
www.politika.rs

Да ВинчијеВ 
кОД – из

Србије
Генијални уметник је 

записао да је решење 
за своју Ђоконду 

пронашао у ликовима 
жена светица на 

фрескама у српским 
манастирима!

Велики 
прасак 
раније
Маје су записале 
да се десио, чак, 

пре 16,4 милијарде 
година

Већи 
мозак  
није и 

паметнији
за разлику од тежине 
и висине тела које су 

недвосмислене, 
интелигенција се 

не може беспрекорно 
измерити
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зашТО је 
ОСТаО без
10 нОбеЛа

ТеСЛа рОЂен раније
зашто је својом руком, у захтеву за пријем у држављанство 

СаД, уписао као датум рођења 15. јун 1856. године?
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СТанкО СТОјиљкОВић

Сва ки на род има сво је слав не прет ке. и са мом ису су Хри сту 
прет хо дио је јо ван кр сти тељ, упам ћен као јо ван Пре те ча.

Ср би ја се ди чи мно жи ном ум них гла ва у сво јој про шло сти. 
(за ви ри те са мо у два на е сток њиж је „Жи вот и де ло срп ских на-
уч ни ка”, Са нУ). али из над свих уз ди жу се че тво ри ца, као че-
тво ро лист де те ли не ко ја пред ска зу је сре ћу: ру ђер бо шко вић, 
ни ко ла Те сла, Ми хај ло Пу пин и Ми лу тин Ми лан ко вић. (По ре-
ду ра ђа ња.) ко ја их зе мља и ко ји на род не би по же лео у сво јим 
по ве сни ца ма?

аме ри кан ци се гор де ти ме што су ни ко лу Те слу и Ми хај ла Пу-
пи на упи са ли у сво је др жа вљан ство, иако обо ји ца ни ка да ни су 
за бо ра ви ли да под се те на срп ске ко ре не.

Ми лу тин Ми лан ко вић се из аустро у гар ске до се лио у Ср би-
ју. зе мљу сво јих пре да ка, ко ју је ши ром све та про сла вио. ру ђер 
бо шко вић је по оцу Ср бин (и мај ци ита ли јан).

Упи та те ли упу ће не чи ме су до тич на че тво ри ца за ду жи ли чо-
ве чан ство, не ће те вла сти тим уши ма по ве ро ва ти слу ша ју ћи бу-
ји це хва ло спе ва.

ру ђе ра бо шко ви ћа но бе ло вац Ли он Ле дер ман свр ста ва ме ђу 
нај ве ће фи зи ча ре свих вре ме на, од Де мо кри та до на ших да на. 
По ни ко ли Те сли је на зва на јед на од нај по зна ти јих мер них је-
ди ни ца (за маг нет ску ин дук ци ју), што је ви ше од но бе лов ског 
од лич ја. (Та кву по част до жи ве ла су тек ше сна е сто ри ца на уч ни-
ка у це лом све ту).

Ми хај ла Пу пи на сма тра ју јед ним од не за о би ла зних уте ме љи-
ва ча те ле ко му ни ка ци ја, а Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа оцем те о ри је 
осун ча ва ња ко ја бо ље не го ико ја об ја шња ва кли мат ска ко ле ба-
ња (па и нај но ви је ото пље ње).

зар ови дич ни ве ли ка ни на шег ро да (и по ро да) ни су за вре ди-
ли до стој ну за хвал ни цу?

је су. за то пред ла жем да им по диг не мо спо ме ни ке у Сту дент-
ском пар ку у бе о гра ду, пре ко пу та Ве ли ке шко ле, ода кле је пре 
ви ше од два сто ле ћа по те кло вре ло срп ске уче но сти. не ка с Ву-
ком Сте фа но ви ћем ка ра џи ћем и До си те јем Об ра до ви ћем бу ду 
веч но ис хо ди ште и сре ди ште бу ду ћег Срп ског пан те о на под ве-
дрим не бом!

је сте ли са гла сни?
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Сат, пле јер, 
мо бил ни и још 
по не што
ка да кре не те на тр ча ње, нај-

бо ље је да што ма ње но си те на 
се би. не за бо ра ви те но ви ди ги тал-
ни украс око ру ке, ко ји из гле да луц-
ка сто, али је нео п хо дан да се ра то си-
ља те дру га чи јег то ва ра – ви шка ки ло гра ма.

Спра ви ца од ме њу је мо бил ни те-
ле фон у не ким нај по треб ни јим 
рад ња ма, ка ме ру и MP3 пле-

јер и, ума ло да из о ста ви мо, 
сат с ма лим екра ну (око 3,8 
сан ти ме та ра) осе тљи вим на 
до дир, бе жич ну ве зу (Blu e to-
oth), осам ги га бај та ме мо ри је 
и дуг ме за до зи ва ње у по моћ 
(SOS) ко је по ка зу је ме сто где 

сте се за те кли и ва ше основ не 

жи вот не зна ке. У про да ји је од по ло ви не ју-
ла по це ни од 578 до ла ра, али ће у сеп тем-
бру ско чи ти  на 722. Са да вам је ја сно за што 
се пре по ру чу је за љу бље ни ци ма у тр ча ње.

Сун че ва хлад но ћа
не ке по ја ве на Сун цу, ко је се од но се на 

пе ге и осла бље ни маг не ти зам бли зу по ло-
ва, на го ве шта ва ју да ће се на ша зве зда мал-
чи це при ми ри ти у го ди на ма ко је до ла зе. 

Међу јавом (сном)
ре зул та ти три ис тра жи ва ња по ка зу ју да би, 
иако су са да сун че ве пе ге у мак си му му, у го-
ди на ма ко је до ла зе мо гле знат но да осла бе.

Пот пу но је нео бич но и нео че ки ва но да три 
раз ли чи та струч на ви ђе ња иду у истом сме ру, 
што упу ћу је на то да Сун це, на сво је вр стан на-
чин, ула зи у раз до бље хи бер на ци је. на ша ма-
тич на зве зда је са да на сре ди ни јед ног ци клу-
са, жу ре ћи ка до бу мак си мал не ак тив но сти. 
али нај но ви је от кри ће по ка зу је да би сле де-
ћи ци клус мо гао би ти фа за хи бер на ци је.

на уч ни ци се пи та ју да ли је пред на ма пе-
ри од по пут оног од 70 го ди на, из ме ђу 1645. 
и 1715, ка да ни је уоп ште би ло пе га.

Пе ге узро ку ју сна жна маг нет ска ко ле ба-
ња, ко ја спу та ва ју пре но ше ње маг нет ског 
по ља (кон век ци ја) с вр тло жним стру ја ма, 
ства ра ју ћи та ко под руч ја с ни жом тем пе ра-
ту ром.

Тем пе ра ту ра на пе га ма је ни жа не го у 
окол ним под руч ји ма, због че га на ста је при-
вид да су там ни је од остат ка по вр ши не.

зве зда 
гута зве зду

не у трон ска зве зда (де сно на сли ци) 
пр о жди ре сво ју пра ти љу, пла вог су пер џи-
на, упр кос то ме што је два ми ли о на пу та 
круп ни ја. Сва ки за ло гај (ве ли ке ко ли чи не 
отрг ну тог га са) иза зи ва на гло из ли ва-
ње икс-зра ка из са ме пр о ждр љи ви це. 

Сним ке су на чи ни ли европ ски астро-
но ми по мо ћу ле те ли це „Њутн” 

ко ја кру жи око зе мље.

„реТ ке зе Мље” на ДнУ Оке а на 
– че га не ма на по вр ши ни, има на ду би ни. 
шта је то? Хе миј ски еле мен ти, под збир ним 
на зи вом „рет ке зе мље” (лан та ни ди) – укуп но 
17, с нео бич ним име ни ма – нео ди јум, еуро-
пи јум и та ко ре дом. нео п ход ни су за из ра ду 
по је ди них високот ехнoлошких спра ва, по-
чев од мо бил них те ле фо на до са вре ме них 
ве тре ња ча.

а где се на ла зе у из о би љу? У оке ан ском 
му љу, што је по твр ди ло не дав но ис тра жи ва-
ње. из ба цу ју их вре ли из во ри, а они се по-
том та ло же на са мом дну Ти хог оке а на, уста-
но ви ли су ја пан ски на уч ни ци.

Ма ло по ма ло, али то тра је ми ли о ни ма го-
ди на: на про сто ру од 2,3 ква драт на ки ло ме-
тра има их до вољ но да се под ми ре јед но го-
ди шње по тре бе, об ја вио је углед ни ча со пис 
„неј чер џи о са јенс”, по сле ис пи ти ва ња на 78 
под мор ских ме ста. Ви ше од 97 од сто ко ли-
чи на да нас сти же из ки не, ко ја је ми ну лих 
го ди на огра ни чи ла из воз.

чУ Вај Те Се „на Де”! – Мо же ли стреп-
ња ни од че га да за стра ши љу де?

и те ка ко, ако се ти че на ја ве вре мен ских 
не по го да. Да кле, за бо ра ви те „ни њу” – сти же 
„на да”, упо зо ра ва ју на уч ни ци на Са.

Сје ди ње не Др жа ве су ове го ди не ис ку си ле 
ди вља ње не вре ме на, укљу чу ју ћи не за пам ће-
не сне жне па да ви не, смр то но сна тор на да и 
пу сто ше ће по пла ве. шта је за то окри вље но? 
„ни шта” (на шпан ском: на да).

„Де вој чи ца” (ни ња) про тут ња ла је у де цем-
бру, а у ја ну а ру је иш че зла и оста ви ла упра-
жње но ме сто нео б у зда ним стру ја њи ма, ко ја 
су се по на ша ла као не по слу шан ма ло лет ник 
без ика квих огра ни че ња. То су бу ји це ве о-
ма бр зих ва зду шних стру ја ња  у ат мос фе ри, 
у ко ји ма се су да ра ју хла дан и сув ва здух с то-
плим и вла жним ва зду хом – два кључ на чи-
ни о ца из у зет но ја ких олу ја.

СВе ТЛО на кра јУ СВе Та – европ-
ски астро но ми су от кри ли нај у да ље ни ји „ко-
смич ки све ти о ник” (ква зар), ко ји сво јом 
бе со муч ном си лом при вла че ња пот пи ру је 
„цр на ру па”, ма се две ми ли јар де пу та ве ће 
од Сун ца!

нај сјај ни ја жи шка до са да опа же на у ра-
ним да ни ма ко смо са упа ље на је 770 ми-
ли о на го ди на по сле „Ве ли ког пра ска” (Big 
Bang). Све тлост је пре ва ли ла 12,9 ми ли јар ди 
го ди на да би сти гла до нас.

ква за ри су ве о ма све тле и ве о ма уда ље не 
га лак си је, за ко је се прет по ста вља да их по-
кре ћу су пер ма сив не „цр не ру пе” у сре ди шту. 
не бе ски осма тра чи су утро ши ли пет го ди на 
тра га ју ћи за ве о ма да ле ким све тлом.

От при ли ке 300.000 го ди на на кон „Ве ли-
ког пра ска”, не појм љи во сна жне екс пло зи је 
у ко јој је пре 13,7 ми ли јар ди го ди на на стао 

наш ко смос, он се до вољ но охла дио да је би-
ло мо гу ће спа ја ње елек тро на и про то на у не-
у трал ни во до ник (гас без елек трич ног на бо-
ја). У том там ном га су су 100–150 ми ли о на 
го ди на ка сни је за и скри ле пр ве зве зде.

Пра Ва нО је Ва бар ка – Жи во ти њи-
це ко је су жи ве ле пре ви ше од 550 ми ли о на 
го ди на пре жи ве ле су у не го сто љу би вим оке-
а ни ма удру жу ју ћи се с гу стим на сла га ма ци-
ја но бак те ри ја у ви ду сво је вр сне ми кроб не 
про стир ке. Та кве гро му љи це та ло га ства ра-
ле су ки се о ник ко ји је снаб де вао пр ве по кре-
тљи ве жи во ти ње и хра ном и ва зду хом.

Ско ра шњи про на ђе ни оста ци по ка зу ју да 
су се пр ви при мер ци пра ћа ка ју ћих ство ре ња 
по ја ви ли пре 555 ми ли о на го ди на, ка да се у 
ат мос фе ри на го ми ла ла тек де се ти на са да-
шње ко ли чи не ки се о ни ка. и што су мо ра ле 
ду же да се кре ћу, из и ски ва ле су ви ше ки се о-
ни ка. ка ко су ра не по кре тљи ве жи во ти њи це, 
ко је су на ли ко ва ле цр ви ма или пу же ви ма го-
ла ћи ма, пре жи вља ва ле у тим усло ви ма, још 
је ве ли ка не по зна ни ца за па ле он то ло ге.

за хва љу ју ћи упра во тим слу за вим скра ма-
ма на мор ском дну – ко је су на зва ли би о ма-

ти ма. Ти би о ма ти су ства ра ли ки се о ник ко ји 
је нај ра ни јим жи во ти њи ца ма олак ша вао да 
их ка сни је ис ко ри шћа ва ју. као ис цр пље ни 
по се ти о ци ноћ них клу бо ва, пре жи ве ле су у 
су ро вој сре ди ни ми го ље ћи се ка на сла га ма 
на дну у ко ји ма је има ло ки се о ни ка. До ка зи 
су про на ђе ни у за ле ђе ном је зе ру у ка на ди.

нО Ва Вр СТа ба Те ри ја – Про те клих 
ме се ци ис тра жи ва чи су об зна ли ли да су на-
чи ни ли сво је вр сну по лу чвр сту ба те ри ју од 
ли ти ју мо вих јо на ко ји упи ја ју и ис пу шта ју 

елек трич ну стру ју по же љи. но во устрој ство 
омо гу ћу је ускла ди ште ње, чак, 30 пу та ви ше 
енер ги је од свих до са да шњих!

али ис кр са ва и по не ко ис ку ше ње: на при-
мер, да се ли ти јум не на та ло жи на дну ре зер-
во а ра. Уко ли ко се у ствар но сти по ка жу успе-
шним нај сме ли ји по ду хва ти из ла бо ра то ри ја, 

над ма ши ће, нај ма ње, де се так пу та по сто је ће 
ли ти јум-јон ске ба те ри је. Са свим до вољ но да 
се бу ду ћи елек трич ни ауто мо би ли над ме ћу с 
да на шњи ма на бен зим.

Ге нОМ 800 Ми Ли ја р Ди? – ко ли-
ко вре ди ге ном? еко но ми сти не ве ру ју да су 
иш чи та ва ње ни ске чо ве ко вих ге на и слич ни 
на уч ни про гра ми ство ри ли но ву вред ност од 
го то во 800 ми ли јар ди до ла ра. ис тра жи ва чи 
ба те ло вог ме мо ри јал ног ин сти ту та у ко лум-
бу су сра чу на ли су да се сва ки до лар у то уло-
жен опло дио чак 141 пут!

Да кле, 3,8 ми ли јар ди до ла ра (у 2010. то је 
из но си ло 5,6) утро ше них у од го не та ње људ-
ског ге но ма уро ди ло је еко ном ским учин ком 
од 796 ми ли јар ди до ла ра од 1998. до 2010. 
го ди не. Са мо у по то њој го ди ни то је из др жа-
ва ло 310.000 рад них ме ста.

Глав на за мер ка ти че се то га да су по је ди-
ни тро шко ви, као што су за ра де за по сле них, 
ура чу на те у до бит. У су шти ни, не зна се по-
у зда но ко ли ко је но ве вред но сти ство ре но 
или ко ли ко је био ве ли ки учи нак.

Ди Ги ТаЛ ни Ме Га ЦУ на Ми – ка ко 
из и ћи на крај с ме га цу на ми јем по да та ка ко-
ји нас за пљу ску је? У овој го ди ни збир но во-

ство ре них и за ме ње них пре ма ши ће 1,8 зе та-
бај та (1,8 ми ли јар ди ги га бај та), уве ћав ши се 
де вет пу та за пет го ди на.

а тек на кра ју 2020. го ди не: над ма ши ће, 
чак, 50 пу та да на шњи из нос (да то те ке, елек-
трон ска по шта и део за пи си), што ће чи ни ти 
90 од сто свих по да та ка на ста лих у сле де ћој 
де це ни ји. за то вре ме број за по сле них на ин-
фор ма тич ким по сло ви ма на ра шће је два за 
је дан и по пут. Да кле, у сле де ћој пе то лет ки 
да то те ке ће на ра сти осам пу та, уз не знат ни 
по раст струч ња ка ко ји ће их об ра ђи ва ти.

ДОн ки ХОТ наС на ПУ шТа – Дон ки-
хот нас за у век на пу шта. исто и ме ни асте ро-
ид са озна ком 3552, је дан од нај по зна ти јих 
ко ји су се вр зма ли у зе мљи ној бли зи ни, из-
ба чен је из Сун че ве по ро ди це без пра ва на 
по вра так.

Пр ви пут је опа жен 26. сеп тем бра 1983. 
го ди не (Пол Вајлд), у ме ђу вре ме ну је сто ти-
на ма пу та у ми сли ма ис тра жи ва чи ма ви ше 
пу та кло ни ран да би се до ку чи ло кре та ње 
слич ног „ко смич ког ка ме ња”. Прет по ста вља 
се да по ти че из чу ве ног асте ро ид ног по ја са, 
из ме ђу Мар са и ју пи те ра, у ко јем ће бу ду ћи 
све мир ски пут ни ци мо ра ти на обра те на ро-
чи ту па жњу. на и ла зи ће на че ста упо зо ре ња: 
Од рон на пу ту!

По ме ну ти асте ро ид са чи њен је од пра дав-
них за о ста та ка (пра ши на и че сти це) из до-
ба уоб ли ча ва ња Сун че ве по ро ди це пла не та 
и пра ти ла ца ко ји ма је сил ни ју пи тер сво јим 
при вла че њем оне мо гу ћио да се угру два ју.

ПО Ли Ца јаЦ Пре ГЛе Да Очи – за ми-
сли те по ли цај ца ко ји вас за у ста вља и пре гле-
да очи на не ком пу ту у Ср би ји. не за ми сли во, 
зар не? Сва ка ко би сте се за пи та ли ни сте ли 
слу чај но сре ли оч ног ле ка ра на пу ту.

У СаД је осми шље на ка ме ра с до да ци ма 
по мо ћу ко је се раш чла њу је, чак, 235 од ли ка 
сва ког ока. на ро чи ти ал го ри там (кон чан низ 
ко ра ка у ре ша ва њу не ког про бле ма) то упо-
ре ђу је са осум њи че ни ма из ба зе по да та ка.

за рас по зна ва ње ли ца ко ри сти се 130 из-
дво је них цр та, као што је раз мак из ме ђу но-
са и очи ју. на кон то га, опет се сним ци уса-
гла ђа ва ју с ба зом по да та ка.     •
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СТанкО СТОјиљкОВић

Да ли је ви ше од ма ко јег на уч ни ка 
(иако је за се бе го во рио да је от кри ва-
лац, што је са ма су шти на уче ња ка ко-
ји од го не та и ту ма чи тај не при ро де) у 
исто ри ји за ки нут, иако је, мо жда, сво-
јим  ге ни јал ним уви ди ма и огле ди ма 
нај ви ше за ду жио чо ве чан ство? Хо ће ли 
се ико по ду хва ти ти огром ног за дат ка 
да ис пра ви јед ну од нај ве ћих не прав ди 
по чи ње них у на у ци и учи ње них у име 
на у ке? зар је мо гу ће да у Ср би ји ни ко 
то ни је знао, ни по ми њао?

за грех би блиј ских раз ме ра са зна ли 
смо тек из бе се де хр ват ског ака де ми ка 
Вла ди ми ра Па ра (Pa ar), одр жа не кра јем 
2007. го ди не, под на сло вом „Те сла – ви-
зи о нар 21. сто ле ћа”, с ко јим смо се, по-
сле ви ше од две де це ни је, по но во сре ли 
у Да љу на на уч ном са ве то ва њу у сла ву 
Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа. ис так ну тог те-
о риј ског фи зи ча ра (ви ше од 3.000 ци та-
та) још из вре ме на прет ход не ју го сла ви-
је и да ље кра се про ниц љи во за па жа ње и 
на дах ну то ка зи ва ње.

ака де ми че Пар, ко ли ко ду го про у ча ва-
те жи вот и де ло ни ко ле Те сле? из ко-
јих по бу да сте се у то упу сти ли?

ни сам по себ но про у ча вао ни ко лу 
Те слу. Пре два де се так го ди на ка да сам 
иза бран у Хр ват ску ака де ми ју на у ка и 
умет но сти (Ха зУ) тре ба ло је за про сла-
ву го ди шњи це при пре ми ти из ла га ње о 
Те сли. Те сла је био по ча сни члан на ше 
ака де ми је (та да под на зи вом ја зУ) го-
то во по ла сто ле ћа и је дан је од три чла-
на на ше ака де ми је ко ји су до би ли јед но 

од нај ви ших при зна ња ко је на уч ник мо-
же до би ти: њи ма у част на зва на су три 
Ме се че ва кра те ра. До бро ми је би ло по-
зна то мно го то га о Те сли ним тех нич ким 
из у ми ма у ве зи с при ме ном на из ме нич-
не стру је и елек тро маг нет ских та ла са 
(на по љу елек трич ног ге не ра то ра, елек-
тро мо то ра, тран сфор ма то ра, ви со ко-
фре квент них елек тро маг нет ских по ља, 
пре но са ин фор ма ци ја по мо ћу елек тро-
маг нет ских та ла са итд.)

Ме ђу тим, ма ло ме је збу ни ло ка да сам 
по гле дао обра зло же ње за ње гов из бор за 
по ча сног чла на ја зУ кра јем 19. сто ле-
ћа где се ка же да је Те сла по зна ти „фи зи-
чар и из у ми тељ на уч них ин стру ме на та”. 
Пи тао сам та да ака де ми ка бо сан ца, ко ји 
је до бро био упо знат с тех нич ким аспек-
ти ма Те сли ног ра да. О фи зич ким ре зул-
та ти ма је не што чуо, па ми је дао не ке 
члан ке о Те сли и Те сли не члан ке у ко ји-
ма је о то ме би ло ре чи. Углав ном, то су 
би ли на пи си об ја вље ни у СаД и у бе о-
гра ду. Та да сам био из не на ђен Те сли ним 
ра до ви ма из фи зи ке ко ји су, углав ном, 
пот пу но не по зна ти у ши рој на уч ној јав-
но сти. То ком сле де ћих Те сли них об лет-
ни ца, сва ких пет го ди на, по но во је тре ба-
ло ре ћи не што о Те сли, и то о Те сли ним 
до при но си ма у фи зи ци и, оп ште, из ван 
под руч ја елек тро тех ни ке. Сва ки пут сам 
ма ло ви ше по тра жио ин фор ма ци је у ли-
те ра ту ри о том аспек ту, и сва ки сле де ћи 
пут ме је Те сла све ви ше ин три ги рао.

на ка кав је од јек на и шао на уч ни чла-
нак „Те сла – ви зи о нар 21. сто ле ћа” 
ко ји је об ја ви ла Ха зУ? не бих ре као да 
је то на уч ни чла нак, то је углав ном би ла 
кри тич ка ком пи ла ци ја оног што сам на-
шао у на уч ној и струч ној ли те ра ту ри, на 

ко је сам се освр нуо са ста но ви шта зна-
ња с по чет ка 21. сто ле ћа. Те сла је с тог 
гле ди шта, за и ста, ви зи о нар 21. сто ле ћа, 
бу ду ћи да је био прет ход ник не ких кључ-
них на уч них иде ја мно го пре не го што 
су оне ушле у свет ску на у ку, и за ко је су 
дру ги до би ја ли но бе ло ву на гра ду.

Ви твр ди те да је ге ни јал ни на уч ник и 
из у ми те ља ус кра ћен за, чак, де сет но-
бе ло вих на гра да? чи ме пот кре пљу је те 
та кво гле ди ште? за јед ну но бе ло ву на-
гра ду по сто ји слу жбе на по твр да: од лу ка 
аме рич ког су да (с де се тле ћи ма за ка-
шње ња) да је Мар ко ни, за пра во, пла ги-
рао Те слу при из ра ди уре ђа ја за пре нос 
ин фор ма ци је ра дио та ла си ма на да љи ну, 
за што је до био но бе ло ву на гра ду за фи-
зи ку. То је оп ште по зна то.

Ме ђу тим, вр ло ма ло је по зна то да је 
Те сла био прет ход ник мно гих ве ли ких 
фи зич ких от кри ћа за ко ја су дру ги ка-
сни је до би ли но бе ло ву на гра ду. нај о-
чи ти ји при мер та кве не прав де је до де ла 
пр ве но бе ло ве на гра де за фи зи ку не мач-
ком фи зи ча ру рент ге ну за от кри ће ренд-
ген ских зра ка (ис пр ва зва ни икс-зра ци). 
не по бит но је да је Те сла от крио ренд-
ген ске зра ке го ди ну да на при је рент ге-
на, да је имао знат но сна жни ји из вор тих 
зра ка не го ка сни је рент ген, да је от крио 
низ фи зич ких свој ста ва тих зра ка ко ји 
су от кри ве ни тек ка сни је и да је пр ви ис-
тра жи вао ме ди цин ске ефек те тих зра-
ка. Тај сам слу чај де таљ но опи сао у свом 
члан ку ко ји је Ха зУ об ја ви ла пре не ко-
ли ко го ди на. Оста је сум ња ни је ли не-
ко од по се ти ла ца Те сли не ла бо ра то ри је 
пре нео ин фор ма ци ју о Те сли ном от кри-
ћу у евро пу, па је рент ген то чуо и тек 
он да на пра вио свој екс пе ри мент.

Пот крај 19. сто ле ћа Те сла је на те ме-
љу сво јих опи та твр дио да је елек трон 
че сти ца, што је же сто ко опо вр га вао 
углед ни ен гле ски фи зи чар Џ. Џ. Том сон, 
оспо ра ва ју ћи Те слин ре зул тат. Да би не-
ко ли ко го ди на ка сни је, упра во, исти 
Том сон дру гим ти пом огле да до ка зао 
да је елек трон че сти ца, оно што је ра ни-
је твр дио Те сла. за от кри ће елек тро на 
Том сон је до био но бе ло ву на гра ду.

Те сла је кон стру и сао уре ђа је за елек-
трич но убр за ва ње на би је них че сти ца, 
чи ме је прет ход ник иде је ак це ле ра то ра 
(убр зи вач) елек трич но на би је них че сти-
ца (за на пред ни је ак це ле ра то ре су ка-
сни је до де ље не две но бе ло ве на гра де).

Те сла је пр ви на те ме љу сво јих огле да 
твр дио да има до каз за по сто ја ње стру-
је елек трич ни на би је них че сти ца – ко-
смич ких зра ка ко ји зе мљу бом бар ду ју 
из све ми ра. Ви ше од де це ни је ка сни је 
по сто ја ње ко смич ких зра ка до ка зао је 
Хес дру гим ме то дом и за то до био но бе-
ло ву на гра ду.

Те сла је још кра јем 19. ве ка кон стру и-
сао ваљ ка сти уре ђај (ко ри сте ћи кри стал 
и осци ла тор) ко ји је да вао уски сноп све-
тло сти, по све му су де ћи то би мо гао би-
ти пр ви ла сер. Од та да Те сла је го во рио о 

бу ду ћем „оруж ју на зра ке елек тро маг нет-
ског зра че ња”. а пр ви ма сер (прет ход ник 
ла се ра) на пра вљен је тек по ла сто ле ћа 
ка сни је и до нео но бе ло ву на гра ду.

Те сла је дао иде ју елек трон ског ми-
кро ско па, што је мно го ка сни је кон-
струк то ри ма тог уре ђа ја до не ло но бе ло-
ву на гра ду.

Те сла је ви ше од по ла ве ка пре ком пју-
тер ске ере кон стру и сао елек тро нич ки 
ло гич ки склоп AND (и), што је је дан од 
три те мељ на ло гич ка скло па на ко јем се 
те ме љи рад сва ког ком пју те ра, од пр вих 
с елек трон ским це ви ма сре ди ном 20. 
сто ле ћа до да на шњих лич них с по лу про-
вод нич ким тран зи сто ри ма и чи по ви ма.

Те сла је то ком Пр вог свет ског ра та дао 
пр ви на црт за кон струк ци ју ра да ра, али 
је ње гов кон ку рент еди сон та да уве рио 
аме рич ку вој ску да ра дар не би функ ци-
о ни сао.

Те сла је дао иде ју те ле ви зо ра и по ку-
ша вао га кон стру и са ти.

Те сла је дао иде ју гло бал ног ко му ни-
ка ци о ног си сте ма, по че му се мо же сма-
тра ти „пра о цем” да на шњег ин тер не та.

Те сла је дао иде је за низ тех нич ких 
изу ма за вој не при ме не: кр ста ре ћи про-
јек ти ли, да љин ски упра вља ни ро бо ти, 

ави о ни с вер ти кал ним уз ле та њем, ко-
ри шће ње ве штач ких са те ли та за елек-
тро маг нет ске ко му ни ка ци је, оруж ја са 
елек тро маг нет ским зра ци ма (из ла се-
ра), че стич них оруж ја (из ак це ле ра то ра 
елек трич ни на би је них че сти ца) итд.

Те сла је имао ви зи ју елек трич ног 
функ ци о ни са ња људ ског ума. ка сни је је 
то у би о ло ги ји не дво сми сле но до ка за-
но: нер вни им пулс је крат ко трај на елек-
трич на стру ја ко ја се ши ри мем бра ном 
не у ро на.

ко ли ко је пу та био пред ло жен за но бе-
ло ву на гра ду? По ми њу се два слу ча ја, 
од ко јих је дан ни је до вољ но увер љив? 
То ми ни је по зна то.

Да ли је „Њу јорк тајмс” мо гао у то ли кој 
ме ри да ома не на ја вљу ју ћи 6. но вем-
бра 1915. го ди не но ми на ци ју на пр вој 
стра ни? Ла ко мо гу ће, јер но бе лов ко ми-
тет ра ди у дис кре ци ји, а ме ђу чла но ви ма 
при род но до ла зи до раз ми мо и ла же ња.

зна те ли не што о вол шеб но не ста лим 
фа сци кла ма под бро је ви ма 33 и 34 у 
ар хи ви кра љев ске ака де ми је швед ске? 
кон крет но ми ни је по зна то. но прет по-
ста вљам да је у игри би ло и по ли тич ких 
фак то ра, пот це њи вач ки став европ ских 
на уч ни ка и но бе ло вог ко ми те та пре ма 
аме рич кој на у ци ко јој је при па дао Те сла 
(пре моћ ни цен тар свет ске на у ке та да је 
би ла евро па, а аме рич ка тек у по во ји ма), 
сум њи че ње Те сле због мо гу ће по дво је-
но сти ло јал но сти („при па да ње” две ма 
ме ђу соб но за ра ће ним стра на ма), оспо-
ра ва ње Те сле због не до стат ка фор мал не 
на уч не на о бра збе и за зи ра ње због ње го-
вог не кон вен ци о нал ног по на ша ња (не ки 
пут се по на шао као чу дак). Мо жда има 
још не што што са да ни је по зна то.

ка ко ту ма чи те при лич но не у бе дљив 
од го вор из Сток хол ма аустриј ском про-
фе со ру Фе рен цу ерен хар ту из 1937. го-
ди не ко ји је по но во кан ди до вао ни ко лу 
Те слу? Пре то га је, као што је по зна то, 
то ура дио за ал бер та ајн штај на? Ве ро-
ват но ни су има ли убе дљи ве ар гу мен те. 
ре као бих да их си гур но ни су има ли.

Сма тра те ли да су не ки не на уч ни раз ло-
зи ути ца ли на од би ја ње пред ло га? Ми-
слим да ни је у пи та њу пред лог (то је тек 
по моћ ни ори јен тир но бе ло вог ко ми те та 

Тесла без 10 нобелa
„Врло мало је познато да је био претходник многих великих физичких открића 
за која су други касније добили нобелову награду. но признања која је добио, 

једини научник из 20. столећа по којем је назив добила физичка јединица 
(то признање није добио ајнштајн) и научник по којем је назван кратер на Месецу 

(то признање је добио ајнштајн) далеко су већа од нобелове награде!”, 
сматра хрватски академик Владимир Пар, истакнути теоријски физичар

Владимир Пар (из личне фотодокументације)
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То што смо до са да зна ли за сни ва-
ло се на род ном ли сту ни ко ле Те сле  и 
ви ше пу та по но вље ним из ја ва ма да је 
ро ђен „у но ћи из ме ђу 9. и 10. ју ла”. У 
кр ште ни ци, до ду ше, сто ји 28. јун, али 
с об зи ром на раз ли ку од 12 да на из-
ме ђу ју ли јан ског и гре го ри јан ског ка-
лен да ра зва ни чан да тум ро ђе ња тач-
но па да ка ко тре ба.

ка ко се, он да, у зах те ву за др жа-
вљан ство из 1891. го ди не по ја вио са-
свим дру ги да тум?

ка да сам пре из ве сног вре ме на од-
лу чио да про на ђем не ко све до чан ству 
о пу то ва њу и до ла ску ни ко ле Те сле у 
аме ри ку, ју на 1884. го ди не, имао сам 
сре ћу да по сле ви ше ме се ци ту ма ра ња 
по ин тер не ту на и ђем на аген ци ју ко-
ја се ба ви ла тр го ви ном до ку мен ти ма о 
свим ми гран ти ма ко ји су ика да сти гли 
у „но ви свет”. на мо ју сре ћу, у ар хи-
ви су се на ла зи ла и до ку мен та о ни ко-
ли Те сли. за два да на сам до био ко пи је 
ових до ку ме на та.

на спи ску пут ни ка, под ред ним 
бро јем 63, с гру пом шве ђа на, би ло 
је и име ни ко ле Те сле. Ме ђи тим, ме-
ђу па пи ри ма је био и до ку мент ко ји 
ни сам оче ки вао – зах тев из 1891. го-
ди не, за при јем у др жа вљан ство СаД 
по пу њен ње го вом ру ком. По ред уоби-
ча је них лич них по да та ка, за чу до, пр-
ви пут и да то не по но ви ни ка да ви ше, 
као свој да тум ро ђе ња на во ди 15. јун 
1856. го ди не!

Ова кав или сли чан до ку мент не по-
сто ји ни у ар хи ви Му зе ја ни ко ла Те-
сла, ни ти је ку сто си ма по зна то да је 
овај дан ро ђе ња ика да наш ве ли кан 
по ми њао. чи ни нам се нај ма ње мо гу-
ћим да је ни ко ла Те сла за бо ра вио ка да 
је ро ђен. за што је, ипак, до шло до та ко 
ве ли ког од сту па ња?

Ве ру је мо да за то по сто је бар два-три 
раз ло га. Тре ба ло би про ве ри ти да ли 
је та да по сто јао не ки као што је ду жи-
на тра ја ња бо рав ка у аме ри ци ка ко би 
се за до во љио услов за под но ше ње зах-
те ва. Да ли је ни ко ла Те сла крио пра ви 
да тум ро ђе ња да га не би до та кла ду га 
ру ка вој них вла сти та да шње аустриј-
ске мо нар хи је, чи ји је био по да ник?

још док је био у до мо ви ни, он се го-
ди ну да на крио у пла нин ској за би ти 
јед ног на пу ште ног ма на сти ра о ко ме је 
бри нуо је дан њи хов ро ђак, баш због то-

га да из бег не од ла зак у вој ску. У то вре-
ме сва ко но во ро ђен че је већ са упи сом 
у ма тич не књи ге до би ја ло и свој рат ни 
рас по ред. Та ко је би ло и са ни ко лом 
Те слом. Да ли је би ло и не ких дру гих 
раз ло га, још не зна мо, али овај зву чи 
до ста увер љи во.

Дру гу за бу ну уно си ту ма че ње Њу-
јор шке ака де ми је на у ка, по ко јем је 
ни ко ла Те сла, за пра во, ро ђен тек 21. 
ју ла! Ово пи та ње се мо же про ве ри ти 

тек уви дом у аме рич ка цр кве на до ку-
мен та. ко ли ко знам, то до са да ни ко 
ни је по ку шао да про ве ри, али, ево, са-
да је крај ње вре ме да и то ура ди мо.

за ни мљи во је да смо јед на ко ло ше 
упу ће ни и у та чан да тум смр ти ни ко ле 
Те сле. је ди но чи ме рас по ла же мо као 
до ка зом су из ја ве Са ве ко са но ви ћа, Те-
сли ног се стри ћа, и из ве штај из ар хи-
ве Фби. Са оба до ка за се по твр ђу је да 
је ни ко ла Те сла 8. ја ну а ра у ју тар њим 
са ти ма про на ђен мр тав у сво јој хо тел-
ској со би број 3327,  на 33. спра ту хо-
те ла „Њу јор кер”. Ме ђу тим, ка да се то 
до го ди ло?

шар ло та Му зар, се кре та ри ца Са ве 
ко са но ви ћа,  по след ња га је ви де ла жи-
вог ка да је 5. ја ну а ра, на Те сли ну мол-
бу до шла у ње го ву со бу да му до не се 
но вац за хра ну за го лу бо ве. По сле од-
ла ска го спо ђе Му зар, ни ко ла Те сла је 

зах те вао од со ба ри це да га ви ше ни ко 
не уз не ми ра ва. У та три да на је умро. 
ка ко и ка да? По ста вља ло се пи та ње 
и да ли је уби јен, али то до са да ни је 
озбиљ но ис пи та но.

као ис тра жи вач жи во та и де ла ни ко-
ле Те сле и лич но осе ћам од го вор ност 
због ових не ко ли ко не по зна ни ца. Ме-
ђу тим, ме ни као и ве ћи ни дру гих, увек 
је би ло за ни мљи ви је оно што се до га-
ђа ло из ме ђу та два да ту ма.     •

ко ји он мо же по вла сти тој во љи иг но ри-
са ти), већ не ки или ви ше мо гу ћих раз ло-
га ко је сам прет ход но из нео, а на ко ји ма 
је но бе лов ко ми тет те ме љио сво је ста во-
ве не за ви сно од пред ло га за на гра ду. У 
пра ви лу пред ла гач не зна за раз ло ге (не)
при хва та ња свог пред ло га, ни ти за оста-
ле пред ло ге. има ви ше на ших на уч ни ка 
ко ји су на по зив но бе ло вог ко ми те та 
под не ли сво је пред ло ге (имам и вла сти-
то ис ку ство).

за ко ја от кри ћа и до стиг ну ћа је за вре-
дио да бу де но бе ло вац? Ми слим да је 
сва ко од де се так прет ход но из не се них 
от кри ћа мо гло ква ли фи ко ва ти Те слу за 
но бе ло ву на гра ду. Ми слим да су нај ја чи 
ар гу мен ти за две но бе ло ве на гра де:

но бе ло ва на гра да за пре нос ин фор-
ма ци је по мо ћу ра дио та ла са. Те сла је то 
пр ви ус по ста вио вла сти тим уре ђа јем, а 
но бе ло ву на гра ду је до био Мар ко ни ко-
ји је нај ве ћим де лом пла ги рао Те сли не 
па тен те. на гра ду је тре ба ло да при ми Те-
сла, уме сто Мар ко ни ја.

но бе ло ва на гра да за от кри ће ренд ген-
ских зра ка. Те сла је от крио ренд ген ске 
зра ке пре рент ге на су пер и ор ни јим уре-
ђа јем, али је због по жа ра у ла бо ра то ри ји 
ма ло за ка снио за рент ге ном у пу бли ко-
ва њу. на гра ду је тре ба ло да при ми Те сла 
за јед но с рент ге ном (да ни је би ло ка шње-
ња у об ја вљи ва њу от кри ћа због по жа ра, 
на гра ду је тре ба ло да при ми сам). 

на че му се, ина че, те ме љи то ли ка ње го-
ва по пу лар ност го то во се дам де це ни ја 
на кон смр ти? елек тро тех ни ка по сву да 
но си Те слин бе лег због ње го вих от кри-
ћа с не из бри си вим жи гом тех но ло шком 
раз во ју ко ји је омо гу ћио на уч но-тех-
но ло шку ре во лу ци ју са вре ме ног све та. 
У но ви је вре ме све ви ше ожи вља ва и 
ње го во на уч но ви зи о нар ство на мно-
гим под руч ји ма фун да мен тал не на у ке и 
при ме не. Ње гов екс цен трич ни лик и не-
прав де ко ји ма је за жи во та био из ло жен 
у свет ској на у ци и не за ин те ре со ва ност 
за ма те ри јал на до бра (мо гао је по ста ти 
је дан од нај бо га ти јих љу ди на све ту да је 
за то имао во ље, пре ма ре чи ма гра до на-
чел ни ка Њу јор ка на Те сли ном по гре бу) 
све га ви ше чи не ин три гант ним. 

је сте ли сво је на ла зе обе ло да ни ли 
не где у ино стран ству, а не са мо у Хр-
ват ској? Свој чла нак ни сам об ја вио у 
ино стран ству, али све по дат ке ко је сам 
ко ри стио узео сам из до ступ не ли те ра ту-
ре, са мо сам их упо ре дио и ко мен та ри сао 
на, по мом ми шље њу, аде ква тан на чин.

ко је, у на уч но и стра жи вач ком сми-
слу, био ни ко ла Те сла? ко је су од ли ке 
кра си ле ње гов ум и дух? Ми слим да је 
био ге ни ја лан, с не до сти жном има ги на-
ци јом и ви зи јом. Сво је но ве уре ђа је и 
огле де је до слов це „кон стру и сао” и „те-
сти рао” у свом уму. имао је фа сци нант-

ну мо гућ ност ска ка ња с про бле ма на 
про блем, но то је у не ку ру ку био и не до-
ста так јер ње гов бур ни ум ни је до вољ но 
ду го мо гао оста ти фо ку си ран на је дан 
про блем да от кри ће ис те ра до кра ја.

Мо же ли се на по кон ре ћи да је он до-
жи вео ка кву-та кву са тис фак ци ју? У 
ко ли кој ме ри је пре по знат и при знат у 
све ту на у ке и про на ла за штва? за жи-
во та ни је до жи вио пра ву са тис фак ци ју 
ка кву је оче ки вао и за слу жио. но да нас 
би био вр ло, вр ло за до во љан. ко је се 
име од свих на уч ни ка ко ји су жи ве ли у 
20. сто ле ћу нај ви ше на ла зи у на уч ним 
и струч ним пу бли ка ци ја ма од 2000. до 
2011. го ди не? То је, упра во, Те сли но 
име, јер је на кон ње го ве смр ти је ди ни ца 
маг нет ске ин дук ци је до би ла слу жбе но 
име „те сла” по ни ко ли Те сли. Те сла је 
по го ди ни ро ђе ња нај мла ђи свет ски на-

уч ник по ко ме но си на зив не ка фи зич ка 
је ди ни ца. а ме ђу тим мла ђи ма од ње га 
су ајн штајн, бор, Хај зен берг... ко ји ни су 
до би ли та кво при зна ње. а у све ту екс-
пло зив но рас ту ће на у ке и тех но ло ги је, 
ка да маг нет ско по ље по ста је све зна чај-
ни ји фак тор у свим под руч ји ма на у ке и 
при ме не, са да се сва ке го ди не та је ди ни-
ца маг нет ског по ља, те сла, на ми ли о не 
пу та спо ми ње у на уч ним и струч ним 
ча со пи си ма и књи га ма.  

По сто је ли још не ке тај не у ис тра жи ва-
њи ма овог ге ни ја ко је ва ља от кри ти? 
Те сли на је ми сао вре ло иде ја и ви зи ја. 
има ли ме ђу они ма ко је се чи не ег зо-
тич ним још ко ја оства ри ва? за ни мљи во 
пи та ње за раз ма тра ње.

зна те, сва ка ко, да го то во по ло ви на 
спи са и ру ко пи са ни ко ле Те сле ни је те-
мељ но про у че на, сва ки час не што но во 
ис кр сне? ко ли ко ду го се ба ви те том 
за о став шти ном? Под руч је мог на уч ног 
ра да про те клих го ди на је ком пју тер ска 

ге но ми ка и де тер ми ни стич ки ха ос и ту 
мо ји са рад ни ци и ја има мо ин три гант не 
ре зул та те. но чи ње ни ца да сам ра дио на 
ви ше на уч них под руч ја олак ша ва ми да 
до би јем ши ри увид у та ко сло же не фе но-
ме не као што је опус ни ко ле Те сле.

на ко је ме сто би сте га свр ста ли у Пан-
те о ну свет ске на у ке? У по је ди ним јав-
ним ан ке та ма био је од мах иза иса ка 
Њут на и ал бер та ајн штај на? Те сла је 
друк чи ји тип и од ајн штај на и од Њут-
на. Оно што је ме ђу њи ма слич но, то је 
да су сва тро ји ца би ли ге ни јал ни, али 
по ма ло чу да ци из пер спек ти ве уоби ча-
је ног по на ша ња. По ши ри ни спек тра 
ин те ре са ми слим да на пр во ме сто до ла-
зи Те сла, али по ус трај но сти да се до дна 
ра све тли про блем ко јим се ба ви Те сла 
за о ста је. Ми слим да је Те слин ум нај тем-
пе ра мент ни ји, нај не мир ни ји, нај зна ти-
жељ ни ји, а фо ку си ра ност нај хи ро ви ти ја. 
али за то му је ви до круг нај ши ри. 

има ли на уч ни ка у све ту и Хр ват ској, 
па и Ср би ји, ко ји по др жа ва ју то што го-
во ри те? ни сте, на да мо се, уса мље ни? 
То је мо је лич но ми шље ње, али уте ме-
ље но на чи ње ни ца ма. У да на шње вре ме 
пар ци ја ли за ци је и спе ци ја ли за ци је, 
на уч ни ци су че сто скло ни ји за тва ра њу у 
уже окви ре по је ди не суб спе ци јал но сти, 
без до вољ но енер ги је и вре ме на за дру га 
раз ма тра ња.

шта ка же те на рет ке по ку ша је пост хум-
не пси хо ло ги за ци је (и пси хи ја три за ци-
је) лич но сти, па и де ла, ни ко ле Те сле? 
ка квог то сми сла има без по у зда них 
ме ди цин ских на ла за? Да нас има ја ких 
ар гу ме на та да људ ски ум ра ди у „ре жи-
му” не рас ки ди ве ис пре пле те но сти пред-
ска зи во сти (де тер ми ни зма) и де тер ми-
ни стич ког ха о са. не где ту кри је се тај на 
кре а тив но сти, па и ге ни јал ног ума, за сад 
(или мо жда за у век) из ван до се га на уч-
не спо зна је за пот пу ни је раз у ме ва ње. 
Мо жда је ге ни јал ност, упра во, ве за на 
за ве ћу ком по нен ту ха о тич ног, не стан-
дард ног, не пред ви ди вог, што се из пер-
спек ти ве „нор мал ног” мо же по ве зи ва ти 
с не ким ди јаг но за ма. но чи ње ни ца је да 
су нај ве ћи умо ви ко ји ма чо ве чан ство 
ду гу је свој на пре дак че сто би ли не стан-
дард не лич но сти.

Мо же мо ли се на да ти да ће јед но га 
да на не ки не при стра сни пре су ди те љи 
на пи са ти и ка за ти да је ни ко ла Те сла 
не за слу же но остао без но бе ло ве на-
гра де? зар је то ли ко те шко та ко не што 
при зна ти? Ми слим да је то очи то. но 
при зна ња ко ја је до био, је ди ни на уч ник 
из 20. сто ле ћа по ко јем је на зив до би ла 
фи зич ка је ди ни ца (то при зна ње ни је 
до био ајн штајн) и на уч ник по ко јем је 
на зван кра тер на Ме се цу (то при зна ње 
је до био ајн штајн) да ле ко су ве ћа од но-
бе ло ве на гра де!     •

бранка кнежевић јанковић: никола Тесла, 
уље на платну, 70х50, 2010.

никОЛа ТеСЛа
рОЂен раније

зашто је својом руком, у захтеву за пријем у држављанство СаД, 
уписао као датум рођења 15. јун 1856. године?

захтев николе Тесле за пријем у америчко држављанство

►
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Од по чет ка 20. ве ка па на да ље, на чи-
њен је ве ли ки на пре дак у у не у ро на у-
ци, али ста ри про блем не у ро би о ло шке 
осно ве ва ри ја ци ја ин те ли ген ци је остао 
је не ре шен. на ро чи то ве ли ка па жња 
по кло ње на је ана том ским пред у сло ви-
ма ин те ли ген ци је пу тем де таљ них об-
дук ци ја и про у ча ва ња мо зго ва из у зет-
них љу ди, по пут ма те ма ти ча ра Га у са, 
фи зи ча ра Осле ра и мно штва дру гих ве-
ли ких ства ра ла ца.

још 1907. пу бли ко ва на је во лу ми но-
зна мо но гра фи ја њу јор шког про фе со ра 
хи рур ги је е. а. шпитцке, ко ји се ба вио 
об дук циј ским на ла зи ма на 137 мо зго ва 
зна чај них осо ба оба по ла, а ме ђу њи ма 
ба ха и Де кар та.

По сле смр ти 76-го ди шњег ал бер та 
ајн штај на услед пу ца ња тр бу шне аор-
те, ав гу ста 1955, ње гов мо зак  је од стра-
њен, из ме рен, ис пу ње не су му ар те ри је 
де се то про цент ним фор ма ли ном, а по-
том је по то пљен у исти рас твор да би се 
фик си рао и при пре мио за на кнад но из-
у ча ва ње.

ајн штај но ве мо жда не хе мис фе ре се че-
не су та ко да је до би је но 240 од се ча ка од 
по де сет куб них сан ти ме та ра.

По сле мор фо ло шких и хи сто ло шких 
пре гле да ње го вог мо зга и упо ре ђе ња 
с де вет кон трол них мо зго ва, ви ђе но је 
да те жи на, об лик,  гра ђа и од нос не у ро-

на пре ма пот пор ном тки ву не од сту па-
ју бит но од стан дард них вред но сти и да 
ни су суп страт ин те ли ген ци је (на ин тер-
не ту по сто ји оп се жан чла нак из ча со пи-
са Lan cet, вол. 353, стр. 2149–2153; у пре-
тра жи вач  тре ба уне ти The ex cep ti o nal 
brain of Al bert Ein stein).

Мак си мум те жи не
Сви зна мо да је мо зак ор ган ми шље ња 

и да у ње му ста ну је ин те ли ген ци ја ко-
ја нас во ди кроз жи вот. јед ним осо ба ма, 

по ло ги ци ства ри, био би по тре бан ве ћи 
мо зак не го дру ги ма јер су им про бле ми 
у сва ко днев ном жи во ту мно го ком плек-
сни ји. али ни је та ко. Ве ли чи на и те жи на 
мо зга љу ди до сти гле су свој мак си мум, 
а ин ди ви ду ал не раз ли ке су ма ле – са мо 
у јед но ци фре ним по сто ци ма. Упо ред но 
ме ре но, ви ди се да са сво јих 1.400 гра ма, 
тј. два од сто те ле сне те жи не, мо зак љу ди 
има два пу та ве ћу те жи ну од мо зга шим-
пан зи, а од се дам до де вет пу та ве ћу не го 
мо зак си са ра, по сма тра но у це ли ни. Мо-
же се узе ти да се у мо згу до бро раз ли ку-

ју три де ла: а) при ми тив ни мо зак има ју 
и ин те лек ту ал ци и при ми тив ци, а и сви 
си са ри. на сле ди ли смо га од на ших ра-
ни јих пре да ка – кро ко ди ла, али га то ра, 
зми ја; б) сре ди шни мо зак ис под мо жда не 
ко ре за ду жен за ин те гра ци ју ин фор ма-
ци ја при сти глих пре ко чу ла; в) мо жда-
на ко ра, на бо ра на и по из гле ду слич на 
код свих си са ра. код чо ве ка до ми ни ра 
нео кор текс, ево лу ци о но гле да но но во-
ство ре на ко ра, не што што би се мо гло 
на зва ти де лом мо зга ко ји ми сли. Са ево-
лу ци о но ста ри јим де лом мо зга сто ји у 
од но су 4:1.

код при ма та не ма ко ре ла ци је из ме-
ђу по вр ши не нео кор тек са и очи глед них 
еко ло шких кри те ри ју ма, по пут по вр ши-
не те ри то ри је ко ја се кон тро ли ше и ти-
па ис хра не сра чу на те по сте пе ну на по-
ра по треб ног за при ба вља ње на мир ни ца 
до вољ них за енер гет ски ми ни мум. Ме-
ђу тим, по вр ши на нео кор тек са у од лич-
ној је ко ре ла ци ји с ве ли чи ном гру пе у 
ко јој жи ве при ма ти и ме ра је дру штве не 
ком плек сно сти.

Гру бо ре че но, ве ли чи на за јед ни це је 
ин декс ко ли чи не об ра ђе них ин фор ма-
ци ја у гла ви оних (љу ди или мај му на) 
ко ји у њој жи ве. ево лу ци о ни при ти сак 
до вео је до по ра ста те жи не ве ли ког мо-
зга и су пер ин те ли ген ци је при ма та у од-
но су на дру ге си са ре и има ди рект ну ве-
зу с по тре бом одр жа ња ко хе зи је ве ли ких 
гру па. То је вр ло јак раз лог због ко јег 

при ро да, пре све га оста лог, шти ти мо зак 
јер је он нај ком пли ко ва ни ји, енер гет ски 
нај зах тев ни ји (тро ши 25 од сто укуп не 
енер ги је те ла)  и нај ску по це ни ји ор ган.

У ства ри, не сра змер но ве ли ки мо зак 
чо ве ка у од но су на оста ле си са ре нео-
бич на је по ја ва ко ли ко и огром но те ло 
сло на или им пре сив на ком би на ци ја бо ја 
па у но вог ре па. То је су рет ко сти у жи во-
тињ ском све ту, али без њих те шко да би-
смо пре жи ве ли и ми и сло но ви, а па у на 
без та ко ле пог ре па не би по гле да ла ни-
јед на жен ка.

Упо ре див ши број не у ро на у мо зго ви-
ма свих вр ста жи во ти ња, би о ло зи су на 
кра ју уста но ви ли да, ана том ски гле да-
но, у људ ском мо згу не ма ни чег спе ци-
јал ног што се не би мо гло на ћи и у мо-
згу оста лих при ма та (Sci en ce, све ска 121, 
стр. 447). Дог ма ко ја нам је оста ла у пам-
ће њу још из сред њо школ ских да на гла си 
да је ин те ли ген ци ја у ко ре ла ци ји са за-
пре ми ном и те жи ном мо зга. Да ли је то 
за и ста та ко? из гле да да ни је.

не пра ви из у зет ке
за љу де од вај ка да зна мо да мо гу има-

ти ве ли ку гла ву и мо зак те жи од про-
се ка, а да су не ве ли ке ин те ли ген ци је и 
обр ну то. иван Тур ге њев, нат про сеч-
но на да рен, имао је мо зак од 2.012 гра-
ма, што је 600 пре ко нор ме. али, мо зак 
ана то ла Фран са, пи сца ко га сви во ли мо, 

био је те жак 1.017 гра ма, да кле 83 ис под 
гра ни це ко ја га ран ту је ми ни мум ин те-
ли ген ци је. С дру ге стра не, ал берт ајн-
штајн, мо жда нај зна чај ни ји чо век у на у-
ци но ви јег вре ме на, ми слио је мо згом од 
1.400 гра ма, што је у окви ри ма про сеч-
них вред но сти.

Про шле го ди не гру па ис тра жи ва ча, 
пред во ђе на Су за ном Хер ку ла но-Хо у зел 
са Фе де рал ног уни вер зи те та у рио де Жа-
не и ру (бра зил), од лу чи ла је да ис тра жи 
да ли је ин те лек ту ал на су пер и ор ност љу-
ди у ко ре ла ци ји с те жи ном мо зга и бро-
јем не у ро на. Пре све га, ис тра жи ва но је да 
ли мо зак хо мо са пи јен са има ве ћу те жи ну 
од оне оче ки ва не за при ме те. не што им 
је го во ри ло да у то ме не ма ве ли ке ло ги ке, 
јер ево лу ци ја не пра ви из у зет ке.

Обич но се твр ди да мо зак чо ве ка са др-
жи 100 ми ли јар ди не у ро на. Ме ђу тим, ка-
да је Су за на Хер ку ла но-Хо у зел по ку ша ла 
да ово про ве ри, би ла је за чу ђе на ви дев ши 
да се ни ко, у ства ри, ни је ни ба вио бро-
ја њем не у ро на на те ме љан на чин. исти 
слу чај је и са гли јом, пот пор ним тки вом, 
ко је пред ста вља нај ве ћи део ма се мо зга, а 
са сто ји се од не ко ли ко  вр ста пот пор них 
ће ли ја знат но раз ли чи тих од не у ро на. и 
да нас се твр ди да број гли јал них ће ли ја 
над ма шу је број не у ро на и да са њи ма сто-
ји у од но су 10:1 па чак и 50:1.

Мно ги ис тра жи ва чи ко ри сти ли су сте-
ре о ло шки ме тод ко јим се ће ли је бро-
је у тан ким ли сти ћи ма мо жда ног тки ва. 

Већи није и
ПаМеТнији 

за разлику од тежине и висине тела које су недвосмислене, интелигенција 
се не може беспрекорно измерити, уосталом као ни интегритет и поштење. 

ипак, као што су неки људи очигледно врло јаки, други су очигледно врло паметни. 
за прву одлику разлог је видљив, док за другу није

Урађено према „шпиглу”

бе смрт ност 
па ме ти
што се ти че ве ли чи не мо зга, ура-
ђе но је и ис тра же но све што се 
мо гло и вре ме је за тра же ње на-
чи на про ши ре ња ин те ли ген ци је 
им план та ци јом чи по ва на ко је 
је прет ход но ути снут до бар део 
зна ња сте че них кроз исто ри ју 
на у ке и кул ту ре. Ско ро је си гур-
но да ће се кад-тад ин ди ви ду ал-
на ме мо ри ја мо ћи пре сни ми ти 
на чип, чи ме ће се оси гу ра ти бе-
смрт ност сва чи је па ме ти ма ка-
ква би ла.

Урађено према „Њу сајентисту”

►
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че му по ли ти ча ри кад љу ди има ју мо-
зак од 100 ми ли јар ди не у ро на, по мо-
ћу чи је ак тив но сти се мо же оства ри ти 
иде ал на де мо кра ти ја?

Та за ми сао ни је уто пи ја. Хен ри Мар-
крам (1962), ру ко во ди лац на уч но и стра-
жи вач ког про јек та „Пла ви мо зак”, По-
ли тех нич ке шко ле у Ло за ни (EPFL), 
на ме ра ва да ре а ли зу је ту за ми сао.

Циљ је са др жан у јед ном од нај ску-
пљих про је ка та еУ у 2012. го ди ни, ко ји 
је фор му ли сао овај на уч ник изра ел ског 
по ре кла. Мар крам, ка ко је об ја снио, же-
ли да ство ри ве штач ки мо зак, ће ли ју по 
ће ли ју, мо ле кул по мо ле кул.

ако би се ство рио ве штач ки мо зак од 
100 ми ли јар ди не у ро на, ко ји би мо гли 
да се си му ли ра ју, а за тим да се њи хо ве 

Мозак и демократија
У једном од најскупљих пројеката еУ у 2012. години Хенри Маркрам, како је објаснио, 

жели да створи вештачки мозак, ћелију по ћелију, молекул по молекул. Хоће ли се 
он огласити позивом: „боље бајонет у срцу, него мрља на савести”?

ре ак ци је по сма тра ју, опи су ју и ана ли зи-
ра ју, до шло би се до но вих, не слу ће них 
са зна ња и бр зо мет них ре ше ња за ра зно-
вр сне про бле ме, сма тра Мар крам. По зи-
ва ју ћи се на ис ку ства и са зна ња, до ко јих 
је до шао од 2005. до да нас, он об ја шња-
ва да не у ро ни ре а гу ју раз ли чи то на при-
јем не сиг на ле, али ме ђу соб но ускла ђу ју 
при мље не ин фор ма ци је, пре ра ђу ју их и 
ин тер пре ти ра ју, ства ра ју ћи на кра ју је-
дин стве ну сли ку све та.

Да кле, про цес је са свим друк чи ји од 
оно га ко ји се од ви ја у људ ском дру штву, 
у ко јем је дан члан за јед ни це твр ди да је 
у пра ву, док му то дру ги оспо ра ва, об ја-
снио је Хен ри Мар крам.

за но ви про је кат су се за ин те ре со ва ли 
мно ги европ ски и ва не вроп ски уни вер-
зи те ти и ис тра жи вач ки цен три, по чев од 
чу ве ног у не мач ком ји ли ху, пре ко Мин-
хе на, Хај дел бер га, Па ри за и Ма дри да, до 
Сток хол ма, кем бри џа и је ру са ли ма... С 

Хен ри јем Мар кра мом са ра ђи ва ће и ро-
бо ти чар свет ског гла са алојз кнол, про-
фе сор Уни вер зи те та у Мин хе ну.

има, до ду ше, и про тив ни ка, ме ђу ко-
ји ма је нај гла сни ји не у ро ин фор ма тич ки 
цен тар ETH у Ци ри ху. Ње го ви пред став-
ни ци род ни Да глас, ке ван Мар тин и ри-
хард Хан ло сер ми сле да ће тај про је кат 
ко шта ти ми ли јар де, али да ће учи нак би-
ти вр ло скро ман.

Тим по во дом се огла сио и не мач ки 
фи ло зоф То мас Мет цин гер (1958), шеф 
ка те дре за те о риј ску фи ло зо фи ју на Уни-
вер зи те ту у Мајн цу, ко ји је сте као свет-
ски углед сво јим об ја шње њи ма све сти из 
не у ро на уч не пер спек ти ве и но вом фи ло-
зо фи јом соп ства. и Мет цин гер је из ра-
зио из ве сну сум њу у по ме ну ти по ду хват. 
Упр кос то ме, он сма тра да ће за де се так 
го ди на би ти ре а ли зо ва на за ми сао о си-
му ла ци ји мо зга. Пре ма ре чи ма То ма са 
Мет цин ге ра, на то ме ра де да нас мно го-

број ни ти мо ви. Ме ђу тим, нео п ход но је 
нај пре са бра ти и ана ли зи ра ти ре зул та те 
свих тих по ду хва та и „па мет них гла ва”.

Оста је не из ве сно шта се још мо же (са)
зна ти, шта тре ба чи ни ти и че му се чо век 
да на шњег до ба мо же на да ти.

јед но је са свим си гур но: по ли ти ча ри 
ко ји има ју, та ко ђе, мо зак с 100 ми ли јар-
ди нер вних ће ли ја, пре те жно ус по ста вља-
ју и гра де ону вр сту ве за ко је бло ки ра ју 
и ра за ра ју де мо кра ти ју. По др жа вље њем 
гра ђа на, што се по сти же њи хо вим под ре-
ђи ва њем од ре ђе ној по ли тич кој оп ци ји 
и ве зи ва њем за јед ну по ли тич ку пар ти ју, 
оне мо гу ћа ва се очо ве че ње др жа ве. ка да, 
при то ме, раз ли ка из ме ђу чо ве ка и чо ве-
ка над ма ши раз ли ку из ме ђу пса и чо ве-
ка, он да се за час ство ри мо ре оча ја у ко ме 
на да бр зо по то не.

би ће уте шно ако ве штач ки мо зак све 
то ре ги стру је и огла си се по зи вом: „бо ље 
ба јо нет у ср цу, не го мр ља на са ве сти!”     •

Под мла ђи ва ње љу ди?

Под мла ђи ва ња има, али не ме ђу љу ди ма.
аме рич ки на уч ни ци су от кри ли ка ко ће ли је 

ква сца (Sac cha romyces ce re vi si ae) пре о кре ћу ста-
ре ње – от поч ну да се под мла ђу ју. за раз ли ку од 
чо ве ко вих ће ли ја, ко је има ју огра ни чен век, по-
де ле се из ве стан број пу та пре но што уги ну.

Уко ли ко би се жи вот људ ских ће ли ја мо гао 
над зи ра ти и усме ра ва ти на исти на чин, ве ро ват-
но би би ло оствар љи во под мла ђи ва ње или ства-
ра ње све моћ них ма тич них ће ли ја из ко јих на ста-
ју све оста ле, под усло вом да се пре по зна ју ге ни 
ко ји пре о бра ћа ју ста ре ње.

на уч ни ци су зна ли да се оста ре ле ће ли је ква-
сца раз ли ку ју од мла дих и да се раз де ле 30 пу та 
пре свог кра ја. Те про ме не под ра зу ме ва ју го ми-
ла ње до дат них де ли ћа Днк, сво је вр сних гру мен-
чи ћа про те и на и не при род них скло по ва је да ра 
(гро здо ви про те и на и ну кле ин ских ки се ли на на-
ђе ни су у ће лиј ском је дру ко је ства ра све оста ле 
про те и не).

ће ли је ква сца се умно жа ва ју осо би том де о-
бом, на зва ном ме јо за, у ко јој се ства ра ју спо ре. 
ис тра жи ва чи из Ма са чу сет ског ин сти ту та за тех-
но ло ги ју уочи ли су зна ке иш че за ва ња ће лиј ског 
ста ре ња на са мом кра ју ме јо зе. Дру гим ре чи ма, 
от кри ли су под мла ђи ва ње на де лу.

По ме ну та по ја ва ис пи та ће се нај пре на ваљ ка-
стим цр ви ма, а по том и на оглед ним ми ше ви ма.

Памтим 
на интернету
и раније су се људи ослањали 
на спољне изворе памћења, 
а сада на претраживаче попут 
„Гугла” и „бинга”. али не брините: 
нису нам закржљали делови 
мозга који треба нешто да упамте!

ка ко ин тер е нет де лу је на пам ће ње?
ис тра жи ва чи с не ко ли ко аме рич ких 

уни вер зи те та сма тра ју да, мо жда, иза-
зи ва про ме ну у то ме ко ли ко по да та ка 
за др жа ва мо у сво јој ме мо ри ји.

По што су нам пре тра жи ва чи, по пут 
„Гу гла” и „бин га” увек при ру ци, за хва-
љу ју ћи пре но си вим ра чу на ри ма и па-
мет ним те ле фо ни ма, ма ње осе ћа мо по-
тре бу да упам ти мо по је ди но сти ко је се 
ла ко мо гу про на ћи, за кљу чи ли су на уч-
ни ци у по зна том ча со пи су „Са јенс”.

„љу де по чи ње да бри не ка ко се од-
нос с тех но ло ги јом од ра жа ва на на ше 
зна ње”, ка же бе ти Спа роу, са Уни вер зи-
те та ко лум би ја, ко ја је пред во ди ла ис-
тра жи ва ње. „за бри ња ва их то што све 
тра же на мре жи и ни шта не по ку ша ва-

ју да за пам те”. Да би ис пи та ли по сле-
ди це та квог по на ша ња, ис тра жи ва чи 
су спро ве ли не ко ли ко те сто ва на сту-
ден ти ма, па жљи во пра те ћи шта хо ће да 

за пам те, а че га не же ле да се се ћа ју јер 
прет по ста вља ју да то увек мо гу на ћи у 
ра чу на ру. У јед ном је од 28 уче сни ка за-
тра же но да про чи та ју и по том пре ку ца ју 

оп ште по зна те чи ње ни це, као „Грен ланд 
је нај ве ће остр во на све ту”. јед ни ма је 
ре че но да ће от ку ца но би ти из бри са но, 
а дру ги ма да ће би ти са чу ва но на ра чу-
на ру. По том су их ис пи та ли: они ко ји су 
ве ро ва ли да ће све би ти из бри са но, за-
пам ти ли су ви ше ин фор ма ци ја.

ис по ста вља се да ве ро ва ње да чи ње-
ни це не ће би ти до ступ не у бу дућ но сти, 
по ја ча ва пам ће ње. Дру гим ре чи ма, уко-
ли ко не ко зна да ће мо ћи да их про на ђе 
на ин тер не ту, ма ње ће се тру ди ти да то 
упам ти.

Дру ги оглед је тре ба ло је да утвр ди да 
ли љу ди ви ше пам те ло ка ци је на ко ји-
ма ће на ћи по дат ке не го са ме по дат ке. 
У овом слу ча ју су гру пи од 32 уче сни-
ка по ну ди ли не ко ли ко ин фор ма ци ја са 
име ни ма фа сци кли у ко ји ма ће би ти са-
чу ва не.

По том су тра жи ли да се се те што ве ћег 
бро ја ин фор ма ци ја и пи та ли их у ко јој 
се фа сци кли сва ка на ла зи. По ка за ло се 
да су се бо ље се ћа ли фа сци кли у ко ји ма 
су се ин фор ма ци је на ла зи ле не го са мих 
ин фор ма ци ја.

„Ова кви ре зул та ти не тре ба да нас уз-
бу ђу ју. Ми слим да нам ни су за кр жља ли 
де ло ви мо зга ко ји мо гу да пам те”, за кљу-
чу је бе ти Спа роу.

Ма да је ин тер нет но во та ри ја, љу ди су 
се и ра ни је осла ња ли на спољ не из во ре 
за пам ће ње.     •

При томе се прет по ста вља да сва ки од 
тих ли сти ћа увек има ре пре зен та тив ни 
број ће ли ја, што екс тра по ла ци јом да је 
уку пан број не у ро на. Су за на Хер ку ла но-
Хо у зел по ми сли ла је да све то мо же ура-
ди ти бо ље, јер је сту ди ра ла и би о хе ми-
ју та ко да се упу сти ла у бро ја ње не у ро на 
по ме то ду изо то пич ког фрак ци о на то ра.

Пред но сти ква ли те та
Да би мо гла уста но ви ти број ча ни од-

нос не у ро на и гли је, при ме ни ла је ан ти-
ген под на зи вом NeuN, ко ји ре а гу је са мо 
са спе ци фич ним про те и ни ма у је дри ма 
не у ро на. Он да је те жи ну свог узор ка по-
мно жи ла с те жи ном це лог мо зга до бив-
ши на тај на чин укуп ну за пре ми ну и пре-
ко ње број не у ро на. на осно ву оно га што 
се већ зна о дру гим при ма ти ма, про це-
ни ла је да при мат-чо век, про сеч не те ле-
сне ма се од 70 ки ло гра ма, мо ра има ти 
мо зак те жак 1.300 гра ма, са око 90 ми ли-
јар ди не у ро на, што ни је да ле ко од ра ни је 
на во ђе ног бро ја од 100 ми ли јар ди. Она 
ми сли да је од нос не у ро на и гли је 1:1.

Мо зак чо ве ка, ана том ски гле да но, за-
кљу чу је док тор ка Хер ку ла но-Хо у зел, у 
члан ку пу бли ко ва ном 2009. го ди не, ни-
је ни шта дру го не го ли не ар но уве ћа ни 
мо зак би ло ког при ма та. (Ви ше у The Jo-
ur nal of Com pa ra ti ve Ne u ro logy, вол. 513, 
стр. 532.). Са зна ње да ве ћи мо зго ви ни-
су увек бо љи од ма њих ни је ви ше ве-

ли ко из не на ђе ње. Пче ли њи мо зак има 
ве ли чи ну од јед ног куб ног ми ли ме тра, 
са са мо ми ли он не у ро на. ипак, пче ле 
пра ве вр ло сло же на гне зда, во де бри-
гу о сво јим мла ди ма и ста ри ма, и по-
сти жу кон сен зус о на чи ну и ме сту пра-
вље ња но вих пче ли ња ка. јед на сту ди ја 
утвр ди ла је да пче ле уче мно го бр же не-
го кич ме ња ци, укљу чу ју ћи и де цу љу-
ди (Jo ur nal of Hu man Evo lu tion, вол. 37, 
стр. 191).

Ларс чит ка, ко ји ра ди на Уни вер зи-
те ту квин Ме ри у Лон до ну, ми сли да су 
ис тра жи ва чи че сто би ли не до вољ но за-
ин те ре со ва ни за ин те лек ту ал не спо соб-
но сти ин се ка та, јед но став но за то што 
ин сек ти има ју вр ло ма ле мо зго ве. То је 
као ка да се а при о ри при хва ти да су ма-
ли ком пју те ри ин фе ри ор ни у од но су на 
ве ли ке за то што су ма лих ди мен зи ја.

Да нас је вре ме у ко ме тре ба за бо ра ви-
ти за ви сност ин те ли ген ци је, ког ни тив-
них ка па ци те та и ре пер то а ра по на ша ња 
од ве ли чи не мо зго ва и бро је ва не у ро на, 
и на ста ви ти са из у ча ва њем не у рон ских 
ко ла ко ја су по свој при ли ци за јед нич ка 
за па жњу, ме мо ри ју и још ком плек сни-
је функ ци је као што је је зик, По све му 
су де ћи, ова ква ин те гра ци ја ког ни тив-
них функ ци ја ука зу је да би ни во ин те ли-
ген ци је мо гао за ви си ти од ефи ка сно сти 
пре но са ин фор ма ци ја пу тем си нап си и 
бр зи не њи хо вих об ра да, пре све га у че о-
ном и те ме ног ре жњу мо зга.     •

►
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Спре ча ва ње и су зби ја ње си де сма тра 
се јед ним од нај ве ћих под ви га са вре ме-
не ме ди ци не. на пр ви по глед, тврд ња 
не зву чи увер љи во, јер пан де ми ја те бо-
ле сти сва ке го ди не од но си ми ли о не жи-
во та. Ва ља, ме ђу тим, има ти у ви ду да 
су пу те ви пре но ше ња за ра зе раз ја шње-
ни у ре корд но крат ком ро ку, да је убр зо 
от кри вен узроч ник, ви рус не до стат ка 
иму ни те та љу ди (ХиВ) и да је ле че ње 
све ефи ка сни је.

Ду го је ин фек ци ја ХиВ-ом прак тич но 
озна ча ва ла не у мит ну смрт, до ду ше, по-
сле (обич но) ви ше го ди шње ин ку ба ци је, 
уз још не ки ме сец или го ди ну не до сто-
јан стве ног уми ра ња, пра ће ног те шким 
упор ним про ли ви ма, отво ре ним бол ним 
ра на ма и ин те лек ту ал ним про па да њем. 
Ма да ни да нас ин фек ци ја не мо же да се 
из ле чи, кли нич ки ис по ље на сли ка бо ле-
сти се ле ко ви ма спре ча ва, та ко да за ра-
же ни ма ско ро да ни је скра ћен оче ки ва ни 
жи вот ни век. ни ка да ра ни је то ли ки ус пе-
си ни су оства ре ни за та ко крат ко вре ме.

клуп ко је по че ло да се од мо та ва пре 
тач но 30 го ди на, на пре ла зу про ле ћа у 
ле то, ка да је је дан ле кар из Лос ан ђе ле са 
оба ве стио на уч ну јав ност да је пет мла-
дих, до та да здра вих му шка ра ца, обо ле-
ло од за па ље ња плу ћа иза зва ног гљи-
ви цом зва ном пне у мо ци ста, ко ја је до 
та да по га ђа ла са мо љу де с те шким оште-
ће њем иму ног си сте ма. Ва жан по да так 
пред ста вља ло је са зна ње да су сва пе то-
ри ца би ли хо мо сек су ал ци.

Са мо ме сец да на ка сни је усле ди ло је 
са оп ште ње да 26 хо мо сек су а ла ца из Њу-
јор ка и ка ли фор ни је бо лу је од рет ког об-
ли ка ра ка ко же, по зна тог као ка по ши јев 
сар ком, да че тво ри ца, уз то, има ју пне-
у мо ци стич но за па ље ње плу ћа, а оста ли 
дру ге ин фек ци је, ко је, та ко ђе, вр ло рет ко 
по га ђа ју мла де, прет ход но здра ве осо бе.

Ско ро сви бо ле сни ци су би ли из ра зи-
то про ми ску и тет ни, па је сум ња па ла на 
ни тра те ко ји се уди шу ра ди сти му ла ци је 
(„по пер си”), за тим на кре ме ко ри шће не 
за прак су по зна ту као „фи стинг”, тј. за-

вла че ње ша ке у за вр шно цре во парт не-
ра, па ње но сте за ње у пе сни цу, што иза-
зи ва ор га зам и, на кра ју, на ме ха нич ке 
по вре де до ко јих до во ди сам тај акт рас-
те за ња црев не слу зни це, отва ра ју ћи вра-
та на ле ту кли ца.

Ско ро исто вре ме но до шло се до са зна-
ња о обо ле ва њу нар ко ма на ко ји ни су би-
ли ори јен ти са ни пре ма истом по лу, па 
су се, ма ло по том, из дво ји ле че ти ри по-
пу ла ци о не гру пе из ло же не ри зи ку обо-
ле ва ња од си де. По ста ле су по зна те под 
акро ни мом „4Х”: хо мо сек су ал ци, Ха и-
ћа ни, хе ро и но ма ни и хе мо фи ли ча ри. 
круг је за тво рен об ја шње њем да су аме-
рич ки хо мо сек су ал ци ра до пу то ва ли на 

Ха и ти ра ди сек су ал них по тре ба за ма-
ле па ре, да је ме ђу сек су ал не рад ни ке на 
Ха и ти ју за ра за до спе ла из афри ке, а да 
су се дру ге две гру пе за ра жа ва ле ин тра-
вен ски, би ло због свог по ро ка или нео п-
ход ног ле че ња.

По тра га за пр вим
аме ри кан ци су пр во про гла си ли да је 

„нул ти па ци јент” од си де вр ло мар кант-
ни и жо ви јал ни стју ард „ер ка на де” Га-
е тан Ди га, ко ји је то ком по след ње де-
це ни је свог крат ког, али бур ног жи во та 
оства ри вао про сеч но 250 пол них кон та-
ка та го ди шње (чак и ка да је 1980. го ди-

не ис по љио ка по ши јев сар ком), па га је 
зна тан број пр во от кри ве них бо ле сни ка 
на во дио као јед ног од сво јих парт не ра. 
Убр зо се по ка за ло да по че ци обо ле ва ња 
у СаД мо гу да се по ме ре це лу де це ни-
ју уна зад, а нај да ље у про шлост се оти-
шло до 1969. ка да је умро 15-го ди шњи 
ро берт р., ко ји се ба вио про сти ту ци јом, 
а из са чу ва ног узор ка кр ви је на кнад но 
по твр ђе на ди јаг но за си де.

за тим се сма тра ло да при мат при па да 
мла дом бри тан цу Деј ви ду ка ру, умр лом 
дав не 1959. го ди не, али и по ред ти пич не 
кли нич ке сли ке, на лаз ни је мо гао да бу-
де по твр ђен због ла бо ра то риј ског про-
пу ста. Та ко је про ис те кло да су, на осно-
ву до са да пре гле да них узо ра ка кр ви и 
тки ва, пр ве две осо бе за ра же не ХиВ-ом 
би ле му шка рац и же на из кон га, 1959. и 
1960. го ди не, ма да по сто ји по да так и да 
је у узор ку кр ви за ле ђе ном 1952. го ди не 
у за и ру на ђен траг ко ји ука зу је на ХиВ.

на уч но су се по ка за ле пот пу но не у те-
ме ље ним сум ње да је си да ре зул тат би о-
ло шког ра та ко је је, ве ро ват но, лан си ра-
ла со вјет ска оба ве штај на слу жба, и да то, 
на вод но, ни је по сле ди ца ХиВ-а, већ дру-
гих ин фек ци ја. От па ле су и прет по став-
ке да су би ле за га ђе не вак ци не про тив 
ве ли ких бо ги ња и деч је па ра ли зе. Тврд-
ња бив шег ју жно а фрич ког пред сед ни ка 
Та боа Мбе ки ја да је пол на пре но си вост 
си де из ми шљо ти на за пад не про па ган де 
ни ка да ни је ни узи ма на озбиљ но, али је 
на не ла огром ну ште ту ње го вом на ро ду.

По сто је ге нет ски до ка зи да је ХиВ 
по те као од СиВ-а, ње го вог пан да на у 
мај мун ској по пу ла ци ји. СиВ је ме ђу 
шим пан за ма и го ри ла ма при су тан де-
се ти на ма хи ља да го ди на, до бро је при-
ла го ђен, па обич но не иза зи ва ви дљи ву 
бо лест. По ја ва ви ру са ко ји се пре но си 
ме ђу љу ди ма ве зу је се за пре ла зак 19. 
у 20. век, а од го вор на пи та ње за што се 
то баш та да де си ло тре ба тра жи ти у дру-
штве ним окол но сти ма.

У ко лев ци си де – под са хар ској афри-
ци – ко ло ни јал на екс пло а та ци ја, ор-
га ни зо ва ни је спро во ђе на од око 1880. 

го ди не, во ди ла је рас та ка њу до та да изо-
ло ва них пле мен ских за јед ни ца. Ма се 
рад ни ка, да ле ко од сво јих ку ћа, уте ху су 
тра жи ле ме ђу си ро ти ца ма упу ће ним на 
пру жа ње сек су ал них услу га ра ди пре жи-
вља ва ња. за ле че ње тих до мо ро да ца ви-
ше крат но је ко ри шћен исти при бор за 
ин јек ци је што, због тзв. се риј ске па са же, 
мо же знат но да по ве ћа „зло че стост” за-
ра зних кли ца. још зна чај ни јим се сма-
тра ви со ка уче ста лост пол но пре но си-
вих бо ле сти, јер ра ни це на слу зни ци 
мно го стру ко по ве ћа ва ју ри зик од пре но-
са ми кро ор га ни за ма, укљу чу ју ћи ХиВ.

Та ко су пре сто ти нак го ди на не ки со је-
ви СиВ-а, до чо ве ка до спе ли кон так том 
с мај му ни ма, по ступ но ево лу и ра ли у 
ХиВ (у пи та њу су про це си ко је струч ња-
ци на зи ва ју му та ци јом, ре ком би на ци-
јом и при род ним ода би ра њем). То ком 

по след њих де це ни ја су про це си гло ба-
ли за ци је, пра ће ни убр за ном ур ба ни за-
ци јом, гра ђан ским ра то ви ма и ми гра-
ци ја ма, до при не ли да је да нас у не ким 
африч ким зе мља ма сва ки пе ти ста нов-
ник за ра жен ХиВ-ом.

и сек су ал на ре во лу ци ја
У СаД је сце ну за екс пло зив ну епи де-

ми ју си де при пре ми ла сек су ал на ре во лу-
ци ја. за са мо че ти ри го ди не, од 1976. до 
1980, уче ста лост ди зен те ри је ме ђу мла-
дим не же ња ма у Сан Фран ци ску се усед-
мо стру чи ла, за ра жа ва ње аме ба ма се у 
не што ду жем ин тер ва лу упе де се то стру-
чи ло, а би ло је из ве сно да ће се хо мо сек-
су ал но ори јен ти сан про вин ци ја лац ту 
за ра зи ти ви ру сом хе па ти ти са б у ро ку од 
пет го ди на по до ла ску. ри зик је по ве ћа-
ва ла та да по пу лар на прак са по зна та као 
„ри минг”, тј. орал но-анал ни од нос.

кра јем се дам де се тих у мо ду су ушла 
ку па ти ла за хо мо сек су ал це, у ко ји ма су 
отво ре на вра та ка би не озна ча ва ла да 
је ма ко ји парт нер до бро до шао. Про се-
чан по се ти лац је оства ри вао 2,7 пол них 
кон та ка та у јед ној но ћи и из ла зио са 1:3 
шан сом да је за ра жен си фи ли сом или 
го но ре јом.

Мно го се оче ку је од но вих ме то да сти-
му ла ци је иму ног си сте ма за ра же них, а 
знат но ин те ре со ва ње иза зва ла је не дав-
на вест да је „бер лин ски па ци јент”, 42-
го ди шњи Ти мо ти бра ун, осло бо ђен ХиВ 
ин фек ци је. Ње му је пре три го ди не, на-
кон ви ше го ди шњег но ше ња узроч ни-
ка си де, пре са ђе на ко шта на срж да ва о ца 
уро ђе но от пор ног на не ке со је ве ХиВ-а 
(струч но ре че но, у пи та њу је ва ри јан-
та дел та 32 ће лиј ског ре цеп то ра CCR5). 
на уч но је то зна чај но от кри ће, ма да не-
ма упо треб ну вред ност у прак си јер је 
мо гу ћих да ва ла ца из у зет но ма ло, док се 
по тен ци јал ни при ма о ци ме ре де се ти-
на ма ми ли о на, а и сам по сту пак тран-
сплан та ци је је сло жен.

на де се са да по ла жу у слич не ме то-
де ко ји ма би се оне мо гу ћи ло при а ња ње 

СТа Ти СТич ки ПО Да Ци О ХиВ 
ин Фек Ци ји и Си Ди У Ср би ји

ПО ка за Тељ брОј*
До са да за ра же них ?

Тре нут но за ра же них ?
До са да умр лих 1000

До са да обо ле лих 1500
но во от кри ве них то ком го ди не 100

Умр лих то ком го ди не 20
* за о кру же но

СиДа, наДа и

ДВа биЛа
Прва (дама) је, за сада, неизлечива болест, друга 

последња умире, а два господина (клинтон и Гејтс) 
осудила су прошле године многобројна састанчења и 
прекомерна путовања авионом. шта је постигнуто у 

протекле три деценије?

СТа Ти СТич ки ПО Да Ци О ХиВ 
ин Фек Ци ји и Си Ди У СВе ТУ

ПО ка за Тељ брОј (Ми Ли О ни)
До са да за ра же них 60

Тре нут но за ра же них 33
До са да умр лих 27

но во за ра же них то ком го ди не 2,6
Умр лих то ком го ди не 2

Пне у мо ци ста
Ова гљи ви ца (Pne u mocystis ji ro ve cii) от кри-
ве на је у бра зи лу пре 101 го ди не. Пр ве епи-
де ми је пне у мо ци стич ног за па ље ња плу ћа 
за бе ле же не су у европ ским си ро ти шти ма на-
кон Дру гог свет ског ра та.

До пан де ми је си де пред ста вља ла је опа-
сност са мо за не до но шчад и осо бе са оште-
ће њи ма иму ног си сте ма.

►
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ГЛеДаЛа

ПрОФ. Др ДраГан раДенОВић

кра јем 1980. го ди не бо ра вио сам не-
ко ли ко сед ми ца у ри му. Са ра ђу ју ћи с 
проф. др ра ди во јем Пе ши ћем и ка то-
лич ким све ште ни ком ал би ном Ве бе-
ром, при ку пљао сам до ку мен та ци ју и 
по дат ке о сред њо ве ков ној умет но сти у 
Ср би ји, с на ме ром да на пи шем сту ди-
ју ко ја је тре ба ло да бу де об ја вље на у 
окви ру Цен тра за мул ти ди сци пли нар-
не сту ди је Уни вер зи те та у бе о гра ду.

на мо је не из мер но за до вољ ство, ова 
дво ји ца при ја те ља омо гу ћи ла су ми да 
по се тим ар хив и би бли о те ку Ва ти ка-
на. као ре зул тат ове по се те сте као сам 
мно га са зна ња о зна ча ју срп ске са крал-
не ви зу ел не умет но сти у том вре ме ну и 
ње ном ути ца ју на глав не то ко ве раз во ја 
умет но сти ре не сан се у су сед ству.

нај ве ће из не на ђе ње за ме не би ло је са-
зна ње да је ве ли ки Ле о нар до да Вин чи 
на сво јим пу то ва њи ма сти гао до Ср би је 
и бо ра вио у пра во слав ним ма на сти ри ма. 
До га ђа ји о то ме за бе ле же ни су у днев ни-
ку овог ге ни јал ног умет ни ка и на уч ни ка. 
Про фе сор ра ди во је Пе шић ми је по мо-
гао да раз у мем на пи са но, чи та ју ћи текст 
у огле да лу, јер је Ле о нар до да Вин чи ши-
фро вао сво је бе ле шке пи шу ћи зде сна на-
ле во. Та да сам са знао да је не ко ли ко ве ко-
ва ка сни је и ни ко ла Те сла на исти на чин 
чу вао сво је за бе ле шке од не по зва них.

У јед ном за пи су из тог днев ни ка, на 
шта су ми обра ти ли па жњу отац ал бин 
Ве бер и про фе сор ра ди во је Пе шић, са-
знао сам сен за ци о нал ну но вост ста ру 
пет ве ко ва. Ле о нар до да Вин чи је за пи-
сао да је ре ше ње за сво ју Ђо кон ду про-

на шао у ли ко ви ма же на-све ти ца на фре-
ска ма у срп ским ма на сти ри ма!

Тај ма ли пор трет с кра ја 16. сто ле ћа, 
на зван Мо на Ли за, по стао је нај по зна-
ти ја и нај слав ни ја сли ка у све ту за хва-
љу ју ћи, упра во, ис ку ству сте че ном на 
овом пу то ва њу. за го нет ни осмех, ко ји 
је тај на и за са да шње по зна ва о це ли ков-
них умет но сти, уз ме ко ћу пред ста вља ња 
фор ми у сфу ма то тех ни ци, у ства ри не 
пред ста вља ре ал ну осо бу, већ све то би-
ће. Сли ка је ура ђе на уља ним бо ја ма, али 
на на чин на ко ји се сли ка тем пе ром, а 
што од го ва ра сред њо ве ков ном фре ско-
сли кар ству мај сто ра ко ји су осли ка ва ли 
ма на сти ре у та да шњој Ср би ји.

По се бан ку ри о зи тет овог ча роб ног 
умет нич ког де ла је од нос пре ма гле да о-
цу. за раз ли ку од свих оста лих пред ста ва 
љу ди на сли ка ма из исто ри је умет но сти 
све та, где по сма трач ана ли зи ра ли ков-
но де ло, Мо на Ли за ана ли зи ра и ту ма-
чи гле да о ца ис пред се бе. Тај од нос је на-
стао као ре зул тат упо зна ва ња Ле о нар да 
да Вин чи ја са уло гом фре са ка и ико на у 
пра во слав ним ма на сти ри ма, где се вер-
ни ци мо ле и не по сред но обра ћа ју ви зу-
ел ној пред ста ви све ти те ља, ко га пре по-
зна ју ис пред се бе.

Мно ги ма на сти ри у Ср би ји и да нас чу-
ва ју са крал ни до јам бес крај не љу ба ви 
пре ма Го спо ду и Спа си те љу и стра дал-
ни ци ма за ве ру Хри сто ву, чи јим се под-
ви зи ма ди ви мо и чи је жи во те узи ма мо 
за при мер, а ко ји нас по сма тра ју са зи до-
ва и сво до ва све ти ли шта.

У днев нич ким за пи си ма Ле о нар да да 
Вин чи ја с пу то ва ња по бал ка ну по сто је 
цр те жи остр ва Ма му ла на ула ску у бо-
ко ко тор ски за лив, с про јек ти ма од бра не 
и ору ђи ма ко ја мо гу да од бра не на ср та-
је на ле по ту и чед ност не вје сте ја дра на. 
аустриј ски кон цепт од бра не је по том 
из гра ђен на по сто је ћим тра го ви ма из 
до ба по се те ге ни јал ног умет ни ка, на уч-
ни ка и из у ми те ља, ма да је он цр те же од-
брам бе них утвр ђе ња ра дио и на осно ву 
ма па мо ре пло ва ца и раз го во ра са њи ма. 
Ове цр те же мо гу ће је на ћи у ар хи ва ма 
Му зе ја по мор ства у ко то ру.

То је истин ски Да Вин чи јев кôд, за ко-
јим пи сац Ден бра ун, очи глед но, ни је ни 
по ку шао да тра га.    •

ви ру са уз ће ли је. Про на ђен је про шле 
го ди не и на чин да се уни ште ви ру си си-
де, а по ште де ће ли је ор га ни зма, али је 
то оства ре но са мо „у епру ве ти”.

У обла сти стра те ги је спре ча ва ња и су-
зби ја ња мно го се оче ку је од мо де ла „те-
сти рај и ле чи”. При ступ се за сни ва на 
те сти ра њу свих од ра слих гра ђа на у јед-
но го ди шњим ин тер ва ли ма и про пи сном 
ле че њу за ра же них (та да се на ми ни мум 
сво ди мо гућ ност да они да ље пре но се 
бо лест). раз ми шља се и о пре вен тив ној 
за шти ти ле ко ви ма не за ра же них осо ба 
под од ре ђе ним окол но сти ма. из над све-
га, не дав но от кри ва ње не про мен љи вих 
струк ту ра на по вр ши ни ХиВ-а вра ћа ве-
ру у спра вља ње вак ци не (до са да шњи 
по ку ша ји су ома њи ва ли због не стал не 
струк ту ре ви ру са).

Ве ли ки но вац уло жен у бор бу про тив 
си де до вео је до би ро кра ти за ци је, што су 
два би ла, клин тон и Гејтс, про шле го ди-
не оправ да но кри ти ко ва ла ре чи ма да у 
мно гим зе мља ма су ви ше нов ца на ме ње-

ног бор би про тив си де од ла зи на мно го-
број на са стан че ња љу ди ко ји нео прав да-
но мно го вре ме на про во де по ави о ни ма. 
но, сре ћан ће би ти дан ка да ће ви ше љу-
ди жи ве ти од си де (за хва љу ју ћи хо но ра-
ри ма, днев ни ца ма и сл.), не го што ће их 
од ње уми ра ти.     •

ети ка
Ма да је не при хва тљи во об ја вљи ва ти име-
на па ци је на та, о свим по ме ну тим осо ба ма је 
већ ши ро ко пи са но у ме ди ји ма, а о Га е та ну 
Д. је сни мљен и филм.

ка по ши јев сар ком
на зи ва се по ма ђар ском док то ру ко ји га је 
опи сао пре 140 го ди на. То ком це лог јед ног 
ве ка (1871–1971) уку пан број у ли те ра ту ри 
по зна тих бо ле сни ка остао је у тро ци фре ним 
гра ни ца ма. Сар ком је по га ђао сре до веч не 
и ста ри је му шкар це и, за раз ли ку од ње го ве 
кли нич ке сли ке у скло пу си де, од ли ко вао се 
вр ло бла гим и спо рим то ком.

Да Винчијев код     из Србије
Генијални уметник је записао да је решење за своју 

Ђоконду пронашао у ликовима жена светица на фрескама 
у српским манастирима! Тај мали портрет с краја 

16. столећа, назван Мона Лиза, постао је најпознатија 
и најславнија слика у свету захваљујући, управо, 

искуству стеченом на овом путовању

Леонардо да Винчи: Мона Лиза

►
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на же ли да не ра ђа – не ка у њу мет не то-
ли ко зр на ку ку ру за”, за пи сао је у сво јој 
књи зи „реч ник срп ских на род них ве ро-
ва ња о биљ ка ма” Ве се лин чај ка но вић. 

као и оста ле сор те, бе ре се у ок то бру, и 
то нај че шће руч но. У сва ком слу ча ју, до-
при нео је бо га ти јем дру штве ном жи во-
ту се ља ка. ка ко? кли по ви се ло ме са шу-
шком, па је нео п ход но да се уве че оку пе 
род би на, при ја те љи и ком ши је на ко ми-
ша ње. не ка да је то пред ста вља ло из у зе-
тан до га ђај у се лу. нај ве ћи и нај леп ши 
при мер ци, с по вр ну том и за пле те ном 
шу шком, ка чи ли су се ис под стре хе, на 
ју жној стра ни ку ће или ам ба ра, да би се 
са чу ва ли за се ме. и Та ко из го ди не у го-
ди ну, с ко ле на на ко ле но.

Око ми ша ни кли по ви др же се у ам ба-
ри ма, ко ше ви ма, чар да ци ма, ко тар ка ма, 
ко то ба ња ма, ка ко у ком кра ју, да се до-
су ше. По сле су ше ња се кру не, пре те жно 
руч но. Окру ње на зр на се си па ју у ју те-
не џа ко ве и но се у во де ни цу на „хлад-
но мле ве ње”. не ка да је би ло мно го во де-
ни ца ши ром Ср би је и све су да но ноћ но 
кло па ра ле. По по пи су из 1867. упи са но 
је 7.125 по то ча ра, нај ви ше у ужич ком 

кра ју (ви ше од хи ља ду), а нај ма ње у око-
ли ни ја го ди не (не што ви ше од 100).

не ма тач ног по да тка ко ли ко да нас има 
во де ни ца. До ду ше, про те клих го ди на по-
че ла је да ра сте по тра жња за та ко зва ном 
ор ган ском хра ном, са мим тим и за бра-
шном од осма ка с во де нич ног ка ме на. 
Про шле го ди не је, ина че, у се лу Се ле вац 
на јед ној њи ви за се ја ној осма ком, на до-
мак ар хе о ло шког на ла зи шта из до ба нео-
ли та, осно ва но је дин стве но удру же ње 
ин те лек ту а ла ца „Срп ски кри вак”.

 Сла ви ца бе рић

ек
О

со
ф

иј
а

Срп ски кри вак, по зна ти ји као ку-
ку руз осмак или твр ду нац, баш као и 
шљи ва ран ка или сви ња ман гу ли ца, 
плод је срп ског се ља ка, ко ји има сво је 
ме сто у исто ри ји на шег на ро да, а, ка ко 
ства ри сто је, и у бу дућ но сти.

за раз ли ку од шљи ва и сви ња, ку ку руз 
је до шљак ко ји се одо ма ћио. је дан је од 
нај по зна ти јих и нај та јан стве ни јих вр ста 
жи та, ко је су ин ке, Ма је и асте ци га ји ли 
не ко ли ко хи ља да го ди на пре не го што се 
из но вог све та, с кри сти фо ром ко лум-
бом ис кр цао на тло евро пе, 14. мар та 
1493. го ди не. 

У Ср би ју су ку ку руз, ку руз или му-
руз, ка ко се све у на ро ду на зи вао, до не-
ли грч ки тр гов ци 1576. и у про ле ће исте 
го ди не по че ли да га се ју по ба шта ма (ра-
дић, 1882, књи га: „Све о ку ку ру зу”). Тре-
ба ло је вре ме на да пу сти ко ре ње.

Ста нов ни штво је би ло ве о ма про ре ђе-
но (услед ра то ва, се о ба, епи де ми ја), па 
ни је би ло усло ва за на пре дак зе мљо рад-
ње. У то вре ме, а и век ка сни је, пре о вла-
да ва ло је сто чар ство, а тек кра јем 18. и 
по чет ком 19. сто ле ћа ку ку руз је по стао 
глав но хлеб но жи то, док се пше ни ца се ја-
ла ма ло, „тек за по га че и слав ски ко лач”.

кра јем 19. ве ка по чео је да на ра ста 
број ста нов ни ка (од 1880. до 1910. уве-
ћао се за 68,9 од сто) и по тре ба за хлеб-
ним жи том. ка ко при но си стра них жи та 
ни су мо гли мно го да се по ве ћа ва ју, све 
ви ше је ра стао удео ку ку ру за. Ова биљ ка 
се до бро при ла го ди ла оштрим брд ско-
пла нин ским усло ви ма: ста бљи ка је би ла 
сла ба, али от пор на на су шу и оста ле вре-
мен ске (не)при ли ке. на јед ној – је дан 
клип, ду га чак око 30 сан ти ме та ра и бла-
го за кри вљен – кри вак. на кли пу осам 
не пра вил них ре до ва – осмак, ма да има 
их и са 10 до 12. кри вак или осмак се од-
ли ку је из у зет ним уку сом, за то се одр жао 
до да на шњих да на, упр кос на је зди број-
них хи бри да, ко ји су ви ше стру ко род ни-
ји и ис пла ти ви ји.

не по вер љи ве ра та ре је из не на дио при-
но сом, јер да је 1.500, а по не ки и 2.000 
пу та ви ше зр на од по се ја не ко ли чи не. 
клип, за шти ћен у ко му ши ни од пти ца и 
ме ха нич ких по вре да, за раз ли ку од  јеч-
ма, пше ни це и про са, при вла чио је се ља-
ке, јер је ин ди јан ско зр но по лу зре ло, пе-
че но, ку ва но или као бра шно у ка ши, па 
и хлеб, ну ди ло бо га ту тр пе зу. на ши ре-
ње су ути ца ли и дру ги чи ни о ци: ни је из-
и ски вао те жак алат за об ра ду, ни ора ње; 

мо гао се га ји ти као по вр тар ска кул ту ра, а 
фе у дал ци ни су тра жи ли де се ти ну. 

„Смрад но зр но”, што у пре во ду с тур ског 
зна чи реч ку ку руз (код ве ћи не Сло ве на у 
упо тре би је сли чан на зив), Тур ци су на ме-
ни ли ра ји за ис хра ну. а ра ја је од чу де сне 
биљ ке до би ла хлеб но жи то, хра ну за сто ку, 
огрев, лек, гра ђе вин ски ма те ри јал...

Све три ци ви ли за ци је, Ма је у Цен-
трал ној аме ри ци, асте ци у Мек си ку и 
ин ке у Пе руу, сма тра ле су ку ку руз не-
из бе жним усло вом пре жи вља ва ња, уз-
ди жу ћи га до бо жан ских ви си на. зна чио 
им је исто што и сун це, ва здух и во да. Га-
ји ли су га за јед но са па су љем и ти ква ма.

Ср би то ни су зна ли, али су ве ро ва ли 
да ку ку ру зним ко ла чем за у ста вља ју гра-
до но сне обла ке, во ду у ко јој се ку вао пи-
ли су као лек од ка шља, бра шном си ви-
да ли опе ко ти не, сви лу су ко ри сти ли за 
из лу чи ва ње мо кра ће, чак и за не шко-
дљи во мр ша вље ње.... кри вак се ко ри-
стио и за вра ча ње: „О сла ви до ма ћи ца 
так не си том кроз ко је је се ја ла бра шно за 
ко лач у та ван да би то ли ко ра стао ку ку-
руз. ко ли ко не де ља пре Ђур ђев да на за-
гр ми, то ли ко ће ди на ра би ти ску пљи од 
про шле го ди не. ка да по ро ди ља ша ље во-
ду све ште ни ку за мо ли тву, ко ли ко го ди-

Српски кривак у банци гена
има роднијих хибрида, отпорнијих на сушу, мраз и болести, али нема укуснијег 

и слађег кукуруза за проју и качамак од осмака или тврдунца млевеног у воденици 
поточари. нажалост, све мање се гаји у Србији, иако се семе чува за даља 

проучавања, укрштања и будућа поколења

По том ци осма ка
Ве ћа за сту пље ност ку ку ру за у ис хра ни ста-
нов ни штва тра ја ла је све до ше зде се тих 
про шлог ве ка, на ро чи то у сре ди шњој Ср-
би ји; у Вој во ди ни је пре о вла ђи ва ла пше ни-
ца. Од дру ге по ло ви не 20. сто ле ћа све ви-
ше се га ји хи брид ни.  

„Осмак је био рас про стра њен у брд ско-
пла нин ским под руч ји ма Ср би је, Хр ват ске, 
бо сне и Сло ве ни је. има зр на бе ле, жу те и 
на ран џа сте бо је, ма да је нај по зна ти ји бе-
ли, ко ји се још мо же на ћи у код не ких до-
ма ћин ста ва у брд ским кра је ви ма. Од ли ку је 
се ду гим кли пом, круп ним и твр дим зр ном. 
че сто се и сор те из гру пе осмо ре ди ме ки 
зу ба ни мо гу на ћи под ло кал ним на зи вом 
бе ли осмак, ши ро ки бе ли осмак, нок таш 
или бе ли осмак по лу зу бан. има ју круп но, 
бе ло и ме ко зр но”, ка же др Ви о ле та ан-
ђел ко вић, ди рек тор за на уч но и стра жи вач-
ки рад и ру ко во ди лац бан ке ге на у ин сти-
ту ту за ку ку руз зе мун По ље.

„По чет ком ше зде се тих струч ња ци су од-
ла зи ли у са ку пља ње и опи си ва ње ло кал-
них сор ти ку ку ру за на про сто ри ма бив ше 
ју го сла ви је. У пр вом раз вр ста ва њу (кла-
си фи ка ци ја) при ку пље но је око 1.000 узо-
ра ка, по де ље них у 16 гру па: цр но гор ски 
твр дун ци, ра ни бо сан ски зу ба ни, ко смет-

ски по лу зу ба ни, ма ке дон ски твр дун ци, 
осма ци, из ве де ни твр дун ци, ме ди те ран-
ски твр дун ци, сит но зр ни твр дун ци, осмо-
ре ди ме ки зу ба ни, ру мун ски твр дун ци, 
круп но кли пи твр дун ци, бе ли по лу зу бан-
мо ра вац, ти пич ни зу ба ни ти па аме рич ког 
ку ку ру зног по ја са, зу ба ни ти па ју жног по-
ја са СаД, ср би јан ски зу ба ни, истар ски зу-
ба ни ду бо ког зр на. на кнад ним спон та ним 
са ку пља њем и чу ва њем, број узо ра ка се 
по ве ћа вао, а но ве сор те су свр ста ва не у 

при па да ју ће гру пе на осно ву стан дард них 
мор фо ло шких ка рак те ри сти ка.”

Уво ђе њем хи брид ног ку ку ру за на на шим 
про сто ри ма по ја ви ла се по тре ба за очу ва-
њем ра зно вр сно сти (ди вер зи тет) ло кал-
них сор ти ко ји са др же ве ли ку ге не тич ку 
ра зно вр сност и мо гу се ко ри сти ти као при-
род ни из вор свој ста ва зна чај них за опле-
ме њи ва ње (от пор ност на бо ле сти и ште то-
чи не, хран љи ва вред ност зр на, раз ли чи те 
ин ду стриј ске по тре бе). У бан ка ма ге на у 
све ту чу ва се око 135.000 узо ра ка ку ку ру-
за, об ја шња ва на ша са го вор ни ца и до да је 
да ин сти ту та за ку ку руз зе мун По ље у сво-
јој чу ва ви ше од 6.000. Од то га око 2.200 
су до ма ће, ло кал не сор те, а оста так је из 
ви ше од 40 зе ма ља. зе мун ска бан ка ге-
на је по ве ли чи ни на осмом ме сту у све ту, 
а нај ве ћа се на ла зи у Мек си ку и има око 
28.000 узо ра ка ку ку ру за. 

„ин сти тут за ку ку руз је за 65 го ди на по-
сто ја ња ство рио 665 хи бри да стан дард ног 
ква ли те та зр на и хи бри да за спе ци фич не 
на ме не. ка да је пе де се тих го ди на 20. ве-
ка за по че ла мо дер на се лек ци ја, пр ве зП 
ли ни је су до би је не из ло кал них сор ти (ву-
ко вар ски, рум ски злат ни и шид ски зу бан). 
за хи бри де бе лог зр на мо же се ре ћи да 
су по том ци бе лих осма ка. Уз оства ри ва-
ње ви со ког и ста бил ног при но са, на сто ја-
ли смо да по ве ћа мо чвр сти ну ста бљи ке, 

от пор ност на по ле га ње, бр же от пу шта ње 
вла ге из зр на. Да нас су зах те ви тр жи шта и 
про из во ђа ча усме ре ни ка хи бри ди ма с по-
ве ћа ном гу сти на ма зр не вља, от пор но шћу 
на бо ле сти, из др жљи во шћу на су ђу, а пр-
вен стве но ка ви со ким и ста бил ним при но-
си ма у раз ли чи тим агро е ко ло шким усло-
ви ма”, за кљу чу је др Ви о ле та ан ђел ко вић, 
до да ју ћи да су у на шем ин сти ту ту, ис кљу-
чи во, при ме њу ју по ступ ци кон вен ци о нал-
ног опле ме њи ва ња.

Виолета анђелковић

Во ли га и ша ран
ку ку руз је тре ћа нај зна чај ни ја жи та ри ца у 
све ту (по сле пше ни це и пи рин ча) по рас про-
стра ње но сти. Од укуп не про из вод ње, око 78 
од сто се ко ри сти у ис хра ни жи во ти ња, а уче-
шће у ис хра ни љу ди је у стал ном по ра сту и у 
зе мља ма у раз во ју и у раз ви је ним. У но ви је 
вре ме се, по себ но у раз ви је ним, ко ри сти за 
из два ја ње ета но ла, што је знат но ути ца ло на 
по ску пље ње и на по ве ћа ње по вр ши на на ко-
ји ма се ку ку руз га ји. У 2010. за се ја но је ви-
ше од 160 ми ли о на хек та ра, пред ви ђа се да 
ће до 2025. ку ку руз би ти на пр вом ме сту по 
про из вод њи, а да ће се до 2050. по тре бе у 
зе мља ма у раз во ју удво стру чи ти. У Ср би ји је 
ку ку руз во де ћа ра тар ска кул ту ра ко ја се се је 
на око 1.200.000 хек та ра. нај ве ћи део се ко-
ри сти за ис хра ну жи во ти ња, ма ње за ис хра-
ну љу ди и у пре храм бе ној ин ду стри ји. 

што се ти че осма ка, он се га ји са мо за 
при ват не по тре бе до ма ћин ста ва, све че шће 
за мле ве ње. Ве о ма је тра жен ме ђу ри бо лов-
ци ма, за то што га ша ран ве о ма во ли.
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ни је ре дак слу чај да пр ве ко ра ке на 
ве ли ким пу то ва њи ма у не по зна то и та-
јан стве но од ре ди нео би чан до га ђај, али 
не и слу ча јан. и то су го то во увек по-
твр де и при ме ри Мар фи је вог (едвард) 
за ко на. Та ко су ис пи ти ва ња по на ша-
ња ма те ри је под ви со ким при ти сци ма, 
с пр во бит ним ци љем да се „до би је из-
вор све тло сти ка да се не што при ти сне”, 
због нео бич ног до га ђа ја кре ну ла са-
свим дру гим сме ром и од ре ди ла у пот-
пу но сти ис тра жи вач ку ста зу Ла бо ра-
то ри је за кон вер зи ју енер ги је (чи ји је 
та да шњи на зив био ниТ е11).

још као аси стент но бе лов ке ире не-
Жо лио ки ри у Па ри зу ака де мик Па вле 
Са вић имао је то на уму, но слав на на уч-
ни ца ни је по ка зи ва ла ин те ре со ва ње за 
ова ква ис пи ти ва ња. По од ла ску у пен-
зи ју он је по ку шао да оства ри сво ју иде-
ју се дам де се тих го ди на на При род но-ма-
те ма тич ком фа кул те ту, али ни та мо ни је 
на и шао на раз у ме ва ње. и тек 1983. до-
ла ском у ин сти ту ту за фи зи ку у зе му ну 
ука за ла се при ли ка да оства ри свој дав-
на шњи сан.

Основ на за ми сао би ла је да се из ве де 
оглед у ко јем би се елек тро ни из ба ци ва-
ли у спо ља шњу сре ди ну ка да се ма те ри-
јал под врг не ви со ком при ти ску, слич но 
као код фо то-ефек та где се то чи ни по-
мо ћу све тло сти. По ја ви ла су се три ве-

ли ка ис ку ше ња: 1. ка ко на пра ви ти ди-
ја мант ску пре су без по треб не тех нич ке 
до ку мен та ци је; 2. чи ме де тек то ва ти из-
ба че не елек тро не и 3. Где на ба ви ти ди ја-
ман те по себ не чи сто ће?

на лик Хи ро ши ми
У то вре ме ова ква ме ре ња би ла су 

стро го чу ва на тај на, због ре зул та та за ко-
је су би ли за ин те ре со ва ни по себ ни на-
ло го дав ци. Схва та те на ко га ми слим? У 
ли те ра ту ри се мо гло на ћи мно го ре зул-
та та, при че му су тех нич ке по да ци би ли 
оскуд ни. чи ње ни ца да су у Лос ала мо-
су (СаД) за по сти за ње ви со ких при ти са-
ка (shock wa ve ex pe ri ment) ко ри шће не 
атом ске бом бе ја чи не оне ба че не на Хи-
ро ши му до вољ но го во ри.

Ме ђу тим, Па вле Са вић је пре ко ње му 
зна них ве за на ба вио тех нич ке цр те же 
ди ја мант ске пре се, али без по је ди но сти 
(вр ста ма те ри ја ла, да ли се ка ли, на ко-
јој тем пе ра ту ри, ко ја вр ста ди ја ман та се 
ко ри сти и  слич но). Да би нам олак шао 
по ста вља ње екс пе ри мен та, он је по звао 
у по се ту Да ни је ла ки ри ја (унук Ма ри је 
ки ри) ко ји нам је пре нео сво ја ис ку ства. 
По том је тре ба ло на ба ви ти пар ди ја ма-
на та ве ли ке чи сто ће и да се они на кнад-
но из бру се.

на сто је ћи да убр за из ра ду ди ја мант-
ске пре се, у ша ли је го во рио „да же ли 
да до жи ви по че так ме ре ња”. а ка да би-
смо пре ко мер но убр за ли, сти ша вао нас 
је ре чи ма: „не жу ри те пре те ра но, на у-
ка ни је зец и не ће по бе ћи.” По ну дио је 
ди ја ман те из ме да ље Ло мо но со ва ко-
јом су га Со вје ти на гра ди ли за на уч на 
до стиг ну ћа, али ни су од го ва ра ли. за то 
је сво јим ка на ли ма на ба вио пар нај ви-
ше кла се.

за от кри ва ње (де тек ци ја) елек тро на 
из ба че них при ти ском тре ба ло је има-
ти елек трон ски по ја чи вач. и то је би-
ло ве о ма те шко на ба ви ти, јер се он упо-
тре бља вао у нај о се тљи ви јим уре ђа ји ма 
за ра дио-ло ка ци ју. Опет га је Па вле Са-

вић на ба вио пре ко вла сти тих ве за и по-
знан ста ва.

би ло је пред ви ђе но да се екс пе ри мент 
из во ди у ва ку у му да би се олак шао из ла-
зак елек тро на, за то су пре са и де тек тор с 
пра те ћом елек тро ни ком би ли сме ште ни 
под од го ва ра ју ће ста кле но зво но. јед ног 
ви кен да ка да уре ђај ни је био под ва ку-
ум ским зво ном, због по ра ста при ти ска у 
во до вод ним це ви ма јед на сла ви на је по-
пу сти ла и млаз во де је оква сио де тек тор! 
ни је би ло мо гу ће на ба ви ти дру ги.

иако раз о ча ран, про фе сор је ис по-
љио чу ве ни ис тра жи вач ки слух: на пр-
вом рад ном са стан ку пред ло жио је да се 
вр ше оп тич ка ме ре ња ви со ког при ти-
ска на вре ме жи во та ру би но ве R1 ли ни-
је (694.2nm), ка ква ни ко у све ту до та да 
ни је ура дио и да се то оба ви у стан дард-

ној ди ја мант ској пре си NBS (Na-
ti o nal Bi ro of Stan dard). Три го ди не 
ка сни је, не по сред но по сле штам па ња на-
шег ра да, две ис тра жи вач ке гру пе – јед-
на у швед ској, дру га у СаД – об ја ви ле су 
ре зул та те слич них ме ре ња. ја сно је, сва-
ка ко, да је пре 29 го ди на ини ци ја тор ис-
пи ти ва ња по на ша ња ма те ри је под ви со-
ким при ти сци ма у Ср би ји био ака де мик 
Па вле Са вић.

ка да су ми ну ле уоби ча је не „деч је бо-
ле сти”, на ста ви ли смо с по бољ ша ва-
њем по ступ ка: де тек ци је сиг на ла, ме-
ре ња при ти ска, при пре ма ња узор ка и 
пу ње ња пре се. али ни на бав ка ма те ри-
ја ла за рад ну ко мо ру (ди ско ви од из у-
зет но твр де ле гу ре) ни је би ла ни ма ло 
лак ша. Та да шњи ди рек тор ин сти ту та 
за фи зи ку др Дра ган По по вић мо рао 
је да пот пи ше из ја ву да се не ће ко ри-
сти ти у опи ти ма за про из вод њу ну кле-
ар ног оруж ја и би о ло шких и дру гих 
отро ва. Да нас не по сто је ни ка кве пре-
пре ке да се вр ше ме ре ња до при ти са ка 
ка кви вла да ју уну тар Сун ца или у сре-
ди шту зе мље.

По се та Мар сов ци ма
ни је зго рег има ти на уму да је ис пи-

ти ва ње по на ша ња ма те ри ја ла под ви-
со ким при ти сци ма ме ђу де сет нај сло-
же ни јих у фи зи ци чвр стог ста ња. Сва ка 
про ме на из и ску је ви ше го ди шње при-
пре ме. Уз по др шку Ми ни стар ства за на-
у ку и тех но ло ги ју Ср би је на ба ви ли смо 
мем бран ску ди ја мант ску пре су (MDAC) 
и спра ву за бу ше ње ру па на дис ко ви ма 
за бу ду ћу рад ну ко мо ру де бљи не 2–200 
ми кро ме та ра.

ка да је пот пу но овла да но тех ни ком 
и ка да је на ба вље на пре о ста ла опре ма, 
до сти гли смо вр хун ске ла бо ра то ри је у 
све ту. и про ме ни ли име у Ла бо ра то ри-
ја за мул ти ди сци пли нар на ис тра жи ва-
ња (ЛМи), са ам бле мом на ко јем су два 
ди ја ман та, што по све до чу је да се ба ви мо 
ис тра жи ва њем при ро де.

ака де мик Па вле Са вић је знат но ути-
цао на на ше на уч но усме ре ње, ме ња ју-
ћи, чак, се дам пу та сво је ис тра жи вач ко 
ин те ре со ва ње: у јед ном раз до бљу је из у-
ча вао па у ко ве (Are na i da) и за кљу чио да 
су то ство ре ња ко ја с нај ма ње утро ше не 
енер ги је до ла зе до енер ги је (хра не).

Под ве ли ким ути ском на уч но фан-
та стич ног фил ма „Оди се ја у све ми ру 
2001”, Стен ли ја кју бри ка, за ми шљао сам 
ка ко пу ту јем ко смо сом, ма кар и по сред-
но. Сво ја ма шта ња ис пу нио сам ни зом 
екс пе ри ме на та. јед но од та квих „пу то ва-
ња” оства рио сам пре два де се так го ди на 
за по чев ши са рад њу с Ла бо ра то ри јом за 
хе ми ју ма те ри је чвр стог ста ња у Па ри-
зу, ис пи ту ју ћи ла сер ске кри ста ле ко је су 
та мо на пра ви ли. за ми сли те са мо: је дан 
од кри ста ла (Lu BO4:Eu3+) био је нео се-
тљив на ви со ке при ти ске до 110 ки ло ба-
ра, што омо гу ћу је при ме ну ко смич ким 
ис тра жи ва њи ма. на и ме, он би мо гао да 
бу де осно ва за ла сер ко јим би се те ле ме-
триј ски од ре ђи ва ло ра сто ја ње све мир-
ске ле те ли це од тла при ли ком спу шта ња 
на не бе ска те ла с ја ком гра ви та ци јом. а 
на зе мљи за про из вод њу те ле ко му ни ка-
ци о них ка бло ва ко ји се по ста вља ју из-
ме ђу кон ти не на та на дну оке а на (на ду-
би на ма ве ћим од 4.000 ме та ра).

Дру го „пу то ва ње” под стак ну то је на-
уч но фан та стич ним ро ма ном „рат све-
то ва”, Хер бер та Џор џа Вел са, са же љом 
да уз вра ти мо ми ро љу би ву по се ту Мар-
сов ци ма. за та ко не што нео п ход но је на 
Мар су на пра ви ти ве штач ку ат мос фе ру 
с ки се о ни ком (и за љу де и за биљ ке ко је 
ће ка сни је на ста ви ти са ме да га ства ра-
ју). Та ко смо 2006. за по че ли ис пи ти ва-
ња учин ка ви со ких при ти са ка на биљ ке 
(фо то син те за и раст) у усло ви ма ка кви 
вла да ју на Цр ве ној пла не ти. То су је-
дин стве на ме ре ња у све ту, али још ни-
су за вр ше на. Ве ру је мо да ће по мо ћи да 
љу ди без те шко ћа на се ља ва ју но ве жи-
вот не про сто ре у оке а ни ма и мо ри ма на 
зе мљи. ре зул та те би смо мо гли да ис ко-
ри сти мо и за то да по је ди не биљ ке на те-
ра мо да из лу чу ју ве ће ко ли чи не ску пих 
ете рич них уља по треб них фар ма це ут-
ској ин ду стри ји.

Про шле го ди не смо от по че ли про ве ре 
ма те ри ја ла ко ји би мо гли да за ме не људ-
ску ко жу, бар у пр вим тре ну ци ма на кон 
за до би ја ња опе ко ти на.     •

Марфи, дијаманти и
 ПаВЛе СаВић

У тајанствено путовање у царство високих притисака, започето пре 29 година 
у институту за физику у земуну, од самог почетка умешали су се необични догађаји. 

напослетку су се, према очекивању, уплели Стенли кјубрик и Херберт Џорџ Велс. 
куда ће нас одвести ова истраживачка пустоловина?

У ка фи ћу на Мар су 
Го то во да не по сто ји гра на људ ске де лат но-
сти у ко јој ни су при ме ње ни ре зул та ти ис пи-
ти ва ња по на ша ња ма те ри је под ви со ким 
при ти сци ма. С ве ли ком си гур но шћу се мо же 
прет по ста ви ти да ће ова ис тра жи ва ња ре ши-
ти мно штво да нас не ре ши вих про бле ма.

У бли ској  бу дућ но сти на ши уну ци би ће на 
му ци где да иду у про вод: у ка фић на Мар су 
или на сто ме та ра ду би не у оке а ну. на пум-
па ма за го ри во би ће уоби ча је но пи та ње: да 
ли је то во до ник из мо ра или из ре ке? У ре-
сто ра ни ма ће се на ру чи ва ти је ла из про шло-
сти (те ле ти на из 2000. го ди не), као да нас 
ста ра ви на. ку по ва ће се сла ни на са уку сом 
си ра, ме со са уку сом ко ји по же ли те. љу ди 
ће мо ћи да леб де (ле ви ти ра ју) у ва зду ху, за-
хва љу ју ћи обу ћи од по себ них маг нет них ма-
те ри ја ла. за вен ча ње ће мла ди ћи сво јим 
иза бра ни ца ма по кла ња ти пр сте ње с ди ја-
ман ти ма ве ли чи не ора ха, ве штач ки из ра-
ђе ним у ла бо ра то ри ји. Ве ро ват но ће мо да 
не ста ти, јер ће и оде ћа и обу ћа би ти, прак-
тич но, не по де ри ви. Та ко ђе, ре зер во а ри за 
го ри во све мир ских ле те ли ца не ће до сти за ти 
сто ти ну и ви ше ме та ра – већ ће би ти ве ли чи-
не ма њег ауто мо би ла. 

Павле Савић
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ПрОФ. Др МиркО кОМаТина

По чет ком 21. ве ка све су из ра зи ти-
је кли мат ске про ме не и све оправ да ни-
ја за бри ну то сти за по у зда но снаб де ва-
ње енер ги јом. ин ду стри ја ли за ци ја је 
умно го ме олак ша ла жи вот, али је у ве-
ли кој ме ри за га ди ла при род ну сре ди ну, 
по ре ме ти ла кли му, и гло бал но и ре ги-
о нал но, и по спе ши ла по тро шњу енер-
ги је на ве ли ко, и то из из во ра ко ји ни су 
об но вљи ви. 

нај ве ћи део ко ји се да нас ко ри сти 
до би ја се из го ри ва фо сил ног по ре кла 
(наф та, угаљ, зем ни гас и њи хо ви де ри-

ва ти), чи је са го ре ва ње до во ди до ства-
ра ња ве ли ких ко ли чи на угљен-ди ок си да 
(CO2), јед ног од кључ них узроч ни ка на-
стан ка „ста кле не ба ште”. 

европ ска уни ја да нас уво зи ве ли ки 
део енер ги је по треб не за за до во ља ва ње 
соп стве них енер гет ских по тре ба. Са раз-
во јем тран спор та, по тро шња наф те као 
основ ног из во ра енер ги је све ви ше ра-
сте. Об но вљи ви из во ри енер ги је се не 
ко ри сте до вољ но да би опи пљи во за ме-
ни ли гас и наф ту.

Уште да нај бр жа
за то је уште да нај бр жи, нај лак ши и 

нај де ло твор ни ји на чин да се спре чи 
енер гет ска за ви сност и си гу ран пут да се 
сма њи за га ђе ње жи вот не око ли не. али 
штед ња не би тре ба ло да угро зи ква ли-
тет жи во та и за до во ље ње по тре ба, већ да 
се све де на оправ да ну по тро шњу.

Це на енер ги је ће у бу дућ но сти знат-
но ра сти, сто га сва ка зе мља мо ра да пре-
ду зме све ме ре ко је ће до ве сти до ма њег 
тро ше ња. исто вре ме но се на ме ћу све 
стро жи еко ло шки зах те ви. Ми ли он ске 
уште де мо гу ће је оства ри ти сма ње њем 
са го ре ва ња угља по ки ло ва ту про из ве де-

не елек трич не енер ги је, по ве ћа њем сте-
пе на ко ри сно сти тер мо е нер гет ских по-
стро је ња, сни же њем це не екс пло а та ци је 
угља, по јев ти ње њем тран спор та, ума ње-
њем ис пу шта ња еми си је штет них га со ва, 
про ре ђи ва њем бро ја и скра ће њем вре-
ме на ис па да ња из мре же на па ја ња.

чел ни ци зе ма ља еУ усво ји ли су 2007. 
тзв. 20–20–20 ци ље ве. У нај кра ћем, то 
зна чи да до 2020. мо ра да се сма њи ис-
пу шта ње га со ва „ста кле не ба ште” за 20 
од сто, да 20 по сто про из ве де не енер ги је 
бу де из об но вљи вих из во ра и да се енер-
гет ски учи нак по ве ћа за 20 про це на та.

Вла да Ср би је је енер ге ти ку и енер гет-
ску ефи ка сност увр сти ла ме ђу при о ри-
тет не обла сти Стра те ги је на уч ног и тех-
но ло шког раз во ја и, у са гла сно сти с тим, 
фи нан си ра ла пројект e ко ри шће ња об но-
вљи вих из во ра енер ги је, по ве ћа ња енер-
гет ске де ло твор но сти и сма ње ња осло ба-
ђа ња штет них га со ва. По ка за ло се да је 
јед но од кључ них опре де ље ња стра те шко 
и си сте мат ско ис ко ри шћа ва ње би о ма се, 
ге о тер мал не, сун че ве, енер ги је ве тра итд. 
и уна пре ђе ње од го ва ра ју ће тех но ло ги ја.

Про јек ти у енер ге ти ци и ру дар ству 
по кри ва ју ра зно род на под руч ја, с до-
бро осми шље ним и оче ки ва ним ре зул-

енергетска ефикасност приоритет Србије, елек тро ди стри бу тив на пред у зе ћа ко ри сте до ма ћи софт вер

,

та ти ма. на ве шће мо не ке од њих ко ји су 
у прет ход ном пе ри о ду да ли ве о ма до бре 
ре зул та те:

Свa елек тро ди стри бу тив на пред у зе-
ћа ко ри сте до ма ћи софт вер, осми шљен 
на Фа кул те ту тех нич ких на у ка у но вом 
Са ду, ко ји мул ти на ци о нал на ком па ни-
ја „Си менс” пре по ру чу је као стан дард но 
ре ше ње. У ме ђу вре ме ну је про дат у ино-
стран ство, на при мер др жа ви Ми чи ген 
(СаД).

У са рад њи са елек тро при вре дом Ср-
би је оства ре но је мно штво про је ка та 

ко ји су при ме ње ни на ње ним по стро је-
њи ма. Са мо у Тер мо е лек тра ни „ни ко ла 
Те сла” на уч но и стра жи вач ки ин сти ту ти 
„Вин ча” и „ни ко ла Те сла” и  Ма шин ски, 
елек тро тех нич ки и Фи зич ки фа кул тет 
из бе о гра да да ли су кључ ни до при нос у 
ста би ли за ци је пла ме на, по ве ћа њу ис ко-
ри шће ња ко тло ва, укла ња њу пе пе ла и 
од сум по ра ва ња дим них га со ва, при ме ни 
но вих ма те ри ја ла итд. 

У ин сти ту ту за во до при вре ду „ја ро-
слав чар ни” у бе о гра ду раз ви је на су три 
хи дро ин фор ма ци о на си сте ма ко ји омо-

гу ћу ју ра ци о нал ни је ко ри шће ње во де, 
чи ме се по сти жу и енер гет ске и фи нан-
сиј ске уште де.

но во сад ско решење
ин сти тут „Вин ча” је осми слио и из-

гра дио ко тао за ци га рет но са го ре ва ње 
ба ли ра не со ји не сла ме у Пкб-у (при-
каз у при ло гу). Са рад ња ру дар ско-ге о-
ло шког и Ма шин ског фа кул те та и јкП 
бе о е лек тра не ре зул ти ра ла је раз вр ста-
ва њем суб ге о тер мал них ре сур са Ср би је 
и про це ном енер гет ског зна ча ја, а из ра-
ђе но је пи лот-по стро је ње у то пла ни „ко-
њар ник” (цен трал но гре ја ње с то плот-
ном пум пом ко ја ко ри сти ге о тер мал ну 
енер ги ју).

но ва тех но ло шка ре ше ња омо гу ћи-
ла су уса вр ша ва ње ко му нал них си сте ма, 
ре ци мо у кра гу јев цу (упра вља ње чвр-
стим  от па дом), а про је кат је во дио та мо-
шњи Ма шин ски фа кул тет.

Да би се по пра ви ла при лич но ло ша 
сли ка енер гет ске ефи ка сно сти, нео п-
ход но је нај пре пре то чи ти у до ма ће за-
ко не ди рек ти ве еУ. зна чај не уште де 
мо гу се по сти ћи по бољ ша њем енер гет-
ског учин ка у згра дар ству. Про сеч на 
по тро шња то плот не енер ги је за згра-
де при кљу че не на да љин ско гре ја ње ве-
о ма је ви со ка у по ре ђе њу са зе мља ма 
европ ске уни је, што омо гу ћу је зна чај не 
уште де енер ги је за гре ја ње. По ста вља-
њем изо ла ци је и про ме ном про зо ра на 
ста рим гра ђе ви на ма, за ме ном ко тло ва 
на фо сил но го ри во то плот ним пум па-
ма на ге о тер мал ну енер ги ју, ко ри шће-
њем уре ђа ја у до ма ћин стви ма с ви со-
ким енер гет ским учин ком и та ко да ље. 
за оства ре ње тих ци ље ва нео п ход на је 
по моћ др жа ве, по пут суб вен ци ја у ви ду 
бес ка мат них кре ди та.

У Ср би ји је ура ђе на си сте ма ти за ци-
ја у обла сти нуч но тех но ло шког раз во ја 
и пр ви пут су ус по ста вље ни кри те ри ју-
ми вред но ва ња ис тра жи ва ча у енер ге-
ти ци и ру дар ству. Под окри љем но вих 
про је ка та (2011–2014), ко је фи нан си ра 
Ми ни стар ство про све те и на у ке у обла-
сти енер ге ти ке, ру дар ства и енер гет ске 
ефи ка сно сти (ерее), уче ству је 620 ис-
тра жи ва ча из це ле зе мље, при ли чан број 
мла ђих од 30 го ди на (135). као ре зул тат 
те ку ћих про је ка та оче ку ју се бит на по-
бољ ша ња по сто је ћих тех но ло ги ја и ко-
ри сне ино ва ци је.     •

Србија на путу у 20–20–20
и наша земља намерава да спроведе опредељење европске уније којим се до 2020. године 
предвиђа смањење испуштања гасова „стаклене баште” за 20 одсто, 20 посто произведене 

енергије из обновљивих извора и енергетски учинак већи за 20 процената. како? 
истраживачким резултатима из нових пројеката у енергетици и рударству

–  одо бра ва ње кре ди та за опре ма ње стам бе ног про сто ра енер гет ски ефи ка сним уре-
ђа ји ма;

– по спе ши ва ње енер гет ске ефи ка сно сти кроз раз ли чи те про јек те и про гра ме;
–  об ра чун и на пла та по тро шње енер ги је за да љин ско гре ја ње ме ре њем утро ше не енер-

ги је, а не па у шал но (по ква драт ном ме тру);
–  пот по ма га ње ку по ви не уре ђа ја ви ше енер гет ске кла се од го ва ра ју ћим по ре ском олак-

ши ца ма;
–  кре ди ти ра ње с ни ским ка мат ним сто па ма за ме не ста рих ко тло ва, уград ње со лар них 

па не ла, пре ла ска на гре ја ње га сом или об но вљи вим из во ри ма;
– под сти ца ње при ме не ме ра енер гет ске ефи ка сно сти при об на вља њу ста рих згра да;
–  ула га ње у ис тра жи ва ње, раз вој, про из вод њу и про мо ци ју уре ђа ја ви со ке енер гет ске 

ефи ка сно сти за до ма ћин ство.

за под сти ца ње по је ди на ца 
и уста но ва пре по ру чу је се:
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У ин сти ту ту „Вин ча” (Ла бо ра то ри ји 
за тер мо тех ни ку и енер ге ти ку) још пре 
три де се так го ди на опре де ли ли су се за 
раз ви ја ње тех но ло ги ја са го ре ва ња по-
љо при вред не би о ма се. још у то вре ме 
је на пра вље но ви ше по стро је ња, сна-
ге до три ме га ва та. То су би ла ло жи шта 
са флу и ди зо ва ним сло јем у ко ји ма се, 
углав ном, са го ре вао окла сак ку ку ру за.

По ред то га, дру ги про из во ђа чи су пра-
ви ли ко тло ве за са го ре ва ње по љо при-
вред не би о ма се. По чет ком де ве де се тих 
за мр ли су и раз вој и про из вод ња, та-
ко да се са из ла ском из све оп ште кри-
зе мо ра ло кре ну ти из но ва. и по но во су 
се ис тра жи ва чи и струч ња ци „Вин че” 
укљу чи ли у раз вој од го ва ра ју ћих тех но-
ло ги ја, уз по др шку Ми ни стар ства на у ке 
ко је је уста но ви ло на ци о нал ни про грам 
енер гет ске ефи ка сно сти (део се ба вио 
об но вљи вим из во ри ма енер ги је).

за по че ло се с ма лим пе ћи ма као за ме-
ном по сто је ћих тер мо а ку му ла ци о них 
на елек трич ну енер ги ју. не ка ко у исто 
вре ме и ру ко вод ство Пкб-а је схва ти ло 
да би за ком па ни ју би ло ко ри сно да ис-
ко ри сти от пад ну би о ма су из по љо при-
вред не про из вод ње у енер гет ске свр хе. 
ко ри сти су би ле ви ше стру ке: укло ни-
ла се би о ма са да не сме та при об ра ди зе-
мљи шта, за ме ни ло се ску по фо сил но го-
ри во, за по сли ла се до дат на рад на сна га, 

сма њи ло се за га ђе ње жи вот не сре ди не и 
отво ри ла вра та тр жи шта с про из во дом 
ко ји је до ју че био от пад.

У та квим окол но сти ма ни је би ло те-
шко по ве за ти ин сти тут „Вин ча” и Пкб 
кор по ра ци ју, а по че ло се од по др шке ис-
тра жи ва чи ма у раз во ју ко тла за са го ре-
ва ње ма лих ба ла. кре ну ло се с тех но ло-
ги јом ци га рет ног са го ре ва ња, јер ју је 
европ ска уни ја пре по зна ла као нај по-
год ни ју за ту вр сту и об лик го ри ва. При-
ме на ма лих ба ла по год на је за по љо при-
вред ни ке, а не и за кор по ра ци је.

али ре зул та ти до би је ни на ма лом ко-
тлу би ли су осно ва за сми шља ње ве ли-
ких ко тло ва у ко ји ма би се са го ре ва-
ле ве ли ке ба ле. Та да се раз вој ном ти му 
при дру жи ла фа бри ка ко тло ва Ти ПО. 
код Ми ни стар ства на у ке је одо брен про-
је кат за екс пе ри мен тал но по стро је ње у 
ствар ним раз ме ра ма. При ме њен је низ 
ори ги нал них тех нич ких ре ше ња, а јед-
но од њих је и ком би на ци ја ци га рет ног 
са го ре ва ња и до го ре ва ња у флу и ди зо-
ва ном сло ју, што је је дин ствен при мер у 
све ту и за шта је под не та па тент на при-
ја ва. По сле успе шне про ве ре на пра вљен 
је пр ви ин ду стриј ски, де мон стра ци о ни и 
екс пе ри мен тал ни ко тао.

из град ња та квог по стро је ња не би би-
ла мо гу ћа да се у це ло ку пан по сао ни је 
укљу чи ло и Ми ни стар ство по љо при вре-
де, та ко да је део тро шко ва на ми рен из 

ниП-а, што је је ди ни про је кат из енер-
ге ти ке ко ји је ре а ли зо ван у са рад њи два 
ми ни стар ства. То је, да кле, то пло вод ни 
ко тао сна ге ме га ват и по до два ме га ва та 
у Пкб кор по ра ци ји ко ји слу жи за за гре-
ва ње јед ног хек та ра пла сте ни ка. за вре-
ме ви ше го ди шњих ис тра жи ва ња пра ће-
на су нај но ви ја свет ска до стиг ну ћа, због 
че га је пре по ру чен од стра не ин сти ту-
та за енер ге ти ку еУ. У то ку са го ре ва ња 
ко ри сти исту би о ма су као што је на њи-
ва ма (у ба ла ма). Соп стве на по тро шња 
елек трич не енер ги је за пре но ше ње би о-
ма се ма ња је од 0,5 од сто.

рад ко тла је пот пу но ком пју те ри зо ван, 
а упра вља ње је, та ко ђе, плод до ма ћег 
раз во ја. Са мо по стро је ње је сто по стот но 
про из вод до ма ће ма ши но град ње и успе-
шно ра ди већ три греј не се зо не. Сва ког 
да на Пкб кор по ра ци ја уште ди од 1.300 
до 3.000 евра. из по ме ну тих ис тра жи ва-
ња од бра ње ни су је дан док тор ски и је дан 
ма ги стар ски рад, а при пре ма ју се још 
три док тор ска ра да.

У то ку је спро во ђе ње мул ти ди сци пли-
нар ног про јек та „раз вој и уна пре ђе ње 
тех но ло ги ја за енер гет ски ефи ка сно ко-
ри шће ње по љо при вред не би о ма се на еко-
ло шки при хва тљив на чин уз мо гућ ност 
ко ге не ра ци је” (дру ги на ранг-ли сти од 
120 при ја вље них), у ко ји су укљу че ни Ма-
шин ски фа кул тет у бе о гра ду, Тех нич ки и 
По љо при вред ни фа кул тет у но вом Са ду и 
ин сти тут за зе мљи ште из бе о гра да. Пред-
ви ђе на је из град ња ко тла у бе о гра ду.

а у окви ру тех но ло шког раз во ја ра-
ди се на про јек ту „Уна пре ђе ње ин ду-
стриј ског по стро је ња са флу и ди зо ва ним 
сло јем у окви ру раз во ја тех но ло ги је за 
енер гет ски ефи ка сно и еко ло шки оправ-
да но са го ре ва ње раз ли чи тих от пад них 
ма те ри ја у флу и ди зо ва ном сло ју” (пр ви 
на ранг-ли сти од 320 при ја вље них), уз 
уче шће ис тра жи ва ча са Ма шин ског фа-
кул те та у бе о гра ду. Циљ је да се от кри ју 
нај по вољ ни ји усло ви са го ре ва ња раз ли-
чи тих вр ста ин ду стриј ског от па да.
 Гра ди мир Цвет ко вић

за би ли он го ди на (1012), што је сто ти-
ну пу та ду же од по стан ка до да нас, не ки 
ван зе маљ ски астро ном у на шој га лак-
си ји до ви ја ће се да до ку чи ка ко је ко-
смос за чет. не ће има ти на до хват ру ке 
до каз ко ји да нас по сто ји. шта то зна чи?

едвин Хабл је сво јим осма тра њи ма 
пот кре пио прет по став ку „Ве ли ког пра-
ска” (Big Bang), по ка зав ши да се га лак-
си је уда љу ју јед на од дру ге због све оп-
штег ши ре ња ко смо са. знат но ка сни је, 
от кри вен је на кнад ни сјај ко ји га про жи-
ма од пр во бит не екс пло зи је, на зван ко-
смич на ми кро та ла сна по за ди на, за о стао 
из ра них да на ка да је ко смос био из у зет-
но врео.

за хи ља ду ми ли јар ди го ди на би ће, да-
кле, сто ти ну пу та ста ри ји не го што је са-
да, ван зе маљ ски астро ном има ће пот пу-
но дру га чи ји увид. Млеч ни пут спо ји ће 
се са ан дро ме дом у џи нов ску га лак си-
ју – Мле ко ме ду. Мно ге зве зде, укљу чу ју-
ћи Сун це, зга сну ће за сваг да. Убр за ва ју ће 
раз ми ца ње ко смо са оте ра ће оста ле га-
лак си је иза на шег „ко смич ког об зор ја”, 
оте рав ши их за у век из на шег ви до кру га.

исто уда ља ва ње учи ни ће да ко смич ко 
по за дин ско зра че ње осла би, рас тег нув-
ши та ла сну ду жи ну тих фо то на да бу де 
ду жа од ви дљи вог ко смо са. без на зна-
ка по ме ну тог зра че ња и то ли ко да ле ких, 
из гу бље них га лак си ја, ка ко ће до тич-
ни бу ду ћи осма трач зна ти да се „Ве ли ки 
пра сак” до го дио?

Пре ма ту ма че њу ави ја Ле ба са Уни-
вер зи те та Хар вард, вич ни ји и би стри ји 
астро но ми мо ћи ће да за кљу че да се „Ве-
ли ки пра сак” од и грао. ка ко? ко ри сти ће 
нај у да ље ни је из во ре све тло сти, хи пе ру-
бр за не зве зде ко је ће бе жа ти из сре ди-
шта Мле ко ме де. Дру гим ре чи ма, би ће 
ви дљи ве за би ли он го ди на.

От при ли ке сва ких 100.000 го ди на, 
двој не зве зде вр зма ће се бли зу „цр не ру-
пе” у га лак тич ком сре ди шту, ко ја ће их 
сво јом огром ном си лом раз дво ји ти. јед-
на ће упа сти у „цр ну ру пу”, дру га ће би-

ти од ба че на не ви дљи вом праћ ком бр-
зи ном ве ћом од го то во два ми ли о на 
ки ло ме та ра на сат. Са свим до вољ ном да 
на пу сти га лак си ју.

Про на ћи та кве зве зде ко је бе со муч но 
на пу шта ју га лак си ју знат но је те же не-
го опа зи ти иглу у пла сту се на, али ће по-
то њи астро но ми има ти ва љан раз лог да 
их при ље жно тра же. ка да јед ном умак ну 
си ли при вла че ња Мле ко ме де, ове зве зде 
да би ти до дат но убр за не због убр за ва ју-

ће ши ре ња ко смо са. и то ће се ме ри ти 
ку ди ка мо са вр ше ни јим спра ва ма од да-
на шњих, пру жа ју ћи дру га чи ју на зна ку 
на ди ма ју ћег ко смо са, слич ну от кри ћу 
еви на Ха бла с по чет ка про шлог сто ле ћа.

Они ко ји бу ду из у ча ва ли зве зде у Мле-
ко ме ди би ће у ста њу да за кљу че ка да је 
она на ста ла – ка да то об је ди не с по да ци-
ма кре та ња хи пе ру бр за них зве зда мо ћи 
ће да из ра чу на ју ста рост са мог ко смо са.
 Ста ни слав Остров ски

кОСМОС изВан ОбзОрја
за билион година будући астроном довијаће се да докучи када је све настало. 

У томе ће се ослонити на мерење брзине хиперубрзаних звезда, избачених 
невидљивом праћком из наше Млекомеде

Уређај фабрике котлова ТиПО Постојење за сагоревање биомасе у Пкб-у

Са европском
ПреПОрУкОМ
Топловодни котао снаге од мегават и по до два 

мегавата у Пкб корпорацији сагорева исту 
биомасу као што је она на њивама (у балама)
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„Ex cel” и „Po wer Po int”. има ин те гри са-
ну ка ме ру ре зо лу ци је три ме га пик се ла, 
ко јом се, осим фо то гра фи ја, мо гу пра ви-
ти и ви део-сним ци. Сли ке се мо гу пре-
гле да ти на екра ну ди ја го на ле 2,8 ин ча 
и ре зо лу ци је 320 x 240 та ча ка, а „Wi-Fi” 
и блу тут адап те ри ће ко ри сни ку омо гу-
ћи ти да их про сле ди на не ки од сво јих 
на ло га на дру штве ним мре жа ма или на 
дру ги мо бил ни уре ђај.

без та сте ра
ком па ни ја „но ки ја” не дав но је пред-

ста ви ла свој но ви па мет ни те ле фон 
„н9”, за сно ван на опе ра тив ном си сте му 
„Мее Gо”. У пра те ћој мар ке тин шкој кам-
па њи ре кла ми ра га као „те ле фон без та-
сте ра”, јер се све ко ман де оба вља ју по мо-
ћу екра на осе тљи вог на до дир.

иако је ком па ни ја по чет ком го ди не 
обе ло да ни ла са рад њу с „Мај кро соф том” 
и на ја ви ла да ће бу ду ћа стра те ги ја на 
пла ну па мет них те ле фо на би ти уте ме-
ље на на опе ра тив ном си сте му „Vin do us 
foun 7”, опе ра тив ни си стем „Мее Gо” на 
Линуxу, раз ви јен у са рад њи с „ин те лом”, 

још не ко вре ме би ће у упо тре би. 
„н9” има екран од 
9,9 сан ти ме та ра 
(3,9 ин ча), осе тљив 
на до дир, ко ји по-
кри ва нај ве ћи део 
пред ње стра не. из-
о ста вљен је та стер 
„хо ум”, и уме сто 
ње га се до по чет-
ног екра на до ла зи 
пре вла че њем пр-
стом. исто та ко, 
ка да је по кре ну та 
не ка апли ка ци ја, 
по крет пр стом од 
иви це екра на во ди 
ко ри сни ка до по-
чет ног екра на.

Од на пред них мо-
гућ но сти „н9” има ка ме ру ре зо лу ци је 
8 пик се ла и по др жа ва тех но ло ги ју ко-
му ни ка ци је у бли ском по љу („Ne ar fi eld 
com mu ni ca tion”, NFC). То омо гу ћа ва да 
се те ле фон син хро ни зу је са блу тут слу-
ша ли ца ма јед но став ним до ди ри ва њем 
те ле фо на и слу ша ли ца.

ис по ру чи ва ће се у вер зи ја ма са 16 
или 64 GB про сто ра за скла ди ште ње и у 
три бо је – цр ној, све тло пла вој и цр ве но-
љу би ча стој.     •
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ГО ран СТан кО Вић

раз вој људ ског дру штва нам на го ве шта-
ва да се убр за но из јед на ча ва ју би о ло шки 
и ци ви ли за циј ски усло ви по сто ја ња. без 
во де се мо же три да на, а он да сле ди те ле-
сни ко лапс.

У не ко ли ко ми ну лих де се тле ћа слу ча је ви 
иска ка ња елек трич них мре жа (ка на да, Њу-
јорк) убе дљи во се по ка за ли да је са мо не-
ко ли ко са ти или да на до вољ но за дру штве-
ни ко лапс. енер ги ја је по ста ла „мај ка свих 
би та ка” на шег оп стан ка, и у ко рак са све 
сло же ни јом и осе тљи ви јом ци ви ли за ци јом, 
кул ту ро ло шким и би о ло шким про ме на ма 
кроз ко је про ла зи људ ски род, не мо же мо 
до вољ но на зна чи ти зна чај енер ги је. нај по-
сле, да на шње до ба је за пра во – до ба енер-
ги је. и све бу ду ће кри зе би ће – енер гет ске.

а све ће се усло жни ти с про ме ном из во-
ра енер ги је. Сун це си ја да њу, ве тар по не-
кад ду ва а по не кад не, наф те не ста је бр зо, 
угља не што спо ри је, о ну кле ар ка ма не бих 
ни реч – бран ко Миљ ко вић је на пи сао од-
го ва ра ју ћи стих: „Смр то но сан је жи вот, ал’ 
смр ти одо ле ва”. а енер ги је – ни кад до вољ-
но, увек, сву где, стал но!

ис тра жи ва ња на го ве шта ва ју да ће се 
знат ни је ко ри шће ње еко ло шких, об но вљи-
вих из во ра од ра зи ти на ста бил ност мре же 
и до ступ ност енер ги је, и то не га тив но. јед-
но став но, мо ра мо да ра чу на мо с тим да ће 
бу ду ћи ква ли тет елек трич не мре же би ти 
лош, и да ће мо ра ти сво је мањ ка во сти и 
не по у зда ност да на до ме сти ела стич ни јом, 
ино ва тив ни јом мре жом. Та ко ђе, енер ги ја 
ће би ти ску пља, не ми нов но је!

Про те клих го ди на су се на гло умно жи-
ли на по ри, про јек ти и хте ња да се ство ри 
не што што би се на зва ло „ин тер нет енер-
ги је”, па мет на мре жа про из вод ње и ди-
стри бу ци је енер ги је (smart grid) ко ја би се 
устро ји ла на лик ин тер не ту. Да кле, не фо-
ку си ра на мре жа ре ла тив но са мо до вољ них 

ма њих мре жа, ла ба во по ве за них у све про-
жи ма ју ће устрој ство. ин тер нет је де фи ни-
сан, у ко нач ном сле ду, ве ли чи ном про пу-
сног оп се га и крх ко шћу ин фра струк ту ре. а 
то је упра во оно што мо же да спа се енер-
гет ске мре же бу дућ но сти. 

бо га те за пад не зе мље, пре вас ход но не-
мач ка, ула жу огром не су ме у ис тра жи ва-
ње и кон стру и са ње „па мет них” енер гет-
ских мре жа. на нај у глед ни јим бри тан ским 
уни вер зи те ти ма број на су и до бро фи нан-
си ра на слич на енер гет ска ис тра жи ва ња. 
До ста то га се мо же про на ћи и на број ним 
сај то ви ма и бло го ви ма (нпр. http://www.
new da e da lus.com). 

а у че му ће се мре жа „ин тер не та енер-
ги је” раз ли ко ва ти од са да шње елек трич не 
мре же? У ве ли чи ни, флек си бил но сти и ин-
те ли ген ци ји. Тех но ло ги ји су по треб не ве ће 
елек трич не мре же ко је ће пре мо шћа ва ти 
огром не раз да љи не без ве ли ких гу би та ка, 
пре тва ра ње по тро ша ча у ма ле про из во ђа-
че и из град ња мре же спо соб не да ефи ка-
сни је при ба вља и рас по де љу је енер ги ју. У 
скла ду са том флук ту и ра ју ћом енер ги јом, 
и це на ће би ти ва ри ра ју ћа, у за ви сно сти од 
до ба да на, по тре ба, кућ не про из вод ње (со-
лар ним па не ли ма, ве тре ња ча ма), по ну де и, 
на рав но, све сти о ње ном но вом ка рак те ру.

Већ се ви де и про бле ми. Гру пи шу се, с 
јед не стра не, по ли тич ка во ља др жа ва да 
уло же огро ман но вац и тран сфор ми шу 
енер гет ску жи лу ку ца ви цу на вре ме, за ко-
рак ис пред но вих свет ских кри за. С дру ге 
стра не је кон зер ва тив ност по тро ша ча ко-
ји, па ра док сал но, не же ле про ме не. за што 
би уште де ли не ко ли ко ки ло ва та да укљу че 
веш-ма ши ну ка да је нај по вољ ни је, а не ка-
да им пад не на па мет? По све му су де ћи, 
до при нос по тро ша ча из град њи па мет не 
енер гет ске мре же би ће скро ман, бар пр ва 
ис ку ства по ка зу ју.

ка ко за ми сли ти тај огро ман, све у мре же-
ни свет? ар ген тин ски ар хи тек та и ли ков ни 
умет ник То мас Са ра це но је на про шло го-
ди шњој из ло жби ори ги нал них ин ста ла ци ја 
у во де ћем бри тан ском цен тру за са вре ме-
ну умет ност „Bal tic” (http://www.bal tic mill.
com), под на зи вом „14 ми ли јар ди” (љу ди 
до кра ја ве ка, го ди на по сто ја ња ко смо-
са или ...?), про жи ма ју ћи умет ност на у ком 
и ар хи тек ту ром, пред ста вио сво ју ви зи ју 
умре же ног све та, сим бо лич но при зи ва ју ћи 
па у ко ву мре жу као по тку свих по ја ва фи-
зич ког и мен тал ног уни вер зу ма. ин те ли-
гент не мре же су та ко и у иде ја ма на уч ни ка 
и у есте ти ка ма умет ни ка ко на чан од го вор 
на ис ку ше ња бу дућ но сти.     •

интернет енергије
Сунце сија дању, ветар понекад дува а понекад не, 

нафте нестаје брзо, угља нешто спорије

Мултимедијално пословни
нови паметни телефони су једноставни и практични за коришћење, што потврђују 

три одабрана модела – „Сони ериксона”, „нокије” и „Самсунга”

сре бр ној бо ји. Ве о ма ква ли тет не из ра де 
и са за о бље ним иви ца ма, ла ко се сме шта 
у ко жну фу тро лу или џеп. нај ја че оруж-
је кри је се у екра ну ди ја го на ле 3,7 ин ча 
(инч је 2,54 сан ти ме тра), осе тљи вом на 
до дир, ко јем је ре зо лу ци ја по де ше на на 
480 x 854 тач ке. Са вр шен је за игра ње 
игри ца и гле да ње фил мо ва. ре про дук-
ци ја бо ја је од лич на, а при каз де та ља из-
вр стан, за хва љу ју ћи тех но ло ги ји „bra via 
mo bi le en gi ne”, ко ја сли ку чи ни кри стал-
но ја сном, би ло да је про сто ри ја до бро 
осве тље на или за мра че на. 

Фо то а па рат има ре зо лу ци ју од 8,1 ме-
га пик сел, а фо то гра фи је из гле да ју као 
да су сни мље не пра вим ди ги тал ним фо-
то а па ра том. Ви део-за пис, та ко ђе, из гле-
да од лич но, а по себ но је ко ри сна оп ци-
ја об ра де „у ле ту”. То зна чи да сли ке и 
ви део-ма те ри јал ни је нео п ход но пре ба-
ци ти на ра чу нар па их да ље об ра ђи ва-
ти, већ је све мо гу ће ура ди ти у са мом 
те ле фо ну.

за сно ван је на про це со ру „скор пи он”, 
рад ног так та од јед ног ги га хер ца (GHz), 
ко ји у ком би на ци ји са 512 MB рад не 
ме мо ри је чи ни да опе ра тив ни си стем 
„aндроид” вер зи је 2.3 (gin ger bred) ра ди 
бр зо. игре се мо гу пре у зе ти из мре жне 
про дав ни це „ан дро ид мар кет”.

По ве зи ва ње је пре ко „Wi-Fi” и блу тут 
адап те ра, а на рас по ла га њу је и стан дард-
на УСб 2.0 ве за, у слу ча ју да је по треб но 
на тај на чин пре ба ци ти да то те ке из ра-
чу на ра. Осим основ не те ле фон ске ко-
му ни ка ци је и упра вља ња СМС-ом, на 
рас по ла га њу су елек трон ска по шта и кон-
вер за ци ја дру штве ним мре жа ма на јед-
ном ме сту, пре ко уред но рас по ре ђе них 
пло чи ца, ко ји ма се јед но став но упра вља.

Два у јед ном
„Сам сун гов” „га лак си про” има ин те-

гри са ну плат фор му „со ци јал хаб пре ми-
јум” и дво стру ку кон тро лу уно са пре ко 
екра на осе тљи вог на до дир и ком плет-
не „QWеRТY” та ста ту ре. на ме њен је 
по слов ним ко ри сни ци ма ко ји тра же 
мо бил ни те ле фон и лич ни ди ги тал ни 
по моћ ник у јед ном уре ђа ју.

јед ним до ди ром на „со ци јал хаб пре-
ми ју му” при сту па се свим адре са ма 
елек трон ске по ште, ин стант по ру ка ма 
и на ло зи ма на дру штве ним мре жа ма. 
„Га лак си про” по кре ће опе ра тив ни си-
стем „ан дро ид” вер зи је 2.2, по зна ти ји 
као „Froyo”, ко ји ну ди при ступ мно штву 
апли ка ци ја у мре жној про дав ни ци „ан-
дро ид мар кет”, чи ме се он мо же при ла го-
ди ти спе ци фич ним по тре ба ма вла сни ка.

ис по ру чу је се с про гра мом за уре ђи-
ва ње до ку ме на та „Тhink Free”, по мо ћу 
ко јег се пре гле да ју и ис пра вља ју до ку-
мен та на ста ла у про гра ми ма „МС Wоrd”, 

аЛекСанДар СПаСић

Па мет ни мо бил ни те ле фо ни до не ли 
су низ но вих мо гућ но сти ко је ни су по-
сто ја ле на ста ри јим мо де ли ма. От кло-
ње на су број на огра ни че ња, по ја ви ли 
су се но ви опе ра тив ни си сте ми, услу ге 
за пре у зи ма ње но вих апли ка ци ја, по-
др шка за бе жич не мре же и но ве мул ти-
ме диј ске мо гућ но сти.

но ви мо де ли па мет них те ле фо на су 
јед но став ни и прак тич ни за ко ри шће-
ње. У пр во вре ме па мет ни те ле фо ни су, 
углав ном, би ли при влач ни за по слов не 
љу де, али број не мул ти ме диј ске мо гућ-
но сти учи ни ле су да то по ста ну и за ши-
ро ки круг ко ри сни ка.

за за ба ву
Ме ђу до бро по зна том се ри јом те ле фо-

на „ик спе ри ја” ком па ни је „Со ни ерик-
сон” из два ја се „нео”, ко ји је на ме њен 
мул ти ме диј ској за ба ви.

бу ду ћи да је „ик спе ри ја нео”, углав-
ном, на ме ње на мла ђој ге не ра ци ји, на тр-
жи шту се мо же на ћи у пла вој, цр ве ној и 
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ПрОФ. Др ПеТар кОчОВић

јед но пи та ње ве ко ви ма му чи чо ве-
чан ство: ка да је на ста ла ва си о на? Мо-
жда ни је му чи ло свих 110 ми ли јар ди 
ста нов ни ка ко ли ко је жи ве ло на на шој 
пла не ти у це лој исто ри ји (од на стан ка 
до да нас).

Ста рост уни вер зу ма и зе мље је од ве-
ли ког зна ча ја за ко смо ло шке те о ри је и 
у жи жи је из у ча ва ња од дав ни на. али, 
ве ћи по ма ци су на пра вље ни тек од сре-
ди не 17. ве ка. на и ме, 1644. го ди не хе-
бреј ски на уч ник др Џон Лај тфут (1602–
1675), за ме ник кан це ла ра Уни вер зи те та 
кем бриџ, са ста вио је исто ри ју на осно-
ву би блиј ских ка зи ва ња. из ра чу нао је да 

је свет на стао у вре ме про лећ не рав но-
дне ви це 3298. го ди не п. н. е. у де вет са-
ти ују тро!

је ди но ни је од ре дио на ко јој се то ге о-
граф ској ду жи ни зби ло.

не ко ли ко го ди на ка сни је, 1650, ар хи-
е пи скоп од ар ма га и при мат це ле ир-
ске (ка ко је гла си ла ти ту ла), Џејмс Ушер 
(1581–1656), до вео је у ко ре ла ци ју сред-
њо и сточ ну и ме ди те ран ску исто ри ју и 
све те за пи се да би од ре дио да тум ства ра-
ња: 24. ок то бра 4004. го ди не пре Хри ста. 

Сле де ћих не ко ли ко де се ти на го ди на 
ни ко ни је по ку ша вао да од ре ди ста рост. 
јед но став но, ни је би ло но вих до ка за. 
али се прет по ста вља ло да је ко смос ста-
ри ји од зе мље, и то ми шље ње је по че ло 
да пре вла да ва.

Го ди не 1760. из ве сни бу фон (али не 
гол ман ита ли јан ске фуд бал ске ре пре зен-
та ци је, мо жда не ки ње гов пре дак, 1707–
1788) оце нио је да је ста рост зе мље око 
75.000 го ди на, из ра чу нав ши да је то ли-
ко би ло по треб но да се она охла ди и пре-
ђе из теч ног у чвр сто ста ње.

Го ди не 1831. чарлс Ла јел (1797–1875) 
до шао је до 240 ми ли о на го ди на, а про-
це ну је уте ме љио на осно ву фо сил них 
оста та ка мор ских шкољ ки.

а го ди не 1897. Ви ли јам Том сон 
(1824–1907) ис ко ри стио је на пред ну 

тех ни ку и зна ње из про во ђе ња и про сти-
ра ња то пло те да из ра чу на зе маљ ску кон-
стан ту хла ђе ња. за кљу чио је да је зе мља 
ста ра из ме ђу 20 и 400 ми ли о на го ди на. 

че ти ри го ди не ка сни је, 1901, Џон Џо-
ли (1857–1933) на осно ву из ли ва ња со-
ли из ре ка у оке а не сра чу нао да је то из-
но си од 90 до 100 ми ли о на го ди на.

ра дер форд и бол твуд су од 1905. до 
1907, ис пи ту ју ћи ста рост сте на и ми не-
ра ла на те ме љу ра ди о ак тив них оста та ка, 
ле тви цу по ди гли на 500 ми ли о на до 1,64 
ми ли јар де го ди на. на кнад ни на уч ни ра-
до ви су по ка за ли да су по је ди не ста ре, 
чак, 4,3 ми ли јар де го ди на. 

У 20. ве ку је фо кус усме рен на ства ра-
ње Сун че вог си сте ма и са мог уни вер зу-
ма. на осно ву ту ма че ња тзв. цр ве ног по-
ма ка уда ље них зве зда и га лак си ја, едвин 
Хабл (1889–1953) 1929. го ди не из ра чу-
нао је кон стан ту ко ја ће се на зва ти ње-
го вим име ном. на и ме, ко смос се ши рио 
уни форм но од по чет ка, а ори ги нал ни 
по да ци по ка зу ју је на стао пре две ми ли-
јар де го ди на.

Го ди не 1947. Џорџ Га мов (1904–1968), 
ко ри сте ћи Ха бло ве ори ги нал не по дат-
ке о сја ју це фе и да (вр ста зве зда), за кљу-
чио је да је ши ре ње за по че ло пре две до 
три ми ли јар де го ди на и да се на ста вља. 
У фу сно ти је на пи сао: „но ви је ин фор ма-

„ВеЛики ПраСак” раније
када се, заиста, догодио? Општеприхваћено мишљење гласи да је то било пре 

13,7 милијарди година, иако најновија истраживања у Церн-у иду до 14,2 милијарде 
година. а Маје још даље у прошлост: чак 16,4 милијарде година, што је записано на једној 

стели. Откуда раздобље од милион милијарди година које му је претходило?

ци је го во ре да је тај пе ри од не што ду жи.” 
барт јан бок (1906–1983) је 1952. го ди-
не ус твр дио да га лак тич ки гро здо ви мо-
ра ју би ти ста ри од јед не до 10 ми ли јар ди 
го ди на. а он да је на ред до шла на Са. Го-
ди не 1999. астро но ми су об ја ви ли да је 
ко смос стар око 12 ми ли јар ди го ди на, а 
про це не су ишле и до 13,5 ми ли јар ди.

ка да се, за и ста, до го дио „Ве ли ки пра-
сак” (Big Bang)? Оп ште при хва ће но је да 
је то би ло пре 13,7 ми ли јар ди го ди на, 
иако се нај но ви ја ис тра жи ва ња у Церн-у 
про те жу до 14,2 ми ли јар де го ди на.

а на сте ла ма про на ђе ним у ме сту ко-
бе на ју ка та ну (Мек си ко) сто ји – 16,4 
ми ли јар де го ди на! Та да је, на и ме, по Ма-
ја ма, за по че ло ства ра ње. за Ма је је по-
гре шно ве зан да тум сма ка све та: 21. де-
цем бар 2012. Тре ба ре ћи да су шпан ски 
све ште ни ци уни шти ли сва пи са на до ку-
мен та, осим че ти ри, у ко ји ма се, као и на 
ка ме ним пи ра ми да ма, хра мо ви ма и сте-
ла ма, тра жи дан ка да ће до ћи до кон вер-
ген ци је све сти, али не и „сма ка све та” 
(је дан смо у ма ју срећ но пре жи ве ли) – а 

то је да тум да тум 6 ахау, 8 Цум ку из Ма-
јан ског ка лен да ра. 

Пре ма ма те ма ти ча ри ма, не мо гу ће је 
тач но од ре ди ти по ме ну ти да тум: оце не 
ва ри ра ју од –500 до +300 го ди на у од-
но су на да нас, а све за ви си од да ти ра ња 
вре ме на у оста лим ци ви ли за ци ја ма. Др 
јо хан кел мен сма тра да ће се да тум кон-
вер ген ци је до го ди ти 28. ок то бра 2011, а 
по је ди ни ма јан ски ша ма ни на ја вљу ју 31. 
март 2013.

али не што дру го збу њу је: на ис тој сте-
ли ис пи са но је раз до бље од ми ли он ми-
ли јар ди го ди на (1 е+10) ко је је прет-
хо ди ло „Ве ли ком пра ску”. шта се та да 
де си ло?     •

Пирамида ћићен ица

Хи ља ду 
ми ли јар ди
на ко бе сте ли за пи са на су вре мен ска 
раз до бља ко ја озна ча ва ју ве ће ци клу се 
(кин – дан, Уинал, Тун, ка тун, бак тун…). 
бак тун има, на при мер, 144.000 да на, 
или 394,3 го ди не. а 13 бак ту на пред ста-
вља ју 5.125 го ди на. Тун озна ча ва 360 
да на. Та ко до ла зи мо до 13 x 209, што по 
Ма ја ма пред ста вља да тум по чет ка ства-
ра ња – тре ну так ка да се, по за пад ним 
на уч ни ци ма, до го дио „Ве ли ки пра сак”. 
До ове број ке они још ни су сти гли.

Ме ђу тим, на сте ли по сто ји још јед на 
не ве ро ват на број ка – а то је 13 x 1021 ту-
на пре „Ве ли ког пра ска”! шта се у тих 
хи ља ду ми ли јар ди го ди на зби ва ло?

Од го нет ка се оче ку је, нај ве ро ват ни је, 
до кра ја 21 ве ка. на пре дак у да ти ра њу 
про шло сти, на и ме, од и гра ва се по екс-
по нен ци јал ној кри вој, она ко ка ко на у ка 
на пре ду је.

СЛа ДО ЛеД ОД ЦВе ћа – је сте ли про-
ба ли сла до лед од цве ћа? ни сте. не бри ни те, 
уско ро ће те га у сла сти је сти.

ис тра жи ва чи из чу ве ног Фра ун хо фе ро вог 
ин сти ту та у Фрај зин гу (не мач ка) смућ ка ли 
су ову по сла сти цу од ра зно вр сних цве то ва, 
уме сто од мле ка. Да кле, без млеч них са сто-
ја ка, глу те на (на ко ји се жа ли и наш но вак 
Ђо ко вић), жи во тињ ских ма сти или про те и на 
и хо ле сте ро ла.

на зва ли су га лу пин или лу пи нес, по биљ-
ци из ро да ма ху нар ки, ко ја пре те жно успе ва 
у Се вер ној и ју жној аме ри ци (на ан ди ма) и 
око Сре до зем ног мо ра и у афри ци. Ви ше го-
ди шња ле ко ви та тра ва је бо га та про те и ни ма 
и на ра сте, чак, три ме тра у ви си ну. за спра-
вља ње сла до ле да ко ри сте се се мен ке из 
пла вих и слат ких цве то ва, са уку сом тре шња 
и ва ни ле, ја го да и воћ ног кре ма и ора ха и чо-
ко ла де (па ху љи це). је ди на му је ма на што је 
хран љи ви ји од обич ног.

У све ту се уве ли ко пра ви не ко ли ко вр ста 
од со је, ко ко со вог и обич ног ора ха, на ме ње-
них пре вас ход но ве ге та ри јан ци ма и они ма 
ко ји не под но се лак то зу.

на уч ни ци су још де ве де се тих по ку ша ли 
да на пра ве хра ну од лу пи на, али ни су има-
ли успе ха.

Тај на Ве не ри нОГ ПУП ка – зна те 
ли шта се кри је у Ве не ри ном пуп ку? По гле-
дај те па жљи во сли ку и уве ли ча ни део! ни-
шта ни сте уочи ли?

ни сте ни мо гли.
на го ми ла но је мно штво ми кро ор га ни за-

ма, ви дљи вих је ди но под ми кро ско пом, ка-
квих има у сва чи јем уду бље њу на сто ма ку. 
ка ко се то зна?

за хва љу ју ћи ис тра жи вач ком про гра му 
„ра зно вр сност пуп ка” ко ји здру же но спро-
во де два аме рич ка уни вер зи те та – Се вер на 
ка ро ли на и ко ло ра до.

и то је оде љак ве ћег по ду хва та у ко јем 
се из у ча ва ју све вр сте бак те ри ја на људ-
ском те лу. До са да су при ку пље ни узор ци 
из сто ти на пу па ка. за што баш у тој ма лој 
удо ли ни ко јој ни су одо ле ли број ни сли ка-
ри и ва ја ри?

за то што се не пе ре че сто. аме рич ки на-
уч ни ци су већ про на шли око 1.400 вр ста 
бак те ри ја, ви ше од 600 до са да не по зна тих. 
из сва ког че пр ка ња по на о соб се раз ли ку ју, 
а то ука зу је да љу ди ни су исти, ба рем по то-
ме ка кав скри ве ни то вар но се. Дру гим ре-
чи ма, сва ко од нас од ли ку је се вла сти тим 
„ми кро би о ло шким пот пи сом”, што увер љи-
во до ча ра ва ка кав жи вот во ди мо.

Такнуто-ћакнуто
ко ли ко пу та сте чу ли ка ко се не го прав да да има са мо све 

ру ке. и да због то га не мо же бр же да ку ца. ево ре ше ња и за 
ту, на зо ви мо је, при род ну смет њу. аме рич ка ком па-

ни ја „кејт Мак ми лан” на пра ви ла је та ста ту ру за 
ко ју мо же те ко ри сти ти сво је но ге, за хва љу-

ју ћи рас по ре ду тип ки, а пре све га на ро чи-
том ра чу нар ском про гра му. за бо ра ви те, 
да кле, на то да за по је ди не ко ман де мо ра-

те из вра ти ру ке и пр сте упо тре би те но ге.

От ку цај ми то но гом

►
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У СЛа ВУ ба рО У за – Дво ји ца аме рич-
ких умет ни ка адам за рец ки и То ни алард 
на ја ви ли су да ће из из ме та тре ћег, мр твог 
умет ни ка Ви ли ја ма ба ро у за из ву ћи Днк. ни-
шта нео бич но у до ба уз ле та ге не ти ке и ге но-
ми ке. али за што?

на ме ра ва ју да на чи не „скулп ту ру му тан та” 
за из ло жбу на зва ну „Му ти рај или умри: би-
о тех но ло шки бе сти ја ри јум Ви ли ја ма ба ро у-
за”. Днк пре кри ве ну злат ном пра ши ном ис-
па ље ном из на ро чи те на пра ве, по зна те под 
име ном „ге нет ска сач ма ри ца”, ис па ли ће у 
сме су спер ме, кр ви и из ме та.

Пи сац Ви ли јам ба ро уз је 1951. го ди не, у 
пи ја ном ста њу, на вод но гре шком упу цао сво-
ју су пру гу, а ка сни је је на сли као сли ку „Умет-
ност сач ма ре”, пу ца ју ћи из пи што ља у ли-
мен ке с бо јом по ре ђа не ис пред плат на.

ПО ГЛе Дај Пр СТе, зна ћеш кО Ли-
ки је – Му шкар ци, ру ке го ре! ̀ ајде да из ме-
ри мо ду жи ну ва ших пр сти ју! за што? Да би-
смо уста но ви ли ко ли ки вам је му шки украс 
(или по нос).

че сти та мо, има те чи ме да се по хва ли те. 
Ма ња сра зме ра (ин декс) из ме ђу ка жи пр ста 
и до ма лог пр ста ука зу је да сте об да ре ни ду-
жим пе ни сом. за кљу чак се за сни ва на из ве-
шта ју, об ја вље ном ми ну лих да на у азиј ском 
„ча со пи су за ан дро ло ги ју”. ис тра жи ва чи ка-
жу да ле ти ми чан по глед на му шке ру ке мо же 
да от кри је ко ли ко је до тич ни био из ло жен 
му шким хор мо ни ма у ма те ри ци. а то на го-
ве шћу је ко ли ко је под ло жан бо ле сти ма иза-
зва ним де ло ва њем хор мо на, као што је рак 
про ста те.

за ми сао ни је но ва, прет ход на ис тра жи-
ва ња об зна ни ла су да је по ме ну та раз ме ра 
у спре зи с ко ли чи ном спер ме, мо гу ћим ср-
ча ним на па дом, ми ши ћа во шћу ли ца, об ли-
ком ру ку и та ко ре дом.  ис пи ти ва ње на ма-
лом узор ку из 2002. го ди не, ко је се по ја ви ло 
у по зна том ча со пи су „Уро ло ги ја”, ука за ло је 
на уза јам ну ве зу из ме ђу ин дек са (од сту па ње 
у ду жи ни) пр сти ју и ве ли чи на ге ни та ли ја код 
му шка ра ца мла ђих од че тр де сет. на осно ву 
то га је прет по ста вље но је да хор мон те сто-
сте рон у мај чи ној утро би де лу је на раст и јед-
них и дру гих.

нај но ви је про у ча ва ње на Уни вер зи те ту 
Га чон (ју жна ко ре ја) спро ве де но је на 144 
ис пи та ни ка од 20 ле та и ста ри ји ма ко ји су 
би ли под врг ну ти уро ло шком за хва ту. на хи-
рур шком сто лу, у опи је ном ста њу, из ме ре ни 
су им ду жи на пр сти ју и пе ни са – кло ну лог и 
раз ву че ног. У ста ти стич ком сми слу, ве ли чи-
на ис тег ну тог би ла је у са гла сју с ве ли чи ном 
укру ће ног.

Опу ште ни је до сти зао 7 до 12 сан ти ме та-
ра, а на бре кли од 7,5 до 17 сан ти ме та ра (у 
про се ку, 11,7). Про сеч на сра зме ра из ме ђу 
два ре че на пр ста из но си ла је ма ње од сан ти-
ме тра (0,97), у ра спо ну од 0,88 до 1,12 сан-
ти ме тра. што је ма ња би ла раз ме ра, то је пе-
нис био ду жи.

Учи нак хор мо на и на след них од ли ка пре 
ро ђе ња на сра зме ру пр сти ју и пе ни са и да ље 
је не по знат, на пи са ли су ис тра жи ва чи, ве ру-
ју ћи да је те сто сте рон у ма те ри ци уме шан у 
оба слу ча ја. 

Од нос ка жи пр ста и до ма лог ни је, да кле, 
обич на по ша ли ца, ка ко вам се учи ни ло на 
по чет ку.

ПОТ кО Жна бОМ ба – ка ко от кри ти 
те ро ри сту ко ји је бом бу умет нуо под сво ју ко-
жу? Го то во че ти ри де це ни је струч ња ци сми-
шља ју на чи не ка ко да их спре че у то ме, игра-
ју ћи у сво јим гла ва ма игри цу „Са криј бом бу”.

По ста ви ли су от кри ва че (де тек то ри) ме та-
ла, на па да чи су из ми сли ли не ме тал ни екс-
пло зив. По че ли су да сли ка ју це ло те ло, ови 
су пре те ће на пра ве са кри ли у ци пе ли. ка да 
су от по че ли да сни ма ју обу ћу, бом бе су за вр-
ши ле ис под до њег ру бља.

на по слет ку је за по че ло за ви ри ва ње у пре-
по не и дој ке, што је раз гне ви ло пут ни ке.

али зли мом ци не ми ру ју: сле де ћи ко рак 
је сте са кри ва ње бом бе у вла сти том те лу. Се-
ти те се са мо кри јум ча ра ко ји про гу та ју вре-
ћи це хе ро и на! на слич ну за ми сао су, пре ма 
оба ве штај ним на во ди ма, до шли џи ха ди сти: 
уши ва ње пла стич ног екс пло зи ва под ко жу 
сто ма ка или зад њи це.

ПО Се Ти ЛаЦ из ПрО шЛО СТи – за-
што му ми је оп чи ња ва ју то ли ко љу ди? за то 
што су то сво је вр сни по се ти о ци из про шло-
сти ко ји су оба ви је ни ве лом тај не.

не дав но је у СаД упри ли че на из ло жба на 
ко јој их је при ка за но 45 из це лог све та, ме-
ђу ко ји ма се из два ја ју две – но во ро ђен че из 
Пе руа (пре ми ну ло пре 6.500 го ди на) и еги-
пат ски фа ра он Ту тан ка мон (ро ђен пре 3.000 
го ди на).

али за ни ма ње су при ву кле још две: не мач-
ки ба рон ко ји је 1648. са хра њен у ци пе ла ма, 
а век и по доц ни је су га ис ко па ли на по ле о-
но ви вој ни ци и Ор ло ви ће ве по ро ди це из Ма-
ђар ске (сви у јед ној гроб ни ци) ко ју је по ко си-
ла ту бер ку ло за. (на сли ци: де се то ме сеч на 
бе ба из Пе руа).     •

Мо царт умро 
због сун ца
Од че га је умро Вол фганг ама-
де ус Мо царт? не ко ли ко прет-
по став ки су ис тра жи ва чи до 
са да обе ло да ни ли, про те клих 
да на још јед ну. Пре ми нуо је од 
бо ле сти не до стат ка ви та ми на 
„де”. Дру гим ре чи ма, за то што 
се ма ло сун чао.

но ћу је ком по но вао, да њу 
спа вао. Сва чи је те ло лу чи овај 
ви та мин (има га при лич но у ри-
бљем ме су и дру гој хра ни) на-
кон из ла га ња ул тра љу би ча стим 
зра ци ма „бе”. Да нас је на рас-
по ла га њу и у ви ду пи лу ла.

Мла ђа ни ком по зи тор је, ина-
че, жи вео у бе чу, на се вер ној 
ге о граф ској ши ри ни од 48 сте-
пе ни, где шест ме се ци не ма до-

вољ но сун че вих зра ка. Го ди на-
ма је био сла ба шног здра вља, а 
по след њих ме се ци жи во та су га 
ско ли ле сва ко ја ке за ра зе. из-
дах нуо је 5. де цем бра 1791.

на уч ни ци прет по ста вља ју да 
је по мањ ка ње сун ча ња, ве ро-
ват но, те шко ра зу бо ле ло ком-
по зи то ра Гу ста ва Ма ле ра 1991. 
го ди не, а да га је до ку су ри ла 
бак те риј ска ин фек ци ја.

Такнуто-ћакнуто ВОДа СВУДа
на земљи је има за три светска океана: једна трећина на површини, 

две трећине испод површине. Много или мало?

ко ли ко има во де на зе мљи?
Во да нам при ја, и ка да смо жед ни, 

и ка да нас хла ди на вре ли ни, и ка да је 
гле да мо у је зе ри ма, мо ри ма и обла ци-
ма. за што?

за то што смо и са ми са чи ње ни од 
две тре ћи не во де – при вла чи нас, да-
кле, као твар од ко је смо сат ка ни. и 
ко смос пре тра жу је мо да би смо уочи-
ли зна ке по сто ја ња во де, и ка да из не-
бе ских про стран ста ва по сма тра мо 
на шу пла не ту из гле да нам ма ла и бле-
ду ња ва, али за се њу ју ће пла ва.

зар ни је до бро осе ти ти вла гу у по-
ре ђе њу с Мар сом, Ве не ром и ису ше но 
пра шња вим Ме се цом?

Ви ше од две тре ћи не зе мљи не по вр-
ши не пре кри ве но је оке а ни ма. а јед на 
два де се ти на је за мр зну та у ле ду. Во-
да, во да, сву да во да. има мо је у из о би-
љу. Да ли је има мо?

Оке а но граф Мајк Мотл с Ха ва ја из-
ме рио је ко ли ко има во де на на шој 
пла не ти; тач ни је ре че но, по ку шао 
је да из ме ри. за по че так. Упр кос то-
ме што вам се чи ни да су во де на про-
стран ства не пре глед на, на ро чи то ка-
да сто ји те на оба ла ма оке а на. али 
до тич ни на уч ник је кре нуо мал чи це 
дру га чи јом ста зом. Он је ис ко ра чио и 
раз мо трио це лу пла во-зе ле ну лоп ту: 
по вр ши ну, ко ру, омо тач, је згро. и за-
пи тао се ко ли ко у свим тим сло је ви ма 
има во де. Ма ло или мно го? 

за по чео је са из ра чу на ва њем ко ли-
чи не во де у оке а ни ма, ко је је об је ди-
нио у је дан – свет ски оке ан, као у дав-
ној ге о ло шкој про шло сти. за тим је 
укљу чио ре ке и је зе ра. По том ат мос-
фе ру, обла ке, ма глу, не ви дљи ву вла гу 
у ва зду ху.

на по слет ку је за ко ра чио у ду би ну, у 
под зем не из во ре, по себ но нај ду бље.

нај пре је са брао оке а не, на звав ши 
их оке ан ском је ди ни цом, он да је до-
дао сву во ду у ва зду ху, у оке а ни ма, је-
зе ри ма, ре ка ма и под зе мљом, и то 
пре тво рио у 1,2 свет ска оке а на; у су-
шти ни, ве ћи на по вр шин ске во де на ла-
зи се у оке а ни ма, с ма ло слат ко вод не.

шта ни је ура чу нао?
Во ду у зе мљи ној утро би. Три сло ја: 

гор њи омо тач, до њи омо тач и је згро 
(сре ди ште). У гор њем омо та чу или ко-
ри во да је са кри ве на у мно штву ма ле-
них ру пи ца по је ди них во де них ми не ра-
ла – у гли ни, у ли ску ну – и у по вољ ним 
усло ви ма она мо же да из би је на по-
вр ши ну. ако сте по сма тра ли ри га ње 
вул ка на, ве ћи ну обла ка из ба че них у 
ви си ну са чи ња ва во да. ко ли ко је то? 
Про це не су раз ли ку ју, али је Мајкл 
Мотл сра чу нао да се, ве ро ват но, пе ти-
на свет ског оке а на кри је у зе мљи ном 
спо ља шњем огр та чу.

а у до њем?
Про ра чу ни (у ве ли кој ме ри те о риј-

ски, оту да упит ни) ука зу ју да се то кре-
ће од де се ти не до 1,8 свет ског оке а на.

Спу сти мо ли се у зе мљи но је згро, 
ни ко ви ше ни је у ста њу да пред ви ди. 
на га ђа се да би ко ли чи на ис пу ни ла 
60, мо жда и сто ти ну оке а на! на и ме, 
сре ди ште на ше пла не те мо же да бу-

де ве о ма бо га то во до ни ком, јед ним од 
два кључ на са стој ка во де, или пот пу но 
су во. По да ци не по сто је.

за то и не зна мо ко ли ко тач но има 
во де на зе мљи. Да ли је то нај ви ше у 
оке а ни ма, у ко ри, у омо та чи ма (гор-
њем и до њем) или у је згру? Од го во ра 
не ма.

У гру бим цр та ма, ме ђу тим, укуп на 
ко ли чи на из но си три свет ска оке а на – 
јед на тре ћи на на по вр шни, две тре ћи-
не ис под по вр ши не, за ро бље не у ми-
не ра ли ма. Мно го или ма ло?

Узме мо ли у об зир три свет ска оке а-
на, то је де се ти на по стот ка (0,1 од сто) 
це ле на ше пла не те. Упо ре ди те ли то 
са сво јим аутом, то је као па пир на шо-
љи ца за ка фу (за ви си од ве ли чи не во-
зи ла).

а на по је ди ним не бе ским те ли ма је, 
за и ста, има у из о би љу. ју пи те ров пра-
ти лац евро па, на при мер, го то во це ла 
је са зда на од во де. У по ре ђе њу с тим, 
зе мља је при лич но вла жна.
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