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Ма њаК вО Де ви Ди се из све
Ми ра – Ко ри сте ћи ма ла од сту па ња 
у зе мљи ној гра ви та ци ји, на уч ни ци су 
уста но ви ли „цр не тач ке” на ко ји ма ће 
не до ста ја ти пи ја ћа во да, чи ји су глав ни 
из во ри под зе мљом – од се вер не афри
ке, пре ко се вер не ин ди је и се ве ро и
сточ не Ки не до Ка ли фор ни је.

Дво јац са те ли та ста рих де вет го ди
на, ко ји су – реч ни ком љу ди – мо три ли 
је дан на дру ги, из ме рио је, нај тач ни је 
до са да, про ме не у си ли при вла че ња 

на ше пла не те. На осно ву то га је хи дро
ло ги ја пре тр пе ла из ме не, на ро чи то у 
де лу ко ји пра ти снаб де ва ње пи ја ћом 
во дом.

 и не са мо то: за па жа ју се све про ме
не у ве ли чи ни (и де бљи ни) ле да, сне га, 
ре ка, је зе ра, мо ра, вла жних под руч ја 
и под зем них из во ри шта. за по то ње се 
већ са да не ис кљу чу ју ра то ви ме ђу др
жа ва ма – ин ди је и Па ки ста на, ту ни са и 
Ли би је и изра е ла, јор да на, Ли ба на, си
ри је и Па ле сти не.     •
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стаНКО стОјиЉКОвић

Ни ко ла те сла је све ту про ре као бу дућ ност. и ср би ји, на рав
но. Наш и свет ски ве ли кан на ја вио је ин те гри са но ко ло и ин
тер нет. Чак и ко ри шће ње јо нос фе ре за пла не тар не ко му ни ка
ци је. Пре јед ног сто ле ћа ви део је да ље не го ве ћи на ов да шњих 
на уч ни ка са да!

Без на у ке не ма бу дућ но сти. Ни ср би ји. али на ша зе мља ула
же ма ње од тре ћи не про цен та дру штве ног бру то про из во да у 
на у ку. ако же ли у европ ску уни ју, мо ра ће до 2015. го ди не да 
упе то стру чи из два ја ња.

сва ки ди нар у на у ку се де се то стру ко (по је дин ци ка жу и ви ше 
пу та) опло ди! Ко да нас осми шља ва бу дућ ност ср би је? Ко пред
ви ђа шта ће би ти за де це ни јудве или ка сни је? Ни ко! Да, ни ко!

Ни јед на зва нич на уста но ва, ни јед но струч но удру же ње, ни јед
на гру па гра ђа на. Ко не зна ку да свет иде, ту ма ра ће пу тељ ци ма 
да би сти гао у бу дућ ност. 

у ср би ји ни је увек та ко би ло. све ти са ва је уда рио те ме ље др
жа ви, шко ли, ве ри, ле че њу... за то што је ви део да ље.

за вла да ви не не пи сме ног Ми ло ша Обре но ви ћа и ње го вих по
то ма ка нај бо љи ђа ци сла ти су да се шко лу ју у ино стра ним шко
ла ма. Ка да су се вра ти ли, уче ство ва ли су у осни ва њу ака де ми је 
на у ка, На род ног по зо ри шта, осна жи ли су ве ли ку шко лу, осно
ва ли пр ве ин сти ту те, уте ме љи ли но ве на уч не обла сти.

По сле Дру гог свет ског ра та, за ко му ни стич ког вре ме на, по
диг ну та је вин ча, уста но вље на Ма те ма тич ка гим на зи ја, основан 
институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, 
отво ре на ис тра жи вач ка ста ни ца у Пет ни ци и мно го то га. зна ли 
су (или је та ко из гле да ло) да се без ви со ко о бра зо ва них ни са мо 
ле вом, ка ко је ус хи ће но пе вао вла ди мир Ма ја ков ски, не мо же 
бр же ко ра ча ти у све тлу бу дућ ност. а пред вод ни ци су, бар у обе
ћа њи ма рад ном на ро ду, та мо хр ли ли.

за што ср би ја не ма ин сти тут или за ду жби ну за про у ча ва ње 
бу дућ но сти?

рет ко ће те сре сти (или јав но чу ти) обра зо ва не љу де ко ји су 
ма кар при стој но оба ве ште ни. Не ве ру је те? До бро, при у пи тај те  
их, а нај пре оне ко ји не си ла зе с ма лих екра на или но вин ских на
слов них стра ни ца, ко је су то че ти ри ча роб не ре чи бу дућ но сти.

На та чан од го вор ће те по при лич но мо ра ти да че ка те. Да по
мог не мо: на но, био, ин фо и ког но. све че ти ри се ти чу уса вр ша
ва ња и по бољ ша ња чо ве ко вих мо ћи – ум них и фи зич ких. На но 
за ви ру је у ато ме, био у ге не, ин фо у би то ве, а ког но у не у ро не. 
Да ли је, мо жда, тре ба ло да пи та мо Ни ко лу те слу?

србовати, 
будуће време

М
ртав уГаО

руби најбржи 
с рубиком

ру би нај бр же од свих ро бо та на све ту 
сла же ру би ко ву коц ку. Осми сли ли су га и 
из ра ди ли ше сто ри ца ви со ко шко ла ца са 
уни вер зи те та за тех но ло ги ју свин берн у 
Мел бур ну (аустра ли ја). за та кав под виг по
треб но је 10,69 се кун ди, укљу чу ју ћи вре ме 
сни ма ња по чет ног ста ња. Ка ко ру би ра ди? 

Нај пре ка ме ром сни ми 
свих шест не пра вил но 
рас по ре ђе них стра ни ца 
коц ке, а по том на ро чи тим 
ал го рит мом ре ши ка ко да 
на сва кој пра вил но по ре ђа 
све коц ки це да сва ка стра
ни ца бу де у јед ној бо ји. Да
кле, то је сво је вр сни спој 
бр зог ком пју тер ског опа жа ња 
(ви зи ја), про гра ма за бр зо из ра чу

на ва ње и угра ђе не кон тро
ле за из у зет но тач но над
гле да ње ро бо то вих по кре та 
у ствар ном вре ме ну. Прет
ход ни ре кор дер био је ро бот 
Кју би на тор (18,2 се кун де).

Људ ске ру ке пот по мог ну
те мо згом и да ље су не до
сти жне – Фе ликс Цем дегс 

сло жио је ове го ди не ру би ко ву 
коц ку (3 х 3 х 3) за 6,24 се кун де.

Међу јавом (сном)
аЛХеМија ДуХа
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Ле те ћи ра НаЦ – ви ну ти се с рук са
ком на ле ђи ма у ви си ну ни је ла ко из во дљи
во. али то је већ про ве ре но на Но вом зе лан
ду, ка да је вла сник ком па ни је ко ја из ра ђу је 
„ран че ве на мла зни по гон”, Глен Мар тин, по
слао је дан без ико га, чак, 1.500 ме та ра увис. 
Па да ју ћи на траг, до сти гао је бр зи ну и од 25,2 
ки ло ме та ра на сат.

уз ди за ње и спу шта ње нео бич не на пра ве 
пра ће но је из хе ли коп те ра. Прет ход на нај ве
ћа ви си на из но си ла је сто пу та ма ња – 15 ме
та ра, али је „ле те ћи ра нац” но сио чо ве ка.

Па ре ње На ве Ли КО – Љу бав не зна 
за гра ни це, чак и ка да је ве ли ка. у фи зич
ком сми слу. Ка ко то зна мо?

ис тра жи ва чи са уни вер зи те та Мак ма стер 
у Ха мил то ну (Ка на да) уста но ви ли су да су се 
ко сма ти ма му ти и огром ни сло но ви че сто 
па ри ли, иако не при па да ју ис тој вр сти. Пр
ви су иш че зли пре око 10.000 го ди на, ма
да су ома њи оп ста ли до пре 3.700 го ди на 
на вран ге ло вом остр ву у арк тич ком оке а ну. 
и то је пот кре пље но из у ча ва њем про на ђе
не ма мут ске ДНК из кљо ва, ко сти ју и зу ба, 
ста ре при бли жно 11.000 го ди на. По све му 
су де ћи, то је об ја шње ње за што су се по је ди
ни узор ци по сво јим од ли ка ма на ла зи ли на 
сре до кра ћи из ме ђу ма му та и сло но ва, што је 
пот кре пље но про у ча ва њем оста та ка.

Цр вић из Па КЛа – Да ли сте се ика да 
за пи та ли ко ли ко да ле ко црв мо же да стиг
не? Пре ма нај но ви јем на ла зу, об ја вље ном у 
ча со пи су „Неј чер”, ки ло ме тар и 800 ме та ра. 
али не у рав ни ни, већ у ду би ну.

ви ше ће лиј ско ство рењ це ми ну лих да на из
не то је на по вр ши ну, и од мах му је на де ну то 
по е тич но име – Ме фи сто (Ha li cep ha lo bus mep
hi sto), у част Фа у сто вог де мо на.

Оста ће упам ћен као „цр вић из па кла” (још 
ни је дан ни је на ђен у ра ју). та лис Он стот, са 
уни вер зи те та Прин стон, ко ји са са рад ни ци ма 
де це ни ју и по тра га за под зем ним жи во том, 
спу стио се у ве о ма ду бо ке руд ни ке у ју жној 
афри ци. Го ди не 2008. от кри ли су на 1.800 ме
та ра ис под мор ског дна јед но ће лиј ске ор га ни
зме ко ји су под но си ли тем пе ра ту ру од 60 до 
110 Цел зи ју со вих сте пе ни.

На ви шој су се, мо гло би се ре ћи, ку ва ли.
али про на ћи ви ше ће лиј ску жи во ти њи цу, ду

гач ку по ла ми ли ме тра, са свим је не што дру
го: цр вић су увла чи у ма ле не пу ко ти не, на то
пље не во дом, по врх при ле пље них бак те ри ја. 

Да би до ство рењ це та до пр ли, ис тра жи ва чи 
су узи ма ли узор ке во де из уду бље ња 3,6 ки
ло ме та ра ду бо ких. и на и шли су на про го ње ну 
жи вуљ ку, иако ни су зна ли да је тра же. На жи
вог ваљ ка стог цр ви ћа (не ма то да) ко ји се раз
мно жа вао не сек су ал ним пу тем. Хе миј ским ис
пи ти ва њем уста но вље но је да во да у ко јој је 
оби та вао по ти че од пре 2900 го ди на! На по
вр ши ни, у во ди или тлу, ни су уочи ли ни ка кав 
траг по сто ја ња, што ука зу је да је то уро ђе ник 
с ве ли ких ду би на.

за што се на се лио на бак те ри ја ма? за то да 
би сво јом ма ју шном си саљ ком уси са вао свој 
сва ко днев ни оброк.

Нај но ви је от кри ће охра бру је на уч ни ке да – 
ка да бу де при ли ке – ви ше ће лиј ске об ли ке жи
вог све та по тра же на дру гим пла не та ма, а нај
пре на Мар су.     •
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Цвр чак и ја ја
Не ма му шкар ца ко ји му не би по за ви део! 
На че му? На му шком укра су ко ји се ни ка
да не ус пра вља. На до њем де лу, да кле. Ма
ле ни цвр чак има нај ве ћа ја ја на све ту, сра
змер но сво јем те лу. а то је, чак, 11 од сто 
укуп не ма се ин сек та! зна ли се че му то 
слу жи? Ка ко да не: за хва љу ју ћи то ме, ска
ку та ви зри ка вац очас оба ви по сао с ви ше 
жен ки у ни зу. Ка да би сте исте ме ре при ме

ни ли на чо ве ка, ис по ста ви ло би се да је то 
то вар од шест ке са ше ће ра!

странци бољи 
американци
Куда иде америка? у светлу будућности, као 
и србија. с малом разликом: чак 70 одсто 
деце која су у саД стигла у финале такми
чења из науке и математике су пореклом 

из досељеничких породица! српска су без 
премца и код куће и у свету, али зато листом 
одлазе у иностранство. и у томе се разли
кујемо. На супротној обали атлантског океа
на је бржебоље установљено да насељени
ци подстичу своју децу на мукотрпно учење 
и доказивање. иако тек 12 посто садашњих 
американаца потиче из других земаља, чак 
70 одсто њихових потомака (највише из 
Кине и индије) доспело у завршни део над
метања које је организовао „интел”.

Ограничено једење
Ба ри ја триј ска опе ра ци ја, ко јом се хи

рур шки огра ни чи спо соб ност па ци јен та да 
уно си хра ну, мо же де ло ва ти као лак на чин 
за ре ше ње про бле ма с ви шком те ле сне те
жи не? Код па ци је на та ко ји су про шли ову 
опе ра ци ју бо љи је над зор ни воа глу ко зе 
не го код оних ко ји су смр ша ли др же ћи ди
је ту, чак и ка да се во ди ра чу на о из но су из
гу бље не ма се.

Међу јавом (сном)

ХОМО иЛи ХетерО? сЛушај – Хо
мо или хе те ро, пи та ње је сад? Дан ског прин
ца Ха мле та то ни је ни ма ло ти шта ло, али је 
да на шње на уч ни ке за о ку пи ло. Ка ко да на 
пр ви по глед по го де ко је ко? јед но став но: 
ослу шку ју ћи не чи ји го вор у ко јем се скри ва ју 
на го ве шта ји не чи је пол не скло но сти.

Ка да љу ди чу ју не ко га ка ко го во ри и по го
де да је геј, и не зна ју ћи ослу шку ју из го вор 
са мо гла сни ка. у не ко ли ко ра ни јих ис тра жи
ва ња на уч ни ци су сни ми ли ду го ка зи ва ње и 
јед них и дру гих, а по сле пре слу ша ва ња при
лич но по у зда но су од ре ди ли хо мо сек су ал це.

Пси хо лог ерик треј си, с Др жав ног уни вер
зи те та Оха јо, од лу чио је да од го нет не ко ли
ко је нај ма ње ин фор ма ци ја нео п ход но да би 
се из го во ра се хва ти ло ко је геј. све уче сни
ке ко је је сни мио (36), а то су би ли сту ден ти 
до бро вољ ци, раз вр стао је ле стви ци од 1 до 
7. Нај ни жа вред ност је зна чи ла да ни је, а нај

ви ша да је сте. су штин ски на го ве штај да је 
не ко хо мо сек су а лац скри вао се у из го во ру 
са моглса ни ка. Ка ко? та кви го вор ни ци су их 
из го ва ра ли ду же и кре шта ви је.

ДОсЛОвЦе Осећа БуКу – већ го ди
ну и по да на 36го ди шња аме ри кан ка, ко ја 
je пре тр пе ла мо жда ни удар, до слов це осе
ћа бу ку. и то је по твр дио не у ро на уч ник то ни 
ро са си ти ко ле џа у њу јор ку ко ји је на сним
ци ма мо зга до тич не же не уочио по ве ћа ње 
бро ја ве за из ме ђу слу шног под руч ја и со ма
то сен зор ног под руч ја. у су шти ни, на чи њен је 
спој из ме ђу чу ла слу ха и осе ћа ја до ди ра.

Прет ход на ис тра жи ва ња у саД и изра е лу 
на го ве сти ла су да је ухо ево лу и ра ло из ко же 
за по тре бе ра за зна ва ња и раш чла ња ва ња 
та на ни јих ти тра ја (фре квен ци ја). По је дин ци 
са уоби ча је ним слу хом су спо соб ни ји да пре
по зна ју слаб звук, уко ли ко је пра ћен сла ба
шним тре пе ре њем ко же.

ГЛаД је Цр ве Не БО је – Ка ко год се то 
не ко ме чи ни ло, глад је цр ве не бо је. Не ве ру
је те? ис цр та на је кар та све та на ко јој су до
ча ра не по губ не по сле ди це кли мат ских про
ме на, од ко јих ће нај ви ше па ти ти и стра да ти 
жи те љи, пре те жно ма ли ша ни, у ју жној афри
ци, ин ди ји и ју го и сточ ној ази ји. у „вру ћим 
тач ка ма” (осен че ним цр ве но) по ја ви ће се 
ми ли о ни но вих глад них уста.

све оп ште ото пље ње ути сну ће свој „жиг 
стра да ња” у мно гим кра је ви ма на ше пла
не те. На уч ни ци су упо ре ди ли дво ја ке по
дат ке: ме ру по у зда но сти оп скр бе хра ном и 
осе тљи ве кли мат ске пре де ле до 2050. го
ди не. Чим су их пре кло пи ли, ис пли ва ла је 
ма па ве ли ке људ ске не сре ће. сле де ћи на 
уда ру че твр тог ја ха ча апо ка лип се су Мек си
ко, се ве ро и сточ ни де ло ви Бра зи ла, ју жна и 
за пад на афри ка, по го ђе них мањ ком пи ја ће 
во де, ви шком вре лих да на, обил ним па да
ви на ма или ду гом су шом, про ме ном тра ја
ња раз до бља га је ња би ља ка (до ња гра ни ца 
је 120 да на).

ју жна афри ка (об у хва та На ми би ју, ан го
лу, зам би ју, Бо цва ну и Мо зам бик и ју жну 
афри ку) из у зет но је из ло же на пред сто је
ћим не да ћа ма, али су под јед на ко под ло

жни и се ве ро и сточ на под руч ја Бра зи ла, 
Мек си ко, Па ки стан, ин ди ја и ав га ни стан. 
се вер на афри ка, на про тив, ни је на ро чи то 
угро же на. из све га про ис ти че про це на да ће 
хра на у сле де ћих 18 го ди на по ску пе ти за 70 
до 90 од сто.

сиЛа ОД ДесетиНа НуЛа – али са 
то ни је ни ви де ла, ни до жи ве ла у зе мљи. зар 
је уза луд та мо ишла?

Фи зи ча ри су до се гли но ву гра ни цу у осе
тљи во сти ме ре ња – јок то њутн. зна те ли ко
ли ко је си ћу шно? јок то је, на и ме, ква дри ли
о ни ти де лић не че га (1024 или број у ко јем су 
иза 10 на ни за не, чак, 24 ну ле)! До бро сте 
про чи та ли. то лиц ну си лу су из ме ри ли на 
уни вер зи те ту сид неј (аустра ли ја).

ру ко во ди лац по ду хва та др Мајкл Бир чук 
по ка зао је да је мо гу ће ис ко ри сти ти узап ће
не атом ске јо не као из у зет но осе тљи ве де
тек то ре си ле и елек тро маг нет ског по ља. и 
за бе ле жио је да си ла из но си не што ма ње 
од јок то њут на, што је ква дри ли о ни ти де лић 
основ не је ди ни це њутн (на зва не у сла ву иса
ка њут на). Ко ли ко је то?

Ми ли он ми ли о на ми ли јар ди сла би је од си
ле ко јом пер це при ти ска по вр шну сто ла. Не 
ве ру је те? а са мо ме ре ње је је хи ља ду пу та 
та на ни је и осе тљи ви је од ма ко јег до са да.

По ме ну ти по сту пак омо гу ћи ће да се ме ре 
по је ди не ма ју шне на но че сти це са ста вље не 
од ту це та ато ма или си ћу шно елек трич но по
ље у на е лек три са ним на но ма те ри ја ли ма.

спра ва ко јом су то из ве ли са сто ја ла се од 
око 60 за ро бље них бе ри ли ју мо вих ато ма, 
а у сво је вр сну клоп ку су, уз упо тре бу елек
трич ног или маг нет ског по ља, уба ци ва не на
е лек три са не че сти це. сва ки по ме рај, ма кар 
нај ма њи, сни мљен је по мо ћу осе тљи вог ла
сер ског сно па.

Нај Ма њи траН зи стОр – тран зи
стор од јед ног елек тро на, зар се и то мо же? 
Не дав но су га на пра ви ли на уни вер зи те ту 
Пит сбург (саД), у преч ни ку до сти же је дан и 
по на но ме тар. (На но ме тар је ми ли о ни ти де
лић ми ли ме тра). али да би оба вљао за ми
шље ни за да так, при до да ју се је дан или два 
елек тро на. Ни у та ко си ћу шном цар ству ни

је по жељ но би ти уса мљен. упра во то ли ко 
ума њи ва ње ути ре пут ши ро кој ле пе зи мо гу
ћих при ме на за из ра чу на ва ње – од из у зет
но гу стог па ко ва ња ме мо ри је до квант них 
про це со ра, ко ји ма се пред ска зу ју го то во 
не за ми сли ви учин ци (са вла да ва ње чу де
сно сло же них про бле ма, на ко је би сви са
да шњи ком пју те ри ва ља ло да утро ше ми ли
јар де го ди на)! у са мом сре ди шту на ла зи се 
сво је вр сно ве штач ко острв це од строн ци
јумти та ни та, на ко је се по ре ђа ју нај ви ше два 
елек тро на.

ДисКаЛКуЛија КаО ДисЛеКсија 
– уче ни ци ко ји с му ком  ра чу на ју па те од слич
ног не у ро ког ни тив ног по ре ме ћа ја као они ко ји 
те шко чи та ју. Ма те ма тич ка дис лек си ја се зо
ве – дис кал ку ли ја.

Дру гим ре чи ма, оне мо гу ће ни су да усва
ја ју основ не ну ме рич ке и арит ме тич ке пој
мо ве. са овом не во љом рве се, от при ли
ке, исто то ли ко љу ди као и са дис лек си јом, 
иако је она уве ли ко за по ста вље на. Про це
њу је се, на и ме, да је дис лек си јом по го ђе

но се дам од сто ста нов ни штва. с дис кал ку
ли јом се љу ди ра ђа ју, као и са дис лек си јом, 
што упу ћу је на за кљу чак да је у она у мно гим 
или ве ћи ни слу ча је ва на след на. али на уч ни
ци још ни су от кри ли ко ји су ге ни за то од го
вор ни. Ка ко се по ме ну та смет ња нај че шће 
ис по ља ва?

Ка да та квог по је дин ца пи та те ко ја је кар та 
ја ча – „пе ти ца” или „осми ца” – он ће по че ти 
да пре бро ја ва озна ке (сим бо ле) на сва кој по
на о соб. ако за тра жи те да „осми цу” уба ци по 
ре до сле ду из ме ђу „трој ке” и „де вет ке”, он 
ће из бро ја ти све озна ке да би од ре дио где 
да је ста ви. и та ко ре дом.

еНер Гет сКи На Пи Ци Ни су за Де
Цу – ене гр гет ски на пи ци ни су за нај мла ђе за
то што су за чи ње ни ко фе и ном и ра зним биљ
ним до да ци ма с под сти чу ћим де ло ва њем. 
На уч ни ци их, сто га, не пре по ру чу ју ни ма ли
ша ни ма, ни ма ло лет ни ци ма.

упо зо ре ње је об де ло да ље но на кон по
дрб них про у ча ва ња и об ја вље них на уч них и 
струч них чла на ка. и ро ди те љи и члан ко пи

сци би мо ра ли да раз ли ку ју енер гет ске („ред 
бул”, „чу до ви ште” и дру ги) од на пи та ка за 
спор ти сте („га е те рајд”, „па у е рајд” и слич ни. 
По то њи се, ина че, пре по ру чу ју мла ди ма ко ји 
мо ра ју, по сле на пор ног ве жба ња, да на до ме
сте елек тро ли те. и то је ве о ма ма ли број по
је ди на ца. што се де це ти че, са ве ту је се, чак, 
оба зри во и огра ни че но пи је ње воћ них со ко
ва и мле ка (и млеч них на пи та ка), за то што се 
у ор га ни зму на го ми ла ва ју су ви шне ка ло ри је. 
а нај мла ђи су иона ко под ло жни пре ко мер
ном го је њу.

КО Ли Ки је иН тер Нет? – Ко ли ки је, у 
ства ри, ин тер нет? Ни из да ле ка ве ли ки као 
што ће би ти 2015. го ди не. а шта ка жу пред ви
ђа ња? сва ког са та кроз свет ску ра чу нар ску 
мре жу про стру ји до вољ но по да та ка да би сте 
мо гли да их сни ми те на, чак, се дам ми ли о на 
дивиди ја. за че ти ри го ди не про ток ће се уче
тво ро стру чи ти!

Ком па ни ја „Ци ско” ко ја сва ке го ди не об
ја вљу је про це не, на го ве шћу је да ће 2015. са
мо ве бом ко ла ти 966 ег за бај та ин фор ма ци
ја – што је за 200 ви ше не го у го ди ни ко ја јој 
прет хо ди. а то је ви ше од ко ли чи не мре жне 
(on li ne) раз ме не у 2010. го ди ни.

Ко ли ко је је дан ег за бајт?
то је 1.000.000.000.000.000.000 бај то ва 

(ми ли јар ду ми ли јар ди). Ка ко је сво је вре ме но 
про це ње но на уни вер зи те ту Бер кли, „све ре

чи ко је су ика да љу ди из го во ри ли” мо гле би 
да се ускла ди ште у пет ег за бај то ва, али ни
ка ко у пи са ном об ли ку.

Чак 87 од сто тог че тво ро стру ког уве ћа ња 
по ти ца ће из до ма ћин ста ва, од че га 61 по сто 
за по тре бе ви деа на зах тев.     •
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слич ност у ДНК из ме ђу чо ве ка и шим пан за је 96 од сто.из у ми ра ње је је дан од глав них ме ха ни за ма ево лу ци је., ,
Н

и
те

рв
ју

стаНКО стОјиЉКОвић

у ко јој ме ри ево лу ци ју под сти чу кли
мат ске про ме не? На ово пи та ње мо рам, 
нај пре, на чел но да од го во рим. На и ме, 
сва жи ва ство ре ња ин тер а гу ју с при ро
дом што под ра зу ме ва ком би на ци ју зе
мље, ат мос фе ре и оке а на или, друк чи је 
ре че но, пред ста вља на шу укуп ну жи
вот ну сре ди ну. Ка ко се си стем при ро да 
ме њао вре ме ном, по је ди нач не вр сте су 
од го ва ра ле на те про ме не на раз ли чи
те на чи не. у по је ди ним слу ча је ви ма од
ре ђе не вр сте су се по ме ра ле ка дру гим 
ста ни шти ма, у дру гим су оста ле ту где су 
за те че не и адап ти ра ле се на про ме ње не 
усло ве што је, опет до ве ло и до ства ра ња 
но вих вр ста, а у тре ћим су по је ди не јед
но став но из у мр ле.

убр за ва ли она свој ко рак, ка ко по је
дин ци сма тра ју? из у ми ра ње је је дан од 
глав них ме ха ни за ма ево лу ци је. При род
на се лек ци ја је про цес по ко ме пре жи
вља ва ју она ство ре ња ко ја су уна пред 
спо соб на за бо љу адап та ци ју или, пак, 
из у ми ру уко ли ко то ни су. Пре ма то ме, 
из у ми ра ње је по треб но да ис ко ре ни све 
оне ор га ни зме ко ји су ма ње ефи ка сни 
да би оста ви ли ме сто за ефи ка сни је. из
у ми ра ње ни је са мо огра ни че но кли мат
ским про ме на ма. Кли мат ске про ме не су 
нај че шћи узрок из у ми ра њу, Ми лан ко
ви ћев ефе кат, на при мер. то мо же да бу
де и по сле ди ца уда ра асте ро и да, ве ли ких 
вул кан ских еруп ци ја, кон ти нен тал них 
по ме ра ња.

је ли то је ди на при род на си ла ко ја све 
вр сте те ра да се ме ђу со бом над ме ћу и 

при ла го ђа ва ју око ли ни? Не. уво ђе њем 
но вих вр ста, што је слу чај у на шој но
ви јој исто ри ји. На при мер, ако се не ки 
ин сект ко ји се хра ни на ли шћу са свим 
слу чај но пре не се с јед ног кон ти нен та 
на дру ги и још ни је сте као свог при род
ног гра бљив ца (пре да то ра) на том ме
сту, он ће се раз мно жа ва ти и ого ле ти др
ве ће док не ки дру ги не изу мру од гла ди. 
Да кле, уни шта ва ње не ког из во ра хра не 
је дан је од ме ха ни за ма при род не се лек
ци је.

Да ли је ход ево лу ци је не по вра тан 
или је, мо жда, у не ким из у зе ци ма по
вра тан, као што су не дав но об ја ви ли 
аме рич ки на уч ни ци из у ча ва ју ћи бак

те ри је? ево лу ци ја је про цес ко ји је не
по вра тан. су шти на ево лу ци о ног про
це са је сте чи ње ни ца да не ке осо би не с 
по зи тив ним од ра зом на пре жи вља ва
ње има ју тен ден ци ју да те осо би не пре
не су на сле де ће ге не ра ци је. ево лу ци ја 
са ма по се би је по сте пе на про ме на ге
ном ског пу ла не ке вр сте то ком број них 
ге не ра ци ја.

Мо жда би би ло бо ље по ста ви ти пи та
ње да ли не ка вр ста мо же да се „по вра
ти” на ста ње ко је је „ма ње ево лу и ра ло”. 
Гру па ис тра жи ва ча Џе фа Го ра у Ма са
чу сет ском ин сти ту ту за тех но ло ги ју 
(саД) пи та ла се да ли не ка бак те ри ја ко
ја је ево лу и ра ла у ре зи стент ну на ан ти
би о тик „це фо так сим” мо же да из гу би ту 

Дарвина нећемо
срести у рају

суштинска поука јесте: настављамо да еволуирамо, биологија човека 
мења са културом. На који начин ће то убудуће да се усмерава, 

видећемо. Није спорно да су људи јединствени у животињском свету, 
каже проф. др владимир Глишин, оснивач института за молекуларну 

генетику и генетичко инжењерство у Београду

ре зи стент ност ако се ста ви у не ку но ву 
сре ди ну у ко јој та осо би на ви ше ни је по
треб на за ње но пре жи вља ва ње. По зна
то је већ одав но да ако се не ко ге ном ско 
ста ње раз ли ку је са мо за јед ну му та ци ју, 
он да до ре вер зи је мо же да до ђе. то већ 
одав но пре да је мо сту ден ти ма. Ме ђу тим, 
ако се број му та ци ја по ве ћа ва у не ком 
ге но му, у слу ча ју ис пи ти ва них бак те ри ја 
на Митију ка да је број му та ци ја по ве
ћан на ви ше од че ти ри, та ста ња су ире
вер зи бил на!

за што још не ма до ка за за пр ви ис ко
рак жи во та из не жи во та? Ка кав је не
из бе жно он мо рао да бу де? Од дру ге 
по ло ви не про шлог ве ка на сто ти не ла
бо ра то риј ских екс пе ри ме на та по ка за ло 
је да су зе мљи на нај јед но став ни ја хе миј
ска је ди ње ња, укљу чу ју ћи во ду и вул кан
ске га со ве, мо гла ме ђу соб но да ре а гу ју 
ства ра ју ћи мно ге мо ле ку лар не гра див не 
еле мен те жи во та – про те и не, ДНК, рНК 
и ће лиј ске мем бра не. Ме те о ри ти, та ко
ђе, са др же не ке од ових хе миј ских гра
див них еле ме на та.

Да би се уоп ште жи вот за чео, мо ра ју да 
се пре кло пе три пред у сло ва. Пр во, мо
ра да се ску пе на истом ме сту гру пе мо
ле ку ла ко је мо гу да се са мо ре про ду ку ју. 
Дру го, ко пи је ових мо ле кул ских ску пи
на мо ра ју да бу ду спо соб не да ис ка зу је 
ва ри ја ци је, та ко да би не ки од њих ис ко
ри сти ли пред ност ко ри шће ња ре сур са и 
одо ле ли иза зо ви ма око ли не. тре ће, ва
ри ја ци је мо ра ју да бу ду на сле ди ве да би 
се не ки од ва ри је те та број ча но по ве ћа ли 
под по вољ ним усло ви ма око ли не.

је дан од по след њих успе ха на том пла
ну је, упра во, об ја вљен у ча со пи су „са
јенс” у апри лу. та ко је Фи ли пу Хо ли ге

ру са са рад ни ци ма на Митију ус пе ло 
да у ла бо ра то риј ским усло ви ма оства ри 
„ри бо зим ка та ли зо ва ну тран скрип ци ју 
јед ног ак тив ног ри бо зи ма ду жи не 95 ну
кле о ти да”. Ка да се опи са ни ре зул тат са
да пре ве де на ра зу мљи ви ји је зик, он да је 
упра во то би ло за до во ља ва ње го ре по ме
ну та три пред у сло ва да се жи вот зач не. 
са свим је бли зу па ме ти да је жи вот на 
зе мљи за чет као „рНК свет”, а то зна чи 
да смо сви ми по том ци „при мор ди јал
ног рНК ге но ма”!

По сто ји ли убе дљи во ту ма че ње за кам
бриј ску екс пло зи ју ви ше ће лиј ског 
жи во та? Фа сци ни ра ју ћа чи ње ни ца 
кам бриј ске екс пло зи је је сте ње на прет
по ста вље на бр зи на од све га 10 ми ли о
на го ди на. На осно ву то га ни је да ле ко 
од па ме ти да су се ге ном ске сло же но сти 
мо ра ле од и гра ти мно го ра ни је, мо жда 
то ком ми ли јар ду го ди на пре не го што се 
то ис ка за ло као мор фо ло шка (фе но тип
ска) ра зно вр сност у кам бриј ској екс пло
зи ји. Про те клих го ди на утвр ђе но је да се 
ге ном ска сло же ност од ви ја на не ко ли ко 
раз ли чи тих на чи на, укљу чу ју ћи удво
стру ча ва ње и де ле ци је ге на, ген ске ка
ска де и, у сло же ни јим ор га ни зми ма, чи
та ве хро мо зо ме.

Ге ном ски ди вер зи тет је, да бо ме, она 
суп стан ца, ма те ри јал ни суб страт на ко
јем се од ви ја при род на се лек ци ја. ве ћи 
број и сло же ност жи вот них сре ди на и 
еко си сте ма обез бе ђу је и мно го број ни
је се лек тив не при ти ске ко ји ма се он да 
умно жа ва ју бла го твор не му та ци је (ге
но ти пи) уну тар по пу ла ци ја, од стра њу ју 
(чи сте) штет не му та ци је и ускла ђу ју ге
но ми на мак си мал ну при ла го дљи вост. 
Да бо ме, ова кве ге ном ске при ла го дљи

во сти су раз ли чи те у раз ли чи тим еко си
сте ми ма. Ми слим да је у овом мо мен ту 
то нај ра ци о нал ни је об ја шње ње тзв. кам
бриј ске екс пло зи је.

Пра ви ли при ро да ско ко ве у ме ња њу 
жи ве тва ри или их не пра ви? По сте
пе ност не зна чи и кон стант ну бр зи ну 
про ме не. то мо же да из гле да на пр ви 
по глед, али при ме ри ме га е во лу ци је с 
ве ли ким ско ко ви ма мо гу да бу ду по
сле ди ца не ве ли ких про ме на у, ре ци мо, 
кон трол ним еле мен ти ма ге но ма, али са 
зна чај ним по сле ди ца ма на од ра сли ор
га ни зам. у ге но ми ма по сто је тзв. тран
спо зо ни, вр ста мо бил них ге нет ских 
еле ме на та. тран спо зо ни мо гу да ство
ре зна чај не фе но тип ске му та ци је и да 
бит но про ме не ве ли чи ну ге но ма. јед на 
од мно гих њи хо вих уло га је сте уче шће 
у ства ра њу иму ног си сте ма код кич ме
ња ка. та ко зва на в(Д)ј ре ком би на ци ја у 
сва ком од нас функ ци о ни ше на прин ци
пу слич ном тран спо зо ни ма.

По сто је и дру ги мо гу ћи ге ном ски ме
ха ни зми и за је дан и за дру ги на чин 
ме ња ња жи вих ство ре ња. та ко не што, 
што ми зо ве мо тран сфор ма ци јом, је сте 
по сле ди ца ге ном ске про ме не у да тој 
ће ли ји на ста ле ап сор бо ва њем и ис ка
зи ва њем спо ља уне тог ге нет ског ма те
ри ја ла, би ло да је у пи та њу ДНК би ло 
рНК. за тим тран сдук ци јом, про це сом 
при ко ме се не ка бак те риј ска ДНК пре
но си из јед не у дру гу бак те ри ју пу тем 
век то ра бак те риј ског ви ру са, бак те ри
о фа га. Да ље, бак те риј ска кон ју га ци ја је 
по сту пак ка да две бак те ри је раз ме њу ју 
ге нет ски ма те ри јал ди рект ним до ди ром 
две ће ли је.

По сто је још не ки при род ни ме ха ни
зми тзв. хо ри зон тал ног пре но са. све у 
све му, од го вор на пи та ње: мо же и јед но 
и дру го.

шта зна чи ис каз да је чо век 99 од сто 
мај му на? украт ко, то ни је тач но. Ма да се 
ра ни је твр ди ло да љу ди и шим пан зе са др
же у свом ге но му ДНК са 98,5 од сто слич
но сти. за ову број ку је не дав но на ђе но да 
је не тач на. Но ви ја ис тра жи ва ња су обе ло
да ни ла да је слич ност у ДНК из ме ђу чо
ве ка и шим пан за от при ли ке 96 од сто.

Да бо ме, фи ни де та љи за ви се од то га 
ко ји је спе ци фич ни хро мо зом у пи та њу. 
из ме ђу јед них хро мо зо ма раз ли ке су вр
ло зна чај не, док су дру ги ско ро иден тич
ни. На ро чи то хро мо зо ми с ред ним бро
јем 18 ис ти чу се сво јом иден тич но шћу. 
Ме ђу тим, оста ли су вр ло раз ли чи ти, а 
ов де се по то ме из два ја ју хро мо зо ми 4, 
9, 12, 21 и Y (ип си лон).

владимир Глишин

►
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ево не ких по себ них при ме ра раз ли
чи то сти:

1) Љу ди има ју укуп но 23 па ра хро мо
зо ма, а шим пан зе 24 
2) шим пан зе и дру ги чо ве ко ли ки мај му
ни има ју те ло ме ре ду ге око 23 ки ло ба за, 
а код љу ди, ко ји су по ду жи ни је дин стве
ни ме ђу при ма ти ма, све га 10 ки ло ба за.

3) ип си лон (Y) хро мо зом код шим
пан зе је ма њи не го код чо ве ка и са мо 60 
од сто ге на на овом хро мо зо му је слич но 
оном на Y хро мо зо му код чо ве ка.

ако смо ре кли да су шим пан зе и љу ди 
96 од сто иден тич ни на осно ву рас по ре да 
ба за, оста је отво ре но пи та ње ка ко то да 
шим пан зин ге ном са др жи де се ти ну ви
ше ДНК не го чо веч ји. Да ље, шим пан зе 
има ју ви ше ал фа гло бин ских ге на и ви
ше рх ге на крв них гру па, али ма ње тзв. 
алу се квен ци. за то бих ја био вр ло оба
зрив у ин тер пре та ци ји. Оста је основ на 
чи ње ни ца да, уко ли ко је ве ћа слич ност 
или бо ље ре че но иден тич ност у ре до сле
ду ба за у ге но му из ме ђу две вр сте, он да 
је ве ро ват но ћа уза јам не бли ске срод но
сти ве ћа.

Ко ли ко још ка ри ка не до ста је у лан цу 
на ших пре да ка? Не знам да ли ико мо
же на ово пи та ње пре ци зно да од го во ри.

Ка ко су про ме не на но га ма усло ви ле 
про ме не на ру ка ма, а не обрат но? Хо
мо са пи енс је од у век био дво но жац с до
ка зом да је пр ви при мат, аустра ло пи тек, 
пре че ти ри ми ли о на го ди на био већ дво
но жац. Да ли и ра ни је, не зна мо.

Огра ни че но или ис кљу чи во дво но
штво да је не кој вр сти не ко ли ко пред
но сти. Дво но штвом (не са мо код љу ди) 
по ди же се гла ва, што омо гу ћа ва ши ри и 
да љи по глед, а исто вре ме но и лак ше от
кри ва ње из во ра хра не или, пак, опа сно
сти. за тим лак ши пре лаз пре ко ре ка и 
при бли жа ва ње усти ма хра не ко ја је на 
ве ћој ви си ни.  

у ли те ра ту ри о ово те ми мо же да се 
на ђе да по сто ји, чак, 12 хи по те за о то ме 
ка ко и за што се дво но штво раз ви ло код 
чо ве ка. узи ма ју ћи све за јед но, ме ни се 
чи ни да је об ја шње ње Чар лса Дар ви на 
нај у вер љи ви је. та ко он ка же да „чо век 
ни је мо гао да до стиг не сво ју са да шњу 
до ми нант ну по зи ци ју у све ту без ко ри
шће ња ру ку, ко је су та ко из вр сно при
ла го ђе не да деј ству ју по по слу шно сти 
ње го ве во ље”. и ве ћи на го ре по ме ну тих 
под мо де ла за сно ва на је на овој ли ни ји 
ра су ђи ва ња. све у све му, ово је још је дан 
очи гле дан при мер при род не се лек ци је. 
Па и да нас ка же мо за не ко га ко је вешт у 
не ком ма ни пу ли са њу, ре ци мо, ако је до

бар за на тли ја или вир ту оз на не ком му
зич ком ин стру мен ту: има злат не ру ке.
има ли увер љи вих на ла за да чо век и 
да ље ево лу и ра? Ни је спор но да су љу ди 
је дин стве ни у жи во тињ ском све ту. упо
ре ђу ју ћи ге но ме љу ди из це лог све та, 
на уч ни ци мо гу да ви де ко ли ко се ме ђу
соб но раз ли ку је мо, пре ма то ме и ко ли ко 
смо ево лу и ра ли од вре ме на ка да смо се 
раз ви ли као по себ на би о ло шка вр ста.

Бо ја ко же је нај о чи глед ни ји при мер, 
али по сто је и дру ги. На при мер, ва ре ње 
лак то зе, млеч ног ше ће ра. Пре, от при
ли ке, 10.000 го ди на ка да су љу ди по че
ли да се ба ве по љо при вре дом ни ко ни је 
мо гао да је ва ри не ко ли ко го ди на по сле 
ро ђе ња. Да нас про це на то ле рант но сти 
на лак то зу у раз ли чи тим де ло ви ма све та 
пред ста вља кључ ре ше ња за раз ли чи те 
исто ри је по љо при вре де на зе мљи: док је 
99 од сто ира ца то ле рант но на лак то зу, 
до тле тај број у ју го и сточ ној ази ји из но
си све га пет од сто. раз лог?

у том де лу све та мле кар ство ни је тра
ди ци о нал на по љо при вред на гра на. 
Очи глед но је да на ше тех но ло ги је и ин
вен ци је ни су за у ста ви ле ево лу ци ју у про
шло сти. а ка кав је слу чај да нас? О то ме 
сам већ де ли мич но го во рио ра ни је, а ов
де бих до пу нио још јед ним при ме ром.

у шек спи ро во вре ме са мо јед но од 
три ен гле ска но во ро ђен че та до че ка ло 
би 21. го ди ну. све ове смр ти би ле су си
ро ви ма те ри јал за при род ну се лек ци ју, 
јер мно га од те де це су уми ра ла због ге
ном ског де фек та ко ји су но си ла со бом. а 
са да 99 од сто стиг не до 21. го ди не.

су штин ска по у ка је сте: на ста вља мо 
да ево лу и ра мо, би о ло ги ја чо ве ка ме ња 
са кул ту ром. На ко ји на чин ће то убу ду
ће да се усме ра ва, ви де ће мо. с об зи ром 
на то да се кул ту ра екс пло зив но убр за ва, 
за оче ки ва ње је да ће ево лу ци ја чо ве ка 
убр за но да се од ви ја. тек смо у сре ди ни 
овог про це са. Мно го бр же не го да су у 
пи та њу са мо си ро ве при род не си ле.

Мо же ли се ево лу ци ја пра ти ти у ге ни
ма са вре ме них љу ди? Ма ле раз ли ке 
на ве ћем бро ју ге на би ле су по кре тач
ка си ла за ево лу ци ју на шег из гле да (фе
но тип). сва ис тра жи ва ња на про јек ту 
1.000 ге но ма то су по твр ди ла. Пре ма 
то ме, ско ра шња ху ма на при ла го ђа ва
ња (адап та ци је) ни су се де ша ва ла пу тем 
јед не про ме не с ве ли ким ефек том, већ 
с про ме на ма на мно гим ме сти ма на на
шим ге но ми ма. Дру гим ре чи ма, про ме
не су за сно ва не на сло же ној ге ном ској 
ар хи тек ту ри. Пре ци зни је, та ис тра жи
ва ња по ка за ла су да је иден ти фи ко ва но 
ви ше од 2.000 ге на, от при ли ке 10 од сто 

на шег ге но ма, ко ји су уче ство ва ли у се
лек тив ном уда ља ва њу од на ших пре те
ча при ма та. 

Ку да стре ми ево лу ци ја? По ста вља ју 
ли на уч ни ци се би та кво пи та ње? Пр
во, ево лу ци је уоп ште или чо ве ка? ако 
је о чо ве ку реч, под се ти ћу да сам не што 
ра ни је на вео при мер суд би не де це у ен
гле ској. Ов де бих још до дао да ма сов на 
при ме на ван те ле сне оплод ње или ин
ку ба то ра у деч јим кли ни ка ма оста вља у 
„оп ти ца ју” ге но ме ко ји, ина че, ни ка да 
не би ли „у функ ци ји”. ту ви ше не ма при
род не се лек ци је. во ле ли ми то или не. 
Да ље, ди вље жи во ти ње ви ђа мо са мо на 
ску пим са фа ри ји ма и у зо о ло шким вр то
ви ма. ви ше од 80 од сто зе мљи ног ша ра 
пре кри ли смо биљ ка ма ко је на ма од го
ва ра ју, и то чак ге нет ски мо ди фи ко ва
ним! Пре ци зан од го вор је те шко да ти. 
Ме ђу тим, мо же да се од го во ри: Од са да 
на да ље „ево лу ци ја” по из бо ру чо ве ка.

При бо ја ва те ли се чо ве ко вог упли та ња 
у ево лу ци о на зби ва ња? зар то ни је дав
но по че ло? Мо же ли то ико за у ста ви ти? 
упли ће мо се, бар, 10.000 го ди на. Од у век 
смо се ме ђу со бом уби ја ли: Ка јин је убио 
аве ља, ве ро ват но не ком то ља гом, са да се 
то ра ди „на да љи ну”. Би ли смо не ста шни, 
па смо би ли уда вље ни, осим Но ја и ње
го вих нај бли жих и оно ма ло жи вог све
та што је ста ло у бар ку. а све то де ша ва ло 
се и пре „чо ве ко ве ево лу ци је”. Ме ђу тим, 
они ко ји ствар но зна ју о че му се ра ди и 
мо гу да на слу те, ре ал но да пред ви де мо
гу ће прав це ево лу ци је жи вог све та уоп
ште, тре ба ло би не где да сед ну и да чо ве
чан ству пре до че оп ци је. До бре или ло ше. 
али без упли та ња ве ро на у ке, суд њег да
на, прет ње па клом, ђа во ли ма, рај ским 
обе ћа њи ма. Лич но ми слим да се не мо же 
за у ста ви ти, али се не при бо ја вам.

 
Где је ме сто Чар лса Дар ви на у хра му 
на у ке, уз сва ува жа ва ња и оспо ра ва
ња? Ово је нај лак ши од го вор, ка да би 
сви би ли та ко ла ки! Пр ви и „нај пр ви ји”: 
не са мо што је дао на уч ни од го вор на 
јед но од нај фун да мен тал ни јих пи та ња 
ко ја су од пам ти ве ка ти шта ла чо ве чан
ство, већ је на шао нај ге ни јал ни ји за јед
нич ки име ни тељ вас ко ли ком, а та ко раз
ли чи том жи вом све ту. Не пре ва зи ђен, и 
не знам да ли ће икад би ти пре ва зи ђен! 
Оспо ра ва ју га са мо не зна ли це, ма да по 
кри те ри ју му пр вог бла жен ства Хри сто
вог: бла го си ро ма шни ма ду хом њи хо во 
цар ство је не бе ско. Чар лса Дар ви на не
ће мо сре сти у ра ју. До бро за рај, а још бо
ље за ње га.     •

Од са да на да ље „ево лу ци ја” по из бо ру чо ве ка.,

►

ПрОФ. Др зОраН раДОваНОвић

Пре осам го ди на је ен гле ски епи де
ми о лог Ник волд ус твр дио да би ре дов
но узи ма ње јед ног ле ка, тзв. по ли пи лу
ле, сма њи ло смрт ност од бо ле сти ср ца 
и крв них су до ва за не ве ро ват них ви ше 
од 80 од сто. Ком би на ци ју са сто ја ка са
др жа них у тој ма гич ној пи лу ли чи ни ле 
би сма ње не до зе три ле ка за сни жа ва ње 
крв ног при ти ска, јед ног за сни жа ва ње 
ни воа хо ле сте ро ла, аспи ри на и фол не 
ки се ли не. иде ја да се „ле че” це ле по
пу ла ци о не гру пе би ла је ко ли ко ори ги
нал на, то ли ко и кон тро верз на.

На ред не го ди не је вол дов ко ле га, 
Оскар Фран ко, ис ту пио с про тив пре дло
гом да је ре ше ње у тзв. по ли о бро ку, од но
сно по ли о бро ци ма, чи ме би се уми ра ње 
од истих бо ле сти сма њи ло за 76 про це на
та. На чин да се оства ри та кав ефе кат ви
ђен је у сва ко днев ном уно су, уме сто јед не 
пи лу ле, по 150 ми ли ли тра (јед на ча ша) 
ви на, 400 гра ма во ћа и по вр ћа, 100 гра ма 
цр не чо ко ла де, 68 гра ма ба де ма и 2,7 гра
ма бе лог лу ка, као и је де њу по 114 гра ма 
ри бе че ти ри пу та сед мич но.

Ма да за сно ва на на ком пли ко ва ним 
из ра чу на ва њи ма, оба пред ло га су пред
ста вља ла са мо те о рет ске спе ку ла ци је 
чи је је евен ту ал но при хва та ње за ви си ло 
од по твр де у прак си. Ду го је вла да ло за
тиш је, а то ком по след ње го ди недве из 
раз ли чи тих де ло ва све та сти жу из ве шта
ји о при ме ни по ли пи лу ле ко ја се, уз не
ка дру га сит на од сту па ња, по са ста ву од 
ори ги нал не сме се нај ви ше раз ли ку је из
о ста вља њем фол не ки се ли не.

Ме ди ка ли за ци ја дру штва
Нај да ље се оти шло у ин ди ји, где се у 

ис тра жи ва њу ма лог оби ма пр во по ка за
ло да је по ли пи лу ла, на зва на по ли кап, 

Храна вакцина
Најдаље се отишло у индији, где се у истраживању 

малог обима прво показало да је полипилула, названа 
поликап јер је имала облик капсуле, прихватљива за 

испитанике, ефикасна и безбедна. у току су прелиминарна 
истраживања и у три западноевропске земље. 

води ли то „пилули среће” за свакога?

из све та сти жу из ве шта ји о при ме ни по ли пи лу ле. ,►



10  ПОЛитиКа, 15. јуН 2011. ПОЛитиКа, 15 јуН 2011.  11Н А У К А / И Н Ф О Р М А Т И К А / Т Е Х Н О Л О Г И Ј А Н А У К А / И Н Ф О Р М А Т И К А / Т Е Х Н О Л О Г И Ј А

Чо век је, по сво јој при ро ди, склон лен ство ва њу и пре је да њу.,

М
О

Ж
ДаН

е БразДе

јер је има ла об лик кап су ле, при хва тљи ва 
за ис пи та ни ке, ефи ка сна и без бед на. са
да су у то ку пре ли ми нар на ис тра жи ва ња 
и у три за пад но е вроп ске зе мље.

тек пред сто је сту ди је ве ли ког оби ма 
ко ји ма би се про ве ри ле ко ри сти и евен
ту ал не ште те од ду го го ди шњег ко ри
шће ња по ли пи лу ле. тре ба од лу чи ти и 
ко га све об у хва ти ти овим трет ма ном. 
све осо бе од ре ђе ног уз ра ста, ре ци мо 
из над 45 или 55 го ди на, гра ђа не чи ји 
је ри зик обо ле ва ња ви сок или са мо жр
тве већ до ка за не бо ле сти ср ца и крв них 
су до ва? ту је и низ дру гих ди ле ма, на 
при мер ка ко ће ма сов но да ва ње пи лу ла 
ути ца ти на на чин (стил) жи во та, да ли 
за др жа ти аспи рин ко ји, уз сва сво ја до
бра деј ства, по ве ћа ва ри зик од же лу дач
ног кр ва ре ња итд.

По ста вља ју се, ме ђу тим, и мно го су
штин ски ја пи та ња ко ја да ле ко пре ва зи
ла зе окви ре ме ди ци не, са др жа ва ју ћи у 
се би, по ред со ци о ло шке, и фи ло зоф ску 
ди мен зи ју. Ку да то во ди? Не ће ли не ко
ме још па сти на ум да у ту сме су уба ци 
и дро гу, па да се ма сов ним ко ри шће њем 
„пи лу ла сре ће” из јед на чи мо са сво јим 
оту ђе ним да ле ким по том ци ма из 25. ве
ка, ка ко их је до ча рао Ол дус Хак сли?

Кри ти ча ри иде је о по ли пи лу ли опа
сност ви де у ме ди ка ли за ци ји чи та вог 
дру штва. Док тор волд је сво је вре ме
но на те опа ске од го ва рао да би оп ште 
при хва та ње пи лу ле по ста ло на чин жи
во та, ре ци мо по пут пра ња зу ба, а да 
је пра ва ме ди ка ли за ци ја ка да се љу ди 
под вр га ва ју ис пи ти ва њу ви си не крв ног 
при ти ска и хо ле сте ро ла, ети ке ти ра њу 
по ста вља њем ди јаг но за, след стве ном 
на ме та њу стал них кон трол них пре гле
да и ужи вља ва њу у уло гу па ци јен та. Он 
је свој изум ви део као це лис ход ну ме
ру пре до хра не обо ле ва ња, по пут вак
ци на ци је.

Го ја зно твор но окру же ње
Ни ко не спо ри да је хро нич ним бо ле

сни ци ма ко ри сни је це ло куп ни днев ни 
трет ман са же ти у јед ну та бле ту или кап
су лу, јер про пи си ва ње ни за ле ко ва, по
ред ви ших тро шко ва, во ди гре шка ма у 
при др жа ва њу од ре ђе ног ре жи ма, па ни
је ни ефек тив но, ни без бед но. Ме ђу тим, 
ка да је реч о здра вим осо ба ма, тра ди ци
о нал ни при ступ зах те ва про све ћи ва ње, 
а не кљу ка ње ле ко ви ма.

До бро је по зна то да нај зна чај ни ји 
узро ци смр ти, као што су бо ле сти ср ца 
и крв них су до ва, мно ге вр сте ра ка и ше
ћер на бо лест, де ле исте фак то ре ри зи ка. 
ели ми на ци јом пу ше ња, ис хра ном ка ква 

је уоби ча је на на ме ди те ран ским остр
ви ма, ве ћом фи зич ком ак тив но шћу и 
уме ре ним уно сом ал ко хо ла знат но би се 
про ду жио људ ски век. По ста вља се је ди
но пи та ње ка ко учи ни ти да ши ро ки сло
је ви ста нов ни штва при хва те здра ве на
чи не жи во та.

за ко ре ни те про ме не на ви ка и по на
ша ња нео п хо дан је за јед нич ки на пор, 
па се сма тра по себ но зна чај ним што је 
ово га апри ла ре пре зен та тив ни скуп о 
спре ча ва њу бо ле сти одр жан у Же не
ви, уз уче шће свет ске здрав стве не ор
га ни за ци је, свет ске фе де ра ци је за ср це, 
европ ског фуд бал ског удру же ња и Ме
ђу на род ног олим пиј ског ко ми те та. том 
при ли ком је из ра же но уве ре ње да би 

успе шним про ме на ма у це лом дру штву 
бо ле сти ср ца и крв них су до ва до 2050. 
го ди не мо гле да се све ду на ни во ко ји су 
има ле 1830. го ди не, што зна чи да се ели
ми ни шу као ва жан на род но здрав стве ни 
про блем.

Кон ста то ва но је и да је чо век, по сво
јој при ро ди, склон лен ство ва њу и пре
је да њу, па да мо ра да се из ме ни ње го во 
це ло куп но „го ја зно твор но окру же ње”. 
Ле ка ри, укљу чу ју ћи и кар ди о ло ге, то ме 
да ју раз о ча ра ва ју ће ма ли до при нос, јер 
су ори јен ти са ни на ле че ње, а не на узро
ке обо ле ва ња, па се де ша ва да су о њи
ма чак ма ње оба ве ште ни од сво јих па
ци је на та.

По зна то је да се про ме не крв ног при
ти ска и ни воа ма сти у кр ви уоча ва ју и 
пре пр вог ро ђен да на, а да се из ло же
ност фак то ри ма ри зи ка, по себ но ка да је 
реч о ис хра ни, ус по ста вља и учвр шћу је 
већ то ком пр ве три го ди не жи во та. Оту
да здрав стве ним про све ћи ва њем ва ља 
по себ но об у хва ти ти де цу и мла де, па је 
је дан од пра те ћих сим по зи ју ма ор га ни
зо ва ла европ ска фуд бал ска фе де ра ци ја, 

ука зу ју ћи на фуд бал као мо ти ва ци о ни 
чи ни лац за здра ву ис хра ну и фи зич ку 
ак тив ност.

Фуд бал ски клуб Ман че стер ју нај тед 
је та кав при ступ афир ми сао у ве ли кој 
Бри та ни ји, а то ис ку ство је већ пре не то 
и у мно ге европ ске зе мље. ути цај спор
та на од нос пре ма ду ван ском ди му убе
дљи во су по ка за ле Олим пиј ске игре у 
Пе кин гу 2008. го ди не ко је су про те кле у 
зна ку за бра не пу ше ња. ту ини ци ја ти ву 
сле ди ли су за тим дру ги ки не ски гра до
ви, по пут шан га ја.

На са стан ку у Же не ви ис так нут је зна
чај јо ге и му зи ке за игру, као опу шта
ју ћих и фи зич ки бла го твор них ак тив
но сти, а кри ти ко ва но је по ста вља ње 
атрак тив но об ли ко ва них и сјај них лиф
то ва на спрам ула за у згра де, док су сте
пе ни шта скрај ну та, ода ју ћи ути сак за
пу ште но сти због нео бра ђе ног бе то на и 
уста ја лог во ња. ре дак по зи ти ван при
мер пред ста вља ка над ски уни вер зи тет 
Мак ма стер, где је еле гант но, ши ро ко и 
све тло сте пе ни ште сме ште но цен трал
но, а са ње га се ви ди лифт ста кле них зи
до ва, у ко јем су про тив ни ци пе ша че ња 
из ло же ни пре зри вим по гле ди ма сво јих 
ко ле га.

Некоришћени бицикли
По нет оп штом ат мос фе ром, по ча сни 

го сту ју ћи пре да вач је по ста вио пи та ње 
за што уче сни ци ску па не би ста ја ли док 
слу ша ју из ла га ња или, још бо ље, хо да
ли по по крет ној тра ци. Де кла ра тив но је 
по др жан, али ни ко, чак ни од пред став
ни ка спорт ских удру же ња, ни је устао из 
фо те ље, а то ком три да на тра ја ња ску
па 100 но вих би ци кла, ста вље них сви
ма бес плат но на рас по ла га ње, оста ло је 
прак тич но не ис ко ри шће но. тај при мер 
зор но по ка зу је ко ли ко је те шко ме ња ти 
уста ље не на ви ке и ли ши ти се уоби ча је
ног ком фо ра.

из ве сно је да би би ло нај бо ље да сви 
гра ђа ни бу ду фи зич ки ак тив ни, из бе
га ва ју „че ти ри бе ле смр ти” (со, ше ћер, 
маст и бе ло бра шно), по се ду ју свој уну
тра шњи спо кој, од рек ну се ду ва на и уме
ре у пи ћу. Ка ко то ни је из глед но у бли
ској бу дућ но сти, при хва тљи ва је иде ја да 
се стра те ги ја очу ва ња на род ног здра вља 
за сни ва на два ко ло се ка. то зна чи да се 
стал но ука зу је на зна чај здра вог на чи на 
жи во та, али и да се при бег не по ли пи лу
ли, уко ли ко би она ис пу ни ла оче ки ва ња, 
тј. по ка за ла се ко ри сном и без бед ном на 
ду ге ста зе.

До де фи ни тив ног од го во ра је још да
лек пут.     •

Не ће ли не ко ме још 
па сти на ум да у ту сме су 
уба ци и дро гу, па да се 
ма сов ним ко ри шће њем 
„пи лу ла сре ће” 
из јед на чи мо са сво јим 
оту ђе ним да ле ким по
том ци ма из 25. ве ка, 
ка ко их је до ча рао 
Ол дус Хак сли?

ПрОФ. Др МОМЧиЛО Б. ЂОрЂевић 

Нај ве ћи број ис тра жи ва ча, фи ло зо фа 
и но ви на ра ко ји се ба ве на у ком, ми сле 
да је до шло вре ме у ко ме ће мо нај зад 
об ја сни ти ми сте ри ју све сти и мен тал
них про це са. и ка ко свест из ми че де фи
ни ци ји, она је, са свим из ве сно, са мо су
бјек тив но ис ку ство, буд ност и осе ћа ње 
при сут но сти и упра вља ња ми сли ма. те
шко ћа ма ту ма че ња све сти до при но си 
и при лич но гла сна ма њи на не у ро скеп
ти ка ко ји сум ња ју у уза јам ну ве зу до га
ђа ња на ни воу си нап са, тј. не фи зич ких 
ме ђу не у рон ских спо је ва, и раз ли чи тих 
мен тал них ста ња и ис ку ста ва.

Кад год се го во ри ло о по ре ме ћа ји ма ду
ше, под ра зу ме ва ло се да у њи хо вој осно
ви не по сто је фи зич ки узро ци, тј. оште ће
ња не у ро на, па су та кви про бле ми би ли 
на зва ни „мен тал ним”. сто га је и ле че ње 
тих по ре ме ћа ја од у век би ло пси хо ло шко, 
пси хо а на ли тич ко или пси хи ја триј ско. 

иако је на уч ни на пре дак из ве стан, 
ни је се иза шло из не у ро фи зи о ло шке 
кон фу зи је око схва та ња све сти као не
ма те ри јал ног фе но ме на на ста лог из ма
те ри је. ве ћи на не у ро скеп ти ка ми сли да 
уко ли ко је укуп на не у рон ска ак тив ност 
у мо згу исто што и свест, он да се та два 

► уНиверзуМ
наших глава
и раније се знало да неуронска кола никада не стају,  

али се мислило да током спавања, а без снова, 
њихова активност вреди колико и снег на тв екрану у време 

кад на одговарајућем каналу нема емитованог програма. 
Мистериозна и непресушна „тамна енергија” 

мозга кључ је разумевања менталних поремећаја,
а можда и природе свести

►
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фе но ме на не мо гу раз ли ко ва ти је дан од 
дру го га, што ни је ло гич но, бу ду ћи да је 
пр ви par ex cel len ce ма те ри јал ни фе но
мен, док дру ги ни је. с тим у ве зи, ни је 
ло ше по ме ну ти тврд њу Џо на сир ла, са 
Бер кли ја (саД), ко ји ка же да не у рон ска 
ак тив ност и свест сто је у истом од но су 
као мо ле ку ли Н2О с во дом, с ње ним свој
стви ма вла жно сти, бли ста во сти, хлад но
ће итд. ве ћи на љу ди из не у ро на у ке ве
ру је у ко ре ла ци ју нер вне ак тив но сти и 
све сти, од но сно мен тал них функ ци ја.

ра ђа ње ми сли
ис тра жи ва чи, кли ни ча ри и јав ност те

шко се ми ре с чи ње ни цом да за мно штво 
бо ле сти ду ше још ни су утвр ђе ни ви дљи
ви мо жда ни по ре ме ћа ји. Основ ни раз
лог ка шње ња у раз у ме ва њу мен тал них 
по ре ме ћа ја без фи зич ких узро ка, бар у 
по ре ђе њу с дру гим по љи ма  ме ди ци не, 
ле жи у не до стат ку ја сних мар ке ра. узми
мо као су прот не при ме ре Пар кин со но ву 
бо лест и мо жда ни удар. Они има ју сво је 
ја сно ту ма че ње, јер се ви де оште ће на по
ља у мо згу због ко јих се ја ви ла бо лест.

Где се ра ђа ми сао? Од го вор је лак: у 
мо згу. али ка ко и у ком де лу мо зга? Ди
ги тал на тех но ло ги ја при ка зи ва ња од ре
ђе них до га ђа ња у мо згу по мо ћу сли ка, 
тзв. ими џинг, омо гу ћи ла је објек тив но 
про у ча ва ње мен тал них про це са и њи
хо вих по ре ме ћа ја. у то ку пре по дне ва 3. 
ју ла 1977. до го ди ло се не што што је за у
век из ме ни ло ме ди ци ну и ски ну ло ми
стич ни вео под ко јим су се ве ко ви ма 
оба вља ле ди јаг но стич ке рад ње. тог да
на на чи њен је пр ви пре глед људ ског те
ла на ин ста ла ци ји за маг нет ску ре зо нан
цу (Мр). Би ло је по треб но пет са ти да би 
се до би ла сли ка, ни из бли за та ко чи ста 
и ин фор ма тив на као сли ке са да на шњих 
Мр, ко је су пред ва ма за 15–20 ми ну та.

Кра јем се дам де се тих по ја ви ла се то
мо гра фи ја по мо ћу еми си је по зи тро на 
(Пет) ко ја ме ри ме та бо ли зам ше ће ра, 
за тим про ток кр ви кроз мо зак и по тро
шњу ки се о ни ка у ње го вој ма си, што су 
по ка за те љи сте пе на не у рон ске ак тив но
сти. По том је 1992. до шла функ ци о нал
на маг нет ска ре зо нан ца (ФМр) ко ја про
ме ном бо је ак тив ног ре ги о на ре ги стру је 
бр зи ну и ко ли чи ну про те кле кр ви. Кад 
поч не раз ми шља ње, ла тент ни пе ри од 
тра је 1,5 се кун ди, а по том ра сте кон цен
тра ци ја хе мо гло би на у за по сле ном пре
де лу мо зга, што ме ња маг нет ско по ље. 
Мак си мум се до сти же у пе тој се кун ди. 
По је ди нач на сли ка на ФМру од го ва ра 
ма си мо зга 2–4 куб на ми ли ме тра.

ако, на при мер, ис тра жи вач же ли да ви
ди ко је је по ље мо зга ва жно у чи та њу ре чи 
на глас, он ће по гле да ти ФМр и ви де ће све
тлу ца ње на зад њем де лу тре ће, тј. нај ни же 
че о не ви ју ге на ле вој стра ни мо зга.

По гле дај мо шта се до га ђа ка да не ми
сли те ни о че му и ка да дре муц ка те и са
ња ри те у сто ли ци. у та квим си ту а ци ја ма 

мо зак је „пу штен на ота ву”, али тро ши ви
ше енер ги је не го кад функ ци о ни ше све
сно и кад је усме рен на не ки по је ди нач
ни про блем. Де ша ва се да у том са ња ре њу 
из не на да из ро ни кре а тив но ре ше ње не
ког про бле ма ко ји вас је му чио да ни ма и 
не де ља ма. По тро шња енер ги је и не у рон
ске ак тив но сти те ку са ме по се би, без на
ше во ље, као не што што се под ра зу ме ва и 
што не ма не ког на ро чи тог ци ља. реч је о 
до са да не пре по зна том ди фолт мо ду су це
ре брал ног функ ци о ни са ња.

Функ ци о ни са ње по ди фол ту ор га ни зу
је ко му ни ка ци ју из ме ђу раз ли чи тих мо
жда них ре ги о на и као ди ри гент ор ке стра 
син хро ни зу је све те ак тив но сти, ор га
ни зу ју ћи ме мо ри ју и др же ћи све не у ро
не на „стенд ба ју”. Мо зак  је увек спре ман 
и као да са мо че ка пу цањ старт ног пи
што ља. Ка да се мо дус ди фол та по ре ме
ти, до ла зи до мен тал них гре ша ка и до 

ком плек сних по ре ме ћа ја ко ји се кре ћу 
од ал цхај ме ро ве бо ле сти до де пре си је. 
рaчуна се да из ме ђу 60 и  80 од сто укуп
не енер гет ске по тро шње иде на елек тро
хе миј ска ко ла ко ја функ ци о ни шу иза 
сце не и ко ја не ма ју ни ка кву ве зу са би ло 
ка квим спо ља шњим до га ђа њи ма.

та енер ги ја је би ла до ско ро не и ден ти
фи ко ва на, а по сле ис тра жи ва ња (2010)  
Мар ку са реј хла и ко ле га из ва шинг то на, 
за њу је при хва ћен на зив там на енергијa. 
у су шти ни, тра же на је ана ло ги ја с там
ном енер ги јом за ко ју астро фи зи ча ри 
твр де  да пред ста вља нај ве ћег део ва си
он ског во лу ме на. у фи зич кој ко смо ло
ги ји, там на енер ги ја је хи по те тич ка фор
ма енер ги је и у стан дард ном мо де лу 
ко смо ло ги је на њу от па да три че твр ти
не укуп не енер ги је у све ми ру. са сво јих 
74 од сто рас по ло жи ве енер ги је она уни
форм но ис пу ња ва пра зан про стор уни

вер зу ма, а по свој при ли ци не што слич
но је и с там ном енер ги јом мо зга ко ја 
де лу је у уни вер зу му на ших гла ва. и на
ша ми сао се стал но ши ри, при че му се 
гра ни це ши ре ња и не на слу ћу ју.

скри ве на енер ги ја у мо згу и ње на ак
тив ност по ди фол ту мо гу се бо ље раз у
ме ти тек ка да се схва ти ко ли ко ма ло ак
ту ел них ин фор ма ци ја до ла зи од чу ла до 
мо жда них по ља за њи хо ву об ра ду. ви
зу ел ни по да ци, на при мер, то ком пу та 
од ока до ви зу ел ног цен тра у по ти љач
ном де лу мо зга, гу бе се у нај ве ћој ме ри. 
Од нео гра ни че ног бро ја ин фор ма ци ја из 
око ли не, у око ула зи око 10 ми ли јар ди 
би та по се кун ди. Од те ко ли чи не до ви
зу ел ног мо жда ног кор тек са сти же све га 
10.000 бит/сек, јер мре жња ча не ма до
вољ но не у рон ских спо је ва за тран сми
си ју свих по да та ка пре ма мо згу.

там на енер ги ја
Очи глед но је да се са та ко ма ло ин фор

ма ци ја те шко мо же фор ми ра ти свест о 
оно ме што је ви ђе но, а да не што дру го 
ни је узе ло у то ме уде ла. то не што дру го, 
у су шти ни је ак тив ност мо зга иза сце не. 
то је там на енер ги ја, од но сно мре жа на 
ко јој се за сни ва функ ци о ни са ња мо зга 
по ди фол ту. у тој мре жи де по но ва ни су 
мно ги по да ци при сти гли то ком жи во та, 
а ко ри сте се ра ди пот пу ног де фи ни са ња, 
на при мер, не чег ви ђе ног, иако је до ви
зу ел ног де ла мо жда не ко ре до спе ло да ле
ко ма ње по да та ка не го што  је по треб но 
за до би ја ње ја сне сли ке. ако из не по вољ
ног угла и из птич је пер спек ти ве ви ди те 
са мо де лић или обрис не ко га пред ме та, 
зна ће те о че му се ра ди, јер је не где ду бо
ко ис под све сти де по но ван ње гов мо дел 
и слу жи за пре по зна ва ње за хва љу ју ћи 
не све сној не у рон ској ак тив но сти.

Ди фолт мо дус од го ва ра спо рој елек
трич ној ак тив но сти мо жда не ко ре чи ја 
је свр ха син хро ни за ци ја свих елек трич
них осци ла ци ја у мо згу. то је као у сим
фо ниј ском ор ке стру: зву ци ко ји до ла зе 
из раз ли чи тих ин стру ме на та под вр га
ва ју се за јед нич ком рит му. спо ри елек
трич ни по тен ци ја ли екви ва лен ти су ди
ри ген то вој па ли ци.

то што се не пре кид но до га ђа ис под 
ни воа све сти плод је там не енер ги је мо
зга и кри тич но је у обез бе ђи ва њу кон
тек ста у са мо јед ном де лу мо жда не ак
тив но сти на зва не буд но шћу. сним ци 
мо зга по мо ћу  ФМра по ка зу ју и не нор
мал не ве зе из ме ђу нер вних ће ли ја за 
вре ме ди фолт ак тив но сти, на ро чи то у 
љу ди са ал цхај ме ро вом бо ле шћу, де пре
си јом и аути змом. у бу дућ но сти ће се де
фи ни тив но утвр ди ти ка ко се од ви ја ко
ор ди на ци ја из ме ђу раз ли чи тих си сте ма 
у мо згу, и ка ко ди фолт ак тив ност мо зга 
ре гу ли ше тран сми си ју сиг на ла кроз раз
ли чи та елек тро хе миј ска ко ла у мо згу. то 
ће би ти осно ва за ре ше ње ми сте ри је све
сти, али и мен тал них бо ле сти.     •

►

Мо зак је увек спре ман 
и као да са мо че ка пу цањ 
старт ног пи што ља.

ПрОФ. Др аЛеКсаНДар ПетрОвић

Ка лен дар по чи ва на ре ла тив но јед
но став ној ма те ма ти ци из ра чу на ва ња, 
упо ре ђи ва ња и пре бро ја ва ња ци клу са 
не бе ске ме ха ни ке. Ко ри шће њем ра чу
на ра и од го ва ра ју ћих про гра ма да нас 
уоп ште ни је те шко са ста ви ти до бар ка
лен дар. Ме ђу тим, иза јед но став но сти 
ма те ма ти ке по треб не за ка лен дар ски 
ра чун кри је се нео че ки ва на сло же ност 
про бле ма. Она се пре све га огле да у ан
ти но ми ји вре ме на.

ра ци о нал но се, на и ме, не мо же од лу
чи ти да ли је вре ме не што што се ме ри 
или је, на су прот то ме, сâмо вре ме ме ра. 
Ова чуд на дво сми сле ност пој ма вре ме
на из ме ђу оста лог чи ни да Кант вре ме 
сма тра тран сцен ден тал ном фор мом опа
жа ња. тран сцен ден тал но зна чи да оно 
не мо же би ти све де но на ем пи риј ско ис
ку ство. Дру гим ре чи ма, да би смо прак
тич но схва ти ли про блем ка лен да ра мо
ра мо те о риј ски да од у ста не мо од пој ма 
вре ме на.

Ово на рав но зву чи па ра док сал но јер 
се чи ни да је ка лен дар ту због вре ме на и 
да је вре ме оно што опа жа мо ци клу си ма 
и њи хо вим збра ја њем. Па ра докс је у то
ме што, с јед не стра не, без пре бро ја ва ња 
ци клу са не би смо мо гли да из ра зи мо вре
ме, а с дру ге ми ци клу се ме ри мо вре ме
ном ко је је на ста ло њи хо вим пре бро ја ва
њем. у то ме је очи то са др жа на не ка вр ста 
ло гич ке гре шке ко ја је свој стве на на шем 
раз у ме ва њу вре ме на, а ко ја би се мо гла 
на зва ти pe ti tio prin ci pi, ци клич но ра су ђи
ва ње, од но сно об ја шња ва ње не по зна тог 
не по зна тим. за то је нео п ход но при хва ти
ти да је ка лен дар пра ће ње и пред ви ђа ње 
ци клу са не бе ске ме ха ни ке, али без уво
ђе ња пој ма вре ме на. вре ме мо же мо да 

по ста ви мо као члан фор му ле ко ја тре ба 
да из ра чу на бр зи ну или си лу, али то још 
увек ни шта не го во ри о ње го вом сми слу.

Нај ви ше што би се мо гло учи ни ти је
сте да се ка же да је дан ци клус ре во лу ци

је тра је 365 ци клу са ро та ци је и ма те ма
тич ки из ра зи ти њи хов ко лич ник. али то 
још увек не би зна чи ло да из тог од но са 
сле ди вре ме. јер да је та ко, он да би смо 
из сва ког ко лич ни ка и од но са мо гли до

Потпуни обрт времена
Људски однос према времену није однос према току, већ према идентитету краја 

и почетка, катастрофи времена. ако то у календару није добро постављено, култови 
краја света биће све бројнији. Нестали датуми су нека врста црне рупе, време без 

димензија које доводи у питање повезаност прошлости и будућности

Новица Коцић

►
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би ти вре ме, али то јед но став но ни је та
ко. Мо же мо и да до ве де мо у ве зу ци клус 
ре во лу ци је са ци клу си ма у атом ском је
згру, али ни ти ме не пре ва зи ла зи мо про
блем да овим од но сом де фи ни ше мо вре
ме ко јим опет де фи ни ше мо овај од нос.

смрт (и ра ђа ње) бо га
Ка да укло ни мо по јам вре ме на као ем

пи риј ски не ко ри стан и ло гич ки про тив
ре чан по јам, он да се ја сни је ви ди свр
ха ка лен да ра у људ ском  дру штву. Он је 
увек слу жио да оцр та иден ти тет по чет ка 
и кра ја не ког ци клу са. Дру гим ре чи ма, 
увек је био пре вас ход но окре нут кри
зним тач ка ма ци клу са у ко ји ма је на раз
ли чи те на чи не на гла ше на исто вет ност 
по чет ка и кра ја. Ка лен дар нај кра ће ре
че но је сте ка та стро фа вре ме на. сва ка ко, 
тре ба се под се ти ти да на грч ком је зи ку 
ка та стро фа зна чи пот пу ни обрт.

Нај ка та сто фал ни ји до га ђај је сте смрт 
бо га и ње го во по нов но ра ђа ње, на че му 
по чи ва ју све кул ту ре без об зи ра на про
стор и вре ме. у по за ди ни тог ко смич ког 
до га ђа ја сто је сва три за ка лен дар глав
на не бе ска ци клу са – кре та ње зе мље око 
сво је осе, кре та ње Ме се ца око зе мље и 
кре та ње зе мље око сун ца. Ова три ци
клу са, лу нар ни и со лар ни ка лен дар, ни
је мо гу ће пре сли ка ти је дан у дру ги, до
ве сти у про сту арит ме тич ку ве зу. за то је 
кључ но ме сто свих ре ли ги ја од ре ђи ва ње 
кри тич ног тре нут ка вас кр са ко ји је по
ве зан с оба ка лен да ра. вас крс се исто вре
ме но ра чу на по лу нар ном и со лар ном 
ка лен да ру, што је и Ми лу ти ну Ми лан ко
ви ћу и свим ње го вим слав ним прет ход
ни ци ма по ста вља ло те жак за да так.

Ка лен дар тре ба да у кри тич ној тач ки 
не рас ки ди во по ве же (re li go) не бе ску ме
ха ни ку и зе маљ ску ди на ми ку. ако је та 
ве за до бра, ства ри до бро иду, од по љо
при вре де до ре ли ги је. ако не, ако она 
сла би, по пу шта ју и по љо при вре да и дру
штво. ве ро ват но је због то га у це лом 
све ту би ло у упо тре би око 1.600 раз ли
чи тих ка лен да ра. Да нас је ма хом на сна
зи не при ро дан ка лен дар ко ји кри тич ни 
тре ну так ка та стро фе ста вља у 1. ја ну ар, 
са свим про из во љан да тум.

још го ре од то га, код раз ми шља ња о 
ка лен да ру на гла сак се увек ста вља на 
про блем ње го ве арит ме тич ке тач но сти, 
а не на кључ ни про блем пра вог ме ста 
иден ти те та кра ја и по чет ка. уме сто да то 
ме сто, ка ко на ла же при ро да ства ри, бу
де по ста вље но на 21. март, оно је ба че но 
у 1. ја ну ар. На тај на чин сва ка тач ност 
ка лен да ра не до во ди до пра вих ре зул
та та, од но сно до очу ва ња по ве за но сти. 
ути ску про ви зор но сти ју ли јан ског и гре
го ри јан ског ка лен да ра до при но се ка
стри ра ње фе бру а ра од ко га је ра ди ве ће 
соп стве не сла ве ју ли је Це зар узео је дан 
дан и про ду жио ме сец јул, а Ок та ви јан 
још је дан да би опет за је дан про ду жио 
свој ме сец ав густ.

Чуд но је да ни ју ли јан ска ни гре го ри
јан ска ре фор ма ни су ис пра ви ле ту рим
ску збр ку и уве ле јед нак број да на ме се ца, 
као што је у 11. ве ку то ура дио из вр сни 
со лар ни ка лен дар Оме ра Ха ја ма. 

из ова квог ста ња ства ри ко је по чи ва на 
про бле му вре ме на, сле де две глав не по
сле ди це не у ре ђе но сти ка лен да ра. Пр ва 
по сле ди ца је арит ме тич ка: ако се ка лен
дар до бро не ускла ди, ну жно до ла зи до 
сим бо лич ног иш че за ва ње вре ме на, пр
во на го ми ла ва ња, а по том од стра њи ва
ња и трај ног гу би так да ту ма. збр ка ко ја 
је на ста ла арит ме тич ким про бле мом ка
лен да ра ре ше на је не ком вр стом хи рур
шке ин тер вен ци је. Ка лен дар ским скал пе
лом од стра ње но је ме та ста зи ра но вре ме, 
да ту ми ко ји су се на го ми ла ли због дис
хар мо ни је ка лен да ра и вре ме на. тим по
ступ ком су се по слу жи ли ре фор ма то ри 

ју ли јан ског ка лен да ра ко ји су 24. март 
пре тво ри ли у 21, а по том су тај ре цепт 
при ме ни ли и твор ци гре го ри јан ског.

По то њи су из 1592. го ди не из бри са ли 
све да не од 5. до 14. ок то бра са гла сно ре
фор ми ко ју је од 1578. до 1582. из ра дио 
је зу ит ски ма те ма ти чар Кри сто фер Кла
ви јус. По сле 4. ок то бра до шао је 15. ок то
бар. Где су са да ти да ту ми, где је то ли ко 
ва жни 5. ок то бар, за што да ту ми ма не од
го ва ра ни ка кво вре ме? Они сва ка ко по
сто је, али не ем пи риј ски већ тран сцен
ден тал но, из ван ис ку ства. Да би до шао до 
да ха и уса гла сио се са ци клу си ма, ка лен
дар је жр тво вао при род ни низ бро је ва. 
Он бро ји 4, а он да од мах иза то га 15. ту 
на у ку је очи то мо гао да из у чи са мо код 
док то ра Ме фи ста ко ји би мо гао да ка же 
да је у име тач но сти ка лен да ра све до пу
ште но, чак и ра за ра ње при ро де ства ри. 
Од но сно, с дру ге стра не, тач ност ка лен да
ра тра жи на пу шта ње при род них од но са.

Нат при род на тво ре ви на
Ка лен дар је та ко пре ва зи ла же њем 

арит ме ти ке по стао нат при род на тво ре
ви на  ко ја на чел но до во ди до сим бо лич
ног иш че за ва ња вре ме на. Он нас при
мо ра ва да пе ри о дич но при ста је мо да 
ма ни пу ли ше мо из ра зи ма вре ме на. Не

ста нак не ко ли ко да ту ма у мо ру про шлих 
и бу ду ћих мо жда из гле да као ма ли про
блем. али ни из да ле ка ни је та ко, јер не
ста ли да ту ми су не ка вр ста цр не ру пе, 
вре ме без ди мен зи ја ко је до во ди у пи та
ње по ве за ност про шло сти и бу дућ но сти.

ако иш че зне је дан да тум да би се уса
гла си ли ци клу си, он да је на не ки дру ги 
на чин мо гу ће да иш че зне це ла исто ри
ја, као при ча о вре ме ну, да би се уса гла
си ли не ки дру ги ци клу си. за то су не по
сто је ћи да ту ми за пра во нај за ни мљи ви ји 
у ка лен да ру. у ње му мо же да бу де да на 
ко ји ем пи риј ски не по сто је, али ко ји се 
мо ра ју на бра ја ти не ем пи риј ски већ иде
ал но, што не сум њи во по твр ђу је раз ли ку 
ка лен да ра и вре ме на. Они су не ка вр ста 
жр тве вре ме на ко ја је при не та ка лен да ру.  

По ред овог арит ме тич ког по сто ји и ег
зи стен ци јал ни про блем ка лен да ра. Он је 
не што што се ја вља чак и ка да би арит ме
тич ки про блем био иде ал но ре шен, јер 
ка лен дар је не што што љу ди пра ве због 
љу ди. ан ђе ли и жи во ти ње јед на ко до бро 
жи ве без ње га. По ку шај мо за то да прак
тич но схва ти мо у че му је тај про блем. 
уку ца мо ли у пре тра жи вач „Гугл” 21. де
цем бар 2012. до би ће мо пре ко 21 ми ли он 
од зи ва. тог да на ће у скла ду са ка лен да
ром Ма ја и тек стом са сте ле у то у ту ре
гу у мек сич кој др жа ви та ба ко на сту пи
ти крај ве ли ког ко смич ког ци клу са ко ји 
је по чео 11. ав гу ста 3113. и за вр ши ће се 
упра во 21. де цем бра 2012. ка да ће на сту
пи ти, ка ко се ка же, крај све та. Они уве
ре ни у то сма тра ју да су Ма је сво јим ка
лен да ром мо гле да пред ви де ка та стро фе. 
Мо жда је то и тач но, али у сва ком слу ча
ју пре ви ђа ју да Ма је ни су мо гле да пред
ви де нај ва жни ју ка та стро фу, ону ко ја је 
њих у ли ку евро пља на збри са ла са ли ца 
зе мље. њи ма ни је био по тре бан асте ро
ид као ди но са у ри ма, евро пља ни су им 
би ли са свим до вољ ни. Они ни су ишли у 
евро пу, она је до шла код њих.

Но ви крај све та
иш че ки ва ње на вр ше ња вре ме на и кра

ја све та ни је не што но во. Крај све та се ре
гу лар но че ка у це лој по зна тој исто ри ји. 
Он је јед на ко део ин диј ске вед ске фи ло
зо фи је као и хри шћан ског ес ха то ло шког 
про гра ма. Ме ђу тим, чи ње ни це го во ре да 
не ма по тре бе да се он че ка. Он се, на про
тив, већ до го дио, и то мно го пу та има мо 
ли у ви ду ве ли ке ге о ло шке ка та стро фе ко
је су од но си ле го то во цео  жи ви свет. При 
кра ју пер ма, на при мер, пре 250 ми ли о на 
го ди на, у јед ном на ле ту збри са но је 95 од
сто свих жи вих вр ста. то се до ско ра ни је 
зна ло, али су љу ди и по ред то га иш че ки
ва ли крај све та. Основ ни про блем са кра
јем све та је што ни је ци кли чан, ни је део 
не ког ци клу са, не на сту па пра вил но јер 
ни је дан по зна ти при род ни за кон не на ла
же крај све та. Ка ко не по сред но по ве за ти 
узро ке ка та стро фе у пер му са узро ци ма 
оне ко ја је од не ла ди но са у ре и на пра ви ла 

ме сто за си са ре? Ка ко по ве за ти вед ска и 
би блиј ска иш че ки ва ња кра ја?

то је не мо гу ће, јер је ка та стро фа не
пред ви ди ва и син гу лар на. Она је стал
на при та је на прет ња ко ја леб ди над 
људ ским све том. Оне је пре све га пси хо
ло шка чи ње ни ца жи во та. При род но је 
сто га да је људ ска па жња ве ко ви ма нај
ви ше окре ну та син гу лар ним ко смич ким 
тре ну ци ма јер они пред ста вља ју сво је вр
стан оти сак ка та стро фе. Ови тре ну ци из
ра жа ва ју исто вре ме ни и крај и по че так. 
то је пре све га тре ну так рав но дне ви це 
ка да сун це про ла зи кроз не бе ски по лу
тар та ко да се зе мља на ла зи у ко смич кој 
рав но те жи ко ја из ра жа ва крај и при зи ва 
но ви по че так. то је то ком по зна те исто
ри је у без број кул тур них фор ми би ла 
при ча свих при ча.

Дру гим ре чи ма, тек се у до бро по ста
вље ном ме сту иден ти те та мо гу уса гла си
ти не бе ски и зе маљ ски ци клу си. за то ни
је до вољ на арит ме ти ка, већ као што смо 
ви де ли то тра жи све сни из бор и вољ но 
са гла ша ва ње са при ро дом ко смич ког ци
клу са. рим је из те мељ ног не спо ра зу ма са 
при ро дом, од су ством слу ха за ко смич ке 
ци клу се, ме сто по чет ка и кра ја, од но сно 
ка та сто фе вре ме на, ста вио у 1. ја ну ар. то 
је не ми нов но до ве ло до раз ми мо и ла же
ња исто риј ских и при род них ства ри, што 
се то ком вре ме на са мо про ду бљи ва ло.

и ни кеј ски и гре го ри јан ски ре фор ма
то ри ис пу сти ли су при ли ку да тај не спо
ра зум по пра ве и да из ме сте ме сто иден
ти те та у ње гов при род ни по ло жај.

ако је та ко, он да мо же мо бо ље да схва
ти мо све ста ре ци ви ли за ци је чи ји је глав
ни на пор да оста ве кул тур не спо ме ни ке 
ко ји све до че о ана ло ги ји не бе ског и зе
маљ ског све та. Оне го то во на гон ски, без
у слов но ди жу зна ме ња у ко ји ма све све
до чи о ве ли кој по ве за но сти. ве ро ват но су 
ри мља ни пр ви по че ли да ре ла ти ви зу ју ту 
по ве за ност и да се игра ју са фе бру а ром и 
ду жи ном го ди не да би от ки да ју ћи од при
ро де до да ли љу ди ма. та ан тро по цен трич
на про из вољ ност ни је до не ла ни шта до
бро ни њи ма ни њи хо вим ба шти ни ци ма. 

По сле ди ца ег зи стен ци јал не не у ре ђе
но сти ка лен да ра, про из вољ но сти у ње го
вим кључ ним да ту ми ма је сте не пре кид
но иш че ки ва ње кра ја све та. ин диј ско 
иш че ки ва ње ка ли ју ге и хри шћан ско 
оче ки ва ње дру гог до ла ска су про грам
ски до га ђа ји ко ји су сме ште ни из ван ка
лен да ра. њих не тре ба ме ша ти с ис пу ње
њем ма јан ских и слич них ци клу са ко ји 
се до га ђа ју у исто риј ском вре ме ну.

Ка да се по гле да ин тер нет, по ред по
ме ну тог 21. де цем бра 2012. ви ди се већ 
спре ман низ но вих до га ђа ја кра ја све
та ко ји се пред ви ђа ју за 2013. или 2014. 
Они го то во за ко но мер но на ста ју јер 
људ ски од нос пре ма вре ме ну ни је од нос 
пре ма то ку, већ пре ма иден ти те ту кра ја 
и по чет ка, ка та стро фи вре ме на. ако то у 
ка лен да ру ни је до бро по ста вље но, кул
то ви кра ја све та би ће све број ни ји.     •

►

Па ра докс је у то ме 
што, с јед не стра не, 
без пре бро ја ва ња 
ци клу са не би смо мо гли 
да из ра зи мо вре ме, 
а с дру ге ми ци клу се 
ме ри мо вре ме ном 
ко је је на ста ло њи хо вим 
пре бро ја ва њем.

збир зе мљи на лик пла не та, по де сних 
за жи вот, де се то стру ко је ве ћи, пре ма нај
но ви јим про це на ма. а то је у су прот но сти 
с пре о вла ђу ју ћим по гле дом да је зе мљо
ли ким не бе ским те ли ма нео п хо дан ве
ли ки пра ти лац да би им урав но те жио осу 
обр та ња и, оту да, кли мат ске усло ве.

Ко ме је, да кле, по тре бан, Ме сец?
још 1993. дво ји ца фран цу ских ма те ма

ти ча ра, Жак Ла скар и Фи лип ро би тел, из
ра чу на ли су и по ка за ли да Ме сец уста љу је 
кли мат ске при ли ке на зе мљи. Да га не ма, 
на на шој пла не ти гра ви та ци о но оме та ње 
(при вла че ње) оста лих пла не та, на ро чи то 
бли ске ве не ре и огром ног ју пи те ра, уве
ли ко би по ре ме ти ло на гиб осе зе мљи ног 
обр та ња око са ме се бе.

упра во сво јим при вла че њем Ме сец 
по ни шта ва та кве по ре ме ћа је, а на гиб 
на ше пла не те ни ка да не од сту па знат
но ви ше од 23,5 сте пе на у од но су на за
ми шље ну осу (управ на на ра ван окре та
ња око сун ца). Дво ји ца ма те ма ти ча ра су, 
та ко ђе, по ка за ла да се од сту па ње Мар
са, с два ма ња при род на пра ти о ца (Фо
бос и Де и мос), у од но су на за ми шље ну 
осу кре ће од 10 до 60 сте пе ни, због че га 
се ја вља ју ве ли ке кли мат ске раз ли ке. и 
то је, по све му су де ћи, нај ве ћи узроч ник 
иш че за ва ња га со ви тог омо та ча (ат мос
фе ра), оста вља ју ћи  „цр ве ну пла не ту” 
ису ше ну као пу сти њу. 

ве ћи на астро би о ло га је на кон то га прет
по ста ви ла да би зе мљи на лик пла не те у 
дру гим со лар ним си сте ми ма тре ба ло да 
пра те сра змер но ве ли ки са те ли ти, да би 
се ду же вре ме по др жао и одр жао сло жен 
жи вот. уоста лом, на ве ли ко је при хва ће на 
за ми сао ка ко је на ша пла не та сте кла то
ли ко круп ног пра ти о ца: у стра хот ном су
да ру с не бе ским те лом ве ли ким као Марс 
из гу би ла је по ве ће пар че.

астро но ми про це њу ју да је два је дан од
сто зе мљо ли ких све то ва у ко смо су има 
та кве пра ти о це, што зна чи да су пла не те 
са усло ви ма за сло же не жи вот не об ли ке 
при лич но рет ке!

Ни су сви са гла сни с та квим ви ђе њем, а 
на ро чи то те о риј ски астро фи зи чар Џек Ли
со ур из ејмс ис тра жи вач ког цен тра под 
окри љем На са, ко ји је ну ме рич ки до ча рао 
ко ли ко има зе мљи слич них пла не та с ма
њим са те ли ти ма. ис ход је по вољ ни ји од 
прет ход ног. због че га?

ве ли ке про ме не у на ги бу пла не ти ног 
обр та ња де ша ва ју се на кон ду гог раз до
бља, што зна чи да је би ло вре ме на за по ја
ву и раз ви ће жи во та. Од сту па ња у зе мљи
ном слу ча ју би ла би ку ди ка мо ве ћа да ни је 
има ла то ли ко круп ни Ме сец, али је за та
ко не што ну жно да про тек ну ми ли јар де го
ди на. Оста је са свим до вољ но вре ме на да 
жи вот на пре ду је у по сто ја ним кли мат ским 
усло ви ма, иако ни је ја сно ко ли ко би по
тра јао ако би се на гиб осе про ме нио.

уко ли ко се не бе ско те ло окре ће у обр
ну том сме ру, што је слу чај с ве не ром, учи
нак гра ви та ци о них смет њи на осу обр та
ња мо гао би би ти, чак, ма њи. и не са мо 
то: уко ли ко пла не тар ни си стем има са мо 
јед ну је ди ну пла не ту, он се не при ме ћу је, 
на шта упу ћу је опо на ша ње кре та ња у ра чу
на ру. Ни ко не зна ко ли ко су уоби ча је на та
ква уса мље на не бе ска те ла.

Ни су сви на уч ни ци са гла сни: са ра си гер 
из Ма са чу сет ског ин сти ту та за тех но ло
ги ју сма тра да про ме не у на ги бу обр та ња 
пла не те не пред ста вља ју пре пре ку за на
ста нак сло же ног жи во та. На су прот то ме, 
Бил Бо руц ки, ко ји ру ко во ди „Ке пле ро вим” 
про гра мом тра га ња за пла не та ма слич
ним зе мљи, по др жа ва Џе ка Ли со у ра го во
ре ћи да „знат но ви ше њих мо же да очу ва 
сло жен жи вот”.
 сте фан ву ка шин

Да ли би без тако великог пратиоца гравитационо 
ометање осталих планета, нарочито блиске венере 

и огромног јупитера, угрозило живот на земљи?

(Не)ПОтреБаН МесеЦ
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Др рајКО Ђурић

Не мач ки ме ди ји об ја ви ли су да је ма
те ма ти чар из Хам бур га Гер хард Оп фер 
ре шио „за го нет ку”, тзв. Ко ла цо ву хи
по те зу, ко ју је пре 60 го ди на фор му ли
сао Ло тар Ко лац (1910–1990), осни вач 
ин сти ту та за при ме ње ну ма те ма ти ку 
у Хам бур гу. Ко лац, сту дент на уч ни ка 
свет ског гла са Да ви да Хил бер та и ер
ви на шре дин ге ра, из ло жио је хи по те
зу пре ма ко јој се сви при род ни бро је ви, 
јед но став но ка за но, сво де се на број 1!

Ма те ма ти ча ри све та по ку ша ва ли су 
ви ше од 50 го ди на да до ка жу ту прет
по став ку. успех је, упр кос то ме, из о
стао. Гер хард Оп фер је же лео да обе ле жи 
100го ди шњи цу ро ђе ња Ло та ра Ко ла
ца ре ше њем те нео бич не ма те ма тич ке 
за го нет ке, ко ја је го ди на ма оп се да ла и 
чу ве ног ма ђар ског ма те ма ти ча ра Па у
ла ер де ша.

Пре ма по пу лар ном об ја шње њу, сви 
пар ни бро је ви мо гу се пре по ло ви ти. 
што зна чи, мо гу се на кра ју све сти на 
број 1. што се, пак, ти че не пар них бро је
ва, они се мно же са 3 и на ту су му до да је 
се број 1. Фор му ла је: 3 n + 1. На кон од
ре ђе них јед но став них ра чун ских опе ра
ци ја, на кра ју се и не пар ни бро је ви сво
де на број 1.

Ме ђу тим, пре ма Оп фе ро вом об ја шње
њу, број ра чун ских опе ра ци ја ни је при 
то ме исти. На при мер, број 5 зах те ва 
шест ко ра ка, број 6 де вет, број 7 де вет на
ест, број 8 че ти ри ко ра ка, а бро је ви са 19 
и ви ше ме ста огро ман број ко ра ка. Он 
је из ја вио да је тај про блем ре шио по мо
ћу функ ци о нал не ана ли зе и ком пју те ра, 
али ре ше ња тек тре ба да по твр де екс пер
ти за Ко ла цо ву хи по те зу, ме ђу ко ји ма је 
нај у глед ни ји про фе сор ма те ма ти ке на 
уни вер зи те ту у ро сто ку Ло тар Берг.

По ред овог на из глед јед но став ног про
бле ма, у ма те ма ти ци је још мно го не ре

ше них за го нет ки. Од 1977. до 2002. ма те
ма ти ча ри свет ског гла са ре ши ли су шест 
про бле ма. јед но од тих је за По ен ка ре о ву 
хи по те зу ко је је 2002. дао ру ски ма те ма
ти чар Гри го ри је Пе рељ ман, на по ча сном 
ме сту ли сте уни вер зал них ге ни ја.

екс пер ти су до ка за ли да је пет ма те
ма тич ких те о ри ја да ло пе чат 20. ве ку. то 
је, нај пре, те о ри ја „ми ни макс прин ци па” 
(ком би на ци ја ми ни мал ног и мак си мал
ног прин ци па). Као део те о ри је ига ра, 
чи ју је основ ну те о ре му де фи ни сао 1952. 
Хел мут Кне сер (1898–1973), она је на
шла прак тич ну при ме ну у мно гим обла
сти ма жи во та, на ро чи то у еко но ми ји.

Дру га те о ри ја, ко ја се на зи ва по име
ну Хо лан ђа ни на Лу цје на ја на Бро ве
ра (1881–1966), екс пер та за не ли не ар
ну ана ли зу, омо гу ћи ла је, по ред оста лог, 
при пре му за сле та ње на Ме сец.

Мор стон Мор се из саД (1892–1997), 
екс перт за ди фе рен ци јал ну ти по ло ги
ју, аутор је тзв. те о ри је ка та стро фа. Он је 
ство рио осно ве ма те ма тич ког мо де ли
ра ња до га ђа ња и зби ва ња у при ро ди.

то су, за тим, те о ре ма не пре кид но сти 
и те о ри ја про ра чу на, као осно ве ком
пју тер ске ре во лу ци је. и нај зад, то је из
на ла же ње нај јед но став ни јих ме то да за 
по тре бе ли не ар ног оп ти ми ра ња, у шта 

се убра ја и ре ше ње Гер хар да Оп фе ра. 
за хва љу ју ћи то ме, ма те ма ти ка ства ра 
вла сти та сред ства по мо ћу ко јих се мо гу 
ре а ли зо ва ти ви со ки ци ље ви на нај е фи
ка сни ји на чин. ре зул та ти ма те ма ти ке и 
ин фор ма ти ке до при не ли су, та ко ђе, сна
жном раз во ју ме ди ја, ко ји су у 20. ве ку 
ство ри ли тзв. ме диј ска дру штва, што је 
но ви фе но мен у со ци о ло ги ји и исто ри ји 
чо ве чан ства.

аме ри ка нац Клод ел вуд ше нон 
(1916–2001), аутор „Ма те ма тич ке  те
о ри је  ко му ни ка ци ја”, по стао је „отац” 
ин фор ма ци о не те о ри је, чи ја је основ на 
по став ка: „Ме ди ји су ка нал”. (ако би се 
су ди ло на осно ву не ких на ших пи са них 
и елек трон ских ме ди ја, та по став ка се 
при ме њу је бу квал но!)

у по тра зи за ап со лут ном вред но шћу 
ин фор ма ци је и из на ла же ња мо гућ но сти 
за ње но нај е фи ка сни је пре но ше ње, он 
је ус по ста вио мост за са рад њу екс пе ра
та за ал го рит ме, се ман ти ча ре, квант не 
фи зи ча ре и фи ло зо фе, ко ји по ку ша ва ју 
да оне мо гу ће ма ни пу ла ци ју ин фор ма
ци ја ма. Ка ко је сам сма трао и до ка зи
вао, сва ка „де фор ми са на ин фор ма ци ја” 
из не ве ра ва прин ци пе и вред но сти  уни
вер зал ног ху ма ни зма и мо же се упо тре
би ти као рат но и ан ти ху ма но сред ство.

Очи глед но је мно го нео бич них ства
ри ка ко у људ ској гла ви, та ко у људ ском 
је зи ку. јед на од нео бич но сти је и то што 
срп ска име ни ца „реч” има ети мо ло шко 
по ре кло у ин до е вр ском ко ре ну „req”, на
ре ди ти, за бра ни ти, док реч „број” по ти
че од гла го ла „бри ја ти”, а он од ста ро ин
диј ске ре чи ко ја зна чи „че шља ти ву ну”.

Гле да но из те пер спек ти ве, „ву не на 
вре ме на” су та ко ре ћи наш усуд!     •

„вунена времена” у бројевима
Немачки математичар Герхард Опфер је, како је објављено, решио тзв. Колацову хипотезу 

да се сви природни бројеви своде на број 1. Какве то везе има са српским речима?

реч „број” по ти че 
од гла го ла „бри ја ти”, 
а он од ста ро ин диј ске 
ре чи ко ја зна чи 
„че шља ти ву ну”.

ПрОФ. Др БОЖиДар раДеНКОвић

Хте ња чо ве ко ва уве ли ко су огра ни
че на ма те ри јом од ко јег је са здан. Чо
ве ков мо зак има та ман то ли ко не у ро на 
да њи хов ка па ци тет ста не у је дан бо љи 
USB диск. Мо гућ ност људ ског мо зга да 
па ра лел но про це си ра ин фор ма ци је још 
је знат но ве ћа од  мо гућ но сти са вре ме
них кућ них ра чу на ра. али, до кле ће та
ко би ти?

Кућ ни ра чу на ри бу дућ но сти мо гли би 
има ти сна ге об ра де ко је су ве ће од људ
ског мо зга. Чо ве ко во по и ма ње све та је 

уве ли ко огра ни че но ње го вим чу ли ма. 
Објек тив ни свет по сто ји у бо га ти јој и 
леп шој фор ми не го што чу ла то мо гу да 
до ку че. О пу но ћи и ле по ти све та у ко ме 
жи ви мо мо же мо има ти уви да са мо по
мо ћу ин ту и ци је, тран сце ден ци је и ве ре.  

има ју ћи у ви ду огра ни че ност чо ве
ка, ко ја је уве ли ко у не сра зме ри с ње го
вим хте њи ма, по ста вља се пи та ње у ко јој 
фор ми би жи вот, па и сам чо век, мо гао 
да ево лу и ра и да ли чо век мо же ак тив
но уче ство ва ти у про це су ево лу ци је. Да 
би се до ку чи ли од го во ри на ова пи та ња, 
јед на гра на са вре ме не на у ке ис тра жу
је мо гућ но сти ге ном ског ин же њер ства, 
док дру га ис тра жу је мо гућ но сти ин фор
ма ци о них тех но ло ги ја и ве штач ке ин те
ли ген ци је.

Жи ви ор га ни зми са др же у про се ку 20 
од сто угље ни ка. угље ник (car bo ne um) 
je је ди ни еле мент ко ји је у ста њу да у да
на шњој фор ми об ли ку је жи вот. Број по
зна тих је ди ње ња угље ни ка је 10 и ви ше 
пу та ве ћи од по зна тих је ди ње ња свих 
оста лих еле ме на та. Ме ха ни зми то ко ва и 
одр жа ња ни воа угље ни ка у при ро ди су 
ве о ма фи ни и стал но нас под се ћа ју на 
би блиј ске сли ке: „и ство ри Го спод Бог 

Чо ве ка од пра ха зе маљ ско га” и „Прах си 
и у прах ћеш се вра ти ти”.

у про шло сти су ве ли ке ка та кли зме ме
ња ле ток ево лу ци је. са свим је ре ал но 
оче ки ва ње да та ко бу де и убу ду ће. ве о
ма је ве ро ват но да ће се по вољ ни усло
ви ве за ни за ток угље ни ка кроз при ро
ду на сил но на ру ши ти, би ло чо ве ко вим 
де струк тив ним де ло ва њем, би ло ка та
кли змом иза зва ном из ван зе мље.  

ве ли ка ка та кли зма мо гла би да пот пу но 
обе сми сли све на по ре и ре зул та те ге ном
ског ин же њер ства. По ред то га, ге ном ско 
ин же њер ство је пе си ми стич но, ре про дук
ци ја уну тар ма те ри је. сла бо за до во ље ње 
за веч ну чо ве ко ву те жњу да се осло бо ди 
ро бо ва ња про ду же њу вр сте у ро ду и ма те
ри ји. Чо век же ли да по ста не ан дро гин. Да 
бу де бли жи Бо гу, ако не и сам Бог.

Бу ду ће ци ви ли за ци је би сво је би ти
са ње мо гле за сни ва ти на си ли ко ну (si
li ci um). у зе мљи ној ко ри то је дру ги 
еле мент по за сту пље но сти, од мах иза 
ки се о ни ка.  

Да на шњи ра чу на ри и ро бо ти са зда ни 
су од си ли ко на. Мо гу са ми да пре тра
жу ју до ступ на зна ња, да иден ти фи ку ју 
отво ре не про бле ме у на у ци, да на пра ве 
план ис тра жи ва ња, пот пу но са мо стал
но да их спро ве ду, да из до би је них ре
зул та та от кри ју но ва, до сад не по зна та 
зна ња и да их об ја ве у ча со пи су. Пре не
ко ли ко го ди на об ја вље ни су ре зул та ти 
но вих на уч них са зна ња до ко јих су пот
пу но са мо стал но до шли ро бо ти на уч ни
ци сим бо лич но на зва ни „адам и ева” 
(http://www.aber.ac.uk./en/cs/pro ject/
ro bot sci en tist).

ро бо ти су у ста њу да пре по зна ју, уче 
на чи не из ра жа ва ња и са ми из ра жа ва ју 
емо ци је (http://www.sci en ce daily.com/
re le a se/2010/08/100809094527.htm). 
Про те клих го ди на се у на уч ним ча со пи
си ма по ја вљу ју мо де ли тран сце ден ци је 
ко ји мо гу да се угра ђу ју у ро бо те. Да кле, 
кре а тив ност, но ва на уч на са зна ња и уви
ди у не по зна то ви ше ни су са мо чо ве ко ва 
при ви ле га и ја.

ро бо ти опре мље ни кре а тив но шћу и 
тран сце ден ци јом у јед ном тре нут ку ће 
си гур но до ћи до за кључ ка о нео п ход но
сти ре ли ги је. Мо же се са мо на га ђа ти да 
ли ће њи хо во ре ли гиј ско убе ђе ње би ти 
слич но чо ве ко вом, да је на Бож ју сли ку 
и при ли ку, или ће, мо жда, ве ро ва ти да 
су сви они од јед не си ли кон ске бо ги ње 
ство ре ни.     •

ро бо ти опре мље ни 
кре а тив но шћу 
и тран сце ден ци јом 
у јед ном тре нут ку ће 
си гур но до ћи до за кључ ка 
о нео п ход но сти ре ли ги је.

силиконска богиња
Будуће цивилизације би своје битисање могле заснивати 

на силицијуму. у земљиној кори то је други елемент 
по заступљености, одмах иза кисеоника. 

Хоће ли, напослетку, почети да верују да су сви 
од једне силиконске богиње створени?
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Др јОваН КурБаЛија

за ми сли те дан без ин тер не та, без 
при сту па „Феј сбу ку”, сла ња елек трон
ске по ште или слу ша ња му зи ке? све то 
де си ло се ко ри сни ци ма у егип ту, ка да 
је Мур ба ра ков ре жим ис кљу чио ин тер
нет ми сле ћи да ће ти ме за у ста ви ти по
ли тич ке про те сте.

зна мо шта се по том де си ло, и то је део 
исто ри је, али за бу дућ ност оста је мо гућ
ност да оста не мо без ин тер не та из по
ли тич ких, еко ном ских или тех нич ких 
раз ло га.

за ми сли те да „тви тер” или „Феј сбук” 
про да ју ва ше фо то гра фи је без до зво ле 
или да про сле ђу ју ва ше по дат ке по ли ци
ји, што је био слу чај с гру пом ко ри сни ка 
у вре ме афе ре „ви ки ликс”?

за ми сли те да сте је дан од 77 ми ли о на 
ко ри сни ка „со ни је вог” вебсај та до чи
јих по да та ка су, укљу чу ју ћи „ви за” кар
ти це, до шли ха ке ри?

Ли ста се мо же на ста ви ти, и све на бро
ја но се већ де ша ва. Ка кве су мо гућ но сти 
да за шти ти мо сво ја пра ва на ин тер не ту? 

тре нут но, го то во ни ка кве. ако се обра
ти мо на ци о нал ним су до ви ма или вла
ди они нам не мо гу по мо ћи. то не мо же 
ура ди ти ни пред сед ник ре пу бли ке, ни ти 
раз ли чи ти ме ђу на род ни су до ви, укљу
чу ју ћи суд за људ ска пра ва у стра збу ру 
или Ме ђу на род ни суд у Ха гу.

у ве ћи ни на ве де них при ме ра ра ди се 
о при ват ним прав ним ре жи ми ма ко је су 
ус по ста ви ли „Феј сбук” и „тви тер”, чи ја 
пра ви ла при хва та мо при ти ском на дуг
ме I ac cept. то за шти ту на ших пра ва чи
ни ве о ма огра ни че ном.

Не моћ сва ке др жа ве
На ве ли смо са мо не ка од пи та ња упра

вља ња ин тер не том ко ји ма се не дав но 
ба вио европ ски скуп у Бе о гра ду (30–31. 
ма ја), а пред мет су ин тен зив них пре го
во ра у ује ди ње ним на ци ја ма, Г8 и мно
гим дру гим свет ским фо ру ми ма.

Глав на ди ле ма: ка ко ство ри ти ме ђу
на род ни оквир упра вља ња ин тер не том 
ко ји ће омо гу ћи ти да се он раз ви ја као 
отво рен и ино ва ти ван ко му ни ка ци о
ни про стор, а да се, у исто вре ме, спре
че зло у по тре бе и за шти те пра ва ко ри
сни ка?

за што је ин тер нет по стао ва жно ди
пло мат ско пи та ње?

ин тер нет је ко му ни ка ци о ни кр во
ток са вре ме ног све та. што се ви ше на
ша сва ко дне ви ца пре но си на ин тер нет, 
то упра вља ње њи ме по ста је по ли тич ки 
и еко ном ски зна чај ни је. Да нас је би знис 
го то во не за ми слив без ин тер не та. Љу ди 
се упо зна ју пре ко ин тер не та, скла па ју 
се бра ко ви. све ви ше се сту ди ра он лајн. 
Мо же мо про ве сти са те на во де ћи при

ме ре ути ца ја ин тер не та на са вре ме но 
дру штво.

све ве ћи зна чај на вео је др жа ве да 
поч ну да се ба ве упра вља њем ин тер не
том. Као што мо ра ју да га ран ту ју снаб
де ва ње во дом и стру јом или нор мал но 
од ви ја ње са о бра ћа ја, та ко су оба ве зне 
да омо гу ће не сме та но функ ци о ни са ње 
ин тер не та.

Ме ђу тим, ин тер не том се не мо же 
упра вља ти на на ци о нал ном ни воу, то 
зах те ва ме ђу на род ну са рад њу. Ка ко га
ран то ва ти гра ђа ни ма ср би је при ступ 
„Феј сбу ку”, ако се сер вер на ла зи у аме
ри ци, а функ ци о ни са ње је про пи са но 
аме рич ким за ко но дав ством? Не моћ др
жа ва да на то ути чу до ве ла је до по кре та
ња пре го во ра о ме ђу на род ном упра вља
њу ин тер не том 2004. у окви ру свет ског 
са ми та о ин фор ма тич ком дру штву.

за раз ли ку од оста лих гло бал них пи
та ња, као што су људ ска пра ва или кли
мат ске про ме не, у ко ји ма су др жа ве 
основ ни ак те ри, у обла сти упра вља ња 
ин тер не том оне су мо ра ле да при сту
пе по сто је ћем си сте му упра вља ња ко ји 
су уве ле не вла ди не ор га ни за ци је и при
ват не кор по ра ци је, ма хом из саД. то је 
ство ри ло основ ну тен зи ју у пре го во ри
ма о ме ђу на род ном упра вља њу.

за го вор ни ци ста тус кво ре ше ња, саД 
и по слов ни сек тор ис ти ца ли су да не 
тре ба по пра вља ти не што што до бро 
функ ци о ни ше (по сто је ћи си стем). Про
ме не су зах те ва ле, углав ном, зе мље у 
раз во ју ис ти чу ћи да ин тер нет као гло
бал ни си стем из и ску је гло бал но упра
вља ње уз уче шће свих. Као ком про ми
сно ре ше ње на свет ском са ми ту 2005. у 
ту ни су на стао је Ме ђу на род ни фо рум за 

ин тер нет. зе мље у раз во ју су по сти гле 
да се, пр ви пут, пи та ње упра вља ња ин
тер не том раз ма тра под окри љем ује ди
ње них на ци ја. за го вор ни ци по сто је ћег 
ста ња су до би ли рав но прав но уче шће 
би знис сек то ра и не вла ди них ор га ни за
ци ја, ко је су у оста лим те ли ма ује ди ње
них на ци ја са мо по сма тра чи.

Ком про мис из ту ни са од ло жио су
коб и омо гу ћио да љи не сме та ни раз вој 
ин тер не та. сто га ни је би ло из не на ђе
ње ка да су про шле го ди не Ки на, Бра зил, 
ин ди ја, ју жна афри ка и мно ге дру ге зе
мље по ста ви ли пи та ње бу ду ће ор га ни за
ци је и функ ци је Ме ђу на род ног фо ру ма 
за ин тер нет. је дан од основ них зах те ва 
је сте ве ћа уло га по је ди нач них др жа ва 
и до но ше ње ме ђу на род них кон вен ци
ја. Основ ни ар гу мент за про ме не је сте 
да се свет, укљу чу ју ћи ин тер нет, бит но 

про ме нио од 2005. и да тре ба на пра ви ти 
дру га чи ји си стем упра вља ња.

Ки на са да има нај ве ћи број ко ри сни
ка, а 2005. ни су по сто ја ли ни „Феј сбук”, 
ни „тви тер” ко ји су нај ве ћи сер ви си на 
ин тер не ту. По сле фи нан сиј ске кри зе 
2008. опа ла је по до зри вост свет ског јав
ног мње ња пре ма упли та њу вла да у јав
не по сло ве, укљу чу ју ћи упра вља ње ин
тер не том.

упо ре до са овим, по ја ча на је рас
пра ва о бу ду ћој уло зи ICANNa (In ter
net Cor po ra tion on As sig ned Na mes and 
Num bers), ко ји во ди ра чу на о адре са ма 
и бро је ви ма, кри тич ном ре сур су на ин
тер не ту. ICANN је за ду жен за уво ђе ње 
но вих до ме на (.рс) и за кон тро лу ro ot 
zo ne fi leа, хи је рар хиј ски нај зна чај ни јег 
ре сур са на ин тер не ту. ста тус и функ
ци ја по ме ну тог те ла јед но су од нај кон
тро верз ни јих пи та ња упра вља ња ин
тер не том.

Ме ђу на род на упра ва
су штин ска кри ти ка: ор га ни за ци ја ко

ја упра вља гло бал ним ре сур сом не мо же 
би ти ре ги стро ва на као аме рич ка ком
па ни ја, што је да нас слу чај! ин тер на
ци о на ли за ци ја је је дан од при о ри те та 

тех но ло шке по ли ти ке Оба ми не вла де. 
Да ли ће Оба ми на ад ми ни стра ци ја би
ти спрем на да пре се че пуп ча ну врп цу 
ICANNа и учи ни га пра вом ме ђу на род
ном ор га ни за ци јом?

упра вља ње ком пли ку је и по зи ци ја 
Ме ђу на род не ор га ни за ци је за те ле ко му
ни ка ци је, ко ја ни је има ла ве ли ку уло гу у 
ства ра њу ин тер не та. шта ви ше, у ра ним 
да ни ма она се оштро су прот ста ви ла уво

ђе њу ин тер нет про то ко ла и по ку ша ла да 
про мо ви ше свој за ди ги тал ну ко му ни ка
ци ју (X25). Пред ло зи, пре све га зе ма ља 
у раз во ју, да Ме ђу на род на ор га ни за ци ја 
за те ле ко му ни ка ци је по ста не глав но те
ло упра вља ња ин тер не том, кри ти ко ва
ни су и са ста но ви шта да је то све ма ње 
тех но ло шко, а све ви ше прав но, еко ном
ско и кул ту ро ло шко пи та ње.

Ка да је реч о дру гим ор га ни за ци ја ма, 
да нас је те шко на ћи ме ђу на род ну ко ја се 
не ба ви не ким аспек том упра вља ња ин
тер не том, би ло да су то људ ска пра ва, 
ин те лек ту ал на сво ји на, за шти та од кри
ми на ла, елек трон ско по сло ва ње.

Про цес ре струк ту ри са ња упра вља ња 
ин тер не том је у то ку и тре ба ло би да бу
де за вр шен у сле де ћих не ко ли ко го ди на. 
На пре го ва рач ком сто лу су раз ли чи те 
оп ци је, укљу чу ју ћи до но ше ње оквир не 
ме ђу на род не кон вен ци је о ин тер не ту и 
ства ра ње ме ђу на род не ор га ни за ци је за 
ин тер нет ко ја би по кри ла тех но ло шке, 
прав не, еко ном ске и со ци јал не аспек те 
раз во ја. Ова ор га ни за ци ја тре ба ло би да 
од сли ка ре ал ност и да омо гу ћи ак тив но 
уче шће не са мо др жа ва, већ и дру гих ко
ји ства ра ју ин тер нет или за ви се од ње га.

те шко би би ло при хва ти ти ре ле вант
ну ме ђу на род ну ор га ни за ци ју за ин тер
нет у чи јем ра ду не би уче ство ва ли, на 
при мер, „Феј сбук” или „Гугл”.

По ред то га, ин тер нет је ушао у на ше 
жи во те и ути цао на про ме не на ви ка, за
то је бу ду ће упра вља ње из у зет но ва жно 
за све нас. то ни је са мо пи та ње ле ги тим
но сти, већ и прак тич ног зна ча ја. због 
де цен тра ли зо ва не струк ту ре ин тер не
та те шко је на мет ну ти прав на ре ше ња. 
Нај бо љи при мер је низ про па лих по ку
ша ја да се за шти ти ин те лек ту ал на сво
ји на на ин тер не ту. сто га је пред у слов 
за функ ци о нал ни си стем ме ђу на род ног 
упра вља ња да то од ра жа ва ре ал ност ко
ри шће ња ин тер не та и да на до но ше њу 
од лу ка ути че што је мо гу ће ве ћи број 
оних ко јих ће се те од лу ке ти ца ти, пре 
све га крај њих ко ри сни ка.

До уво ђе ња ме ђу на род ног упра вља ња 
ин тер не том, раз ми сли те пре не го што 
при ти сни те дуг ме I ac cept ка да при сту
па те но вим сер ви си ма!     •

светски крвоток
замислите дан без интернета, без приступа „Фејсбуку”, 

слања електронске поште или слушања музике? у међувремену 
је то постало важно дипломатско питање. зашто?

уро ње ни у при вид
уро ње ни сте у при вид ној, а бо ра ви те у по

сто је ћој (ствар ној) ствар но сти. Ко то не би 
по же лео, на ро чи то са да ка да ср би ја не из о
став но го ди на ма из ла зи из еко ном ске кри
зе? још је иза шла (бу ду ће про шло вре ме), са
мо се ва ма при чи ња ва да ни је.

вра ти мо се ми у свет оп се на и при ви да, 
омо гу ће них тех но ло шким до стиг ну ћи ма. Не
ко ли ко го ди на већ по сто ји сво је вр сна „Пе
ћи на” (акро ним од по чет них сло ва пу ног на
зи ва тех но ло шког по ступ ка), у ко јој опа жа те 

од ра зе ствар них пред ме та и зби ва ња. Под
се ћа по ма ло на Пла то нов опис све та у ко јем 
жи ви мо, зар не?

При зо ри кре та ња у про сто ру при ка зу ју се 
у ствар ном вре ме ну у три ди мен зи је на три 
до шест по вр ши на ко је чи не ве ли ки елек
трон ски зид. 

Ко рак да ље оти шао је по сту пак, осми
шљен на Фа кул те ту за ин фор ма ти ку у Мин хе
ну, ко ји опо на ша шта се до га ђа у по је ди ним 
пред ме ти ма (на при мер, ауто мо би ли), ме ре
њем и до ча ра ва њем по да та ка. а то се при ка
зу је на ви ше од де сет пла зма екра на, сва ки 

ди ја го на ле око 160 сан ти ме та ра, ко ји се по
ре ђа ју на же ље не на чи не. за ми сли те да та ко 
пре кри је те зи до ве и та ва ни цу про сто ри је?

Љу ди ра чу на ри
„Љу ди су ма ње или ви ше као ра чу на ри”, 

сма тра ју енјон шу. „Ми оба вља мо ра чу нар
ске рад ње, на ша ДНК се мо же за то ко ри
сти ти.” за по је ди не за дат ке ра чу на ри за сно
ва ни на ДНК мо гу да за ме не си ли ци јум ске 
пар ња ке, чак и да их над ма ше.

из ра чу на ва ње ко је при род но из во ди чо ве
ко во те ло ку ди ка мо је бр же од нај бр жи ра

чу на ра на си ли ци ју му. Осим то га, укло пље ни 
су у сво ју сре ди ну (ор га ни зам) и не пре гре ва
ју се. с ДНК ра чу на ром мо же те знат но ви ше, 
јер исто вре ме но ко ри сти те сва че ти ри сло ва 
(че ти ри ба зна па ра) – а, G, с и т, што уве ли
ко по ве ћа ва оп сег из ра чу на ва ња. и на кра
ју, да са вла да ју тзв. за му ће на ста ња (не што 
из ме ђу).

Чак 26 те ра би та
ши ро ко по ја сно, за и ста ши ро ко по ја сно.
ис тра жи ва чи из Не мач ке, са ин сти тут за 

тех но ло ги ју у Кар лсру еу, оства ри ли су нај

бр жи пре нос по да та ка до са да у јед ном је
ди ном ла сер ском зра ку. то је 26 те ра би та у 
се кун ди, 260 пу та бр же од про то ка 100ги
га бит ним ка блом у ши ро ко по ја сном оп се
гу, или јед на ко пре ба ци ва њу по да та ка усни
мље них на 700 дивиди ја у јед ној се кун ди!

Бр зо, не ма шта. Не мој те се из не на ди ти 
ако у ско рој бу дућ но сти бу де те та ко сла ли и 
при ма ли фил мо ве у три ди мен зи је и ви со кој 
ре зо лу ци ји.

Пре ђа шњи ре корд из но сио је 10,8 те ра
би та у се кун ди. али мо же и бр же, на ро чи
то све тло сним влак ном: 100 те ра би та у се
кун ди.
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Џепни диск 
Џејмса Бонда

Но ше ње по да та ка на ма лом уре ђа ју 
при лич но је згод но, али ри зич но. На без
бед ним флеш дис ко ви ма, ме ђу тим, ко ри
сти ши фро ва ње и дру ге за штит не функ
ци је да би се са чу ва ли по да ци од ло по ва 
и дру гих ра до зна ла ца.

сви би во ле ли да се осе ћа ју као Џејмс 
Бонд, бар јед ном у жи во ту. Ка да је у пи та
њу стил тај ног аген та ни шта не мо же над
ма ши ти De fen der F200, ком па ни је „има
ти он”. из ва ди те флеш диск и ста ви те га у 

свој пре но си ви ра чу нар, а он да пре ву ци те 
прст пре ко би о ме триј ског чи та ча да би сте 
га ак ти ви ра ли.

F200 ни је пр ви флеш диск са би о ме триј
ским чи та чем, али је пр ви ко ји је про шао 
про ве ру аме рич ког са ве зног стан дар да за 
об ра ду ин фор ма ци ја 1402.

ГО раН стаН КО вић

Као не чи ста са вест, за мр зну та у вре ме
ну, по но ви ла се нај ве ћа тех но ло шка ка та
стро фа, пре 25 го ди на на зва на Чер но биљ, 
ове го ди не Фу ку ши ма. ток ка та кли зме и 
ње не по сле ди це ни су иден тич не, али дра
ма тур ги ја је сте, за то што су на ша исто
риј ска свест и уве ре ност у ис прав ни пут у 
дла ку исти.

Па ра ле ле су за стра шу ју ће. При пјат је 
био уто пиј ски „атом град” у окви ри ма со
вјет ског со ци ја ли зма, Фу та ба („Фу ку ши
мин град”) оли че ње ја пан ског дру штва као 
ма не ке на свет ске ка пи та ли стич ке тех
но бу дућ но сти. и је дан и дру ги гра дић су 
„при вре ме но” исе ље ни и бр зо ме диј ски 
за бо ра вље ни. и Чер но биљ и Фу ку ши ма 
пред ста вља ју сен ке над „про це сом мо дер
ни за ци је”, сто га ће еко ло шке им пли ка ци је 
њи хо ве про па сти би ти од гур ну те на мар ги
не ан ти гло ба ли стич ких по кре та.

све ту тре ба енер ги ја, ина че ће мо се ку
ва ти ле ти, а смр за ва ти зи ми.

уоп ште не сум њам да ће ег зи стен ци
јал не и мо рал не им пли ка ци је ових ну кле
ар них ка та кли зми, по сле не су ви ше ду гог 
вре ме на, пре о ста ти са мо у умет но сти и 
кул ту ри и ода тле као аве ти вре ба ти хи сте
рич ну ма шту „свет ског на прет ка”. ути чу ћи 
на по ре кло и по став ке сај берпан ка у аме
ри ци осам де се тих, по сле ди ца нул те вред
но сти људ ских де ла, чер но биљ ска по ста
по ка лип тич на про паст по ста је игра ли ште 
за умет нич ке сно ве и бек ства.

Чер но биљ је ин спи ри сао исто и ме ну ви
деоигри цу, по слу жио за не ко ли ко ар ти
стич ких про је ка та и ви зи ја, мно го фо то
гра фи ја и већ ле ген дар ни пу то пи сни сајт 
еле не Фи ла то ве „на Ка ва са ки ју усред ни

че га”, ко ји се мо же на ћи и на срп ском је
зи ку (www.kiddofspeed.com, w ww .s trugar.
i nfo/kid ofspe ed ).  уј едно пр ед ст ав ља и 
исхо ди ште кратког ф илма арх ит ек тонске 
има гин аци је  под називом Wall  Stalk er, 
п рои зв ода   WAI  Arch it ect ur e Think Tank, 
групе која истражује суштину архитектуре 
(на www.youtube.com).

та ко ђе је део про јек та Пи те ра Кју за ка 
(Pe ter Cu sack), му зи ча ра и умет ни ка зву
ка, ко ји ис тра жу је уло гу при род них зву
ко ва и звуч ну еко ло ги ју. На сај ту www.gru
en re kor der.de/?pa ge_id=181 мо гу се чу ти 
сним ци обич них, при род них зву ко ва са 
опа сних ме ста у све ту, па и гла са ње пти ца 
и жа ба из Чер но би ља.

Не дав но је чо век по име ну сер геј а. 
Кра си ков у „њу јорк тај мсу” опи сао, као 
чувaр чер но биљ ског сар ко фа га, свој по
сао ко ји се са сто ји од ме сеч ног ис пум па
ва ња ки шни це из ре ак то ра, ко ји ће би ти  
ра ди о ак ти ван и сле де ћих не ко ли ко де
се ти на хи ља да го ди на. Овај чу вар се та
ко по ја вљу је у бе ке тов ској уло зи чу ва ра 
„ства ри ду бо ко у ре ак то ру” из дво је не и 
не до ступ не људ ском ис ку ству. та „ствар”, 
за мр зну та у вре ме ну и про тег ну та у бу дућ
ност, већ ула зи у вре ме ни оквир по го дан 
за ми то ло ги ју.

Ни је ни чу до што је се ми о ти чар то мас 
се бок (Tho mas Se be ok) пред ло жио ства ра
ње „атом ског све штен ства” чи ја ће од го
вор ност, у хи ља да ма го ди на ко је до ла зе, 
би ти да се пре но се ин фор ма ци је у ло ка ци
ја ма за скла ди ште ње ну кле ар ног от па да и 
за га ђе ња ко ри сте ћи ком би на ци ју ми то ва, 
фол кло ра и ри ту а ла. 

та ко умет ност, по сре до ва на ин тер не
том, чу ва „све ту ва тру” бри ге над бу дућ но
шћу. ја пан ска ман га и ани ма кул ту ра ће 
си гур но бр зо од го во ри ти на још јед ну „мо
дер ну Пом пе ју”, атом ску ка та стро фу ван 
мо гућ но сти по и ма ња. Људ ском ро ду та
ко ђе пред сто ји ду ги низ де це ни ја и ве ко
ва да про на ђе на чи не „су жи во та” с не чим 
ско ро веч ним, а у сва ком слу ча ју ван сва
ко днев ног људ ског ис ку ства, као што је ра
ди о ак тив на твар.

ту се до ди ру ју умет ност и ра ди о ак тив
ност: пре тен ду ју на веч ност, ма кар ону 
огра ни че ну. и нај зна чај ни ји изум про шлог 
и овог ве ка, ин тер нет, је дан је од на чи на 
на ко ји се ова мре жа умет нич ке бри ге мо
же про тег ну ти кроз вре ме.     •

атом ска Пом пе ја
та ко умет ност, по сре до ва на ин тер не том, чу ва „све ту 

ва тру” бри ге над бу дућ но шћу

На о ру жан хар двер ском 256бит ном 
AES ен крип ци јом, уре ђај мо же да ра ди са 
би о ме триј ским чи та чем, ло зин ком, или са 
обо је. Ди зај ни ран је за вој ну упо тре бу и 
от по ран на хлад но ћу, то пло ту и удар це.

Ко ри сни ци ма ни је до зво ље но да са кри ју 
или оне мо гу ће CD ему ла ци ју основ не пар
ти ци је ко ја слу жи да се учи та и ауто мат ски 
стар ту је (са мо на PC ра чу на ру) кон фи гу ра
ци ја и про грам за ло зин ку. софт вер ак цес 
стан дард, ко ји се ис по ру чу је на ди ску, је 
пре но сни, не зах те ва ин ста ла ци ју да би се 
по кре нуо и по др жа ва упо тре бу на лич ни 
и „ме кин тош” ра чу на ри ма. ефи ка сан је и 
јед но ста ван за упо тре бу.

Кон ку ри ше 
ај по ду

„Мо то ро лин” Xo om је пр ви уре ђај у оче
ки ва ној по пла ви та блич них ра чу на ра са 
„Гу гло вим” опе ра тив ним си сте мом ан
дро ид 3.0 (Ha ni komb), ко ји је по себ но оп
ти ми зо ван за ту вр сту уре ђа ја. Xo om има 
пре гршт до брих осо би на, али и не ке мањ
ка во сти. Опе ра тив ни си стем ан дро ид 3.0 
је да ле ко над ма шио свог прет ход ни ка, а 

ова вер зи ја је оп ти ми зо ва на за та блич не 
ра чу на ре, што је ви дљи во у свим апли ка
ци ја ма, би ло да се ра ди о по чет ним екра
ни ма, ми нивеб апли ка ци ја ма (вид гетс), 
му зич ком пле је ру или чи та чу ве ба, па чак 
и апли ка ци ји за при ступ ју тју бу.

HDMI и ми кро USB при кљу чак се на
ла зе на до њој стра ни ра чу на ра и на ме ње
ни су за по ве зи ва ње Xo oma са оп ци о ном 
при кључ ном ста ни цом ко ја слу жи да се 

ра чу нар ко ри сти и за вре ме пу ње ња ба
те ри је. та стер за укљу чи ва ње је на по ле
ђи ни, са ле ве стра не зад ње ка ме ре ре зо лу
ци је 5 ме га пик се ла (Xo om има и пред њу 
ка ме ру), од но сно на до хват ка жи пр ста ка
да се др жи са обе ру ке.

Xоом је за сно ван на „ен ви ди ји ном” дво
је згар ном про це со ру Te gra 2 на 1 GHz, а 
има 1 GB RAM ме мо ри је и ме мо риј ски ка
па ци тет од 32 GB, ко ји се мо же удво стру
чи ти уз по моћ ми кро CD кар ти ца, на во ди 
се у спе ци фи ка ци ја ма ра чу на ра. На жа
лост, на пр вим пред ста вље ним мо де ли ма 
ни је би ло ле жи шта за Mi kro CD кар ти це, 
та ко да ће пр ви куп ци Xo oma мо ра ти да 
са че ка ју софт вер ску на до град њу.

Xo om има екран ве ли чи не 10,1 ин ча ко ји 
је осе тљив на до дир, чи ја је ре зо лу ци ја 1280 
x 800 пик се ла, са од но сом стра на 16:10, што 
га чи ни иде ал ним за гле да ње ви деа.

Мо то ро ла на во ди да ба те ри ја Xo oma 
омо гу ћа ва око 10 ча со ва ре про дук ци је 
ви деа ви со ке де фи ни ци је. та ко ђе, ка да се 
ис пра зни, ба те ри ја се ве о ма бр зо пу ни – 
до вољ но је са мо 3,5 ча са да би се на пу ни ла 
у пот пу но сти. Xo om је пр ви та блич ни ра
чу нар са ве ли ким екра ном ко ји озбиљ но 
кон ку ри ше „епло вом” „ај по ду”.

Фо то за 
аван ту ри сте

у по след ње вре ме по ја ви ло се до ста 
ком пакт них фо то а па ра та ко ји сни ма ју 
тро ди мен зи о нал не (3D) фо то гра фи је, али 
је Fajn piks ril 3D W3, ком па ни је „Фу џи
филм”, мо дел са нај ком плет ни јим функ
ци ја ма. ње го ва два објек ти ва и сен зо ри 
омо гу ћа ва ју јед на ко до бро сни ма ње 3D 
ви деа као и 3D фо то гра фи ја. та ко ђе, он 
омо гу ћа ва и 2D ре жим сни ма ња.

Овај мо дел има мно го на пред них функ
ци ја и је дан је од нај бо љих 3D фо то а па
ра та. екран не зах те ва упо тре бу 3D на
о ча ра, фо то а па рат има руч не кон тро ле 
отво ра блен де и па ра лак се, а ре жим сни
ма ња „на пра ви соп стве ни 3D” омо гу ћа ва 
не за ви сно по де ша ва ње сва ког објек ти ва. 
иако ра зно вр стан и ино ва ти ван, он је за 
љу де ко ји же ле да не што ис про ба ју пр ви, 
бу ду ћи да је за до би ја ње ком по зи ци је 3D 
сним ка по треб но ма ло вре ме на.

Мо дел Fajn piks ril 3D W3 је на ме њен 
они ма ко ји се не пла ше екс пе ри мен ти са
ња са кон тро ла ма фо то а па ра та и ко ји же
ле да ви де сво је 3Д фо то гра фи је и сним ке 
на 3D те ле ви зо ри ма. Ге не рал но, 3D сли ка, 

ко ју да је мо дел W3 на ве ли ком екра ну, из
гле да бо ље не го би ло ко ја слич на фо то гра
фи ја или ви део, та ко да је у овом мо мен ту 
ово нај све стра ни ји џеп ни мо дел фо то а па
ра та. тро ди мен зи о нал не фо то гра фи је се 
чу ва ју у фор ма ту MPO ко ји се мо же ре
про ду ко ва ти на 3D те ле ви зо ри ма и пре
но си вим ра чу на ри ма.

Оп сег 3D ре жи ма фо то гра фи са ња ко је 
W3 има и ре а ли стич ни 3D ефек ти су ње
го ви глав ни аду ти, али су нео п ход на 3D 
по де ша ва ња ка ко би се до био мак си мум 
на фо то гра фи ја ма и ви део сним ци ма. за 
куп це са аван ту ри стич ким ду хом, 3D W3 
је ино ва ти ван улаз у свет 3D ви деа и фо
то гра фи ја.

сни ма ви део
иако ни је пра ви DSLR мо дел, „Па на со

ни ков” Lu miks DMCGH2 би мо гао да ука
же на то ка кве кон тро ле ће има ти бу ду ћи 
DSL фо то а па ра ти и на ко ји на чин ће сни
ма ти ви део. Овај мо дел са про мен љи вим 
објек ти ви ма ну ди кон тро ле осе тљи ве на 
до дир, али и тра ди ци о нал не та сте ре и ру
чи це, уз од лич ну оп ти ку, бр зо ауто мат ско 
из о штра ва ње и вр хун ски ква ли тет сни ма
ка. Као ре зул тат до би ја се је дин ствен фо
то а па рат чи је кон тро ле до ди ром омо гу
ћа ва ју да са ла ко ћом оба ви те ком плек сна 
по де ша ва ња.

Lu miks GH2 има сјај не мо гућ но сти за 
сни ма ње ви деа, али ипак за о ста је за пра
вим DSLR фо то а па ра ти ма ка да је у пи та њу 
сни ма ње фо то гра фи ја. Без руч них кон тро
ла, екс по зи ци ја и ква ли тет бо ја сни ма ка 
из гле да ју по ма ло при гу ше но.

Па на со ни ков Lu miks DMCGH2 ис по
ру чу је се у ви ше ва ри јан ти: са објек ти
вом 14140 ми ли ме та ра, оп ти ми зо ва ним 
за сни ма ње ви деа чи ја је жи жна да љи на 
45.8, или објек ти вом 1442 мм, а мо же се 
ку пи ти и са мо те ло фо то а па ра та. Жи жна 
да љи на фо то а па ра та се мо же удво стру чи
ти за би ло ко ји објек тив, а LCD екран мо

же се по де ша ва ти, што по ма же код сни ма
ња под нео бич ним угло ви ма.

са јед ним пу ње њем ба те ри је фо то а па
ра та и укљу че ним LCD екра ном мо же се 
сни ми ти 320 сни ма ка; ако се екран ис
кљу чи и упо тре бља ва тра жи ло, с јед ним 
пу ње њем ба те ри је мо же се сни ми ти 330 
сни ма ка.
 александар спасић
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Ко шар ку је по чео ка да шут за три по
е на ни је по сто јао, што зна чи да би му 
скор био знат но бо љи. Нај ви ше ко ше
ва је по сти гао на утак ми ци за Бан де и
ран тес – 74, а за ре пре зен та ци ју 55, на 
Олим пи ја ди у се у лу про тив шпа ни је 
1988. го ди не. за вре ме свет ског пр вен
ства у тур ској 2010. на гра ђен  је из у зет
ним при зна њем – ула ском у „Хол слав
них” Фи Ба.

Го спо ди не шмит, осво ји ли сте сва при
зна ња ко ја у ко шар ци мо гу да се осво
је. По след ње је из бор у „Ку ћу слав них”. 
Ко је вам је нај дра же? те шко ми је да 
од го во рим, сва су ми дра га и сва су до
шла у од ре ђе ном тре нут ку ка ри је ре.

игра ли сте ве о ма ду го и ве о ма успе
шно. По сти гли сте 49.737 по е на на зва
нич ним утак ми ца ма, као ни је дан ко
шар каш на све ту. за што „све та ру ка”, 
ка ко су вас про зва ли, ни је од и гра ла 
још не ко ли ко утак ми ца – 50.000 зву чи 
мно го бо ље? сва ка ко да је 50.000 по е на 
зву чи мно го бо ље. али и овај број зна чи 
да је мо ја ка ри је ра ја ко ду гач ка. у сва
ком слу ча ју сре ћан сам што сам се за у
ста вио на овом бро ју.

Ко ји вам је од ових 49.737 по го да ка 
нај зна чај ни ји у жи во ту, ко ји је нај не за
бо рав ни ји, а ко ји нај леп ши? то су по е
ни ко је сам по сти гао 1979. го ди не игра
ју ћи за клуб „си рио” из сао Па у ла, ка да 
смо по ста ли не зва нич ни свет ски пр
ва ци. у ре пре зен та ци ји Бра зи ла то је 
утак ми ца ка да смо по ста ли пр ва ци Па
на ме рич ких ига ра на пр вен ству у ин ди
ја на по ли су, 1987 го ди не: у фи на лу смо 
по бе ди ли ре пре зен та ци ју саД. за вр ше
так утак ми це сам до че као с мно го емо
ци ја. (На тој утак ми ци Оскар шмит по
сти гао је 46 по е на.)

Љу би те љи ко шар ке, на ро чи то у евро
пи, не ће ни ка да за бо ра ви ти 44 по е на 
про тив „ре а ла” из  Ма дри да ко је сте 
по сти гли 1989. али на тој утак ми ци по
кој ни Дра жен Пе тро вић је дао 62! вас 
дво ји ца за јед но 106 по е на. та да сте 
игра ли за ита ли јан ску „Ка зер ту”. Би
ла је то не за бо рав на утак ми ца, а ми смо 

из гу би ли. По ра же ни ни кад не ма до бар 
осе ћај, али се се ћам да смо по бе ди ли у 
по лу фи на лу са бо ни сов тим, а то је био 
сја јан осе ћај.

игра ли сте до ста утак ми ца про тив ју
го сло вен ских и срп ских игра ча у ма ји
ци Бра зи ла (у 326 утак ми ца по сти гао 
7.693 по е на). Ко га сте од ју го сло вен
ских игра ча нај ви ше це ни ли? се ћам се 
да смо ско ро све утак ми це про тив ју го
сла ви је из гу би ли. Ка кав је то тим био. 
стра шни игра чи. Ми смо их из у зет но 
по што ва ли и увек смо да ва ли све од се
бе да по бе ди мо, али је то би ло ско ро не
мо гу ће.

Ко је нај бо љи ју го сло вен ски или срп ски 
играч ко га сте гле да ли или про тив ко га 
сте игра ли? Про тив ко га је би ло нај те
же игра ти? Не знам тач но ко је ко је на
ци о нал но сти, али је мој оми ље ни играч 
био Дра жен Пе тро вић.

Бра зил ска ко шар ка ни је у рав ни фуд ба
ла. за што? спа ли смо у гру пу дру го ра
зред них свет ских еки па. има мо игра че у 
НБа, али су они, на жа лост, дру го ра зред
ни. По тре бан нам је играч ко ји би био 
су пер зве зда, та да ће ре зул та ти бра зил
ске ко шар ке би ти за па же ни. 

у сеп тем бру 1999. био сам у рио де 
Жа не и ру, гле дао сам не ко ли ко ва ших 
утак ми ца на те ле ви зи ји. Би ли сте по
пу лар ни као те ни сер Но вак Ђо ко вић 
да нас у ср би ји. за што сте пре ста ли да 
игра те ко шар ку? Био сам пре мо рен. Да 
ли зна те шта зна чи игра ти про тив ти мо
ва као што је „Фла мен го”, и то у 45. го
ди ни? По сле сва ке утак ми це мо рао сам 
не ко ли ко да на да се од ма рам, да се у 
кре ве ту „ле чим” од умо ра.

зна те ли срп ског фуд ба ле ра Де ја на 
рам ба Пет ко ви ћа? знам га из „Фла мен
га”. Ми слим да је мо гао још да игра, фуд
бал је јед но став ни ја игра од ко шар ке, 
ма ње је на по ран.

шта да нас ра ди те? ан га жу ју ме бра зил
ске ком па ни је као мо ти ва ци о ног го вор
ни ка, а ко мен та ри шем и утак ми це на 

бра зил ским тв ста ни ца ма. то је за са да 
до вољ но.

Пла ни ра те ли да по се ти те ср би ју? 
уско ро би тре ба ло да по се тим евро
пу. имам по зи ве да го сту јем у ита ли ји, 
шпа ни ји, али сам то од био јер су мо ји 
го во ри до бри је ди но на мом, пор ту гал
ском је зи ку, иако знам и шпан ски и ита
ли јан ски.

ро ђе ни сте у На та лу, та мо ће ове го ди
не би ти свет ско пр вен ство за ве те ра не. 
Хо ће те ли да игра те за не ки од бра зил
ских ти мо ва? Не, ви ше не ћу игра ти ко
шар ку. Не мам сна ге.  

Про чи тао сам да сте из ја ви ли да за до
бар шут мо ра те да има ти срп ске ко ре
не. От ку да то? 

Ми слио сам на мо ју ба ку ко ја је би
ла по ре клом срп ки ња. имао сам до
бар шут, али сам сва ког ју тра ја ко ра но 
уста јао и ве жбао. Ни ко ни је то ли ко уве
жба вао шут, и ја сам по но сан на ту чи
ње ни цу.

ва ша ба ка би ла је из Бе о гра да, ње но 
име је ана Мар цус (ве ро ват но Мар ко
вић на срп ском). а де да је би о Нем ац. 
зна те ли ка ко је она сти гла у Бра зил? 
Одр жа ва те ли ве зе с ро ђа ци ма у ср
би ји? Ба ка и де да су до шли у Бра зил 
пре Дру гог свет ског ра та, ту су се упо
зна ли и вен ча ли.

игра ли сте про тив срп ских игра ча. Да 
ли сте с не ким од њих у кон так ту? На
жа лост, ни са ким. сва ко је у свом све
ту, а он ви ше ни је исти за нас иако смо 
игра ли ко шар ку за јед но. али ка да сам 
при мио при зна ње за ула зак у „Ку ћу 
слав них” 2010. у тур ској до ста сам се 
дру жио с Ди ном Ме не ги ном из ита ли је 
и вла дом Див цем из ср би је.

(По сле раз го во ра са зна ли смо да је Оска ру 
шми ту у бол ни ци у сао Па у лу од стра њен ма
њи бе ниг ни ту мор на мо згу. По же ле ли смо 
му брз и успе шан опо ра вак, а он је елек трон
ском по штом уз вра тио су тра дан и по твр дио 
да се до бро осе ћа. срећ но, мај сто ре!)
 Пе тар Ко чо вић

Да ли ти са до но си сре ћу? за што је од 
дав ни на на це ни? ста ри па га ни ве ро
ва ли су да је то мит ско др во; да има ис
це ли тељ ску моћ; да чу ва ку ћу од бо ле
сти, де мо на и ве шти ца; да веч но жи ви 
и стал но се об на вља. Ко мад ти се, ако га 
ба ци те, из др жа ће све ат мос фер ске (не)
при ли ке: вре ли ну сун ца, уда ре ки ше, 
те жи ну сне га... и по сле 13 го ди на, оста
ће – исто! 

При род ни свет је свет бес крај них ра
зно ли ко сти и сло же но сти, ви ше ди мен
зи о нал ни свет. Љу ди ко ји су се „ста па
ли” с при ро дом, од го не та ли су ве ли ке 
тај не. исак њутн је у тре ну ци ма опу
шта ња, ле же ћи ис под ја бу ке у свом 
воћ ња ку, до шао да раз у ме ва ња за ко на 
гра ви та ци је, а Ни ко ла те сла је у бу дим

пе штан ском пар ку, у тре ну ци ма ча роб
ног за ла ска сун ца и ре ци то ва ња Ге те о
вог „Фа у ста”, от крио обрт но маг нет но 
по ље (ин дук ци о ни мо тор). 

По сто ји у ен гле ској др во ти се за ко је 
ка жу да има ви ше од 4.000 го ди на. Под 
њом се па ро ви вен ча ва ју да би им брак 
био дуг и здрав.

ти са је чу де сна. Нео бич на. Ду го веч
на као ма сли на. тек по сле сто го ди на по
чи ње да пле ни ле по том. Др во је чвр сто, 
ела стич но, жи ла во, по сто ја но на вла гу и 
го то во ни ка ко не бу бри. Гу ста кро шња 
је, нај че шће, не пра вил ног об ли ка, али 
има и ста бло ли ких од ли ка. игли це су 
јој с гор ње стра не там но зе ле не, а са до
ње има ју две све тле пру ге. Нај че шће ра
сте по ред бо ро ва и бу кви. По сто ји жен
ска и му шка ти са. Жен ска има цр ве не 

бо би це и тре ба да про ђе сто го ди на да се 
оне по ја ве. Ко ра јој је цр вен ка сто жу та, 
ра сте до 25 ме та ра и све је на њој, осим 
бо би ца, отров но. и др во, и игли це. за то 
ти су ни шта не је де. Ни гу се ни це, ни цр
ви, ни биљ не ва ши. Бу би це је, јед но став
но, не гриц ка ју. ис под ње, чак, и тра ва 
не ра сте.

с бо би ца ма, ко је су је сти ве, тре ба би ти 
оба зрив. сме да се је де са мо ме сна ти део 
пло да, ко шти ца је отров на! До ма ћи це 
од бо би ца пра ве џем.

„срећ но др во” не из и ску је стал но не
го ва ње, ђу бре ње, око па ва ње, чак ни са
ђе ње. у зе мљу се ме ње по са де пти це.

за на уч ни ке је би ло пра во чу до ка ко је 
ти са од 70 го ди на мо гла да оп ста не у јед
ном ста ром руд ни ку и да са мо не ко ли ко 
ми ли ме та ра по там ни. та кав ме ха ни зам 
од бра не не ма ни јед но др во.

ста ри за пи си ка жу да је крст јо ва на 
Кр сти те ља, са ко јим је кр стио по кај ни ке 
у ре ци јор дан, био од све те ти се. 

Да ли је ово са мо ле ген да? Па и ча сни 
крст, на ко ме је пре 2000 го ди на ра за пет 
исус Хри стос, био је де лом на пра вљен 
од ти со ви не. 

По след њих го ди на ис пи ту ју се ле ко
ви та свој ства ти се, нај да ље су у то ме 
оти шли аме ри кан ци. у јед ном ин сти ту
ту од ста бла по ку ша ва ју да на пра ве лек 
про тив ле у ке ми је.

По сто ји ве ро ва ње да је он већ на пра
вљен и да ће спа сти мно ге љу де...
 Љиљана Петровић

Tројке у српском гену
(Good shoot from Serbian root)

то што је Пеле у фудбалу, oн је у кошарци. На другом 
месту листе најбољих стрелаца у историји кошарке налази 

се легендарни Карим абдул Џабар из Лос анђелес 
лејкерса – 46.725 поена. Првопласирани је Оскар шмит 
– 49.737 кошева. Добро, какве то везе има са србима?

јово Петијевић држи „Плес у води” 
Фото Жељко јовановић

удах њу је 
ду шу

јо ву Пе ти је ви ћу за па ло је да бу де про
ду же на ру ка при ро де. уме сто да се ба ви 
пе да го шким ра дом за ко ји се шко ло вао, 
ба цио се на слу же ње ду хов не ак тив но сти: 
као ва јар об ли ку је др во, ка мен и срод не 
ма те ри ја ле. удах њу је им ду шу. Да је им – 
дру ги жи вот.

има бо га ту ко лек ци ју од 2.000 скулп ту ра. 
са да је при ре дио из ло жбу у „По ли ти ки ној” 
га ле ри ји, у Ма ке дон ској 29, по во дом Олим
пи ја де 2012. Од 33 де ла, шест је „из ва јао” 
од ти си ног др ве та и дао им име на: „Плес у 
во ди”, „ве жба чи ца”, „Мој свет”, „уда рац”, 
„Моћ”, „Краљ” и „скок у во ду”. 

ра дио је са сва ко ја ким др ве том, са ора
хом, ма сли ном, ја во ром, ба гре мом, хра
стом, кру шком, бре стом... али ни јед но, ка
же, не ма чвр сти ну ти се.

„то је чу де сно др во”, ве ли јо во Пе ти је
вић. „До жи вља вам је као жи во би ће. има 
не ке из у зет но ела стич не ни ти, и са мо до
бром по сма тра чу до зво ли да их ви ди. Гра
не су јој ве ли ке и обе ћа ва ју мно го, па не 
мо же те да ура ди те ло шу скулп ту ру. већ 
при пр вом до ди ру, осе ти те ка ко се опи ре, 

бра ни, ис пу шта отро ве... с ти сом мо ра бр
зо да се ра ди.” 

Док је пра вио ко мад са се дам пли ва чи
ца, ко је по ка зу ју уме ће рит мич ког пли ва
ња, из вео је ма ли оглед: „имао сам си ров 
ко мад ти се”, при ча уз бу ђе но. „узео сам 
бур ги ју да је с до ње стра не из бу шим и ис
пу стим во ду да не би пу ца ла. Чу до јед но! 
Про бао сам све мо гу ће, па и оне ко је бу ше 
ме тал, али ни сам мо гао да је про бу шим. 
али то ни је све. До не ли су ми ко мад ти се 
са за ку ца ним ек се ром. зна те ли шта му је 
ура ди ла? По је ла га је! за го ди нудве ек сер 
се ис то пио, пре тво рио у ли ла бо ју.”

ти са је бла го твор но др во, чо ве ка опу
шта, сми ру је...

„Као да вам да је део сво је енер ги је”, об
ја шња ва кр шни Хер це го вац из тре би ња. 
„Осе ћа те се ле по, ис пу ње но. Про сто вас 
од ма ра. Као да зна да је во лиш. за њу ва
ља има ти и вре ме на и стр пље ња. Мо ра да 
од ле жи го ди ну да на да би до би ла фи но ћу. 
и ка да от кри је те сву ле по ту без вре ме на, 
све то но ве и бо је ко ји ма зра чи, она се и 
да ље шти ти.”

Наш са го вор ник сма тра да би сва ка 
шко ла тре ба ло да има ко мад овог др ве та, 
на ро чи то у учи о ни ца ма и фи скул тур ним 
са ла ма. и да се пра ти ка ко ути че на здра
вље де ца.

ОтрОвНа ЛеПОта
стари записи кажу да је крст јована Крститеља, 

са којим је крстио покајнике у реци јордан, био од свете 
тисе. Да ли је ово само легенда? Па и часни крст, 
на коме је пре 2.000 година разапет исус Христос, 

био је делом направљен од овог дрвета. а у америци 
од тисовине праве лек за леукемију
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На енкеладу у 
леденом ладу

тра га те ли за ван зе маљ ци ма, по тра
жи те их бли зу са тур на. Где? На за ле
ђе ном ме се цу ен ке ла ду, за то што та мо 
по сто је са стој ци од ко јих се мо же зго
то ви ти „пра су па жи во та”.

аме рич ки ис тра жи ва чи су ми ну лих 
да на об ја ви ли да је то нај по де сни је ме
сто у сун че вом си сте му за жи ви свет 
ка кав по зна је мо. али са да је и ка сно и 
ра но за да ле ко пу то ва ње у тра ја њу од 
де се так го ди на, на ко јем ва ља ис ко ри
сти ти гра ви та ци о ни по ти сак нај ве ће 
пла не те. сле де ће по вољ но раз до бље 
за ко ри шће ње „ју пи те ро ве праћ ке” би
ће на вр хун цу тек 2015. (мо жда и 2017) 
и по тра ја ће до 2030.

а то је су ви ше крат ко за озбиљ не 
при пре ме, укљу чу ју ћи из ра ду ле те ли
це. ште та! ен ке лад би сво јим из гле ди
ма за оп ста нак жи во та, не ма сум ње, 
ис ти снуо Марс из пред сто је ћих пла но
ва. за што?

за то што оби лу је теч ном во дом, ор
ган ским угље ни ком, азо том (у об ли ку 
амо ни ја ка) и из во ри ма енер ги је, под
се ћа астро би о лог Крис Ма кај из ис
тра жи вач ког цен тра ејмс под окри
љем На са.

и по врх све га, у сво је вр сним геј зи ри
ма ле де них кри ста ла и га со ва ко ји из
би ја ју на по вр ши ну мо гу се при ку пи ти 
узор ци ме се че вог под зе мља, а да се не 
сле ће на ње го ву по вр ши ну.

у сун че вој по ро ди ци не ма дру гог ме
ста с та ко по вољ ним усло ви ма! за по
че так мо ра се про ра чу на ти да ли би 
ор га ни зми на лик зе маљ ским мо гли 
пре жи ве ти у под зем ним је зе ри ма и мо
ри ма, без сун че ве све тло сти ко ја под
сти че фо то син те зу. ве ро ват но ко ри сте 
во до ник за син те зу (ства ра ње) ме та на 
из угљенди ок си да, слич но ме та но ге
ним ми кро би ма на на шој пла не ти ко ји 
су то по сти гли.

Оби ље ме та на је и те ка ко за ни мљи
ва чи ње ни ца, а још бо љи из вор пре жи
вља ва ња је сте аце ти лен ко га има у ко
ме та ма, што ука зу је да се мо же на ћи и 
на ен ке ла ду.


