је оп
шта и уоби ча је на ве ков на де фи ни ци ја 
хе ми је. Ко ли ко је да нас, на по чет ку 21. 
ве ка, тач на ова ква де фи ни ци ја на у ке о 
ма те ри ји?

Тач но је да про у ча ва ма те ри ју и ње
не про ме не али хе ми ја ни је ви ше са мо 
при род на на у ка јер не про у ча ва са мо 
при род не ма те ри је и про ме не ма те ри
је у при ро ди. Јер, хе ми ча ри су у ла бо ра
то риј ским усло ви ма син те ти зо ва ли још 
огро ман број нај ра зли чи ти јих мо ле ку
ла, знат но ви ше не го оних изо ло ва них из 
при род них ма те ри ја ла, по ред то га што су 
про у ча ва ли и ме ња ли струк ту ре и ка рак
те ри сти ке хе миј ских је ди ње ња на ђе них 
и изо ло ва них из при род них ма те ри ја ла.

Немаживотабезсинтезе

Не дав но је об ја вље но да је у Che mi
cal Ab stractу ре ги стро ва но пе де сет ми
ли о ни то, де фи ни са но и ока рак те ри са
но, хе миј ско је ди ње ње (2009). Од ових 
50 ми ли о на по зна тих мо ле ку ла те шко 
је про це ни ти ко ли ко је при род ног по ре
кла, а ко ли ко су син те тич ка је ди ње ња. 
Но ве син те тич ке ме то де и син те тич ке 
ре ак ци је и огро ман број хе ми ча ра ко
ји се ба ви ка ко фун да мен тал ним та ко и 
при ме ње ним ис тра жи ва њи ма, омо гу ћи
ли су син те зе ова ко ве ли ког бро ја но вих 
је ди ње ња, на ро чи то кра јем два де се тог и 
по чет ком два де сет пр вог ве ка.

Ско ро сва је ди ње ња (пре ко 99 од сто), 
чи је су струк ту ре по зна те, син те ти зо ва
на су у ла бо ра то ри ја ма, не за ви сно од то
га да ли су нај пре би ла изо ло ва на из при
род ног ма те ри ја ла или су их хе ми ча ри 
ди зај ни ра ли, а за тим син те ти зо ва ли у 
ла бо ра то ри ја ма. Си гу ран сам да је од 50 
ми ли о на по зна тих  и опи са них је ди ње ња 
знат но ви ше син те тич ких не го је ди ње ња 
изо ло ва них из при род них из во ра, не за
ви сно од то га да ли су ор ган ског или нео
р ган ског по ре кла. Од овог огром ног бро
ја по зна тих мо ле ку ла мо жда са мо 0,3–0,5 

по сто (или 150.000 до 250.000) је ди ње
ња има при ме ње ни ка рак тер, би ло да су 
при род ног или син те тич ког по ре кла, од
но сно при род на или не при род на је ди ње
ња. При ме не ова ко ве ли ког бро ја хе миј
ских је ди ње ња и про из во да да ју ве ли ки 
до при нос ре ша ва њу стра те шких про
бле ма са вре ме ног све та (здра вље, хра на, 
енер ги ја, очу ва ње жи вот не сре ди не, од
бра на) и има ју ве ли ки еко ном ски зна чај 
из ко га на ста је про фит ко ји обез бе ђу је 
да љи раз вој хе миј ске на у ке.

Хе ми ча ри ко ји се ба ве чи стим и фун
да мен тал ним на уч ним ис тра жи ва њи ма 
и про на ла зе и син те ти зу ју но ве мо ле ку
ле и ма те ри ја ле, ис пи ту ју њи хо ва до бро
ћуд на и зло ћуд на свој ства и са оп шта ва ју 
их на уч ној и ши рој дру штве ној јав но сти. 
Из но вих на уч них от кри ћа про из ла зе 
но ви хе миј ски про из во ди у ин ду стриј
ским раз ме ра ма. Хе миј ске ком па ни је и 
по слов ни љу ди за рад што ве ће и бр же 
за ра де ста вља ју у про мет хе миј ске про
из во де че сто и пре де таљ ног про у ча ва
ња свих њи хо вих ко ри сних и штет них 
свој ста ва. Сто га те рет кри ви це и од го
вор но сти за све зло у по тре бе от кри ћа хе
ми ча рапро на ла за ча и син те зе опа сних 
мо ле ку ла не тре ба да пре у зи ма ју са мо 
на уч ни ци у хе миј ским ла бо ра то ри ја ма 
већ од го вор ност тре ба да сно се по хлеп
не лич но сти, не мо рал ни про из во ђа чи и 
тр гов ци ко ји за сво је лич не ин те ре се и 
бо га ће ње ко ри сте и опа сне хе ми ка ли је.

На жа лост, сред ства ин фор ми са ња, 
кри ти ке и не га тив не оце не упу ћу ју са мо 
хе ми ји и хе ми ча ри ма, али не они ма „по

Природно је (не)природно
Скоро сва једињења (преко 99 одсто), чије су структуре познате, 

синтетизована су у лабораторијама, независно од тога да ли су најпре била изолована 
из природног материјала или су их хемичари дизајнирали, а затим синтетизовали 

у лабораторијама. Од 50 милиона познатих и описаних знатно је више синтетичких 
од изолованих из природних извора, независно од тога да ли су органског или неорганског 

порекла. Да ли су природно и вештачко исто или различито?
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могуиматисамо
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слов ним љу ди ма” ко ји зло у по тре бља ва
ју при ме не хе миј ских про из во да. Обич
ни љу ди има ју страх и ве ли ку сум њу у 
син те тич ке про из во де и не при род не 
мо ле ку ле, јер ве ру ју да су они опа сни ји 
и шко дљи ви ји ма те ри ја ли од при род
них. Са мо ле ти мич ним пре гле дом ме
ди ја уоча ва се стал но не га тив но при
ка зи ва ње ма те ри ја ла, пој мо ва и из ра за 
ка да су у пи та њу хе ми ја и хе миј ски про
из во ди, на ро чи то син те тич ког по ре кла. 
При де ви као што су отров ни, шко дљи
ви, екс пло зив ни, за га ђи вач ки и слич ни 
по ве за ни су са хе миј ским име ни ма, про
из во ди ма и је ди ње њи ма, углав ном син
те тич ког по ре кла.

Док се при род ни ма те ри ја ли и мо ле ку
ли ор ган ског по ре кла при ка зу ју са по зи
тив ним ко но та ци ја ма, син те тич ки про

из во ди у нај бо љим усло ви ма мо гу има ти 
са мо до бар из глед. Ма да се по ред при
род них  пре храм бе них про из во да, ин ду
стриј ски нај ви ше про из во де и про да ју 
син те тич ке суп стан це и ма те ри ја ли. Без 
син те тич ких хе миј ских је ди ње ња и ма те
ри ја ла са вре ме ни жи вот на на шој пла не
ти био би ско ро не мо гућ или ве о ма огра
ни чен, јер нас хе миј ска је ди ње ња шти те 
од мно гих не при јат них ути ца ја, она нас 
ле че и за це љу ју, чи не наш жи вот лак шим, 
ду жим, ин те ре сант ни јим, кон фор ни јим.

ВитаминЦеиЦевитамин

Иден ти тет при род них и не при род них 
(син те тич ких) суп стан ци (струк ту ра и 
свој ства) и да нас је пред мет си сте мат
ског хе миј ског  раз ма тра ња и на уч ног 
по твр ђи ва ња, упр кос ши ро ким при ме

на ма и ве ли ком еко ном ском зна че њу. 
По у зда не до ка зе о иден тич но сти при
род них и син те тич ких је ди ње ња мо гу 
да ти са мо хе ми ча ри.

На при мер, хе ми ча ри обич но ома ло
ва жа ва ју ре кла ме про да ва ца „здра ве 
хра не” ко ји за ви та мин Це, изо ло ван из 
пло да ши пур ка ука зу ју да се он раз ли
ку је од син те тич ки про из ве де ног ви та
ми на Це и да има пред но сти над син те
тич ким је ди ње њем. Чист, син те тич ки 
ви та мин Це иден ти чан је при род ном 
ви та ми ну Це, ма да бо ја ви та ми на изо
ло ва ног из пло да ши пур ка си гур но ни
је иден тич на бо ји син те тич ки про из ве
де ног ви та ми на због при су ства тра го ва 
дру гих, углав ном бо је них суп стан ци у 
за не мар љи во ма лим ко ли чи на ма ко је 
не ма ју фи зи о ло шку ак тив ност.

За то твр дим да не по сто ји раз ли ка у 
ле ко ви тим и фи зи о ло шким вред но сти
ма из ме ђу ви та ми на Це при род ног по
ре кла и син те тич ког је ди ње ња. Слич на 
за па жа ња при ме ће на су и код ви та ми на, 
хор мо на  и мно гих дру гих ле ко ва ко ји 
су изо ло ва ни из при род них ма те ри ја ла 
и истих је ди ње ња син те ти зо ва них у ла
бо ра то ри ја ма и ин ду стриј ским по стро је
њи ма. Пе ни ци лин ко ји про из во де пе ни
ци лин ске гљи ви це и онај син те ти зо ван 
у ла бо ра то риј ским уре ђа ји ма има ју иста 
ан ти би о тич ка свој ства. Так сол, лек за 
не ка кан це ро ге на обо ље ња, изо ло ван из 
ко ре ти со вог др ве та и онај син те ти зо ван 
у ла бо ра то риј ским усло ви ма има ју иста 
ле ко ви та свој ства. Исто та ко мо ле кул 
мен то ла изо ло ван из биљ ке на не има 
исти ми рис као и син те тич ки про из вод 
ко ји има исту струк ту ру и сте ре о хе ми ју.

Раз ли ка из ме ђу при род них и син те
тич ких мо ле ку ла не по сто ји, већ мо же 
да по сто ји са мо раз ли ка у сте пе ну чи сто
ће. Че сто је не ко је ди ње ње те же изо ло
ва ти из при род них ма те ри ја ла у чи стом 
ста њу, не го пре чи сти ти син те тич ки до
би ве ну суп стан цу. По ред струк тур них 
ка рак те ри сти ка сте пен чи сто ће не ке 
суп стан це нај бит ни ји је за ње на свој ства 
и ко ри сне при ме не.

Не ка да ма ле при ме се дру гих суп стан
ци мо гу знат но ути ца ти на  хе миј ску ре
ак тив ност па и на би о ло шке ак тив но сти 
не ких хе миј ских је ди ње ња. О раз ли чи
том сте пе ну чи сто ће хе ми ка ли ја и хе
миј ских ре а ге на са раз го ва ра ју хе ми ча ри 
Лу ка и Жил берт. Лу ка се љу ти на Жил
бер та што ни је мо гао да ре про ду ку је ње
го ве об ја вље не екс пе ри мен те за син те зу 

не ког је ди ње ња. За што ни је мо гао да по
но ви ње гов екс пе ри мен тал ни рад?

Од го вор мо же би ти да ре а ген си у Жил
бер то вом екс пе ри мен ту за син те зу са др
же не ке слу чај не спо ред не про из во де у 
ве о ма ма лим ко ли чи на ма (на ста ју услед 
на чи на до би ја ња), а ко ји у ре ак ци ји де
лу ју као ка та ли за то ри. Лу ка је ко ри стио 
хе миј ски исте ре а ген се ко ји су до би ве ни 
дру гом ме то дом (и од дру гог про из во ђа
ча), али они ни су са др жа ва ли „не чи сто
ће” ко је ка та ли зу ју ре ак ци ју па за то ње
го ви екс пе ри мен ти ни су би ли успе шни 
као Жил бер то ви. Да би се из бе гле ова
кве не до у ми це и за бу не, еди ци ја Or ga nic 
Synthe sis, ко ја об ја вљу је са мо екс пе ри
мен те за син те зе као и не ки син те тич ки 
ча со пи си, зах те ва да се у опи су екс пе ри
мен та на ве де и по ре кло (име про из во ђа
ча) свих ре а ге на са и рас тва ра ча ко ји су 
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ко ри шће ни у екс пе ри мен ти ма, јер се са
мо та ко обез бе ђу је си гур на ре про дук тив
ност екс пе ри ме на та.

Виталистичказаблуда

На уч ни ци ма из гле да не спор но да у 
људ ским ак тив но сти ма, као што су умет
ност, на у ка и би знис, ма ло има сми сла 
раз два ја ти при род но и не при род но. Оба  
пој ма су не раз мр си во ис пре пле та на јер 
по сто ји су штин ска дво сми сле ност у би
ло ка квим по ку ша ји ма раз два ја ња ова 
два пој ма. За хе ми ча ре струк ту ра и сте
ре о хе ми ја мо ле ку ла од ре ђу је ње го ва 
свој ства, не за ви сно од то га да ли је мо
ле кул син те ти зо ван у ла бо ра то ри ји или 
изо ло ван из при род ног ма те ри ја ла. Док 
свет ко ји ма ње раз у ме мо ле ку ле ве ру је 
да су мо ле ку ли из при род ног ма те ри ја ла 
бла го твор ни ји и до бро ћуд ни ји, што су 
си гур но за блу де.

У хе ми ји су по де ле на при род не и не
при род не суп стан це има ле ин те ре сант
ну исто ри ју. Ра ни је су по сто ја ле ве ли ке 
раз ли ке из ме ђу ор ган ских и нео р ган
ских суп стан ци, сма тра ло се да ор ган
ске суп стан це мо гу ство ри ти са мо жи
ви ор га ни зми – „ви та ли стич ка те о ри ја”. 
Тек ка да је Кол бе (1845) де мон стри рао 
да се, у жи вим си сте ми ма при род но на
ста ла, сир ћет на ки се ли на мо же до би ти  
и син те тич ким пу тем из пот пу но нео р
ган ских је ди ње ња, из бе жи вот них из во
ра, не ги ра на је „ви та ли стич ка те о ри ја” 
да са мо жи ви ор га ни зми мо гу ства ра ти 
ор ган ске мо ле ку ле. И ра ни ја Ве ле ро ва 
син те за кар ба ми да, ка рак те ри стич ног 
про из во да ме та бо ли зма у жи вим ор га
ни зми ма, ука зу је на ре ла тив но ла ку кон
вер зи ју из ме ђу ор ган ских и нео р ган ских 
је ди ње ња.

Та ко је на гла ше на та ма ла раз ли ка из
ме ђу ор ган ске и нео р ган ске при ро де 
мо ле ку ла а не из ме ђу при род ног и син
те тич ког по ре кла, јер је то исти мо ле кул 
сир ћет не ки се ли не. До ка зи ва ње иден
тич но сти од ре ђе них ор ган ских и нео р
ган ских мо ле ку ла, не за ви сно од то га да 
ли су при род ног или син те тич ког по ре
кла, зах те ва струч ну, хе миј ску, ана ли зу 
струк ту ре од го ва ра ју ћег мо ле ку ла.

Хе ми ча ри су раз о ча ра ни и фру стри ра
ни су сре ћу ћи се са кон фликт ним по ру
ка ма не у пу ће них и нео ба ве ште них сред
ста ва ин фор ми са ња о не ким хе миј ским 
ма те ри ја ли ма и по ја ва ма и о њи хо вим 
зло у по тре ба ма, а при то ме се за не ма ру
је огро ман зна чај хе миј ских про из во да 
у са вре ме ном жи во ту и њи хов до при нос 
људ ском бла го ста њу и еко ном ском зна
ча ју. Ова кви ста во ви ме ди ја и не ких ин
те лек ту а ла ца увре дљи ви су за љу де ко
ји се ба ве хе миј ском на у ком и на сто је да 
јед ну за го нет ну и те шко ра зу мљи ву на
у ку при бли же обич ном чо ве ку и да омо
гу ће да ко ри сна и бла го твор на свој ства 
хе миј ских про из во да бу ду до ступ на сва
ком чо ве ку.     •
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циклуса,анаврхунцујеодликујеповећанбројпе
га.Тренутнојеврх„циклуса25”,алибројсунчевих
пегајемањиодполовиневиђенихуистимоколно
стимау20.столећу.Највишезабрињавајуанализе
стручњакаНАСАиУниверзитетаАризона,утемеље
ненамерењимамагнетскогпољаоко193.000ки
лометараисподповршинеСунца,којеуказујудаће
„циклус25”,чијисеврхунацочекује2022.године,
битизнатнослабији.

Постоји92одстоизгледадаће„циклус25”иони
којинаступеуследећимдеценијамабитиједна
кослабиилислабијиодтзв.Далтоновогминиму
ма–раздобљаод1790.до1830.кадасупросечне
температуреунекимделовимаЕвропепалезадва
Целзијусовастепена.

Могућејеидаћеновоопадањесоларнеенерги
јебитидубококаотзв.Маундеровминимум(према
астрономуЕдвардуМаундеру),атојевеомахладан
периодизмеђу1645.и1715.годинекадасусеза
мрзлеТемзауЛондонуисвиканалиуХоландији.

Утешнозвучиподсећањеметеорологадаћепо
следицебитизанемарљивезатоштојеутицајСун
цанаклимудалекомањиодучинкаугљендиок
сида.ВукЖивковић

►
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ГОРАН СТАНКОвИћ

Ин тер нет је у ци ви ли за ци ју 20. ве ка 
унео ону вр сту ре во лу ци је ка кву на ла
зи мо још са мо кра јем 19. ве ка са елек
три фи ка ци јом или са про на ла ском 
точ ка у 4 ми ле ни ју му пре но ве ере у 
цар ству Су ме ра. И већ по сле два де се
так го ди на по сто ја ња гло бал не ин фор
ма тич ке мре же, по ста вља се пи та ње 
шта да с њим да ље ра ди мо и ка ко да га 
да ље раз ви ја мо.

Јед на, но ви ја, „шко ла ми шље ња” твр
ди да је то ком про те клих не ко ли ко го
ди на јед на од нај ва жни јих про ме на 
у ди ги тал ном све ту би ла пре ла зак са 
отво ре них веб плат фор ми на апли ка
ци је ко је ко ри сте Ин тер нет за тран
спорт. Дру га, „тра ди ци о нал ни ја” шко ла 
то од сеч но не ги ра, про гла ша ва ова ква 
ми шље ња тро ло ва њем, кор по ра циј
ским и ме диј ским за ве ра ма, по ку ша ји
ма пла ће ни ка ка пи та ла да об ја шња ва
ју ћи не што исто и при зо ву у по сто ја ње, 
и жуч но под се ћа ју да Ин тер нет ни је са
мо пу ки пре тра жи вач...

Они пр ви во ле да го во ре о ја пи ју ко
ји се се бу ди још кр ме љив и про ве ра ва 
ема ил на свом iPadу. То ком до руч ка 
он пре тра жу је Fa ce bo ok, Twit ter и The 
New York Ti mes – да кле, још три апли
ка ци је. На пу ту до кан це ла ри је, он слу
ша pod cast ра дио на свом smar tpho neу. 
Још јед на апли ка ци ја. На по слу, кре ће 
се кроз RSS feed и има Skype и IM раз

го во ре. Ви ше апли ка ци ја. На кра ју да
на, до ђе ку ћи,  и по сле ве че ре игра не ке 
игре са Xbox Li ve и гле да филм са Net
flix’s stre a ming...

Да кле, наш ја пи је цео дан про вео на 
Ин тер не ту, али не на ве бу.

За го вор ни ци ове ви зи је твр де да ће 
но ве „push” тех но ло ги је ство ри ти ра
ди кал ну бу дућ ност ме ди ја Ин тер не та 
ван ве ба. На рав но, не од ри чу да ће мо 
увек има ти веб стра ни це. Али цен тар 
гра ви та ци је свих ме ди ја ће би ти пре
ла зак на постHTML окру же ње. Ова 
поствеб бу дућ ност де лу је, на из глед, 
убе дљи во. Веб је за и ста са мо јед на од 
мно го број них апли ка ци ја на Ин тер
не ту ко ја ко ри сти IP и TCP про то ко
ле. Да љи ар гу мен ти ове „шко ле Ин тер
нетево лу ци је” су ег закт ни: са др жа ји 
ко је ко ри сни ци ви де пре ко пре тра жи
ва ча са да чи не са мо че твр ти ну са о бра
ћа ја на ин тер не ту – и то се сма њу је. 
Апли ка ци је ве за не за мо бил не уре ђа је, 
Skype, iTu nes, Net flix, он лајн игри це, 

нај ра зли чи ти је мул ти ме ди јал не пре
но се, али и кла сич ни, email, или, пак, 
дру ге ов де не по ме ну те или (за што не?) 
ауто ру не по зна те апли ка ци је, сер ви си, 
про то ко ли, стри мин зи... већ чи не ве ћи 
део ин тер нетса о бра ћа ја. Тзв. „Ин тер
нет ства ри” да и не по ми ње мо, шта год 
он зна чио.

Ин тер нет ка кав зна мо „из у ми ре”, јер 
пред ста вља исто вре ме но и ри зни цу и 
де по ни ју ин фор ма ци ја. Ова кав ка кав 
је на ме њен је да нас за ба вља и по ве зу

је пре ко углав ном три ви јал них ства ри, 
гу ра ју ћи нас све ду бље у људ ски муљ. 
За све тре ба кри ви ти људ ску при ро ду 
јер, као већ ста са ли и пу но лет ни љу
ди, а Ин тер нет је већ у слич ном жи вот
ном до бу, на кра ју да на ин те лек ту ал ну 
отво ре ност и аван ту ру прет по ста вља
мо удоб но сти и по у зда но сти.

Све је то не ми нов ни ци клус ка пи та
ли зма: про на ла зак, ши ре ње, осва ја ње, 
кон тро ла.

Она дру га „шко ла тра ди ци о нал них 
ига ра” је скеп тич на. Твр ди да су по ка
за те љи по гре шни. Да ве ћи део са о бра
ћа ја ин тер не та ко ри сте ма ње ак тив ни 
на мре жи („ски да чи” фил мо ва и му зи
ке), да све апли ка ци је и да ље ко ри сте 
веб струк ту ру, да је све то „те о риј ско
прак тич ни” рат „Епла” про тив „Гу гла”. 
Да ље, да ис тра жи ва ње зна чи сло бо ду, 
и да сви про гра ми и апли ка ци је, ко
је на во де они пр ви, са мо су алат ке за 
при ступ веб са др жа ји ма. И још, да је 
веб гла зу ра ко ји омо гу ћа ва лак ше кре
та ње Ин тер не том, да се лак ше и јеф
ти ни је усва ја ју сај то ви од апли ка ци ја, 
бар за са да.

Ако је Ин тер нет мр тав, пре ко че га то 
са да иду Bit Tor rent и Skype по зи ви? 

Емо ци је су увек на стра ни тра ди ци
о на ли ста, још је дан је од ва жни јих ар
гу ме на та „ди ги тал них ре во лу ци о на
ра” сло бод ног вебИн тер не та. И див на, 
ску по пла ће на сло бо да то ком ових го
ди на од ра ста ња у слав ним и окрут ним 
вре ме ни ма кра ја 20. и по чет ка 21. ве ка.

Овај ин те лек ту ал ни, тех но ло шки, 
фи нан сиј ски, али и етич ки рат тра је и 
за са да не ма ни ти мо же би ти по бед ни
ка. Тре ба да зна мо да иза 99 од сто свих 
про бле ма и не до у ми ца ле жи но вац, 
али и да је Ин тер нет, ци ви ли за циј ски 
гле да но, но ви про стор и но ва гра ни ца 
сло бод ног људ ског ду ха.

Као што је на пи сао Ста ни слав Лем у 
по след њој ре че ни ци култ ног ро ма на 
„Со ла рис”: „Ни сам знао ни шта оста ју
ћи у не по ко ле бљи вој ве ри да ни је про
шло вре ме окрут них чу да”.     •

Интернет је и мртав и жив
Светска рачунарска мрежа какву знамо „изумире”, јер представља истовремено 

и ризницу и депонију информација. Рађа ли се нова у духу запитаности 
Станислава Лема „да није прошло време окрутних чуда”?

Намењенједанас
забављаиповезује
прекоуглавном
тривијалнихствари,
гурајућинассведубље
уљудскимуљ
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ДР ЕСАД КУчЕвИћ

Ем бри о ло ги ја увек на ђе пут. Да до
ка же про шлост, на мет не са да шњост и 
про рек не бу дућ ност, али ни ко као јед
но јај ча ни бли зан ци, на рав но, не иде 
ухо да ном ста зом за брат ским тра гом. 
За пра во, за свим оним што се де ша ва са 
њи хо вом дру гом по ло ви ном.

Ме ђу бли зан ци ма, нај че шће, све је по
та ман, иако је при род ни склад по ре ме
ћен. Ме ђу тим, од по чет ка до кра ја, све 
иде кроз се лек тив ни ле вак, по (не)пи
са ном ре ду и за ко ну. Кар те се, нео че
ки ва но, отва ра ју из шпи ла, ко ји се тек 
до не кле ме ња. Стал на је, да кле, са мо 
про ме на. Све га, па и на след ног се ме ња, 
чи ји се узро ци и по сле ди це, на слу ћу ју 
у по за ма шној да љи ни. Са мо де ли мич но 
ја сни, као што се ко нач на бол или сре ћа, 
чи ни све ве ћа.

Ме ђу бли зан ци ма, да кле, све из ла зи, 
на ви де ло. Ср ча ни пулс иде ца кумпа
кум, иако за јед но гри зу нок те, али ван 
ду пле пр ти не, оста вља ју чист траг. Брат
ском исти ном, ко ја ни кад не ме ња бо
ју. Фо ку си ра ни сли ком, о јед ној ду ши у 
два те ла, ко ја у во ди не то не, ни ти у ва
три го ри. 

Исти на о бли зан ци ма је из над Ри ма и 
Ца ри гра да. Ро мул и Рем, По лукс и Ка
стор, Еста бан и Ма ну ел, Ми лун и Ми
лен ко, Ми ња и Со ња, Али са и Мир ја на, 
Де мир и Да мир... Јед но јај ча ни бли зан

ци, од у век иза зи ва ју ра до зна лост и па
жњу. Кад се по ја ве, љу ди се окре ћу за 
њи ма, же ле да их пра те, до дир ну, да раз
ме не не ку реч. Ваљ да су, за то, од ро ђе ња 
на вик ну ти на по се бан ста тус.

(На)опа ко, од при ро де. Сви ма кон тра, 
њи ма под пут. У тро у глу би хе ви о рал не 
ге не ти ке, увр ну те ем бри о ло ги је и епи
ге не ти ке. Тра ди ци о нал но не из ве сни 
клинч ге но ти па и фе но ти па. На сле ђе је 
мај ка, а жи вот ма ће ха. Ге но тип је за ко
ни та ве за, а фе но тип – флерт. На сле ђе 
ими ти ра не ви дљи ву ру ку ко ја об ли ку је 
бли за нач ке жи во те, без об зи ра што око
ли на нај че шће ре ту ши ра ро ди тељ ску – 
при ро ду. ДНК пи ше ма сти лом, а епи ге
не ти ка или око ли на олов ком.

Биологија,анеидеологија

Мрач нослат ке тај не кри ју ге ни. Без 
об зи ра што ге не ти ка ни је ре цеп то ло
ги ја, пу ко пре пи си ва ње, сва ко зна, тај 
ру ко пис мо же да се ме ња. Чак и без гу
ми це, ако се про ме ни жи вот на сре ди
на. Са мо по ште но, с ге но мом, па ко ко га 
над ма ши, пре ва ри (или из да), али јед но
јај ча ни бли зан ци (ни)су ко пи је. Они су 
ре про дук тив но чу до. Исти, а ма ло – дру
га чи ји. У ве ћи ни, бли зан ци су ге нет ски 
слич ни ји од кло но ва, иако по сто је не ке 
хе ре ди тар не раз ли ке. 

Очи глед но, у пи та њу је ду пла сре ћа и 
дво стру ка бри га. Овај фе но мен по сто ји, 
јер се де ша ва увр ну та ем бри о ло ги ја. Би
хеј ви о рал на ге не ти ка се ба ви ети о ло ги
јом ин ди ви ду ал них, а не груп них – ме
ђу пар ских раз ли ка. По прин ци пу, са да и 
ов де, ге ни по сред но и ди рект но до при
но се раз во ју би хе ви о рал них фе но ти по
ва, али не узро ку ју по је ди нач не ре ак ци
је, ма да су по ве за ни с ин ди ви ду ал ним 
раз ли ка ма.

Крај њи узрок по на ша ња и ко нач ног 
екс по ни ра ња мо же би ти уте ме љен на 
ге нет ској кон струк ци ји по је дин ца или 
бли за нач ких па ро ва. Ов де се, за пра во, 
ра ди о кон фу зи ји се ман тич ке при ро де. 

Би хеј ви о рал на ге не тич ка ис тра жи ва ња 
ба ве се ре ал ном си ту а ци јом, оним што 
је мо гу ће про ве ри ти. Зна чи, по треб но је 
ана ли зи ра ти по је ди на по на ша ња и ви
де ти што је узро ко ва но ге ни ма, а шта об
ли ку је око ли на. И то је – кон стант на, ко
ја ди же рам пу и про ду жу је ве зу. 

У тим ис пи ти ва њи ма, де фи ни ше се фе
но тип. Ако се не што ме ња у по пу ла ци ји, 
он да се и од но си у ис пи ти ва ном узор ку 
бли за нач ких па ро ва ме ња ју. Да смо сви 
ге нет ски иден тич ни, око ли на би чи ни ла 
раз ли ке и обрат но.

Али, ме ха ни зми де ло ва ња ге на не дро
бе, ни ти со ле. Они је ди но су ге ри шу: Ни
је то ни шта ми стич но, али не ка си ла бли
зан це те ра да се по на ша ју на од ре ђе ни 
на чин. Пре ма ко ди ра ној струк ту ри ге на, 
с по ру ка ма ко је омо гу ћу ју ће ли ја ма да се 
ре пли ци ра ју и кон тро ли шу свој раз вој, 
до зи ра ју спе ци фич ну се квен цу про те и
на, ре гу ли шу ак ти ви ра ње дру гих ге на...

У сва ком слу ча ју, ни је бит на иде о ло ги
ја, не го би о ло ги ја. Јед но јај ча ни бли зан
ци су за то пред ли цем јав но сти од у век 
на (с)це ни. Ви ше иза зов на, а ма ње иза
зва на те ма. Без број пу та лак ше је раз ли
ко ва ти ја је од ја је та, не го бли за нач ке па
ро ве. У са вре ме ној на у ци, они чи не ме ру 
по у зда не ге не ти ке. Опреч но ме сту бли
за на ца у ми то ло ги ји, тра ди ци ји, ли те ра
ту ри, спор ту, по ли ти ци.

Слич но сти и раз ли ке мо но гер ми нал
них бли за на ца су те ма мно го број них 
сту ди ја. Ме ђу соб но и у од но су на вр
шња ке или ис пи та ни ке оп ште по пу ла
ци је, исте или хро но ло шки раз у ђе не ста
ро сне до би. За ви сно и де тер ми ни са но, 
ам фи биј ском спо соб но шћу, по ма ло чул
но, не у по ре ди во ви ше ра зум ски, а на
да све на уч но – ства ра лач ким ме то да ма, 
бли за нач ка фор ма без са др жа ја је пра
зна, а са др жај без фор ме ого љен. То ни је 
са мо про то ко лар ни за кон ми шље ња, већ 
пра ви ло ствар но сти ко је се не на ла зи на 
не бу ра су ђи ва ња, већ на зе мљи са зна ња.

Јер, оно што ви ди мо че сто је про тив но 
оно ме што ми сли мо. О то ме се у струч

„Месечева деца”
из јагодине

Једнојајчани близанци, Нил и Едвин Милосављевић, 
рођени су када су први Американци крочили 

на Месец. Едвин је преминуо у 23, Нил животари. 
Две половине, као једно: зато су пред лицем јавности 
одувек на (с)цени. Више изазовна, а мање изазвана 

тема. Да ли је лакше је разликовати јаје од јајета 
него два близанца?
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ним ре фе рен ца ма на ме ће не из бе жна 
за ви сност на у ке од ис ку ства. У при лог 
на уч не ствар но сти, ма ње од оби ма жи
вот них мо гућ но сти. На уч но је са мо оно 
што је екс пе ри мен тал но до ка за но, на 
че му ар ми ја ис тра жи ва ча ши ром све
та сва ко днев но ра ди. Из пет них жи ла 
упи њу ћи се, бе же од ре ли гиј ских дог ми 
и фи ло зоф ског ми сти ци зма, ко ји су ве
ко ви ма жа ри ли и па ли ли кре а ци о ни
стич ким им пе ра ти ви ма, иг но ри шу ћи 
ин те ли ген ци ју, на уч ну енер ги ју и ево лу
тив не ма три це.

Упарениизванвремена

Све на ве де но ва жи, упр кос још при
сут ном хардате и зму или фун да мен
тал ном те и зму. Па ра фра зи ра но, јед но
став на об ја шње ња су ра ци о нал на, док 
сло же на да ју мо гућ ност па ра нор мал них 
ин тер пре та ци ја. Бе ке ро ве „При че ста ре 
Грч ке и Ри ма” илу стру ју древ ност људ
ског ин те ре со ва ња за бли зан це: 

„... Од бли за нач ке бра ће, оли че ње хра
бро сти и ве шти не би ли су Ка стор и По
лукс, бли зан ци Ле де и Зев са. Ка стор 
смр тан, уби јен у би ци, а По лукс бе смр
тан, за мо лио је та да Ју пи те ра, да му до
зво ли да умре, ка ко не би био одво јен од 
бра та. Бог Олим па, дир нут овим из ра
зом ода но сти и брат ске љу ба ви, до зво
лио је Ка сто ру да се вра ти у жи вот, под 
усло вом да По лукс про ве де по ла сво
га жи во та у па клу. Ка сни је су оба бра та 
бли зан ца пре ве де ни на не бо, да фор ми
ра ју зо ди ја ко во са зве жђе...”

И ми то ло шка при ча о осни ва њу древ
ног Ри ма умно го ме слич но го во ри, о 
бли зан ци ма Ро му лу и Ре му, ко је је ву
чи ца сво јим мле ком от хра ни ла и по
ди гла. Ме ђу тим, опи сом и ин тер пре
та ци јом узро ка слич но сти и раз ли ка 
бли за на ца одав но су се ба ви ли на
уч ни ци. Хи по крат: бли зан ци има
ју слич не бо ле сти, због ма те ри јал них 
окол но сти. По си до ни јус: бли за нач ка 
слич ност про из и ла зи из за јед нич ких 
астро ло шких на кло но сти. Све ти Ав
гу стин: ди зи гот ни бли зан ци – Ја ков и 
Есау из Ста рог за ве та се раз ли ку ју, од
ба цу ју ћи зна чај астро ло ги је у де тер ми
на ци ји лич но сти и суд би не.

Сви они, са гла сни су да узрок и по сле
ди ца по сто је одво је но и да људ ски ум 
ни кад не за па жа не ку ствар ну ве зу из
ме ђу ра ста вље них ин ди ви дуа.

Из свет ске ли те ра ту ре нај у пе ча тљи
ви ји при лог о бли зан ци ма дао је ен
гле ски дра ма тург Шек спир. Мо ти
ви сан бли зан ци ма, у са гла сно сти с 
на уч ним ис ку стви ма, на пи сао је „Ко
ме ди ју за блу да”. Ње го ва дру га ко ме
ди ја, „Два на е ста ноћ”, по струк ту ри 
ауто ро вог ду ха и апри ор не све сти, ко ри
сте ћи по ет ске сло бо де, пр ви пут про мо
ви ше јед но јај ча не бли зан це раз ли чи тог 
по ла. Пре ми јер но на ја вље но као ко ме
ди о граф ски ап сурд, а епо хал но по твр

ђе на тек у пр вој де ка ди 21. ве ка. По пу
лар ни аме рич ки пи сац Тор нтон Вајл дер, 
и сам бли за нац, про ни као је још ду бље 
у ме ђу соб ни од нос бли за на ца. Ње го ви 
ју на ци Есте бан и Ма ну ел би ли су то ли
ко не за до вољ ни бли за нач ким ста ту сом 
да су, чак, је дан дру гог мр зе ли, што је 
по о дав но по зна ти став бли за нач ког ко
му ни ци ра ња, иако су че шћи фе но ме ни 
бли ско сти и са о се ћа ња.

Ем пи риј ски, со ци јал ни од но си скра
ћу ју дис тан цу из ме ђу чул но сти. Бли
зан ци на ме ћу и уво де раз ли ку из ме ђу 
фе но ме на – ства ри за нас и ње го ве су
прот но сти но у ме на – ства ри за се бе. Са
ми по се би, упа ре ни из ван вре ме на, про
сто ра и об ја шње не узроч но сти. Из ме ђу 
оно га што се по ја вљу је, али не у свој ству 
вар ке или ла жног опа жа ја, већ као ну
жна по јав ност и оно га што по прет по
став ци ни је до ступ но. Ре ци проч но Кан
то вој иде ји да све по ја ве но се тра го ве 
ми сти ци зма, по не кад сво де ћи не што 
ствар но и не по зна то, на не ствар но и по
зна то, што од у да ра од Ни че о ве (по)гре
шне пре тен зи је: Не по сто је чи ње ни це, 
већ са мо њи хо ва ту ма че ња.

У но ви је вре ме, по сле ре пли ка ко је па
ле ди на мит пу ту ју ћег по зо ри шта, на ши 
ауто ри да ју по се бан тон, да илу стру ју 
бли за нач ку сли ку. Бла го да ре ћи пре во
ду „Ла же” Во ји на Не дељ ко ви ћа, са чу ва
ни су ан тич ки дах и све жи на Пла у то вог 

ори ги на ла, ве шти и виц ка сто пре не ти 
на бал кан ске про сто ре. Упра во, уз те ме 
о бли зан ци ма, на аутор ском не бу, као 
пи сац и пре во ди лац, на ме ће се да ро ви
та Је ле на То до ро вић, чи ји се дар, ори ги
нал но, раз ви ја кроз књи жев ни рад. Са 
не скри ве ном же љом да бли зан ци, увек и 
сву да, тра ју што ду же.

Изједнејајнећелије

Не са мо у ли те ра ту ри, већ у сва ко днев
ном жи во ту. Ме ђу на уч ни ци ма, по не кад 
и за па њу ју ће – сен за ци о нал но, као што 
је осла ња ју ћи се на фор му лу за сла га ње 
бр зи на ге ни јал ног Ал бер та Ајн штај на и 
успо ра ва ње вре ме на те ла ко ја се вр ло бр
зо кре ћу из Ло рен цо вих јед на чи на. 

Лан же вен је по пу лар но илу стро вао 
„па ра докс бли за на ца” сле де ћим об ја
шње њем: Ако је дан бли за нац кре не ве
ли ком бр зи ном на пут не где у ко смос и 
вра ти се по сле ду жег вре ме на, би ће мла
ђи од свог бра та – бли зан ца. На рав но да 
је овај ми са о ни екс пе ри мент умно го ме 
не ра зу ман здра вом ра зу му, јер их фи зи
ка при хва та са мо као илу стра ци ју, али 
не ма прак тич ни до каз, ни ти пру жа мо
гућ ност ре ал ног ме ре ња. По уч ног, ко ли
ко и ин три гант ног.

Баш та кав био је од нос на ше ме диј
ске јав но сти пре ма ја го дин ским бли зан
ци ма Ни лу и Едви ну Ми ло са вље ви ћу. 
По пу лар ној „ме се че вој де ци”, ро ђе ној 
21. ју ла 1969. го ди не, исто га да на кад 
су Нил Армстронг и Едвин Ол дрин пр
ви кро чи ли на Ме сец, име на слав них 
астро на у та ни су до не ла сре ћу. Због пре
ра ног ро ђе ња и по ли ци стич них бу бре га, 
обо ји ца су мо ра ла на ди ја ли зу. Едви ну 
је тран сплан та ци ја ура ђе на у 17. го ди
ни, али је ор га ни зам од ба цио мај чин бу
брег и он се опет вра тио на ди ја ли зу. Са
мо до 23. го ди не, ка да је пре ми нуо, док 

је уса мље ни бли за нац Нил, на ста вио 
му ко трп но да жи во та ри, од по ро дич
не пен зи је и нај но ви је на де у ак ци ју 

до нор ских кар ти ца.
Кон тра дик тор на суд би на раз дво је них 

бли за на ца ни кад ни је пре ста ја ла да ин
три ги ра ор то дон те, пси хо ло ге, де фек
то ло ге и со ци о ло ге, али су не ка пи та ња 
оста ла без од го во ра. Не ви дљи ва ве за 
ко ја спа ја бли зан це још и да нас иза зи
ва чу ђе ње. На ро чи то исто вре ме но осе
ћа ње бо ла, го то во пре по зна тљи во код 

брат ског ду а ли зма, чи ја не ве ро ват на 
по ду дар ност по ста је убе дљи ви ја кад 

се ана ли зи ра ју исто вет на бли за нач
ка ин те ре со ва ња, хо би ји, на ви ке, 

ам би ци је и жи вот на ори јен та ци ја, 
за ка сне ли го вор, те из ра зи то су
прот на скло ност ка ауто и му ним 
бо ле сти ма.

Две по ло ви не, као јед но. Из 
по де ље не, јед не те исте, јај не ће
ли је. Про из вод не до вољ но по
зна тих ме ха ни за ма. Ге не ти ке, 
око ли не или – при ли ке...     •

лио је Ка сто ру да се вра ти у жи вот, под 
усло вом да По лукс про ве де по ла сво
га жи во та у па клу. Ка сни је су оба бра та 
бли зан ца пре ве де ни на не бо, да фор ми

И ми то ло шка при ча о осни ва њу древ
ног Ри ма умно го ме слич но го во ри, о 
бли зан ци ма Ро му лу и Ре му, ко је је ву
чи ца сво јим мле ком от хра ни ла и по
ди гла. Ме ђу тим, опи сом и ин тер пре
та ци јом узро ка слич но сти и раз ли ка 
бли за на ца одав но су се ба ви ли на
уч ни ци. Хи по крат: бли зан ци има
ју слич не бо ле сти, због ма те ри јал них 
окол но сти. По си до ни јус: бли за нач ка 
слич ност про из и ла зи из за јед нич ких 
астро ло шких на кло но сти. Све ти Ав
гу стин: ди зи гот ни бли зан ци – Ја ков и 
Есау из Ста рог за ве та се раз ли ку ју, од
ба цу ју ћи зна чај астро ло ги је у де тер ми

Сви они, са гла сни су да узрок и по сле
ди ца по сто је одво је но и да људ ски ум 
ни кад не за па жа не ку ствар ну ве зу из

Из свет ске ли те ра ту ре нај у пе ча тљи
ви ји при лог о бли зан ци ма дао је ен
гле ски дра ма тург Шек спир. Мо ти
ви сан бли зан ци ма, у са гла сно сти с 
на уч ним ис ку стви ма, на пи сао је „Ко
ме ди ју за блу да”. Ње го ва дру га ко ме
ди ја, „Два на е ста ноћ”, по струк ту ри 
ауто ро вог ду ха и апри ор не све сти, ко ри
сте ћи по ет ске сло бо де, пр ви пут про мо
ви ше јед но јај ча не бли зан це раз ли чи тог 
по ла. Пре ми јер но на ја вље но као ко ме
ди о граф ски ап сурд, а епо хал но по твр

ни су ан тич ки дах и све жи на Пла у то вог ци ма Ни лу и Едви ну Ми ло са вље ви ћу. 
По пу лар ној „ме се че вој де ци”, ро ђе ној 
21. ју ла 1969. го ди не, исто га да на кад 
су Нил Армстронг и Едвин Ол дрин пр
ви кро чи ли на Ме сец, име на слав них 
астро на у та ни су до не ла сре ћу. Због пре
ра ног ро ђе ња и по ли ци стич них бу бре га, 
обо ји ца су мо ра ла на ди ја ли зу. Едви ну 
је тран сплан та ци ја ура ђе на у 17. го ди
ни, али је ор га ни зам од ба цио мај чин бу
брег и он се опет вра тио на ди ја ли зу. Са
мо до 23. го ди не, ка да је пре ми нуо, док 

је уса мље ни бли за нац Нил, на ста вио 
му ко трп но да жи во та ри, од по ро дич
не пен зи је и нај но ви је на де у ак ци ју 

до нор ских кар ти ца.
Кон тра дик тор на суд би на раз дво је них 

бли за на ца ни кад ни је пре ста ја ла да ин
три ги ра ор то дон те, пси хо ло ге, де фек
то ло ге и со ци о ло ге, али су не ка пи та ња 
оста ла без од го во ра. Не ви дљи ва ве за 
ко ја спа ја бли зан це још и да нас иза зи
ва чу ђе ње. На ро чи то исто вре ме но осе
ћа ње бо ла, го то во пре по зна тљи во код 

брат ског ду а ли зма, чи ја не ве ро ват на 
по ду дар ност по ста је убе дљи ви ја кад 

се ана ли зи ра ју исто вет на бли за нач
ка ин те ре со ва ња, хо би ји, на ви ке, 

ам би ци је и жи вот на ори јен та ци ја, 
за ка сне ли го вор, те из ра зи то су
прот на скло ност ка ауто и му ним 
бо ле сти ма.

по де ље не, јед не те исте, јај не ће
ли је. Про из вод не до вољ но по
зна тих ме ха ни за ма. Ге не ти ке, 
око ли не или – при ли ке...     
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