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Путинов зомби пиштољ
Није тајна да Американци и Руси више од 15 година 
настоје да осмисле и направе прихотроничко оружје

СРБИН ЛОВИ „ЦРНЕ РУПЕ”
Хоће ли истраживачи у ЦЕРН-у створити једну, макар и најмању, која ће прогутати Земљу?

ОРЕЗИВАњЕ
мушкараца

Има ли икакве разлике у томе да ли сте 
обрезани или орезани? И једни и други 

чешће кубуре са оргазмом

 Смедеревац
 с чипом

Можете га, чак, преко СМС поруке 
упалити или угасити на даљину! 
А осмишљен је у Србији, брале!
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СТАНКО СТОЈИљКОВИћ

Не у стра ши ви ста ро грч ки ју нак Ахил имао је са мо јед но ра-
њи во ме сто – пе ту. А срп ски на уч ни ци?

Нај ма ње де сет, а и мо же те са ми још ко је при бро ја ти!
1.  НЕ ПО ТИ ЗАМ ИЛИ НЕ ћА шТВО – за по шља ва ње сво је де-

це, ро ђа ка и при ја те ља на фа кул те ти ма.
2.  УНА ПРЕ ЂЕ њЕ ПО СЛУ шНИ КА – у на уч на зва ња се при-

лич но че сто не би ра ју нај бо љи на ре дов ним и док тор ским 
сту ди ја ма. Пре не ко ли ко го ди на ма те ма ти ча ра с про се ком 
де сет од мах је по зва ло де се так углед них свет ских уни вер зи-
те та, а у Бе о гра ду га ни су хте ли.

3.  ПОТ ПИ СИ ВА њЕ ПРИ ЈА ТЕ љА, ко ле га и са рад ни ка ис под 
на уч них чла на ка по на че лу – ја те би, ти ме ни.

4.  ПРЕ ПИ СИ ВА њЕ ЈЕ УЗЕ ЛО МА ХА: по је дин ци се не ли бе 
да, чак, пре пи шу це ла по гла вља члан ка или књи ге, а да не 
на ве ду из вор.

5.  ОБ ЈА ВљИ ВА њЕ У ОВ ДА шњИМ чА СО ПИ СИ МА или го-
сто ва ње на на уч но струч ним ску по ви ма по на че лу – по зо-
веш ме, по зо вем те.

6.  шТАМ ПА њЕ КњИ ГА И Уџ БЕ НИ КА без те мељ ног уду бљи-
ва ња у са др жај. 

7.  ОДО БРА ВА њЕ ТЕ ЗА ЗА ДОК ТО РА ТЕ и ма ги сте ри ју ме с 
те ма ма ко је су не по треб не или је два по треб не дру штве ној 
за јед ни ци.

8.  ПРЕД СТА ВљА њЕ У ЈАВ НИМ ГЛА СИ ЛИ МА на уч ни ка с го-
то во ни ка квим или ма ле ним на уч ним до при но сом. Ве о ма 
ра ши ре но у дру штве ним и ху ма ни стич ким  на у ка ма.

9.  НЕ СРА ЗМЕ РА ИЗ МЕ ЂУ ПРИ РОД њА КА И ДРУ шТВЕ њА-
КА у уче шћу у бу џет ском ко ла чу. При род ња ци и тех но ло зи 
чи не не зна тан део на уч не за јед ни це Ср би је, иако су они ло-
ко мо ти ва и у ис тра жи ва њи ма, и у обра зо ва њу, и у при вре-
ђи ва њу.

10.  НЕО Б У ЗДА НО НИ ЦА њЕ ПРИ ВАТ НИХ ФА КУЛ ТЕ ТА и уни-
вер зи те та. Ср би ја не ма до вољ но при зна тих на уч ни ка ни за 
све по сто је ће др жав не ви со ко школ ске уста но ве.
И да се ов де за у ста ви мо. Има ли то ме ле ка?
Као сва ка ле ка ри ја, он је у по чет ку го рак, а доц ни је уку сан и, 

што је нај бит ни је, де ло тво ран. Зо ве се шан гај. То ни је чу ве но 
пред гра ђе Но вог Са да, већ исто и ме ни уни вер зи тет у Ки ни ко ји 
сва ке го ди не са ста вља ли сту 500 ода бра них у све ту.

Из Ср би је до са да ни је дан ни је увр шћен!
Ка да ће, ина че, осва ну ти ду го на ја вљи ва ни ре ги стар до ма-

ћих ис тра жи ва ча?

Ахил и српски
научници

М
РТАВ УГАО

Међу јавом (сном)
„ЦР НА КУ ТИ ЈА” У АУТУ – У 
пред ло гу ново г за ко на, зах те-
ва се да сва ки ауто мо бил у САД 
од 2015. мо ра да има „цр ну ку-
ти ју”. Уре ђај је сли чан ави он-
ском и сни ма ће бр зи ну кре та-
ња и си лу ко че ња, а над зи ра ће 
и рад елек трич них уре ђа ја.

ПА МЕТ НИ САТ – Ком па ни ја 
„Со ни” је, упра во, при ка за ла па-

мет ни сат ко ји ко ри сти опе ра-
тив ни си стем „ан дро ид”, а про-
да је га по це ни од 150 до ла ра. 
Пре ко „блу тут” ве зе (Blu e to oth) 
при ма тек сту ал не по ру ке, елек-
трон ску по шту и по ру ке с „Феј-
сбу ка” и „Тви те ра” са ве ћи не мо-
бил них те ле фо на (2.1 и но ви ји) 
са истим опе ра тив ни ом си сте-
мом. Нај ве ћа ко рист је то што 
омо гу ћу је при ступ ин фор ма ци-

ја ма с те ле фо на а да не мо ра те 
да га ва ди те из џе па или тор бе. 
Сат ј де бео је 7,5 ми ли ме та ра и 
има ква драт ни OLED екран ди-
ја го на ле 3,3 сан ти ме та ра. Ис-
по ру чу је се с цр ном гу ме ном 
на ру кви цом, а у оста лим бо ја ма 
(пет) по це ни од 20 до ла ра.

чО ВЕК НИ ЈЕ КРИВ – Ко ли-
чи на угљен-ди ок си да (CO2) у ат-

мос фе ри јед на ка је као пре три 
ми ли о на го ди на. За што су на уч-
ни ци окри ви ли са вре ме ног чо-
ве ка за све оп ште ото пље ње?

У же љи да са зна ју шта ће се у 
бу дућ но сти до го ди ти с кли мом, 
са рад ни ци Аме рич ког ин сти ту-
та за ге о ло шка ис тра жи ва ња 
за ви ри ли су три ми ли о на го ди-
на уна траг. Та да је би ло то пло 
раз до бље пли о це на с кли мат-

ским усло ви ма го то во истим 
као да нас. Ко ли чи на угљен-ди-
ок си да у ат мос фе ри и тем пе ра-
ту ра би ле су јед на ке да на шњим.

Та кво са зна ње охра бри ло је 
за го вор ни ке ко ји до во де у пи-
та ње лош ути цај чо ве ка на гло-
бал но ото пље ње, јер у пли о-
це ну ни је би ло љу ди ко ји би 
сво јим де ло ва њем уни шта ва ли 
Зе мљин ва зду шни омо тач.

РАЗ МЕ РА ИЗ МЕ ЂУ ДВА 
НАЈ чЕ шћА ИЗО ТО ПА (ато-
ми еле мен та чи је је згро има 
исти атом ски бој, а раз ли чи ту 
атом ску ма су, због че га се у Пе-
ри од ном си сте му еле ме на та на-
ла зе на истом ме сту) ки се о ни-
ка (О18 и О16) у при ро ди (тре ћи је 
О17), на ђе них у ле ду, по ка зу је да 
су се на Зе мљи дав но до го ди ле 
на гле кли мат ске про ме не.

Пре 14.700 го ди на се вер но 
од еква то ра би ло је су во, а сле-
де ћа два ве ка на и шло је раз до-
бље обил них ки ша (мон су ни) и 
се вер на по лу лоп та је уве ли ко 
би ла пре кри ве на буј ним ра сти-
њем.

У ле де ним узор ци ма, из ва-
ђе ни на ве ли ким ду би на ма на 
Грен лан ду и Ан тарк ти ку, про на-
ђе ни су за ле ђе ни ме ху ри ћи ва-
зду ха, чи јим су про у ча ва њем 
на уч ни ци скло пи ли сли ку не ка-
да шњих зби ва ња.

Пре 14.700 го ди на раз ме-
ра ки се о ни ко вих изо то па по-
че ла је да се ме ња, на го ве шћу-
ју ћи ви ше зе ле ни ла на ред них 
200 го ди на. У сле де ћих не ко ли-
ко де це ни ја де си ле су се на гле 
про ме не.

СТО ПУ ТА БР ЖИ – Тим струч-
ња ка „Мај кро соф та” (Гру па за 
при ме ње не на у ке) на пра вио је 
екран осе тљив на до дир, на ко-
јем се ка шње ње од тре нут ка до-
ди ри ва ња до од зи ва мо же сма-
њи ти на све га хи ља ди ти де лић 
се кун де (ми ли се кун да). До са да 
је то из но си ло сто ти ну пу та ду же 
– сто ми ли се кун ди.

Раз ли ка је за ди вљу ју ћа, јер ко-
ри сник има осе ћај да ствар но 
по ме ра пред ме те или ис цр та ва 
ша ре на екра ну. Оче ку је се да ће 
не ка ком па ни ја по че ти уско ро 
да га из ра ђу је, јер то ни је у про-
из вод ном про гра му ди ва из Ред-
мон да.

МА њАК НЕ РА ВА – Ни је тач-
но да људ ски мо зак, као што се 
ве ро ва ло, са др жи 100 ми ли јар-
ди не ра ва. На уч ни ци оку пље ни 
око Бра зил ке Су за не Хер ку ла но-
Хо у зел уста но ви ли су ма њак од 
14 ми ли јар ди!

Од че ти ри по кло ње на мо зга, 
му шка ра ца у до би од 50, 51, 54 
и 71 го ди на, ис тра жи ва чи су на-
пра ви ли сво је вр сну су пу и пре-
бро ји ли жив ча не ће ли је. Ни је дан 
ни је, ина че, пре ми нуо од по сле-

ди ца не ке не у ро ло шке бо ле сти. 
Иако се по ка за ло да је збир чо-
ве ко вих не у ро на пре це ње, он је 
и да ље ис пред оста лих при ма та: 
ба бун има 14, а го ри ла дво стру-
ко ви ше – 28 ми ли јар ди.

ЕНЕР ГИ ЈА ЗА њУ ЈОРК – 
Ско ра шње ко ме ша ње на Сун-
цу ни је са мо уро ди ло пре ле пим 
при зо ри ма „по лар не све тло-
сти”. Со лар не олу је ко је су за-
пљу сну ле Зе мљу од осмог до 
де се тог мар та ис по ру чи ле су до-
вољ но енер ги је у гор ње сло је-
ве ат мос фе ре да оп скр би сва ки 
стан у њу јор ку (око 19 ми ли о на 
ста нов ни ка с пред гра ђи ма) нај-
ма ње две го ди не. И то је, пре ма 
ми шље њу на уч ни ка, би ла нај ве-
ћа ис по ру ка то пло те од 2005.

За три да на тер мос фе ру, слој 
ко ји оба ви ја на шу пла не ту, за-
пљу сну ло је 26 ми ли јар ди ки-
ло ват-са ти енер ги је, али је 95 
од сто вра ће но у ко смос за хва-
љу ју ћи угљен-ди ок си ду и азот-
ном ок си ду, нај де ло твор ни јим 
рас хла ђи ва чи ма.

ПРА ТИ „СВЕ МИР СКИ ОТ-
ПАД” – шта ура ди ти са „све-
мир ским  сме ћем”?

До са да је око Зе мље опа же-
но ви ше од 20.000 ма њих и ве-
ћих оста та ка са те ли та, де ло ва 
ра ке та и сит них от па да ка на ста-
лих су да ра њем ве ћих кр хо ти на, 
ко ји кру же ве ли ком бр зи ном и 

пред ста вља ју опа сност за све 
што по го де.

Аме рич ку вој ну аген ци ју за на-
пред на ис тра жи ва ња (DAR PA) 
нај ви ше за ни ма ју не у по тре бљи-
ви са те ли ти, за то је по кре ну ла 
про грам „Фе никс” да ис пи та мо-
гу ли се пре ра ди ти. Пред ви ђе но 
је да се хва та ју у мре же све мир-
ске ле те ли це на зва не „елек тро-
ди на мич ки ели ми на тор от па да” 
(ED DE), а по том уни шта ва ли или 
ко ри сти ли за из град њу но вих 
ска ла ме ри ја у ор би ти.

Али прет ход но ва ља уста-
но ви ти где се от пад на ла зи, 
због че га је ком па ни ја „Ло-
кид Мар тин” осми сли ла пре-
те чу радерске мреже која 
може да надзире и прати 
више од 200.000 свемирских 
предмета. Умрежени радари 
на тлу у стању су да открију 
ма који комадић већи од два 
сантиметра и до сада је уочено 
више од 20.000.

У СЕКУНДИ 77 ДИСКОВА 
– Можете ли замислити да 77 
музичких компакт-дискова (CD) 
у секунди пребаците до неког 
одредишта?

Управо су истраживачи 
компаније „Дојче телеком” 
такав подвиг остварили 
преносом података кроз 
светлосну (оптичку) мрежу, што 
је признато за светски рекорд. 
Достигли су брзину од 512 
гигабита у секунди на деоници 
од Берлина до Хановера и 
натраг, дугачкој 734 километра!

Уколико би се искористило 
свих 48 канала у оптичком 
каблу, постигао би се проток 
од 24,6 терабита у секунди, 
што је једнако истовременом 
преношењу 3.696 компакт-
дискова!

КИ СЕ ЛИ ЈИ ОКЕ А НИ – Ис тра-
жи ва чи из Еко ло шког ин сти ту та 
у Сток хол му (швед ска) об ја ви ли 
су про це ну да би га со ви „ста кле-
не ба ште” (све оп ште за гре ва ње) 
мо гли на не ти ве ли ку ште ту оке-
а ни ма, ко ја ће до 2100. из но си-
ти две хи ља де ми ли јар де до ла ра 
го ди шње. Про ра чун се за сни ва 
на прет по став ци да се ис пу шта-
ње из го ди не у го ди ну по ве ћа ва-
ти. Уко ли ко се не сма њи, пре ти 
на гли по раст ки се ло сти због ра-
ста про сеч не тем пе ра ту ре че ти-
ри Цел зи ју со ва сте пе на. 

А то ће до ве сти до по ди за ња 
мо ра и оке а на, уче ста лих троп-
ских ци кло на, ура га на и по пла-
ва, по го то во у под руч ју Афри ке 
и Ази је, Та ко ђе, за га ђе ња оке а-
на и цве та ња ал ги и се о бе жи во-
тињ ских вр ста.

МОР СКЕ ВЕ ТРЕ њА чЕ – Ни-
је ни ма ло ла ко и јев ти но по ре-
ђа ти ве тре ња че за стру ју на не-
мир ном мо ру. За што их не би сте 
по ста ви ли на пло ви ла?

Мал та на ме ра ва да до 2020. 
на ми ру је де сет од сто енер гет-
ских по тре ба из об но вљи вих из-
во ра. Да нас је два је дан до два 
про цен та. За то је швед ској ком-
па ни ји „Хек си кон” пред ло ћи ла 

да из гра ди нај ве ћу на све ту плу-
та ју ћу „фар му ве тро ге не ра то ра”, 
са ста вље ну од 36 тур би на рас по-
ре ђе них на плат фор ми 460 ме-
та ра ши ро кој плат фор ми, при-
чвр шће ној ка бло ви ма за мор ско 
дно. Укуп на сна га нео бич не 
елек тра не из но си ће 54 ме га ва-
та, што ће овој острв ској зе мљи 
обез бе ди ти де вет од сто по треб-
не енер ги је. Уко ли ко све бу де 
ишло по пла ну, пр ви ки ло ва ти 
по те ћи ће у ле то 2014. го ди не.

ПА МЕТ НЕ НА О чА РЕ – „Гугл” 
уве ли ко сми шља на о ча ре ко је ће 
оба вља ти за дат ке да нас по ве ра-
ва не „па мет ним те ле фо ни ма”: 
за ка зи ва ти са стан ке, сни ма ти 
сли ке, про ве ра ва ти ка кво је вре-
ме, ко ри сти ти упут ства ка ко да 
се стиг не до не ког ме ста и оба-
вља ти ви део по зи ве. Ин фор ма-
ци је јед но став но леб де у вид ном 
по љу ко ри сни ка, а ин тер фејс се 
кон тро ли ше гла сом или не ким 
дру гим ула зним сиг на ли ма.

На о ча ре с „пот по мог ну том 
ствар но шћу” из над јед ног ста-
кла има ју ма ли екран за ви део 
при каз, при чвр шћен на по де бљи 
но сач ко ји иде све до уве та. Оче-
ку је се да ће се про да ва ти већ 
кра јем го ди не, по це ни од 250 
до 500 до ла ра.
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мир, а ко ји из гле да ју као да су вр ло фи но 
по де ше ни. По што у на у ци нат при род на  
ин тер вен ци ја ни је мно го по жељ на, тре-
нут но по ку ша ва мо да про на ђе мо ме ха-
ни зам ко ји ће при род но об ја сни ти ове 
спе ци јал но по де ше не по чет не усло ве.

За там ну ма те ри ју зна мо да по сто ји 
због ње ног гра ви та ци о ног ути ца ја. Она 
ути че на кре та ње зве зда у на шој га лак-
си ји и на кре та ње гро здо ва га лак си ја 
кроз све мир, али се јед но став но не ви ди 
у астро ном ским по сма тра њи ма. Ни јед-
на че сти ца из на шег ка та ло га по зна тих 
че сти ца не мо же да об ја сни там ну ма те-
ри ју, што зна чи да мо ра мо от кри ти не ку 
но ву, до са да не по зна ту. У све ту се из во-
ди око де се так екс пе ри ме на та чи ји је је-
ди ни циљ про на ћи ту но ву че сти цу там-
не ма те ри је, ме ђу тим они ни су до са да 
да ли по у здан по зи ти ван ре зул тат. Ак це-
ле ра тор LHC у ЦЕРН-у, о ко ме се ин тен-
зив но пи ше у на шој и свет ској штам пи, 
де фи ни тив но има ка па ци тет за но ва от-
кри ћа, али што се ти че там не ма те ри је, 
за са да не ма по зи тив них сиг на ла ни са 
те стра не. 

Там на енер ги ја је ми сте ри о зна суп-
стан ца ко ја узро ку је убр за но ши ре ње 
све ми ра. Пре ма стан дард ној ко смо ло ги-
ји, наш уни вер зум је на стао у „Ве ли ком 
пра ску” (Big Bang), огром ној екс пло зи ји 
пре 14 ми ли јар ди го ди на. Од та да се све-
мир ши ри, али се та екс пан зи ја на по чет-
ку успо ра ва ла јер је све мир био ис пу њен 
ма те ри јом ко ја сво јом при влач ном гра-
ви та ци јом на сто ји да успо ри ши ре ње. Та 
сли ка је дра стич но про ме ње на пре де се-
так го ди на ка да је, са свим нео че ки ва но, 
утвр ђе но да се екс пан зи ја убр за ва! Про-
блем је сли чан прет ход ном, јер сви по-
зна ти об ли ци ма те ри је има ју при влач ну 
гра ви та ци ју, а на ма тре ба од бој на гра-
ви та ци ја ко ја би убр за ла екс пан зи ју. Тај 
но ви вид енер ги је до био је име „там на 
енер ги ја”, али сем име на, ни смо ни бли-
зу раз у ме ва њу из во ра и осо би на овог но-
вог ви да енер ги је. 

чи ме пот кре пљу је те вла сти ту прет по-
став ку, са оп ште ну не дав но у Бе о гра ду 
, да ће од го нет ке ис по ру чи ти огле ди 
у „Ве ли ком хи дрон ском су да ра чу” 
(LHC)? Уко ли ко из о ста ну, шта пре о ста-
је? На пре да ва њу сам из нео тврд њу да 
LHC има ка па ци тет да нам од го во ри на 
не ка од ових пи та ња, али нам од го во ре, 
на рав но, ни ко не га ран ту је. За са да је ди-
ни до вољ но по у зда ни (ма да не и де фи-
ни тив ни) сиг нал ко ји има мо са LHC-а 
је сте по сто ја ње Хиг со ве че сти це. Она 
ин тер а гу је са свим оста лим че сти ца ма 
стан дард ног мо де ла и да је им ма су. Због 

то га је вр ло че сто зо ву „Бож јом че сти-
цом”, јер об ја шња ва за што све ово што 
ви ди мо око нас има ма су, уме сто да је 
не ма.

LHC има и ка па ци тет да от кри је че-
сти це там не ма те ри је. У не ким спе ци јал-
ним слу ча је ви ма мо же нам ре ћи не што 
ви ше о там ној енер ги ји, али је енер гет-
ски су ви ше слаб да би нам дао од го вор 
о по чет ним усло ви ма из ко јих је на-
стао наш све мир. За та ко не што по треб-
на нам је енер ги ја квант не гра ви та ци је, 
а она је око ква дра ли он (1015) пу та ве ћа 
од оне у LHC-у.

Уко ли ко од го во ри из о ста ну, пре о ста-
је нам да из гра ди мо још ве ћу и ја чу ма-
ши ну од LHC-а, ве ро ват но с но вим тех-
но ло ги ја ма ко је би убр за ва ле че сти це до 
мно го ве ћих енер ги ја на истом про сто-
ру до ступ ном у LHC-у. Вр ло је бит но не 
пре ки да ти про цес. Про грес у на у ци за 
со бом по вла чи про грес у тех но ло ги ји, 
ин же њер ству, ин ду стри ји, обра зо ва њу, и 
ауто мат ски по ди же це ло дру штво на ви-
ши ни во.     

Због че га сте се ухва ти ли у ко штац 
с „цр ним ру па ма”, „нај за ум ни јом” и 
нај нес хва тљи ви јом по ја вом у ко смо-
су, чи је је те о риј ско ис хо ди ште у јед-
на чи на ма Ал бер та Ајн штај на? Зар је 
по треб на ика ква до дат на мо ти ва ци ја? 
Опис „цр них ру па” у пи та њу са свим је 
до во љан да за ин те ре су је би ло ко ју осо бу 
жељ ну зна ња.

От куд тај на зив? шта је тре ба ло пр-
во бит но да озна ча ва? Пр во бит ни на-
зив био је „там не зве зде”, и озна ча вао је 
објек те с та ко сна жном гра ви та ци јом да 
чак ни све тлост не мо же да их на пу сти. 
чак 50 го ди на по сле про на ла же ња ма те-
ма тич ког ре ше ња за „цр не ру пе” ни је се 
ве ро ва ло да у све ми ру по сто ји обје кат с 
та квим осо би на ма. Тер мин „цр не ру пе” 
је пр ви пут упо тре био џон Ви лер 1967. 
го ди не, а не ду го по сле то га смо до би ли 
пр ве ин ди ка ци је да та кви објек ти мо гу 
да по сто је у све ми ру. Да нас је по сто ја ње 
„цр них ру па” оп ште при хва ће но.

Оче ку је те ли да ба рем нај сит ни је на-
крат ко ис кр сну у да на шњем нај ве ћем 
ак це ле ра то ру на до мак Же не ве? Хо ће 
ли про жде ра ти Зе мљу, као што су не ки 
упо зо ри ли? У кон тек сту те о ри ја уни-
вер зу ма са ви ше ди мен зи ја (ви ше од 
три про стор не и јед не вре мен ске, ко је 
ви ди мо у сва ко днев ном жи во ту), мо гу ће 
је про из ве сти ми ни „цр не ру пе” на енер-
ги ја ма до ступ ним LHC-у. Али, чак и да се 
то де си (прет по ста вља ју ћи да су те ви ше-

ди мен зи о нал не те о ри је тач не), оне не ће 
пред ста вља ти ни ка кву опа сност за нас.

Ка ко нам не ће на шко ди ти, а ства ра-
ће се у из о би љу у ак це ле ра то ру? Због 
Хо кин го вог зра че ња. Ма ла „цр на ру па” 
ис па ра ва вр ло бр зо због квант них ефе-
ка та ко је је от крио Сти вен Хо кинг. У 
LHC-у она би по тра ја ла де лић се кун де и 
не ста ла би у ми ни-екс пло зи ји пре не го 
што би има ла вре ме на да про гу та ије дан 
атом окол не ма те ри је.

Уоста лом, ко смич ки зра ци по га ђа ју че-
сти це у Зе мљи ној ат мос фе ри при енер ги-
ја ма 100 пу та ве ћим од оне у LHC-у. Ако 
ко смич ки зра ци у про те кле че ти ри ми-
ли јар де го ди на ни су уни шти ли Зе мљу, 
не ће то ни LHC мо ћи да ура ди. 

Ко ли ки би мо рао би ти ак це ле ра тор 
да на ста не ве штач ка „цр на ру па”? Да 
ли је то, уоп ште, из во дљи во на на шој 
пла не ти? Ако по сто је екс тра ди мен зи-
је, под од ре ђе ним усло ви ма LHC мо же 
да на пра ви ма лу ве штач ку „цр ну ру пу”. 
Али у три про стор не ди мен зи је то је не-
мо гу ће. Са да на шњом тех но ло ги јом, за 
то је по тре бан ак це ле ра тор ве ли ки као 
цео наш све мир. Уко ли ко же ли мо ве-
штач ку „цр ну ру пу” на Зе мљи за не ко ли-
ко сто ти на го ди на, на ши ин же ње ри би 
тре ба ло већ са да да поч ну да сми шља ју 
мно го ефи ка сни је тех но ло ги је.    

шта би се до го ди ло ко смо на у ту 
(и ле те ли ци) ко ји би про ју рио кроз 
Ајн штајн–Ро зе нов мост у дру го под-
руч је ко смо са или у дру ги ко смос? 
Ајн штајн–Ро зе нов мост је пре чи ца у 
про стор-вре ме ну. Кон зи стент но ма те ма-
тич ко ре ше ње по сто ји, зна чи, те о риј ски 
је мо гу ће ко ри сти ти та кве струк ту ре за 
бр зо пу то ва ње све ми ром. Ме ђу тим, у 
прак си та ква ре ше ња ни су до вољ но ста-
бил на, што зна чи да по сто ји озбиљ на 
опа сност да це ла струк ту ра ко ла би ра 
у „цр ну ру пу” ка да про ба те да про ђе те 
кроз њу све мир ским бро дом.

Мост мо же да се ста би ли зу је ег зо тич-
ном ма те ри јом ко ја има не га тив ну гу-
сти ну енер ги је, али та ква ма те ри ја још 
ни је про на ђе на на ма кро скоп ском ни-
воу. На том ни воу квант ни ефек ти мо гу 
да нам обез бе де не га тив ну гу сти ну енер-
ги је и омо гу ће про лаз ма ле че сти це кроз 
Ајн штајн–Ро зе нов мост, али ни ка ко 
про лаз ве ли ког све мир ског бро да.

Где се на ла зи ко нач на енер гет ска 
гра ни ца за по ја ву „цр не ру пе”? Ка ква 
је, на по слет ку, ко рист од тог са зна ња? 
За на ста нак „цр не ру пе” по треб на нам 

СТАНКО СТОЈИљКОВИћ

Ако постоје екстра димензије, под 
одређеним условима LHC може да 
направи малу, вештачку „црну рупу”. 
Али у три просторне димензије то је 
немогуће. Са данашњом технологијом 
за то је потребан акцелератор велики 
као цео наш свемир. Ако космички 
зраци у протекле четири милијарде 
година нису уништили Земљу, неће то 
ни LHC моћи да уради, сматра проф. 
др Дејан Стојковић (41), теоријски 
физичар са Државног универзитета 

њујорка у Бафалу (САД) и 14. 
добитник угледне награде „Марко 
Јарић”, чији софтвер „блек макс” може 
дати одговоре на сва питања од значаја 
за креацију, еволуцију и испаравање 
„црних рупа”.

С ко јим се нај круп ни јим тај на ма 
ко смо ло ги ја да нас су о ча ва? На ко ја 
пи та ња још ни је по у зда но од го во ри ла? 
Са вре ме на на у ка се још од до ба Иса ка 
њут на од ре кла од го во ра на пи та ње „за-
што” и по ку ша ва да од го во ри са мо на 
пи та ње „ка ко”. Дру гим ре чи ма, са вре-
ме на на у ка опи су је свет око нас и про-

на ла зи ме ха ни зме по ко ји ма се ства ри 
де ша ва ју, али не да је раз лог за што се те 
ства ри де ша ва ју. Од го во ри ма на пи та ње 
„за што” ба ви се те о ло ги ја. Ме ђу тим, у 
ко смо ло ги ји на уч ни ци по ку ша ва ју да 
по но во уба це пи та ње „за што” на ма ла 
вра та, и за то се су о ча ва ју са из у зет но те-
шким иза зо ви ма.

Са да шњи го ру ћи про бле ми у ко смо ло-
ги ји је су по чет ни усло ви из ко јих је на-
стао наш све мир: там на ма те ри ја и там-
на енер ги ја.

Пи та ње о по чет ним усло ви ма је го то-
во ме та фи зич ко, и од но си се на спе ци-
јал не усло ве из ко јих је на стао наш све-

Н
И

Те
рв

ју

СРБИН ЛОВИ
„ЦРНЕ РУПЕ”

Дејан Стојковић   Универзитетска фотодокументација

Тер мин „цр не ру пе” је пр ви пут упо тре био џон Ви лер 1967. , Под од ре ђе ним усло ви ма, LHC мо же да на пра ви „цр ну ру пу” ,►
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ГОРАН СТАНКОВИћ

У нео бич ној, не ко би ре као би зар-
ној, па и на ка рад ној ве зи ин фор ма-
тич ке тех но ло ги је, ду бо ке ци ви ли за-
циј ске кри зе и уто пиј ских че жњи за 
бо љим и пра вед ни јим дру штвом, по-
ма ља ју се обри си „ди ги тал ног ко му-
ни зма”, дру га чи јих дру штве них, еко-
ном ских и ин фор ма тич ких мре жа и 
за јед ни ца.

У грч ком гра ду Во ло су већ ско ро 
две го ди не успе шно по сто ји за јед ни ца 
око 800 жи те ља ко ји де ли мич но жи-
ве у не нов ча ном еко ном ском по рет-
ку, на осно ву сло бод не раз ме не ро ба 
и услу га из ме ђу чла но ва. Та ло кал на 
мре жа се за сни ва на те мо ви ма, ло кал-
ним ал тер на тив ним нов ча ним је ди-
ни ца ма, ко је сва ки члан има на свом 
ра чу ну на мре жи. чла но ви сло бод-
но и до го вор но раз ме њу ју сво ја зна-
ња, услу ге и ро бе по мо ћу те мо ва, без 
зва нич них нов ча них је ди ни ца (без 
евра!), без нов ча ног или бан кар ског 
си сте ма.

Зна ча јан део еко ном ског, ти ме и дру-
штве ног жи во та ове за јед ни це за сни ва 
се на ко ри шће њу open-so ur ce софт ве ра 
пре у зе тог од The Cyclos про јек та, ком-
плет ног он лајн бан кар ског си сте ма а 
до дат ним мо ду ли ма као што су е-com-
mer ce и дру ги ко му ни ка ци о ни ала ти. 
The Cyclos плат фор ма до зво ља ва де-
цен тра ли за ци ју бан кар ских услу га ко-
је та ко мо гу да сти му ли шу ло кал не об-

ли ке тр го ви не и раз во ја, а об ја вље на 
је као GPL (open so ur ce) ли цен ца, што 
зна чи да се мо же ски ну ти бес плат но и 
ко ри сти ти без ика квих тро шко ва.

Ина че, The Cyclos про јект је нај ва-
жни ји сег мент ра да хо ланд ске не про-
фит не ор га ни за ци је STRO, ко ја се од 
се дам де се тих ба ви ал тер на тив ним со-
ци јал ним еко но ми ја ма, и чи је про јек те 
и про гра ме ко ри сте зе мље Ју жне Аме-
ри ке и не ко ли ко европ ских зе ма ља, па 
и су се ди Ср би је – Хр ват ска и Ма ђар-
ска. Реч је о си сте му чи је се функ ци о-
ни са ње ба зи ра на ин тер не ту. Те о ри ја и 
прак са ал тер на тив них еко но ми ја мо-
же се на ћи на сај то ви ма www.tem-mag-
ni sia.gr, www.pro ject.cyclos.org, те www.
so ci al tra de.org. У по ме ну том Во ло-
су мре жа се зо ве Маг не зи ја, по грч кој 
пре фек ту ри.

У нај ва жни јем и нај ду бљем зна че њу, 
овим про јек ти ма се у сре ди на ма ни-
ма ло дру га чи јим од срп ске дру штве не 
де пре си је ства ра но во рас по ло же ње и 
од луч ност да се „с бе са пре ђе на кре а-
тив ност”. Озбиљ ним и од го вор ним љу-
ди ма је, ваљ да, ја сно да про ме не не ће 
до ћи ни од по ли тич ких, ни од еко ном-
ских ели та; да по ли тич ки, еко ном ски 
и тех но ло шки еста бли шмент не ће учи-
ни ти ни шта да би ве ћи ну обич них љу-
ди за шти тио од гло бал ног бан кро та 
вир ту ел ног фи нан сиј ског по рет ка ко-
ји ће се тек пре се ли ти у до мо ве ствар-
них љу ди.

С об зи ром на то да се окол но сти за 
чо ве чан ство све ви ше и бр же ме ња ју у 
дра стич но не га тив ну пер спек ти ву, да 
су љу ди све та у крат ком пе ри о ду из-
гу би ли го то во сва пра ва што су их чи-
ни ла љу ди ма, пра вом и ор га ни зо ва-
ном ин ва зи јом на чо веч ност, из ме ђу 
оста лог, ди вља њем бан кар ског „Ве ли-
ког бра та”, мно ге па мет не гла ве по у-
че не ру жним ис ку стви ма упо зо ра ва-
ју да уско ро сле ди укр цај на „Аушвиц 
екс прес”, ка ко пи ше у јед ном про грам-
ском тек сту. 

На су прот и на сре ћу, ин фор ма тич ка 
тех но ло ги ја по ста је са ве зник са мо стал-

ним ло кал ним за јед ни ца ма и ауто ном-
ним зо на ма, ка ко би ре као анар хи стич-
ки те о ре ти чар Ха ким Беј. Ис ку ства 
до муч ни не ко мер ци ја ли зо ва них дру-
штве них мре жа „Феј сбу ка” и „Тви те ра”, 
три ви ја лих и ин фан тил них мо бил них 
апли ка ци ја и гло бал ног фи нан сиј ског 
те ро ра мо гу се пре о бра ти ти у ору ђа ло-
кал них за јед ни ца ко је, бар де ли мич но, 
ег зи сти ра ју на осно ву не нов ча не раз-
ме не, со ли дар но сти и по ве ре ња, оних 
вред но сти ко је бла зи ра но и под сме-
шљи во че сто при пи су је мо уто пиј ским 
сна тре њи ма, ме сти ма и љу ди ма „ко јих 
ниг де не ма”.

У Во ло су жи ви већ по ме ну тих 800 
сло бод но умре же них Гр ка. Нај по зна-
ти ји при ме ри ал тер на тив них ва лу та су 
„WIR Банк” (швај цар ска) и „So cial Mo-
ney” (Ар ген ти на). RES је ком пле мен-
тар на ва лу та ко ја функ ци о ни ше у Бел-
ги ји. Ову ва лу ту ко ри сти око 100.000 
по тро ша ча и 5.000 тр го ва ца. Је дан RES 
вре ди је дан евро. Fu re ai Kip pu је ја пан-
ски об лик не кон вен ци о нал не ва лу те 
ко ја уну тар еко ном ског кру га кру жи 
у елек трон ском об ли ку као је дан сат 
пру же них услу га у сек то ру бри ге о ста-
ри јим и хен ди ке пи ра ним љу ди ма. It ha-
ca Ho ur је нај ве ћи и нај ста ри ји си стем 
ло кал не ва лу те у САД.

По ме ну та „STRO – So cial Tra de Or ga-
ni za tion” раз ви ла је ино ва тив ни си стем 
„C3 – Con su mer And Com mer ce Cir cu-
its” и уве ла га не са мо у Ам стер дам већ 
и на мно го ши рој рав ни од на ци о нал-
не – у Уру гва ју, ју жном Бра зи лу и Сал-
ва до ру. 

Та ко би мо гла из гле да ти еко но ми ја 
ко ја функ ци о ни ше до бро не са мо за је-
дан од сто по пу ла ци је, већ и у ин те ре су 
оста лих 99 по сто љу ди. Во лео бих ви де-
ти пр ве по ку ша је и у Ср би ји, ваљ да нас 
се до ти чу бар не ка ту ђа до бра ис ку ства.

По сто ји јед на из ре ка: да те ли чо ве ку 
пи штољ – мо же опљач ка ти бан ку, да те 
ли чо ве ку бан ку – у ста њу је опљач ка-
ти цео свет.

До бро до шли у со ли дар ност сло бод-
не мре же Маг не зи је! •

Сва ма са „цр не ру пе” је скон цен три са на са мо у јед ној тач ки,
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► је вр ло ма сив на зве зда ко ја је на кра ју 
жи во та. Ка да по тро ши сво је тер мо ну-
кле ар но го ри во, ко ла би ра у тач ку под 
ути ца јем гра ви та ци је. Да кле, по треб на 
је енер ги ја екви ва лент на енер ги ји ви ше 
на ших су на ца. Ко рист је у пр вом ре ду 
од ака дем ског зна ча ја, али у бу дућ но сти 
мо же би ти и од прак тич ног.

Ве ру је те ли у чуд ну прет по став ку 
да ко смос не ста је у „цр ним ру па ма” и 
из но ва из њих на ста је? Та кве те о ри је 
де фи ни тив но по сто је, а и дру ге мно го 
ма ње кон тро верз не, у ко је је лак ше по-
ве ро ва ти. Али стрикт но го во ре ћи, исти-
на се у на у ци не утвр ђу је пре бро ја ва њем 
гла со ва и при ро да вр ло че сто зна да нас 
из не на ди сво јом кре а тив но шћу ко ја из-
гле да до ста су пер и ор ни је од на ше. 

По сто је ли „цр не ру пе” та ко ре ћи од 
са мог за чет ка ко смо са? Ко ли ко су тзв. 
при мор ди јал не ста ре? При мор ди јал-
не „цр не ру пе” мо гу да на ста ну у ра ном 
све ми ру, ка да су флук ту а ци је у гу сти ни 
енер ги је ве ли ке. Та да цео је дан ре ги-
он све ми ра мо же да ко ла би ра у „цр ну 
ру пу”. Та кве „цр не ру пе” на ста ју са мо 
де лић се кун де по сле „Ве ли ког пра ска”, 
што зна чи да су ста ре го то во ко ли ко и 
наш уни вер зум. Ме ђу тим, још ни смо 
про на шли кан ди дат ки њу за та кву „цр-
ну ру пу”, јер оне или вр ло бр зо не ста ну 
због Хо кин го вог зра че ња, или су вр ло 
те шко уоч љи ве због сво је ма ле ма се.

Ка ко ће из гле да ти до ба „цр них ру па”, 
пре ма за ми сли Фре да Адам са и Гре га 
Ло хли на? Дра го ми је да сте по ме ну ли 
Фре да Адам са. Пр во, он је мој ве ли ки 
при ја тељ, на ше го ре лист: ба ка му је би ла 
Срп ки ња. Дру го, ја сам сво је пост док тор-
ско уса вр ша ва ње про вео на Уни вер зи те-
ту Ми чи ген у Ен Ар бо ру, где сам пи сао 
на уч не ра до ве са Фре дом Адам сом. По-
ред оста лог, он се ба ви бу дућ но шћу све-
ми ра. У да ле кој бу дућ но сти (по сле мно го 
ми ли јар ди го ди на), због при влач не гра-
ви та ци је ће све зве зде и пла не те ко је бу-
ду оста ле уну тар на шег ко смо ло шког хо-
ри зон та ко ла би ра ти или ће их про гу та ти 
не ка од по сто је ћих „цр них ру па”. По што 
ве ли ке „цр не ру пе” ис па ра ва ју вр ло спо-
ро, та кав све мир ће би ти ско ро пот пу но 
та ман и не ће по сто ја ти ни ка кви усло ви 
за по сто ја ње жи во та на лик на шем. 

От ку ца ва ње сва ког ча сов ни ка на до-
мак хо ри зон та до га ђа ја го то во пре ста-
је? Ка ква га то не ви дљи ва си ла за у-
ста вља? За у ста вља га са ма ге о ме три ја 
про стор-вре ме на. Сиг нал ко ји по ку ша-

ва да по бег не из бли зи не „цр не ру пе” 
бо ри се про тив сна жне гра ви та ци је и 
гу би енер ги ју. Ако се сиг нал еми ту је са 
са мог хо ри зон та до га ђа ја, он гу би сву 
сво ју енер ги ју и за по сма тра ча ко ји се 
на ла зи из ван „цр не ру пе” пот пу но бле-
ди. Дру гим ре чи ма, спољ ни по сма трач 
ви ди да от ку ца ји ча сов ни ка, ко ји се на-
ла зи на са мом хо ри зон ту до га ђа ја, пот-
пу но пре ста ју.  

Да ли „цр не ру пе” на по кон ис па ра-
ва ју, што је при знао Сти вен Хо кинг 
из гу бив ши оп кла ду с Ки пом Тор ном? 
По сто ји кон сен зус да „цр не ру пе” ис па-
ра ва ју, што је пр ви из ра чу нао Сти вен 
Хо кинг. Али, оно што ни је би ло ја сно 
је сте да ли се то ком тог ис па ра ва ња гу би 
ин фор ма ци ја о по чет ном ста њу ко је је 
до ве ло до на стан ка „цр не ру пе”. Хо кинг 
је у по чет ку твр дио да се ин фор ма ци ја 
гу би (што је вр ло озби љан про блем у 
фи зи ци), а Кип Торн је у оп кла ди твр-
дио да се не гу би. Пре не ко ли ко го ди на 

Хо кинг је из ја вио да се са да сла же са 
Тор ном, ма да ма те ма тич ки про блем још 
ни је стрикт но ре шен.  

За што „цр на ру па”, пре ма Ро џе ру 
Пен ро у зу, са др жи син гу лар ност, ка да 
гу сти на ма те ри је по ста је бес ко нач но 
ве ћа од ма ко јег за ми сли вог бро ја? То 
сле ди из са мог ма те ма тич ког ре ше ња. 
Сва ма са „цр не ру пе” је скон цен три са на 
у цен тру, у са мо јед ној тач ки, а та тач ка 
има нул ту за пре ми ну. По што је гу сти на 
јед на ка ко лич ни ку ма се и за пре ми не, де-
ље ње ну лом да је бес ко нач ност. Не са мо 
гу сти на, не го и ја чи на гра ви та ци о ног 
по ља и кри ви на про стор-вре ме на, та-

ко ђе по ста ју бес ко нач не. Та ква тач ка се 
зо ве син гу ла ри тет.

Мо же ли се од „цр них ру па” са ста ви-
ти су пер ком пју тер? чи ме је огра ни чен 
збир опе ра ци ја у тој сво је вр сној ма-
ши ни? Ин те ре сант но пи та ње. По што 
је нео п хо дан (али и до во љан) услов за 
по сто ја ње „цр них ру па” гра ви та ци о на 
си ла, пи та ње прак тич но гла си мо же 
ли се на пра ви ти ком пју тер ко ри сте ћи 
са мо гра ви та ци ју (без елек тро маг не ти-
зма, сла бе и ја ке ну кле ар не си ле ко је су, 
ина че по треб не за по сто ја ње мо ле ку ла 
и ато ма ма те ри је од ко јих су из гра ђе ни 
„нор мал ни” ком пју те ри). Од го вор је 
по зи ти ван. По сто ји ре ше ње Ајн штај но-
вих јед на чи на ко је опи су је ро ти ра ју ће 
„цр не ру пе”.

„Цр на ру па” ко ја ро ти ра у сме ру ка-
заљ ке на ча сов ни ку мо гла би се иден ти-
фи ко ва ти као „ну ла”, а она ко ја ро ти ра 
у су прот ном сме ру као „је ди ни ца” у би-
нар ном си сте му. Сви мо дер ни ком пју те-
ри ра де са си сте мом „ну ла” и „је ди ни ца”, 
што зна чи да се од „цр них ру па” у прин-
ци пу мо же са ста ви ти ком пју тер. Ако се 
уме сто ве ли ких ко ри сте ми кро скоп ске 
„цр не ру пе”, где су квант ни ефек ти не-
за о би ла зни, он да се мо же ис ко ри сти-
ти квант ни ефе кат су пер по зи ци је да би 
се на пра вио квант ни ком пју тер ко ји у 
прин ци пу мо же да ра ди не у по ре ди во 
бр же од кла сич ног. Бр зи на ра да та квог 
ком пју те ра би ла би огра ни че на бро јем 
„цр них ру па” уну тар ко смо ло шког хо ри-
зон та, а то је по тен ци јал но огро ман број.   

Хо ће ли „цр них ру па” за у век би ти, 
чак и у по след њем или мрач ном раз до-
бљу ко смо са? По што „цр не ру пе” ис па-
ра ва ју, на кра ју ће и оне не ста ти, али за 
то ће би ти по треб но да про тек не не схва-
тљи во мно го вре ме на.

Од ка кве је по мо ћи ваш ра чу нар ски 
про грам (софт вер), на зван „блек макс”, 
ко ји се уве ли ко ко ри сти у ЦЕРН-у? Је ли 
то сво је вр сна нај са вре ме ни ја „кри стал-
на ку ти ја” за пред ска зи ва ње „цр них 
ру па”? „Блек макс” је нај ком плет ни ји и 
нај моћ ни ји ге не ра тор до га ђа ја, по ко ме 
се тре нут но тра же ефек ти ја ке гра ви та-
ци је (а ме ђу њи ма и ми ни „цр не ру пе”) 
у LHC-у. Он са др жи го то во све што до 
са да зна мо о „цр ним ру па ма” и укљу чу је 
сав мој рад у овој обла сти у по след њих 
де се так го ди на. Сла жем се да га ко ло кви-
јал но зо ве те „кри стал ном ку ти јом”, јер 
вам мо же да ти од го во ре на сва пи та ња од 
зна ча ја за кре а ци ју, ево лу ци ју и ис па ра-
ва ње „цр них ру па”. •

Од са мог по чет ка, чо век 
је же лео да са зна шта га 
све окру жу је. Иако је 
у про те клих не ко ли ко 
хи ља да го ди на на чи њен 
ве ли ки ис ко рак 
у раз у ме ва њу, са вре ме ни 
ко смо лог, као и чо ве ков 
пре дак из ка ме ног до ба, 
и да ље по ста вља се би 
исто пи та ње: Ка ко је све 
ово, до ђа во ла, на ста ло?

 ДИГИТАЛНИ
КОМУНИЗАМ

У грчком граду Волосу већ скоро две године око 800 житеља 
живи у неновчаном економском поретку. 

Када ћемо прве покушаје видети у Србији?
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ПРОФ. ДР ЗОРАН РАДОВАНОВИћ

У за пад ној на уч ној ме ди ци ни рас пра-
ве о ко ри сти ма и ри зи ци ма цир кум-
ци зи је (об ре зи ва ња, осу не ће ња, а у бу-
квал ном пре во ду с ла тин ског: кру жног 
исе ца ња) тра ју ви ше од јед ног ве ка. Го-
ми ла ју се ис ку ства, али сход но уста ље-
ном пра ви лу у са вре ме ној на у ци, ре-
зул та ти по је ди нач них ис пи ти ва ња, ма 
ка ко убе дљи во де ло ва ли, не би ва ју оп-
ште при хва ће ни као ве ро до стој ни све 
док их не по твр де дру ги ис тра жи ва чи. 
И док је на осно ву по на вља них сту ди ја 
по ка за на ко рист не сум њи ва за не ке де-
ло ве све та, ста во ви се раз ли ку ју ка да се 
раз ма тра оправ да ност ру тин ског при-
хва та ња те ин тер вен ци је у ин ду стриј-
ски раз ви је ним зе мља ма. Не сла га ња су 
по ста ла по себ но очи та овог про ле ћа у 
све тлу не дав но об ја вље них са зна ња.

Спор на је са мо цир кум ци зи ја му шка-
ра ца, а ма ка ква слич на ин тер вен ци ја 
на пол ним ор га ни ма же не у европ ској и 
аме рич кој кул ту ри бес по го вор но се сма-
тра вар вар ским оса ка ће њем и, след стве-
но, зло чи ном. Да нас је у све ту об ре за на 
тре ћи на му шка ра ца. Ве ли ки број по ти че 
из де ло ва све та где та прак са по сто ји још 
од дав них вре ме на. У древ ном Егип ту 
су је са мо при вре ме но по ти сла осва ја ња 
Алек сан дра Ма ке дон ског пре ско ро 25 
ве ко ва, јер су ста ри Гр ци по што ва ли људ-
ско те ло и стра на им је би ла иде ја да се 
оно на би ло ко ји на чин скр на ви. За њих 
је му шка рац био истин ски раз го ли ћен је-
ди но ако би му ко жи ца на вр ху пе ни са 
би ла по су вра ће на, да кле у по ло жа ју ко ји 
су чи ни ли не по врат ним се мит ски и дру-
ги на ро ди упра во ње ним од се ца њем.

шти ти од бо ле сти
Раз ло зи за цир кум ци зи ју су ве ко ви ма 

би ли вер ски и тра ди ци о нал ни. Она је ди-
но за Је вре је пред ста вља из ри чи ту бож ју 
за по вест и вр ши се не ко ли ко да на по сле 
ро ђе ња. Ара пи су је оба вља ли мно го пре 
по ја ве про ро ка Му ха ме да, а сма тра се 
оба ве зном на осно ву по је ди них све тих 
спи са (су на), ма да се не по ми ње у Ку ра-
ну као Ала хов на лог. Му сли ма ни јој се 
ма хом под вр га ва ју у ра ном де ча штву, 
обич но пред по ла зак у шко лу. У Афри-
ци је по др жа ва ју не ке ло кал не хри шћан-

ске цр кве, али је за мно ге не зна бо шце 
то ствар тра ди ци је и оба вља се у вре ме 
ка да де чак по ста је рат ник, те је нај ма ње 
ра ди кал на (увек оста је па тр љак ко жи це 
јер ју је не мо гу ће пот пу но на ву ћи).

На пре ла зу из 19. у 20. век, ка да се 
уста ли ла ми кроб на те о ри ја, ја вио се у 
за пад ном све ту ин те рес за цир кум ци зи-
ју из пре вас ход но хи ги јен ских мо ти ва. 
У окви ру бор бе про тив свих вр ста не чи-
сто ћа на уда ру се на шла и смег ма, ме ша-
ви на от па лих ће ли ја, про из во да лу че ња 
лој них жле зда и ми кро ба, ко ја се на ку-
пља ис под ко жи це при вр ху пе ни са. Нај-
да ље су оти шли Аме ри кан ци, ме ђу ко ји-
ма је јед на тре ћи на но во ро ђе них би ва ла 
об ре за на по ло ви ном три де се тих го ди на, 
да би се тај про це нат 30 го ди на ка сни је 
по пео на 85 од сто! Ре зер ви са ност ве ћи-
не ле ка ра учи ни ла је да тај тренд за тим 
до би је нис ход ни ток, ма да је цир кум ци-
зи ја и да нас јед на од нај че шћих хи рур-
шких ин тер вен ци ја у САД.

У оста лим ин ду стриј ским зе мља ма ни-
је би ло ни то ли ко по чет ног оду ше вље-
ња, па ни на кнад ног уз ма ка. Не ко ли ко 
го ди на на кон за вр шет ка Дру гог свет ског 
ра та бри тан ска ла бу ри стич ка вла да, ина-
че вр ло га лант на ка да су у пи та њу со ци-
јал на да ва ња, од би ла је да пла ћа об ре-
зи ва ње но во ро ђен ча ди уко ли ко за то не 
по сто је оправ да ни раз ло зи. Сли чан став 
за у зе ле су и мно ге дру ге зе мље.

Си ту а ци ја се бит но из ме ни ла по ја вом 
пан де ми је си де, пре по зна те 1981. го ди-
не. По ка за ло се да при хе те ро сек су ал ном 
од но су цир кум ци зи ја му шкар ца пре по-
ло вљу је или још ви ше сма њу је ри зик од  
ње го вог за ра жа ва ња, али и од пре но са за-
ра зе на парт нер ку, уко ли ко је му шка рац 
но си лац кли ца. Ма да је об ја шње ње за-
штит ног ефек та од би ло ко је ин фек ци је 
на слу ће но још по чет ком про шлог сто ле-
ћа, са да је у прак си до ка за на ко рист што, 
с јед не стра не, не ма ви ше осе тљи ве ко-
жи це ко ја би пред ста вља ла ла ко ула зно 
ме сто за ра зе, а с дру ге, што при ступ ми-
кро ор га ни зми ма оте жа ва ого ле ли врх пе-
ни са, оро жао услед стал ног тре ња (оста ла 
ту ма че ња пре ла зе окви ре овог тек ста).

Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја фе-
бру а ра ове го ди не по на вља свој став да 
је у зе мља ма оп те ре ће ним ви со ком уче-
ста ло шћу си де об ре зи ва ње му шка ра-
ца вр ло ефек тив на пре вен тив на ме ра, а 
по себ но уко ли ко ра ни је ни је ма сов ни је 
при ме њи ва на. Оста ло је отво ре но пи та-
ње: шта је с остат ком све та?

Сре ди ном мар та об ја вље но је у углед-
ном ча со пи су „Кан цер” да цир кум ци зи-
ја сма њу је ри зик од ра ка про ста те за 15 
по сто, а по ла зна прет по став ка је би ла да 
је и овај ма лиг ни ту мор, по пут ни за дру-
гих (ско ро увек ра ка гр ли ћа ма те ри це, 
а че сто ра ка же лу ца, је тре итд.), иза зван 
ми кро ор га ни зми ма.

По што цир кум ци зи ја шти ти од пол-
них бо ле сти, об ја шње ње би би ло да 
пред ста вља бра ну и од њи ма иза зва них 

зло ћуд них из ра сли на. Ових да на, ме ђу-
тим, ја вља ју се оправ да на упо зо ре ња да 
ко ри шће ни при ступ ука зу је са мо на ста-
ти стич ку по ве за ност, али не и на узроч-
но-по сле дич ни од нос.

Не во ље са ор га змом
На су прот овом афир ма тив ном на ла-

зу сто је не дав не тврд ње из Дан ске о не-
га тив ном ути ца ју цир кум ци зи је на ква-
ли тет сек су ал ног жи во та оба парт не ра. 
Об ре за ни му шкар ци су че шће не го што 
би се оче ки ва ло има ли про бле ме с ор га-
змом, а њи хо ве парт нер ке су се, по ред 
тих смет њи, жа ли ле на не до вољ но ис пу-
ње ње сек су ал них по тре ба и те го бе у сек-
су ал ном функ ци о ни са њу.

То ком две сед ми це на кон об ре зи ва ња, 
но во ро ђе ни Изра ел ци тро стру ко че шће 
од сво јих вр шња ки ња би ва ју при ма ни у 
ур гент не пе ди ја триј ске цен тре због мо-
краћ них ин фек ци ја. Ри зик од та квог ис-
хо да по сто ји и ако је ин тер вен ци ју оба-
вио ле кар, а знат но је ве ћи уко ли ко су се 
ро ди те љи по у зда ли у ре ли ги о зне ауто-
ри те те. Ра зу мљи во је да су ком пли ка ци је 
не у по ре ди во че шће у не раз ви је ним под-
руч ји ма Афри ке, Бли ског ис то ка и ју жне 
Ази је, где се по сту пак вр ши ри ту ал но у 
не хи ги јен ским усло ви ма.

Ве ли чи ну тог про бле ма ни ко још ни је 
број ча но из ра зио на по у здан на чин, али 
је струч њак ко ји се њи ме ба ви не дав но 
на пи сао да су раз ме ре не же ље них ефе ка-
та „шо ки ра ју ће”. Оне се кре ћу у ра спо ну 
од ин фек ци је и су жа ва ња из вод ног мо-
краћ ног ка на ла, пре ко сра ста ња пре о-
ста лог ко жног на бо ра с окол ним тки вом, 
што ерек ци ју чи ни бол ном, до ма ње или 
ве ће ам пу та ци је пе ни са.

Тач но је да цир кум ци зи ја сма њу је ри-
зик од ра ка пе ни са, али је то вр ста ра ка 
ко ја се у раз ви је ном све ту ја вља 5–10 пу-
та ре ђе не го, ре ци мо, у Афри ци. Од тог 
ту мо ра го ди шње уми ру дво ји ца на сва-
ки ми ли он Евро пља на или Аме ри ка на ца, 
па се та ква уче ста лост не сма тра до вољ но 
ви со ком да би оправ да ла ма сов но об ре зи-
ва ње (на рав но из у зе так су по је дин ци код 
ко јих по сто је, ка ко се то ка же, ме ди цин-
ске ин ди ка ци је, по пут фи мо зе, тј. ста ња 
ка да се ко жи ца не мо же пре ву ћи на зад).

Струч ња ци ра чу на ју да ће, ако епи де-
ми о ло шка си ту а ци ја оста не иста, сва-
ко 54. но во ро ђен че у САД то ком жи во-
та би ти за ра же но узроч ни ком си де, а да 
би се по ли ти ком ма сов ног об ре зи ва ња 
тај ри зик сма њио за 16 по сто та ка. Ни то 
ни је ар гу мент ка да се ра ди о оп штој по-
пу ла ци ји но во ро ђен ча ди, а оправ да ност 
цир кум ци зи је од ра слих хо мо сек су а ла ца 
још ни је до вољ но из у че на.

У Ср би ји ве ћи на гра ђа на не пра ви раз-
ли ку из ме ђу об ре зи ва ња и оре зи ва ња 
(ре ци мо, па па ка у сто чар ству или кру-
ша ка у во ћар ству). На ле ка ри ма оста је 
да ма њи ни ко ја же ли да се томе под врг-
не об ја сне до бре и ло ше стра не.     •

Са ка ће ње же на
Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја (СЗО) 
де фи ни ше ову ин тер вен ци ју као на мер но 
по вре ђи ва ње жен ских пол них ор га на из 
не ме ди цин ских раз ло га и сма тра је са ка-
ће њем. По сто је че ти ри ти па овог ди вљач-
ког по ступ ка.

Је дан се сво ди на од стра њи ва ње 
кли то ри са (дра жи це), као „му шког” 
и „не чи стог” ор га на. Дру ги је ра ди-
кал ни ји и об у хва та од се ца ње, по ред 
кли то ри са, ма лих и, евен ту ал но, ве-
ли ких уса на, тј. спољ них ге ни тал них 

ор га на. Тре ћи се са сто ји у се че њу, а 
за тим сле пљи ва њу усми на, та ко да оста-

је са мо ма ли отвор за мо кре ње и мен стру-
ал ни од лив (пред по ро ђај се су же ње ши ри 
„но жи ћем”). че твр ти по сту пак чи не оста-
ле вр сте мр цва ре ња, укљу чу ју ћи ко ри шће-
ње уси ја них пред ме та као „ин стру ме на та”.

Про це њу је се да је у све ту око 140 ми-
ли о на де во ја ка и же на, ме ђу ко ји ма две 
тре ћи не по ти чу из Афри ке, ис ку си ло јед ну 
од че ти ри на бро ја не ин тер вен ци је. Оне се 
иле гал но вр ше и у раз ви је ним зе мља ма, па 
се ве ру је да их је у Ве ли кој Бри та ни ји оба-
вље но око 2.000 са мо прет про шлог ле та 
(то је нај по год ни је до ба го ди не због опо-
рав ка де вој чи ца на школ ском рас пу сту).

По сту пак је по ве зан са те шким кр ва ре њи-
ма, ин фек ци ја ма, про ду же ним и оте жа ним 
по ро ђа јем, ве ћом смрт но шћу пло да итд. Ва-
жне су и пси хич ке по сле ди це ко је се код че-
ти ри пе ти не же на ис по ља ва ју по на вља ним 
не вољ ним бле сци ма се ћа ња на ин тер вен ци-
ју, ви ше од по ло ви не их има пси хич ке по ре-
ме ћа је (нај че шће озна че не као афек тив не и 
анк си о зне), а јед ну тре ћи ну оп те ре ћу је тзв. 
пост тра у мат ски стре сни по ре ме ћај, ста ње 
ко је је по ста ло ши ре по зна то у вре ме аме-
рич ког вој ног ан га жо ва ња у Ви јет на му.

Ује ди ње не на ци је и ње не аген ци је, укљу-
чу ју ћи СЗО, већ 15 го ди на се, с огра ни-
че ним успе хом, бо ре про тив ге ни тал ног 
са ка ће ња же на, ка ко се та ин тер вен ци ја 
зва нич но зо ве. Сма тра се по вре дом људ-
ских пра ва и, ако се за вр ши смрт но, пра ва 
на жи вот, а по што се оба вља над ма ло лет-
ни ца ма, пред ста вља на си ље над де цом, 
као по себ но те жак об лик му че ња, окрут но-
сти и не ху ма ног трет ма на.

На по ри ме ђу на род них ор га ни за ци ја до-
но се ре ла тив но скром не  ре зул та те јер се 
ко се са ду бо ко уса ђе ним ре ли ги о зним и 
со ци јал но-кул тур ним нор ма ма. От пор по-
себ но пру жа ју же не ко је оба вља ју та кве 
ин тер вен ци је, јер су им оне из вор при хо да. 
За то се при сту па њи хо вом об у ча ва њу за 
дру ге по сло ве.

По уч но је ис ку ство да су њи хов по сао у 
под руч ји ма где је за бе ле жен успех пре у-
зе ле ме ди цин ски обра зо ва не осо бе. Сто-
га им је СЗО пре два ме се ца упу ти ла по зив 
да то ви ше не чи не. Без дру гих ме ра, ве ћи 
ефе кат та квог апе ла ма ло је ве ро ва тан.

ОРЕЗИВАњЕ
МУшКАРАЦА
ОРЕЗИВАњЕ
МУшКАРАЦА

Обрезани су чешће 
него што би се 
очекивало имали 
проблеме с оргазмом, 
а њихове партнерке 
су се, поред тих сметњи, 
жалиле на недовољно 
испуњење сексуалних 
потреба и тегобе 
у сексуалном 
функционисању. 
У САД је то веома чест 
хируршки захват, 
а у Србији већина 
грађана не прави 
разлику између 
обрезивања 
и орезивања (рецимо, 
папака у сточарству 
или крушака 
у воћарству)

Аполон 
Белведерски
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Да би од го вор на пр во пи та ње из под-
на сло ва био пре ци зни ји, ма кар с тех-
нич ке стра не, мо ра се ре ћи да је ства ра-
лац ума, свих свет ских ма кро струк ту ра 
и ми кро струк ту ра и свих про на ла за ка 
уоп ште, ни ко дру ги до ор ган за ми шље-
ње нa нај ви шем спра ту на шег те ла. Оно 
што се у ње му не пре кид но од ви ја пра-
ва је елек тро хе миј ска олу ја ко ју се ра ђа 
у не у ро ни ма. што ви ше зна мо о мо згу 
чи ни нам се све ве ли чан стве ни јим и, по 
сво јој ком плек сно сти, је ди ни је так мац 
исто та ко ве ли чан стве ном ко смо су.

шпан ски не у ро а на том Сан тја го Ра мон 
и Ка хал (1852–1934) био је ме ђу пр ви ма 
ко ји су по ми сли ли да је рад мо зга са мо 
пи та ње ње го вих елек трич них ме ђу не у-
рон ских спо је ва. Ка сни је је твр дио да се 
чу ва ње ин фор ма ци ја од и гра ва про ме на-
ма на по на на тач ка ма ме ђу соб них до ди-
ра нер вних ће ли ја, на зва них си нап са ма 
сре ди ном 19. ве ка.

Леп ти ро ва фан та зи ја
Да нас екс пер ти до вољ но раз у ме ју је-

зик не у ро на и већ су ство ри ли мо гућ-
ност њи хо вог по ве зи ва ња с ком пју те-
ри ма и ро бо ти ма, из вр ши о ци ма  на ло га 
при сти глих из мо зга. Не ки па ра ли зо ва-
ни љу ди ко ји ма се због мо жда ног уда ра 
не по кре ће ни је дан ми шић и, што је нај-

го ре, не успе ва ју да  из го во ре ма кар јед-
ну реч, иако су пот пу но све сни, има ће 
ко ри сти од по ве зи ва ња не у ро на с ро бо-
ти ма и та ко ће ус по ста ви ти ко му ни ка-
ци ју са сво јом око ли ном.

Мно ги не у ро ло зи и не у ро хи рур зи 
зна ју при чу о не кад успе шном и по зна-
том но ви на ру Жа ну До ми ни ку Бо би ју 
(43), глав ном уред ни ку па ри ског ча со-
пи са „Ел”, ко ме је по сле мо жда ног уда-
ра 1966. утвр ђе но ста ње по зна то као 
„за бра вље ни син дром” (loc ked in syn-
drom). Тај из раз не у ро ло зи ма го во ри да 
су у јед ном де лу мо жда ног ста бла, ко ји 
је „мост“ из ме ђу обе хе мис фе ре ма лог 
мо зга, због кр ва ре ња уни ште ни сви пу-
те ви за пре но ше ње ко ман ди из мо зга, 
па на ни же до кич ме не мо жди не. О но-
ви на ру се та да го во ри ло да, на жа лост, 
са мо ве ге ти ра.

Хра бри чо век се ни је пре да вао, већ је 
по сле ви ше ме сеч не ве жбе ус пео да се с 
јед ном вер ном са рад ни цом спо ра зу ме ва 
по кре ти ма ле вог оч ног кап ка, је ди ним 
функ ци о нал ним де лом те ла. Та ко је по-
чео да „дик ти ра” пи сма, а по том је на пи-
сао ма ју шну, али те шку књи гу „Ска фан-
дер и леп тир”, у ко јој го во ри о по бе ди 
леп ти ро ве фан та зи је над соп стве ним те-
лом у ко ме је за тво рен као у гњу рач ком 
зво ну. У ма ју 1997, од мах на кон об ја-
вљи ва ња књи ге бест се ле ра, Бо би је умро 
у бол нич ком кре ве ту.

Али та вре ме на су про шла. Да нас су 
на де лу тех но ло шки по сред ни ци из ме ђу 
људ ског мо зга и ро бо та (ин тер фејс).

Па ра ли зо ва них љу ди има сву да, ви-
ше не го што се ми сли. Ме ђу њи ма и 
слав них по пут ен гле ског те о риј ског фи-
зи ча ра Сти ве на Хо кин га, ко ји па ти од 
ка сних по сле ди ца ами о тро фич не ла те-
рал не скле ро зе, бо ле сти уни ште них не-
у ро на у кич ме ној мо жди ни. чу ве ном 
на уч ни ку по ма жу ком пју те ри и ро бо ти, 
он го во ри и дик ти ра тек сто ве ко ри сте-
ћи син ти сај зер. Та ма ши на пре тва ра ви-
бра ци је ње го вог гр ла у „ма шин ске”, али 
раз го вет не ре чи.

Ми не зна мо шта се до га ђа у гла ва ма 
та квих љу ди! 

Пре 12 го ди на на Дјук уни вер зи те-
ту (САД) гру па ис тра жи ва ча, пред во-
ђе на Бра зил цем Ми ге лом Ни ко ле ли-
сом, спро ве ла је нео би чан по ду хват: 
ре ги стро ва не су и ску пља не си мул та не 
елек трич не ак тив но сти сто ти на хи ља-
да ин ди ви ду ал них не у ро на, ло ци ра них 
у раз ли чи тим де ло ви ма мо зга екс пе ри-
мен тал ног мај му на. Жи во ти ња је из во-
ди ла раз ли чи те мо тор не за дат ке, а мре-
жа елек тро да ко ја пре кри ва мо то рич ки 
део мо жда ног кор тек са сла ла сиг на ле. 
Кад се ак тив ност не у ро на из тог де ла 
кор тек са при хва ти, ре ги стру је се и уба-
цу је у ком пју тер ски мо дел, ко ји је за све 
вре ме екс пе ри мен та ак ти ван.

Ми сао по кре ће ру ку
На кра ју се из два ја ју основ не мо тор не 

ко ман де из бес крај но мно го не у рон ских 
сиг на ла. Ка да се је дан пут из дво је и пре-
ве ду у ди ги тал ни фор мат, оне мо гу би ти 
пре не те ин тер не том до ро бо тич ке, елек-
трон ске или не ке дру ге на пра ве ко ја је 
спо соб на да у ре ал ном вре ме ну опо на ша 
вољ не по кре те ге не ри са не у мо згу мај-
му на. Ко ри шће њем ин тер феј са (на зив је 
на стао пре 13 го ди на) Ми гел Ни ко ле лис 
је по ка зао да мај мун мо же по кре та ти 
ро бо тич ку ру ку или но гу, и то са мо мо-
жда ном ак тив но шћу, без по ме ра ња соп-
стве ног те ла. Та ко је ре шен про блем фи-
зич ког огра ни че ња мо зга.

Ка сни је су ко ри шће не тзв. си ро ве ак-
тив но сти мо жда не ко ре. Док мај мун хо-
да на бес ко нач ној тра ци у ла бо ра то ри ји, 
ње го ви мо жда ни та ла си при хва ће ни и 
ди ги та ли зо ва ни у ра чу на ру ша љу се до 
нај са вр ше ни јих свет ских ро бо та на Уни-
вер зи те ту Кјо то (Ја пан).

По чет ком 2008. по ја вио се чла нак Ен-
друа швар ца из Пит сбур га (САД), у ко-
ме се опи су је ка ко два мај му на, вр сте 
ма ка кус ре зус, успе ва ју да се нај е ду ко-
ла ча и во ћа ко ри шће њем ро бо тич ке ру-

ке по кре та не по мо ћу елек тро да ин план-
ти ра них у мо то рич ке зо не мо зго ва. Он 
је мре жи цу са сто елек тро да ста вио на 
њи хо ву мо жда ну ко ру, и то на пре део из 
ко јег по ла зе сиг на ли за ми ши ће ру ку и 
но гу. Сто елек тро да при слу шку је сто не-
у ро на из мо тор ног кор тек са.

Ка да чу ју и раз у ме ју елек трич ни је зик 
не у ро на у кор тек су, они сиг на ле пре тва-
ра ју у ин струк ци је и ша љу их ро бо тич-
ким ру ка ма и но га ма. Већ ви ше ме се ци 
по ме ну ти на уч ник тре ни ра мај му не и 
учи их да упра вља ју про те за ма с пет пр-
сти ју и да из вр ша ва ју за дат ке ко је у нор-
мал ним окол но сти ма сма тра мо јед но-
став ним.

Ин тер фејс је отво рио вра та мно гим 
по љи ма на уч ног ис тра жи ва ња. За по чет-
ни ке тре ба ре ћи да је ство ре на на да за 
ре ста у ра ци ју по кре тљи во сти па ра ли зо-
ва них љу ди. И за и ста, је дан не про фит ни 
кон зор ци јум, на зван „Про је кат по нов-
ног хо да ња”, осми шљен је уз уче шће ви-
ше уни вер зи те та и ис тра жи вач ких ин-
сти ту та у САД, ЕУ и Бра зи лу. По ста вљен 
је циљ да се за три до пет го ди на по мог-
не љу ди ма ко ји су, због по вре де кич ме, 
ква дри пле гич ни и да им се по мо ћу ин-
тер феј са омо гу ћи по кре тљи вост те ла.

Кад је реч о по ку ша ји ма ко ри шће ња 
ин тер феј са, нај да ље је оти шао не у ро лог 
џон До на хју, ко ји је не дав но у Бо стон-
ском му зе ју на у ке при ка зао шта бо ле-
сни ци ко је ле чи мо гу да ура де ко ри сте-
ћи мо жда не та ла се. Је дан на те ме ну има 
не ка кву ха у бу са шиљ ком, као ан те ном. 
На кон што је пре жи вео на пад но жем, 
остао је од у зет од вра та до пр сти ју на 
сто па ли ма, јер му је ис под пе тог пр шље-
на пот пу но пре се че на кич ме на мо жди-

на. По сле ду же обу ке он је садa спо со бан 
да на екра ну пред со бом, ми сли ма цр та 
ли ни је и кру го ве, да би ра сло ва и да од 
њих скла па ре чи. То ни је ни ка ква ма ги-
ја, већ чи ста на у ка.

ши љак на гла ви
Пред ви ђа се да по ја ча ни мо жда ни та-

ла си до ђу до сен зо ра на спе ци јал ним 
омо та чи ма око ру ку и но гу, уз чи ју ће се 
по моћ па ци јен то во те ло кре та ти.

Ег зо ске лет ни је ви ше ег зо тич на кон-
струк ци ја, и у свим ве ћим свет ским 
тра у ма то ло шким цен три ма, на ро чи то 
у Не мач кој, спро во ди се обу ка за ње го-
во ко ри шће ње. За са да су то осо бе па-
ра ли зо ва не од по ја са на ни же, што је 
пр ва и нај јед но став ни ја фа за, а за ко ју 
го ди ну ске лет ће по кре та ти мо то ри под 
ко ман дом сиг на ла из мо жда не ко ре па-
ра ли зо ва не осо бе.

По сле пре ло ма пр шље но ва у груд-
ном и сла бин ском де лу кич ме и ути сну-
ћа њи хо вих фраг ме на та у уски кич ме ни 
ка нал у ко ме је кич ме на мо жди на (де бе-
ла је ко ли ко ма ли прст ша ке) нај че шће 
до ла зи до по вре де нер вних еле ме на та. 
Не ка да су оште ће ња мо жди не ма ла, али 
нај че шће ни су. У су шти ни, тек по сле 12 
сед ми ца, кад не ста не оток, ви де се пра-
ве раз ме ре не у ро ло шког оште ће ња. За то 
се на кон по вре де кич ме ни ка нал отва-
ра што је пре мо гу ће да би се од стра ни ли 
ути сну ти ко шта ни фраг мен ти. Та ко се 
пра ви ви ше ме ста у те сном про сто ру и 
сма њу је се при ти сак на не жно тки во мо-
жди не. По ку шај по нов ног вра ћа ња  из-
гу бље них функ ци је по чи ње од мах. То 
је те жак по сао ко ји тра је ме се ци ма. По-

сле де вет ме се ци, на ме сту по вре де већ 
је ство рен ожи љак и не тре ба оче ки ва ти 
да љи спон та ни опо ра вак. Па ци јен ти се 
уче три ко ви ма да се сна ла зе без но гу.

Спек та ку лар на ме ди цин ско тех нич-
ка ино ва ци ја из Ка ли фор ни је, зва на ег-
зо ске лет, да нас је при ла го ђе на за кућ ну 
упо тре бу. Ко ри шће ње спо ља шњег ске ле-
та зах те ва од ре ђе но ве жба ње, али то ни-
је су ви ше те шко јер цен три у мо жда ној 
ко ри ни су за бо ра ви ли ка ко одр жа ва ти 
рав но те жу те ла.

Ро бо тич ке но ге по кре ћу че ти ри ми ни-
ја тур на, али сна жна елек тро мо то ра, од 
ко јих сва ки има сво је ме сто – два су за 
ко ле на, два за ку ко ве. Сен зо ри у но га ма 
пре но се ин фор ма ци је о по ло жа ју но гу 
до кон трол не је ди ни це ко ја се на ла зи на 
ле ђи ма у јед ном ма лом ран цу.

Ко ри сник ег зо ске ле та има при ру ци 
шта ке. Ка да се осло ни на обе шта ке, он-
да се из се де ћег пре ба цу је у сто је ћи по-
ло жај. Пре пр вог ко ра ка мо ра се осло ни-
ти на шта ку нa супротнoj стра ни од но ге 
ко ја би тре ба ло да на пра ви ко рак на пред. 
По том ак ти ви ра дру гу шта ку и на ста вља 
хо да ње, на исти на чин. Би о нич ке но ге 
има ју ве ли ки оп сег по кре та, а пре ги ба ње 
у ко ле ну је од ли ка ко ја омо гу ћу је ско ро 
при род но ко ра ча ње. По сто ји не што дру-
га чи ји ег зо ске лет, на чи ње на у Изра е лу 
и већ је на тр жи шту. На зи ва се „по нов-
но хо да ње” (Re Waлk), а про из во ди га Ar-
go Medicaл Techonoлogics. Ис тра жи ва чи 
се ба ве ди зај ном еле гант ни јих би о нич-
ких но гу и пред ви ђа ју ма ње елек тро мо-
то ре и сма њи ва ње укуп не опре ме, а циљ 
је спо ља шњи ске лет ко ји се но си ис под 
оде ће. За са да це на спо ља шњег ске ле та 
из но си око 100.000 до ла ра. •

Бионичко корачање
шта је заједничко Интернету, великом мосту преко Аде Циганлије, хирургији 

мозга и кичмене мождине, доброј забави и флерту – да не идемо даље? људски ум. 
Да ли парализовани људи могу поново да стану на ноге? За појединце је одговор 

потврдан, а за 5–10 година биће то уобичајена појава на улицама

Стварност 
пред којом је 
будућност 
Фото „шпигл”
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ВЕЛИКИ БРАТ

Пред сто ји ли свет ска тр ка у на о ру жа-
ва њу „зом би оруж јем”?

Мо жда ће те по тврд но клим ну ти гла-
вом, али још је да ле ко дан ка да ће бу-
ду ћи су пер вој ни ци пре у зи ма ти над зор 
над на шим мо зго ви ма. И Аме ри кан ци и 
Ру си ви ше од 15 го ди на на сто је да осми-
сле и на пра ве пси хо тро нич ко оруж је, и 
то одав но ни је тај на. Свр ха та квих пу-
цаљ ки је сте да, ко ри сте ћи пре и мућ ства 
ти тра ју ћих ми кро та ла са, ути чу на чо ве-
ков цен трал ни нер вни си стем.

По је ди ни на уч ни ци су већ обе ло да ни-
ли да усме ре ни млаз зра ка иза зи ва осе-
ћај зу ја ња, пуц ке та ња и шу шта ња у гла-
ви, што је про зва но „ми кро та ла сним 
слу хом”. Та кав тех но ло шки по сту пак је 

нај јед но став ни ји вид од вра ћа ња по је-
ди на ца, ка ко је об ја шње но у из ве шта ју 
аме рич ке вој ске с ко јег је ски ну та озна-
ка „по вер љи во”. 

Те о риј ски по сма тра но, елек тро маг нет-
ни сноп мо же да узро ку је епи леп тич ке 
на па де или не вољ но ко лу та ње очи ма, 
што по кре ће вр то гла ви цу и муч-
ни ну. Вој ни ис тра жи ва чи су исто-
вре ме но по ку ша ва ли да ис ко ри сте 
под звуч ни или ла сер ски сноп да 
оне спо со бе или оша му те не при ја те-
ља. Кре не те ли том ста зом, сти ћи ће-
те у под руч је ван чул ног опа жа ња и дру-
га чу да опи са на у на уч но фан та стич ним 
при по ве сти ма.

До бро, из че га је пу цао ру ски пре ми-
јер Вла ди мир Пу тин?

Пре не ко ли ко сед ми ца ви со ки ру ски 
зва нич ни ци по че ли су да по ми њу оруж-

је са „зом би зра ци ма”, иако је ја сно да 
су у по ме ну та ис пи ти ва ња ду бо ко за-
га зи ли као и Аме ри кан ци. Кра јем мар-
та ми ни стар вој ни Ана то лиј Сер дју ков 
на ја вио је, у су сре ту с но во и за бра ним 
пред сед ни ком др жа ве Вла ди ми ром Пу-
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ДР ЈЕЛЕНА НЕЂИћ

Иму ни си стем је пра ви чу вар на шег 
те ла, бо ри се про тив бо ле сти, ми ли о-
на раз ли чи тих па то ге на с ко ји ма до-
ла зи мо у до дир у сва ко днев ном жи во-
ту, а опет че сто и не при ме ти мо да су 
те вред не ће ли је од стра ни ле из на шег 

те ла за ра зни ми кро о гра ни зам. Та ра-
зно ли кост, та спо соб ност пре по зна ва-
ња вир ту ел но свих па то ге на с ко ји ма 
се мо же мо су сре ти од ре ђе на је ра зно-
вр сно шћу ре цеп то ра на по вр ши ни „ће-
ли ја ра ди ли ца”, лим фо ци та.

Али на уч ни ке већ го ди на ма оку пи ра 
јед но пи та ње – шта се де ша ва с на шим 
уро ђе ним од брам бе ним си сте мом ка да 
ће ли је на шег те ла пре ста ну по кор но да 
нас слу же, већ за поч ну не за ви сан, се би-
чан жи вот ко ји до ве ди до тран сфор ма ци-
је здра вог тки ва у тки во ра ка? Ка ко по мо-
ћи иму ном си сте му да осво ји ову бор бу 
про тив из ме ње них ће ли ја соп стве ног ор-
га ни зма?

На уч ни ци на Уни вер зи те ту Стан форд 
(САД), пред во ђе ни про фе со ром Ир вин-
гом Вајс ма ном, већ го ди на ма про у ча ва-
ју зна чај про це са фа го ци то зе и уло гу ма-

кро фа га – ег зе ку то ра смр ти – у раз во ју 
ту мо ра. За што иму ни си стем не од стра-
ни не здра ве ће ли је на исти на чин на ко-
ји се но си са па то ге ни ма из спо ља шње 
сре ди не?

Од го вор је да ка ко сло жен, а део те 
ком пли ко ва не сла га ли це об ја шња ва ју от-
кри ћа до ко јих су до шли про фе сор Вајс-
ман и ње гов тим. Је дан од три ко ва ко је 
ће ли је ра ка ко ри сте ка ко би се нео ме та-
но раз ви ја ле је сте њи хо ва спо соб ност да 
ма ски ра ју оне сиг нал не мо ле ку ле ко ји 
ука зу ју од брам бе ном си сте му да се у ор-
га ни зму на ла зи ен ти тет про тив ко јег се 
тре ба бо ри ти, то су по пу лар но на зва ни 
„по је ди ме сиг на ли”.

С дру ге стра не, и гру па мо ле ку ла ко-
ја упо зо ра ва ће ли је иму ног си сте ма да 
су на па ле по гре шан ен ти тет, а ко ји се 
на ла зе на мем бра на ма здра вих ће ли ја, 
игра ве о ма зна чај ну уло гу у бор би из ме-

НЕМОЈ МЕ УНИшТИТИ
Зашто имуни систем не одстрани нездраве ћелије на исти начин 

на који се носи са патогенима из спољашње средине? 
Нова стаза у уклањању малигних ћелија

Путинов ЗОМБИ ПИшТОљ
Сврха таквих пуцаљки јесте да, користећи преимућства титрајућих микроталаса, 

утичу на човеков централни нервни систем. Није тајна да Американци и Руси 
више од 15 година настоје да осмисле и направе психотроничко оружје

ђу иму ног си сте ма и ће ли ја ра ка, то је 
гру па та ко зва них не мој ме уни шти ти 
молекулa.

Та кав је мо ле кул CD47 ко ји из ве шта-
ва из вр ши о це ду жно сти иму ног си сте-
ма да су на па ли по гре шну ће ли ју, ће-
ли ју ко ју не тре ба уни шти ти. Про фе сор 
Ир винг Вајс ман и ње гов тим уочи ли су 
да је екс пре си ја овог „не мој ме уни-
шти ти” сиг на ла на мем бра на ма ће ли-
ја ра ка, упра во, је дан од три ко ва ко-
ји шти те ту мор од ефи ка сног од го во ра 
иму ног си сте ма. На и ме, екс пе ри мен-
ти са Стан форд уни вер зи те та ука зу ју да 
бло ки ра ње сиг на ла ко ји мо ле кул CD47 
ша ље ег зе ку то ри ма на па да уро ђе ног 
иму ног си сте ма до во ди до зна чај ног 
сма ње ња сто пе ра ста ту мо ра у ми ше ви-
ма, а ини ци јал ни ре зул та ти ука зу ју да 
опи са ни трет ман та ко ђе сма њу је и сте-
пен ме та ста за.

Ова ве о ма обе ћа ва ју ћа от кри ћа тре-
ба са да те сти ра ти у кли нич ким сту ди-
ја ма ко је би по ка за ле да ли бло ка да 
„не мој ме уни шти ти” сиг на ла има исти 
ефе кат на ки не ти ку раз во ја ту мо ра 
код љу ди. Та ко ђе, опи са ни ре зул та ти 
ука зу ју на мо гу ћи пра вац раз во ја но-
вих те ра пе ут ских ре ше ња ко ја би по-
мо гла уро ђе ном иму ном си сте му да 
ефи ка сно од стра ни из ме ње не, ма лиг-
не ће ли је.     •

ти ном, осни ва ње аген ци је за на пред на 
од брам бе на ис тра жи ва ња на лик аме рич-
кој „Дар пи” (De fen se Advan ced Re se arch 
Pro jects Agency).

Нај кра ће ре че но, раз вој оруж ја на 
но вим на че ли ма фи зи ке – енер гет ских, 
ге о фи зич ких, та ла сних, ге не тич ких, 
пси хо тро нич ких и та ко ре дом.

И сам пред вод ник Ру си је је, утр ку ју-
ћи се за на кло ност гла са ча, обе ћао да ће 
оја ча ти ми ши це ру ске ар ми је. У члан ку 
ко ји је осва нуо на стра ни ца ма „Ру ске 
га зе те” по твр дио је да ће се у сле де ћих 
де сет го ди на у оса вре ме њи ва ње вој ске 
уло жи ти 700 ми ли јар ди до ла ра, јер се 
са да шња ну кле ар на клац ка ли ца мо ћи 
мо же на кре ну ти на јед ну стра ну за хва-
љу ју ћи са вре ме ним тех но ло ги ја ма.

Пре ма ре чи ма Ана то ли ја Ци га но ва, 
ру ко во ди о ца Цен тра за вој на пред ви ђа-
ња, ми кро та ла си ће би ти ве о ма озбиљ-
но оруж је, јер за ти ли час по ви се те ле сну 
тем пе ра ту ру ко ју по го ђе ни осе ћа као да 
му пр же вла сти ту ко жу. Ре че но не смр то-
но сно оруж је је срод но аме рич ком ко је 
на зи ва ју „зра ци ма бо ла”. Али ни је све та-
ко глат ко: по треб но је не ко ли ко са ти да 
се на го ми ла сна га ко ја ства ра и из ба цу-
је та ла се и да на по љу бу де ве дро. Упр кос 
то ме, на ста вља ју се про ве ре „ти хог чу ва-
ра” ко ји ће се, осим у вој не свр хе, упо тре-
би ти про тив гу са ра на мо ру и по бу ње них 
за тво ре ни ка.                Ву ка шин Жив ко вић

Про сла вље ни „сме де ре вац”, штед-
њак на др ва, си но ним је до ма ћег зна-
ња и ин ду стриј ске тра ди ци је. Ка да је 
1923. го ди не за по че ла ње го ва про из-
вод ња у Сме де ре ву, сва ко днев ни жи вот 
се ра ди кал но про ме нио. Ни по сле ско-
ро 90 го ди на не пре ста је да се тех но ло-
шки уса вр ша ва. 

„Сме де ре вац за 21. век са го ре ва пе лет, 
го ри во од би о ма се. Раз ли чи те вр сте би-
о ло шких про ду ка та, по пра ви лу биљ ног 
по ре кла, по себ ним по ступ ци ма усит-
ња ва ња и пре со ва ња се пре тво ри у об-
лик ко ји под се ћа на фил тер за ци га ре те 
(преч ни ка 5 до 7 и ду жи не око 30 ми ли-
ме та ра). И др во ма ле тех но ло шке вред-
но сти, укљу чу ју ћи гра ње или от пат ке из 
ин ду стри је на ме шта ја и гра ђе вин ског 
ма те ри ја ла, пре о бра ћа се у од лич но го-
ри во. На исти на чин по љо при вред ни 
оста ци, као што су сла ма, ку ку ру зо ви на 
и слич но, по ста ју ко ри стан из вор енер-
ги је”, об ја шња ва проф. др Пе тар Пе тро-
вић са Ка те дре за про из вод но ма шин-
ство Ма шин ског фа кул те та у Бе о гра ду, 
под чи јом ди ри гент ском па ли цом је из-
ве ден овај по ду хват.

„За раз ли ку од фо сил них го ри ва, пе-
лет је са ста вљен од би о ма се на ста ле у 

вр ло бли ској про шло сти, та ко да се про-
це сом са го ре ва ња у ат мос фе ру вра ћа 
мал те не иста ко ли чи на угље ни ка ко-
ја је ис пу ште на у ве ге та ци о ном ци клу-
су. што зна чи да је из вор чи сте енер ги је. 
ње го во са го ре ва ње мо же пот пу но да се 
ауто ма ти зу је, што пред ста вља би тан тех-
но ло шки ис ко рак.”

Ауто мат ско са го ре ва ње
Ово го ри во се на ро чи тим тран спор-

те ром, ко ји је са став ни део „сме де рев-
ца”, ци клич но до во ди у ло жи ште, слич-
но на па ја њу мо то ра са уну тра шњим 
са го ре ва њем. До зи ра се из у зет но пре-
ци зно, прак тич но у ми ли гра ми ма, та ко 
да се па ке ти ћи пе ле ти у пра вил ним ин-
тер ва ли ма од не ко ли ко се кун ди уба цу-
ју у ре шет ку ве ли чи не ма ње од пик сле, 
у ко јој до ла зи до са го ре ва ња. По лу про-
вод нич ка тех но ло ги ја је дру га ви со ко-
тех но ло шка но ви на, јер се ње ном при-
ме ном оства ру је учи нак са го ре ва ња чак 
до 95 од сто, што је знат но ви ше у по ре-
ђе њу са шпо ре том на ших ба ка и мај ки, 
а ку ди ка мо де ло твор ни је у од но су на 
отво ре но ог њи ште (ка мин, на при мер, 
има ма ње од 10 од сто енер гет ске ефи ка-
сно сти)!
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Смедеревац
 С чИПОМ

Подмлађен савременим технологијама, наш легендарни 
штедњак троши мало горива и омогућује да га преко СМС-а 

упалите или угасите. И то није једино
изненађење домаће памети

Свемоћни микропроцесор

►
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 „То плот на енер ги ја на ста ла у ло жи-
шту кон вер ту је се пре ко од го ва ра ју ћег 
раз ме њи ва ча у за гре ја ни свеж ва здух, 
ко ји се ди рект но уба цу је у про стор ко-
ји се гре је. Код ве ћих си сте ма се ко ри сти 
за за гре ва ње греј ног флу и да, нај че шће 
во де, чи ме се омо гу ћу је ета жно гре ја ње 
по мо ћу ра ди ја то ра”, до да је наш са го вор-
ник, на гла ша ва ју ћи да је за хва љу ју ћи 
ми кро про це сор ском упра вља њу ко ри-
шће ње пот пу но ауто ма ти зо ва но, од па-
ље ња до га ше ња. 

Не ће те ве ро ва ти, са да сте у при ли ци 
да шпо рет ме се ци ма уна пред про гра ми-
ра те, уко ли ко то же ли те. И то ни је крај 
при јат ним из не на ђе њи ма. За хва љу ју ћи 
ми кро про це со ру (чип), ко ри сник мо же 
пре ко Ин тер не та или сла њем СМС-а да 
по кре не па ље ње или га ше ње „сме де рев-
ца”, при че му му по врат но сти жу оба ве-
ште ња ко ли ко је у то ме од ма као (на при-
мер, ко ли ка је тем пе ра ту ра у про сто ри ји 
ко ја се гре је или упо зо ре ње, уко ли ко 
има не ких те шко ћа).

Јед на ке са за цео дан
Пра те ћи по тре бе до ма ће ин ду стри је, 

у Ла бо ра то ри ји за ки бер не ти ку и ме ха-
трон ске си сте ме Ма шин ског фа кул те та 
(CMSysLab) по кре нут је про грам раз во-
ја од го ва ра ју ћих ме ха трон ских скло-

по ва за оса вре ме ња ва ње ста рог „сме де-
рев ца” и ње го ву ма сов ну про из вод њу у 
ин ду стриј ским усло ви ма. По ду хват је 
за по чет про шле го ди не. Нај пре је на пра-

вље но ла бо ра то риј ско по стро је ње, по 
сво јим од ли ка ма је дин стве но у нас, ко-
је омо гу ћу је екс пе ри мен тал не про ве ре и 
по де ша ва ње за ин же њер ско про јек то ва-
ње. По том је осми шљен ви ше про це сор-
ски упра вљач ки си стем, за сно ван на АТ-

МЕЛ ин те гри са ним ми кро ра чу нар ским 
си сте ми ма нај но ви је ге не ра ци је. 

Са мо са го ре ва ње, по себ но чвр стих го-
ри ва, у ин же њер ском сми слу је ве о ма 
сло же но. „За то смо усво ји ли при ступ 
за сно ван на тзв. фа зи ло ги ци, у ко јем 
кључ ну уло гу има ју спе ци фич но зна ње 
о про це су са го ре ва ња и су пер о се тљи ви 
сен зо ри при ти ска за пре ци зно ме ре ње 
про то ка дим них га со ва. Ту је и сен зор ко-
ји ме ри ко ли чи ну ки се о ни ка у овим га со-
ви ма, чи ме се ди рект но пра ти ква ли тет 
са го ре ва ња и, на кра ју, пи о нир ски по ку-
шај уво ђе ња сен зо ра угљен-мо нок си да”, 
на гла ша ва проф. Пе тро вић. То зна чи да 
ће са мо 15 ки ло гра ма пе ле ти, ко ја се мо-
же сме сти ти у јед ну ве ћу пла стич ну ке су, 
би ти до вољ но за јед но днев но зим ско гре-
ја ње ста на ве ли чи не од око 50 ква дра та.

Про је кат је у раз вој ном де лу по др жа ло 
Ми ни стар ство про све те и на у ке у окви-
ру но вог ци клу са про је ка та тех но ло-
шког раз во ја до 2014.

И не са мо то: ис ко ри шће не су као по-
ли гон за ве жба ње сту де на та и под сти ца-
ње све сти о зна ча ју ис тра жи ва ња у обла-
сти чи сте енер ги је и еко ло ги је. Та ко је 
сту дент ки ња Ка та ри на Срећ ко вић, ко ја 
је ауто ма ти за ци ју про це са са го ре ва ња 
пе ле ти иза бра ла за свој ди плом ски рад, 
оба ви ла хи ља де про ве ра функ ци је до зи-
ра ња ко ли чи не го ри ва.     Сла ви ца Бе рић
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Му шкар ци су је од вај ка да, с ма ње ли 
ви ше успе ха, про на ла зи ли и не зна ју-
ћи да по сто ји.

Ве о ма осе тљив ор ган, на лик сун ђе-
ра стом ис пуп че њу, на ла зи се с гор ње 
стра не у пред њем де лу ва ги нал ног зи-
да. Уочио га је хи рург-ги не ко лог Адам 
Остр жен ски с Фло ри де (САД), ра се-
ца ју ћи леш осамдесеттрогодишње 
ста ри це. И од мах је свој на лаз обе ло-
да нио у „ча со пи су за сек су ал ну ме ди-
ци ну”. Ка ко за го нет на џи-тач ка (ни је 
му зич ка но та), одав но та ко про зва на, 
из гле да?

На ли ку је зр ну гро жђа пла ви ча сте бо-
је, ду гач ка је осам де се так ми ли ме та ра 
и сме ште на у ке си ци. Пре кри ве на је с 
не ко ли ко сло је ва тки ва, због че га је, по 
све му су де ћи, до са да шњим пре тра га ма 
би ла не до ступ на.

Али уро лог Ами кај Ки шев ски са Уни-
вер зи те та Јејл, ко ји је пре гле дао 96 на-
уч них чла на ка од пе де се тих про шлог 
сто ле ћа, ка же да је не мач ки ги не ко лог 
Ернст Гра фен берг пр ви опи сао тај ор ган 
у пред њем де лу ва ги не. И за кљу чу је да 
не ма до вољ но до ка за да је то, у ства ри, 
про ду же так кли то ри са ко ји за ди ре ду-
бље у тки во.

Малено задебљање
На стра ну то што се на осно ву јед ног 

се ци ра ња не мо же из ве сти та ко смео 
суд, на ро чи то по сле про у ча ва ња јед-

не же не не по зна те ге ни тал но-ури нар не 
исто ри је.

Из ве сно је да су до са да шња са зна ња 
би ла при лич но оскуд на, за то ни је чуд-
но што су се ис пре да ла сва ко ја ка при по-
ве да ња. 

Пре че ти ри го ди не ита ли јан ска на уч-
ни ца Ема ну е ла Ђа ни ни са Уни вер зи те та 
Акви ла об ја ви ла је у по ми ња ном „ча со-
пи су сек су ал не ме ди ци не” да је из ме ри-
ла про ме не на тки ву из над пред њег зи да 
стид ни це, за ко је се још од осам де се тих 
го ди на про шлог ве ка на го ве шта ва ло да 
је уве ли ко уме ша но у ужи ва ње ко је пре-
пла вљу је це ло те ло. У ма ле ном за де бља-
њу усни мље ном ул тра зву ком кри је се, 
на и ме, од го нет ка за што јед не же не до-
жи ве, а дру ге не до жи ве ор га зам у то ку 
сно ша ја. А дру гих је, не ће те ве ро ва ти, од 
75 до 80 од сто!

Сни ма њу је под врг ну то 20 ис пи та-
ни ца ко је су дра жи ле вла сти ти пол ни 
ор ган из ме ђу род ни це (ва ги на) и мо-
краћ не це ви (уре тра) где се – ка ко се 
прет по ста вља ло – осе ћа ју нај ја чи на дра-
жа ји. Код де вет ко је су по све до чи ле сна-
жан из лив сла до стра шћа тки во на том 
ме сту је, у про се ку, вид но де бље не го код 
је да на ест пре о ста лих. А то ука зу је да по-
то ње ни су у ста њу да ис ку се ва ги нал ни 
ор га зам.

И по врх то га: пре по зна ти су би о хе-
миј ски озна чи ва чи (мар ке ри) по ве за-
ни с по ја ча њем сек су ал не уло ге до ско ра 
нео т кри ве ног ме ста шце та, на ко јем је – 
пре ма на го ве шта ји ма – сме ште на не до-

ку чи ва џи-тач ка. Укљу чи ва ли су ен зим 
(PDES) ко ји пре ра ђу је азо тов ок сид од-
го во ран за иза зи ва ње му шке на пе то сти 
(ерек ци ја).

Миловање стиднице
Же не за ко је се ве ро ва ло да има ју 

џи-тач ку лу чи ле су на ро чи те хе ми ка-
ли је, укљу чу ју ћи ма те ри ју (ен зим) ко-
ја под сти че уз бу ђи ва ње му шка ра ца. Ис-
тра жи ва чи, ме ђу тим, ни су по ве за ли 
би о хе миј ске по ка зи ва че и ва ги нал ни ор-
га зам, за по чет са мо ми ло ва њем пред њег 
зи да стид ни це, а не исто вре ме но и дра-
жи це (кли то рис).

Ни је ја сно, ме ђу тим, да ли је сни мље-
но одво је но тки во или тек уну тра шњи 
део кли то ри са. Тим Спек тор из бол ни-
це „Све ти То ма” у Лон до ну при кло нио 
се дру гом, иако ни је од ба цио об ја шње-
ње да не ке же не у том де лу има ју ја чи 
ми шић.

Ури но ва ги нал но под руч је је, ина че, 
бо га то крв ним су до ви ма, жле зда ма, ми-
шић ним влак ни ма, жив ци ма и – код по-
је ди них же на – за о стат ком ем бри о ло шке 
про ста те (на зва не Ски ни је ва жле зда). 
По је ди ни на уч ни ци су на во ди ли да је, 
упра во, она упле те на у по кре та ње ва ги-
нал ног ор га зма и, што је још ви ше спор-
но, да омо гу ћу је ма лом бро ју да не што 
из ба цу ју (жен ска еја ку ла ци ја)!

На зив џи-тач ка ско ва ла је Бе вер ли Ви-
пли са Рут герс уни вер зи те та још 1981.
 Гра ди мир Цвет ко вићКонтролисани пламен

Оства ру је учи нак 
са го ре ва ња чак до 
95 од сто, што је знат но 
ви ше у по ре ђе њу 
са шпо ре том на ших 
ба ка и мај ки, 
а ку ди ка мо де ло твор ни је 
у од но су на отво ре но 
ог њи ште (ка мин, 
на при мер, има ма ње 
од 10 од сто енер гет ске 
ефи ка сно сти)!

Тајна
женска
тачка

Да ли су научници,
након вишедеценијске 

потраге, открили
скровито испупчење
чије надраживање
код жена побуђује
излив необузданог 

сексуалног
задовољства?

Има ли је,
нема ли је?

►



ЕКОсофија

На су прот прет ход ним упо зо ре њи ма 
да се то пе, лед ни ци на Хи ма ла ји ма на-
ра ста ју. Да ли је то још јед на еко ло шка 
за блу да?

Но во про у ча ва ње опи са но је у чу ве-
ном ча со пи су „Неј чер” (оде љак за ге о на-
у ке). Иако се чи ни да се ве ко ви ма го ми-
ла ни лед ота па у по је ди ним под руч ји ма, 
у це ли ни се до га ђа обрат но. На ро чи то 
на пла ни ни Ка ра ко рум, ко ја се про те-
же дуж гра ни це Ин ди је и Па ки ста на, на-
гла ша ва Жи ли Гар дел са Уни вер зи те та у 
Гре но блу (Фран цу ска).

На Ка ра ко ру му је дру ги по ви си ни врх 
на све ту, К2, на ко јем се на ла зи го то-
во по ло ви на укуп не за пре ми не ле де ног 
пре кри ва ча нај ви шег пла нин ског вен ца 
на пла не ти – Хи ма ла ја. Ка ко су то на уч-
ни ци утвр ди ли?

Ко ри сти ли су са те лит ске сним ке, на-
чи ње не од 1999. до 2008. го ди не, го то-
во че твр ти не од укуп них гле че ра – око 
5.615 ква драт них ки ло ме та ра – да из-
ра чу на ју обим. На осно ву два уна пред 
осми шље на обра сца, про це ни ли су под 
ко јим  углом су се уз ди за ли (или спу шта-
ли) да би из ра чу на ли ко ли ко су се про те-
за ли. шта су от кри ли?

Лед ни ци су по сто ја ни, а има ју ћи у ви-
ду њи хов број, за кљу че но је да се уве ћа-
ва ју. На ра ста ње и опа да ње гле че ра за-
ви си, пре вас ход но, од ко ли чи не сне га и 
тем пе ра ту ре. Оста је не ја сно за што по-
ме ну ти ни су по че ли да се ота па ју, а јед-
но од об ја шње ња кри је се у по ра сту зим-
ских па да ви на. Пре ђа шњи про ра чу ни су 
ука зи ва ли да се због то пље ња ле да на 
Хи ма ла ји ма сва ке го ди не свет ска мо-
ра и оке а ни по диг ну за 0,04 ми ли ме тра. 
Узме ли се у об зир да се зби ва ња на Ка-
ра ко ру му од ви ја ју обр ну тим то ком, про-
це не се сни жа ва ју на 0,006 ми ли ме та ра 
го ди шње.                     Ми ха и ло Тер зин ски 

НИТ
Н А У К А / И Н Ф О Р М А Т И К А / Т Е Х Н О Л О Г И Ј А

ХИМАЛАЈИ СЕ (НЕ) ТОПЕ


