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ТАј НА кру го вА у Жи Ту – ка кву тај ну 
скри ва ју то бо жњи ван зе маљ ски цр те жи?

За го нет ним ша ра ма, при лич но пра вил но 
ис цр та ним, не дав но се по за ба вио ри чард 
Теј лор, ди рек тор ин сти ту та за ма те ри ја ле 
уни вер зи те та оре гон (САД), ко га су нај ви

ше за ни ма ли кру го ви у жи ту, по го то во што 
су са да шњи сло же ни ји не го икад, са ви ше од 
2.000 раз ли чи тих об ли ка.

Ма те ма тич ко раш чла њи ва ње от кри ло је 
ли ни је не ви дљи ве људ ском оку ко је се ко ри
сте за из ра ду сва ко ја ких обра за ца, иако је 
сам по сту пак на ста ја ња и да ље оста је тај на. 
До тич ни на уч ник сма тра да се ве ро ват ни од
го вор кри је у фи зи ци, има ју ћи на уму мо гу ћу 
упо тре бу са те лит ског на во ђе ња (GPS), ла
сер ских зра ка и ми кро та ла са да би се ство
ри ли же ље ни на цр ти чи ји об ли ци на ста ју 
упо тре бом ужа ди, да са ка и сто ли ца.

Ни јед ног тра га да су на по ља за се ја на жи
та ри ца ма (нај че шће пше нич на, по не кад ра
же на) сле та ли „ле те ћи та њи ри” и на крат ко 

из ла зи ли ван зе маљ ци да се по и гра ју. у 20. 
ве ку при ја вље но је око 10.000 слу ча је ва кру
го ва у жи ту у 26 зе ма ља, од че га го то во 90 
од сто у ју жној Ен гле ској. ја сно вам је, да кле, 
да на вод ни све мир ски на мер ни ци с да ле ких 
пла не та нај ви ше во ле да на је де Ен гле зе.

ко МЕ ША ЊЕ у АТ МоС фЕ ри – Мо
жда сте то зна ли? ве о ма сна жан зе мљо трес 
(маг ни ту да де вет сте пе ни рих те ро ве ска ле) 
ко ји је у мар ту ва ља но про др мао ја пан од јек
нуо је, чак, у гор њим сло је ви ма ат мос фе ре.

ко ме ша ње на е лек три са них че сти ца опа
же но је на 350 ки ло ме та ра из над по вр ши не 
Зе мље. ис тра жи ва чи су, у ства ри, из ме ри ли 
ти тра ња у јо нос фе ри ко ја су ухва ти ли уре ђа ји 
за на во ђе ње по мо ћу са те ли та. гу сти на елек
тро на ко ји су при сти гли у ви ду кон цен трич
них кру го ва, пу ту ју ћи бр зи ном од 720 до 800 
ки ло ме тар на сат, по ве ћа ла се се дам ми ну
та на кон по тре са. То је тро стру ко над ма ши ло 
слич но ре ме ће ње иза зва но тру сом 2004. на 
Су ма три, чи ја је маг ни ту да би ла – 9,3 рих те ра.
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СТАНко СТојиљковић

Ср би ја је до сти гла „тач ку пре о кре та” у рас па ме ћи ва њу. има 
ви ше сво јих на уч ни ка у ра се ја њу не го у ма ти ци!

Нај све жи ји по да ци, уоста лом, ука зу ју да је у са мом свет ском 
вр ху по „од ли ву мо зго ва”. обе ло да нио је то Свет ски еко ном
ски фо рум (2010–2011), јер их ни ко код нас ни је ни ка да те
мељ но при ку пио и об ра дио.

Ми ни стар ство за на у ку (све јед но је под ко јим име ном) ду же 
од две де це ни је ни је ус пе ло да их по пи ше. Не зна се по у зда но 
ко ли ко је у тој ар ми ји ви со ко о бра зо ва них са зва њем док то ра 
на у ка, ка квим зна њем вла да ју, на ко јим фа кул те ти ма, у ко јим 
ин сти ту ти ма и ком па ни ја ма су се скра си ли, чи ме се са да пре
вас ход но ба ве итд.

јед но је очи глед но, САД су нај при влач ни је од ре ди ште за 
исе ља ва ње, сма тра проф. др вла ди мир гре чић, је ди ни ко ји то 
де це ни ја ма из у ча ва. го ди не 1999. та мо је жи ве ло 4.100 на ших 
на уч ни ка и ин же ње ра, од ко јих 1.300 док то ра и исто то ли ко 
ма ги ста ра на у ка.

А тек ка да по гле да те да их је 500 из фи зи ке, 400 из при род
њач ких на у ка, 400 из ма те ма тич ких и ра чу нар ских, 600 из 
дру штве них на у ка и 2.200 из ин же њер ства.

у оп ти ца ју су два об ли ка укљу чи ва ња у ов да шње обра зо ва
ње, ис тра жи ва ње и при вре ђи ва ње: по вра так у зе мљу, и то ола
ком бр зи ном, ка ко по ли ти ча ри обе ћа ју уочи из бо ра, и по ве зи
ва ње на да љи ну, што омо гу ћу је ин тер нет и по вре ме не по се те 
ма ти ци.

Ско ра шње про пи ти ва ње на ших ви со ко шко ла ца у САД и ка
на ди по ка за ло је да је чак 70 од сто спрем но да се вра ти, под 
од го ва ра ју ћим усло ви ма. Ни је дан ни је по ме нуо аме рич ку за
ра ду!

Хо ће ли Ср би ја ишта пред у зе ти?
Чи ни се да је нај ве ћи от пор баш ме ђу до ма ћим ис тра жи ва

чи ма и пре да ва чи ма, иако се ни ко не усу ђу је да то на глас ка
же. За што? по све му су де ћи, бо љи су оти шли и „та мо да ле ко” 
се сна шли. То је, уоста лом, ви дљи во из на уч них жи во то пи са: 
има ју ви ше ци та та!

ко би мо гао не што да учи ни?
Др жа ва, ко ја иона ко, све јед но ка ко, во ди на уч ну и обра зов

ну по ли ти ку.
А до та да? ва жи ће у Ср би ји по зна та цр но гор ска по ша ли ца: 

На па мет, раз бројс! Нај па мет ни ји до нај па мет ни јег... и та ко 
уне до глед.

На памет, разбројс!

М
рТАв угАо

На Ме се цу сте мла ђи
ле па вест за љу де оп сед ну те жуд њом за веч ном мла до шћу. Не

ка ку пе кар ту за пр ви лет на Ме сец. За што? За то што ће та мо из
гле да ти мла ђе. Зе мљин све мир ски пра ти лац је мла ђи не го што 
се прет по ста вља ло. Аме рич ки на уч ни ци су на осно ву ис пи ти ва ња 
изо то па оло ва и нео ди ју ма уста но ви ли да ни је на стао пре 4,568 
ми ли јар де го ди на, већ око 200 ми ли о на го ди на ка сни је. по ме ну ти 
на лаз пот кре пљу ју узор ци цир ко ни ју ма из за пад не Аустра ли је ко ји 
су, от при ли ке, истог го ди шта. А то зна чи да су се Зе мљи на и Ме се
че ва ко ра уоб ли чи ли у исто вре ме.

Такнутоћакнуто
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по лА Чо вЕк, по лА МАј МуН – Шта 
би на ста ло укр шта њем чо ве ка и мај му на, два 
нај бли жа срод ни ка на ево лу ци о ном ста блу? 
Да ли би то осве тли ло от ку да ве ли ка раз ли
ка ме ђу две ма вр ста ма ко је су у ге нет ском 
сми слу то ли ко бли ске? Хо ће ли ика да би ти 
до зво љен та кав оглед ужи во?

Чу ве ни би о лог Стив Џеј гулд је за жи во та 
овај за хват про звао нај за ни мљи ви јим и нај
не при хва тљи ви јим ко ји је мо гао да за ми сли. 
А са ма за ми сао? па ре ње чо ве ка и шим пан зе. 
ве ро ват но би то по ка за ло ко ји су ге ни уме ша
ни у на ста ја ње јед ног или дру го ске ле та, ко ји 
се на пр ви по глед очи глед но раз ли ку ју. од ра
сли љу ди, ме ђу тим, по спо ља шњим од ли ка ма 
ви ше на ли ку ју нај мла ђим шим пан за ма.

За ми сли те са мо шта би на уч ни ци све уочи
ли и на у чи ли да по сма тра ју и из у ча ва ју би ћа 
ко ја су по ла чо векпо ла мај мун? и то из пр ве 
ру ке. Чо век има 23 па ра хро мо зо ма, а шим
пан за је дан ви ше, али то ни је не пре мо сти ва 
пре пре ка укр шта њу. А ко рист? На уч ни ци ни
су са гла сни – за јед не је то не при хва тљи во, 
за дру ге је из во дљи во. На дај мо се да ће би ти 
про на ђен дру га чи ји на чин да се до ђе до дра
го це ног са зна ња.

Скок ЦЕ лЕ плА НЕ ТЕ – Шта би се до
го ди ло ка да би сви љу ди на Зе мљи од јед ном 
ско чи ли? На на шој пла не ти жи ви око се дам 
ми ли јар ди ду ша, чи ја укуп на те жи на до сти
же 363 ми ли јар де ки ло гра ма. За ми сли те да 
сви истог тре на по ско че. има ју ћи у ви ду да 
су рас про стра ње ни по Зе мљи ној за о бље ној 
по вр ши ни (она је лоп та стог об ли ка), уко ли ко 
би у ме сту по ско чи ли ни шта се не би де си ло. 
Сви по ско цидо ско ци и учи нак ко ји на ста
је би јед ни дру ге ме ђу соб но по ни шти ли, што 
да је при нос од ну ла ки ло гра ма си ле.

Са да прет по ста ви те да сви за јед но по
ско че на јед ном ме сту. ка ко би се по на ша
ла пла не та ко ја те жи око шест би ли о на би
ли о на ки ло гра ма? ра дио по јед но ста вље ња, 
прет по ста ви мо да је сва ки по је ди нац у ста њу 
да ско чи, у про се ку, 30 сан ти ме та ра увис. у 
том слу ча ју пла не та би се у се кун ди трг ну ла 
за преч ник јед ног ато ма во до ни ка!

Не за бо ра ви те да би се то по ни шти ло до
ско ком на тле.     •
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лЕ ДЕ Ни БрЕг ЗА Афри ку – Kако 
ото пи ти лед ник ви сок као ове ћа згра да? 

На та кву за ми сао до шао је фран цу ски ин
же њер Жорж Му ген ко ји на ме ра ва да от
пло ви до Ан тарк ти ка, до ву че ле де ни брег од 
шест ми ли о на то на и у Афри ци га пре то пи у 
пи ја ћу во ду. Ако сте за у сти ли да ка же те да је 
то бе сми сле но, за у ста ви те се на крат ко.

по ме ну ти за не се њак је, на и ме, све то до
ча рао у три ди мен зи је на ра чу на ру. иде ја се 

ро ди ла пре три де це ни је ка да је упо знао са
у диј ског прин ца Мо ха ме да алфеј са ла. и та
да су њих дво ји ца осно ва ли ком па ни ју ко ја 
је то тре ба ло да спро ве де у де ло од 1975. до 
1981.

у ме ђу вре ме ну су се ис пре чи ле нео че ки
ва не пре пре ке, па је за ми сао об но вље на 
пре две го ди не. осло нив ши се на нај но ви је 
по дат ке и нај моћ ни је ра чу на ре, Жорж Му
ген је из ра чу нао да му тре ба 141 дан да са
мо је дан те гљач до ка нар ских остр ва до ву че 
лед ник ко ји би ус пут из гу био 38 од сто сво је 
ма се. Да се не би рас пао на де ло ве, био би 
пре кри вен плат ном.

Но ви по ку шај је пред ви ђен за 20122013. 
го ди ну.

„Цр НА СМрТ” иШ ЧЕ ЗлА – Да ли је 
„цр на смрт” за у век од у мр ла?

из исто риј ских из во ра зна се да је у 14. 
сто ле ћу по ко си ла тре ћи ну жи те ља Евро пе! 
Нај но ви је про у ча ва ње ДНк из ко сту ра у ма
сов ној гроб ни ци сред ње ве ков ног лон до на 
от кри ло је де ло ве истог од сеч ка ге на у са да
шњем узроч ни ку бу бон ске ку ге.

пре жи ве ла је, чак, тре ћи на на след них по
да та ка у ми ну лих 600 го ди на! На уч ни ци за

обухватио је више од 100.000 појединаца са 
или без срчаних сметњи. и у обема групама 
је упоредио испитанике највише и најмање 
одане уживању у чоколади. и шта је уочио? 
код првих, назовимо их сладокусцима, 
забележено је опадање  кардиоваскуларних 
болести за 37, а срчаних удара за 29 одсто!

Добро, а која је боља: црна или бела?
истраживање то није установило, иако је 

чоколада тамањена у виду табли, напитка, 
колачића с преливом и зачињеног воћа.

од „Ха бла” 
100.000 пу та 
оштри ји
ру си ја се у го ди ни ка да про сла вља по ла 

сто ле ћа од исто риј ског ле та ју ри ја га га ри на 
вра ћа у ду бо ки ко смос. упра во је из ба ци ла 
у пу та њу око Зе мље до са да нај моћ ни ји ра
диоте ле скоп (Spek trR) ко ји ће пре тра жи ти 
ру бо ве ко смич ког про стран ства у по тра зи 

за „цр ним ру па ма”, ква за ри ма и пул са ри
ма. Не са мо да ће астро но ми за ви ри ти у нај
у да ље ни је кут ке, не го ће има ти нај о штри ју 
сли ку, ре као је глав ни кон струк тор вик тор 
кар тов. Цео свет ће не стр пљи во иш че ки ва
ти пр ве сним ке. Но ва осма трач ни ца, са ан
те ном преч ни ка де сет ме та ра, кру жи ће ста
зом у ви ду из ду же не кру жни це на ви си ни од 
око 340.000 ки ло ме та ра, ода ши љу ћи сним
ке ко ји су оштри ји 100.000 пу та од чу ве ног 
„Ха бло вог” све мир ског те ле ско па.

кљу чу ју да је из да нак ко ји је од нео то ли ке 
жи во те од 1348. до 1353. го ди не, ве ро ват но, 
иш че зао, пре по ру чу ју ћи да ље ис тра жи ва ње 
да се уста но ви да ли се пре о бра тио у ма ње 
за ра зан об лик.

ШТо СТА ри ји, То Му Дри ји – у сва
ко днев ном раз го во ру че сто ће те чу ти да је 
не ко му дар. Мо же ли не чи ја му дрост, уоп
ште, да се из ме ри?

На по зна том „Еј енд Ем” (A&M) уни вер зи
те ту (САД) ка жу да су то ус пе ли. ка ко?

љу ди у свом жи во ту од лу чу ју ова ко или 
она ко, ми сле ћи да су ва ља но по сту пи ли. 
прет ход но ис пи ти ва ње по ка за ло је да су 
мла ђи у то ме бо љи од ста ри јих. пси хо ло зи 
су би ли у не до у ми ци, прет по ста вив ши да су 
се до тич ни ис тра жи ва чи при стра сно при кло
ни ли мла ђим мо зго ви ма.

уме сто да про ве ра ва ју спо соб но сти од лу
чи ва ња без освр та ња на про шлост или бу
дућ но сти, што је ра ни је учи ње но, осми сли ли 
су обра зац по ко јем су од ис пи та ни ка тра жи
ли да оце ни сва ки ис ход у скла ду са сле де
ћим ду го роч ним из бо ром, као што се нај че
шће опре де љу је у ствар ном жи во ту. Шта су 
утвр ди ли?

Ста ри ји су до но гу по ту кли мла ђе.
у ча со пи су „пси хо ло шка на у ка” на пи са ли 

су да су ис ку сни ји љу ди би ли бо љи у про це ни 
не по сред них и по то њих ко ри сти у сва ком из
бо ру ко ји су ода бра ли. уче сни ци су би ли раз
вр ста ни у две гру пе: у пр вој од 60 до 80 го ди
на, у дру гој ви со ко школ ског уз ра ста.

пси хо ло зи прет по ста вља ју да су ре зул та
ти у спре зи с на чи ном ко ри шће ња мо зга ко
ји по сте пе но ста ри. из бор мла ђих ис пи та ни
ка осла њао се на део мо зга (ven tral stri a tum) 
по ве за ним са уоби ча је ним, по врат ним уче
њем и не по сред ним на гра ђи ва њем. На род
ски ка за но: трас од го вор, трас на гра да!

Али са ста ре њем моћ тог под руч ја опа да, 
за то љу ди у по од ма клим го ди на ма то на док
на ђу ју узда ју ћи се ви ше у ра зум но и опре
зно раз ми шља ње ко је по ти че из пред че о них 
обла сти мо зга.

Дру гим ре чи ма, ста ри ји од лу ке уте ме љу ју 
на про ми шља њу и ис ку ству, на ве ћем бро ју 
ис пи та них слу ча је ва. пси хо ло зи то на зи ва
ју – му дро шћу.

ко ло НА грА фЕ Ну – иБМ је, ко ри сте
ћи ви ше по сто је ћих по сту па ка у из ра ди си
ли ци јум ских чи по ва, на пра вио пр во ин те гри
са но ко ло на гра фе ну. ис тра жи ва чи су сво је 
по стиг ну ће опи са ли у ча со пи су „Са јенс”.

по ме ну то елек трич но ко ло (сви де ло ви су 
на јед ном ме сту као на ра чу нар ском чи пу) је
сте ана лог но и мо же да ра ди уче ста ло сти до 
10 ги га хер ца. Чи не га гра фен ски тран зи стор 
и не ко ли ко са сто ја ка на под ло зи од си ли ци
јумкар би да.

гра фен је дво ди мен зи о но чвр сто те ло са
чи ње но од јед ног сло ја ато ма угље ни ка рас
по ре ђе них по пут пче ли њег са ћа. по ка за ло 
се да тај ма те ри јал има из ван ред не елек
трич не, ме ха нич ке и то плот не осо би не.

НА пу ШТА ЊЕ у Но вЕМ Бру – има ли 
ко га го ре? од го вор је, за са да, по твр дан.

ко ли ко ду го Ме ђу на род на све мир ска 
ста ни ца мо же да бу де без љу ди?

у но вем бру ће je при вре ме но, бар та ко се 
на ја вљу је, на пу сти ти по след њи ста нар, за то 
што се ру ска ра ке та ко ја раз во зи астро на у те 
не дав но рас па ла, а „све мир ски так си” (Spa
ce Shut tle) је за вр шио у му зе ју. Струч ња ци 
про це њу ју да се ни шта бит но не ће про ме ни
ти сле де ћих не ко ли ко го ди на.

уко ли ко НА СА не од лу чи да уве де но ву вр
сту пре во за, мо то ри ко ји све мир ску на се о
би ну одр жа ва ју на за да тој ви си ни из над Зе
мље за не ко ли ко го ди на ће от ка за ти: због 
по мањ ка ња го ри ва или не ког ме ха нич ког 

ква ра (на при мер, пре гре ва ња). у том слу
ча ју, она ће по че ти да то не све ни же и на по
слет ку ће се сру ши ти.

За са да је ве о ма те шко пред ви де ти ка да и 
где. ка да је на пу ште на „не бе ска ла бо ра то ри
ја” (Skylab) 1974, оче ки ва ло се да ће па сти 
тек де вет го ди на доц ни је. А она се об ру ши ла 
1979, за то што је по ја ча но сун че во зра че ње 
по ди гло гор ње сло је ве Зе мљи не ат мос фе

ре ко ји су је све ја че при вла чи ли. Нај ви ше ће 
би ти угро же ни број ни за по че ти на уч ни огле
ди ко је не ће има ти ко да над гле да; нај пре су 
да уда ру ла бо ра то риј ски ми ше ви.

вЕ ћА глА вА, ви ШЕ СвЕ ТлА – За
што су се вер ња ци гла ва ти ји?

Што се иде од еква то ра на се вер, љу ди 
има ју ве ће ло ба ње. Али то не зна чи да су па
мет ни ји, уста но ви ло је ис тра жи ва ње на уни
вер зи те ту окс форд (ве ли ка Бри та ни ја).

од го нет ка се кри је у све тло сти: на ви шим 
ге о граф ским ши ри на ма су ви ше из ло же ни 
тмур ном, ма гло ви том и облач ном не бу и ду
жим  зи ма ма! и оту да су сте кли круп ни је очи 
и ве ће гла ве.

На уч ни ци су из ме ри ли оч не ду пље и за
пре ми ну мо зга на 55 ло ба ња, са чу ва них још 
од 1800. го ди не. и уста но ви ли су да је ве ли
чи на и јед них и дру гих у не по сред ној сра зме
ри с ге о граф ском ши ри ном зе мље из ко је 
по ти че.

ко сти су, ина че, од по кој ни ка ко ји су жи
ве ли у Ен гле ској, Аустра ли ји, ки ни, фран цу
ској, ин ди ји и Скан ди на ви ји.

МА Њи ли СТо ви у До БА Су ШЕ – у 
су шним под руч ји ма ли шће при род но на сто
ји да се сма њи, и обрат но, уста но ви ли су ис
тра жи ва чи са ка ли фор ниј ског уни вер зи те та 
у лос Ан ђе ле су. Да би оп ста ло, мо ра да одр
жи у ис прав ном ста њу сво ју „во де ну мре жу” 
ко ја се на па ја и пре ко ис па ра ва ња, по ступ ка 
у ко јем биљ ка упи ја угљенди ок сид да би га 
пре тво ри ла у ше ћер.

С вре ме на на вре ме, ис кр са ва ју смет ње 
у жи ли ца ма, као што су ме ху ри ћи ва зду ха, 
ко ји спре ча ва ју да во да про ти че. Та ква оме
та ња, по зна то под име ном ем бо ли ја (као 
у крв ним су до ви ма), че шће је у кра је ви ма 
оскуд ним во дом. ко ри сте ћи тро ди мен зи о
нал но опо на ша ње на ра чу на ру, еко ло зи и бо
та ни ча ри су по ка за ли ка ко то из гле да на ли
сто ви ма ра зних ве ли чи на и бро ја жи ли ца. и 
за кљу чи ли су да су ма њи ли сто ви бо ље при
ла го ђе ни без вод ним под руч ји ма.

СЕ Ди прА вил Но, СНи МА СЕ! – На 
уни вер зи те ту Бенгу ри он (изра ел) сми сли ли 
су на чин ка ко да упо тре бе веб ка ме ре сто
них ра чу на ра за пра ће ње по ло жа ја те ла за
по сле них у кан це ла ри ја ма. Циљ је да се сма
њи број ло ко мо тор них по ре ме ћа ја.

про у ча ва ње је об у хва ти ло 60 на ме ште ни ка 
ко ји ма су при ка за ни пра вил ни по ло жа ји те ла. 
На кон то га су у то ку рад ног вре ме на по вре ме
но до би ја ли ин фор ма ци је у ви ду фо то гра фи ја 
с веб ка ме ре при ка че не на вла сти том сто ном 
ра чу на ру ко је су упо ре ђи ва ли са они ма на ко
ји ма је при ка за но пра вил но др жа ње.

и не ће те ве ро ва ти: уоче но је из ве сно по
бољ ша ње. Нај бо ље су од го во ри ли му шкар ци 
ста ри је жи вот не до би и же не.     •

Чоколада за срце
Чаробан лек? Сами знате да тако 

нешто не постоји, иако нас, ту и тамо, у 
то уверавају. Али када нешто за трећину 
смањи изгледе да оболите од срчаних 
обољења, није за потцењивање. и 
при томе је надохват руке – у сваком 
дућану који продаје намирнице. Да 
вас не мучимо: то је чоколада за јело! 
уколико не верујете, прочитајте угледни 

часопис „Бритиш медикал џорнал”. Нова 
сазнања подржавају претходне налазе 
који су уставили непосредну везу 
између једења ове посластице и 
оздрављења срца.

потписници научног чланка 
упозоравају да су неопходна 
додатна испитивања да би се 
искључио утицај других чинилаца. 
оскар франко са универзитета 
кембриџ, са својим сарадницима, 

Међу јавом (сном)
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Чо век је лу та ли ца у ве чи тој по тра зи за са мим со бом., Бог је не ство рен, ван вре мен ски и не спо зна јан. ,
Н

и
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►

СТАНко СТојиљковић

Наше место у васиони: једна тачка
а можда ни толико
 Емил Сироан

Да ли смо бли же или да ље од исти не у 
све ту у ко ме је смо? упу стив ши се у од
го не та ње у уз бу дљи вој књи зи „од фи
зи ке до Бо га”, проф. др љу бо ри стов ски 
из Бе о гра да, те о риј ски фи зи чар, не ми
нов но је сти гао до не спо зна тог – до са
мог Бо га. и до, исто та ко, не спо зна тљи
вог елек тро на, за чи је смо устрој ство 
ми не у пу ће ни по ве ра ва ли да је одав но 
об ја шње но.

Али у ка квој су су штин ској спре зи све
мо гу ћи Ство ри тељ и ма ју шна че сти ца?

је су ли фи зи ча ри већ 25 сто ле ћа 
за точ ни ци сво је вр сног Де мо кри то вог 
усу да: ис тра ја ва ју у де о би не де љи вог 
по ку ша ва ју ћи да до стиг ну не до сти жно? 
Не чи ни ли се да, упр кос све му, и да ље 
лу та ју у спо знај ној су ма гли ци? по тра га 
за но вим на уч ним спо зна ја ма је по пут 
лу та ња по де ли мич но осве тље ном обо ду 
не спо зна тих мрач них про сто ра ме та
фи зи ке, јер на у ка на пре ду је, ши ри свој 
до мен оти ма ју ћи од ме та фи зи ке. Зна
мо кван тум спо зна тог, али не до ку чив 
је кван тум не спо зна тог. Сто га је на ше 
лу та ње у спо знај ној су ма гли ци, ка ко ка
же те, по обо ду не спо зна тог, ве чи то. ка да 
та ко не би би ло, то би зна чи ло да је мо
гу ћа спо зна ја ап со лут не исти не о све му 
што је смо, о све му у че му је смо и о све
му што уоп ште је сте. То је не мо гу ће, јер 
чо век ипак ни је Бог.

Ако је по тра га за квар ко ви ма уна пред 
осу ђе на на не у спех за то што они ни су у 
ста њу сло бод но по сто ја ти, зна чи ли то 
да се на по кон сти гло до не де љи вог или 
ато мо са? прет по став ка да нај сит ни ји 
де ли ћи ма те ри је по сто је, им пли цит но 
укљу чу је и прет по став ку да ма те ри ја, 
пре ци зни је суп стан ци ја, ма ко ли ко је 
сит ни ли и де ли ли, оста је то што је сте. Са
вре ме на от кри ћа у фи зи ци по ка зу ју да то, 
по све му су де ћи, ни је тач но, јер оно што 
да нас зна мо ука зу је да се та квом де о бом 
до шло до че сти ца чи ја суп стан ци јал ност 
ни је су штин ска од ред ни ца, тј. да по јам 
еле мен тар ног суп стан ци јал ног де ли ћа 
гу би сми сао. Мо жда су то квар ко ви, али 
пре ће би ти да смо сти гли до кра ја оно га 
што ми мо же мо де ли ти, а до же ље ног од
го во ра, не са мо да ни смо до шли, не го смо 
спо зна ли да не мо же мо ни до ћи.

Ако сло бод ни квар ко ви не мо гу по сто
ја ти, тј. ако су прин ци пи јел но нео п сер
ва бил ни, а све је ви ше фи зи ча ра ко ји та
ко ми сле, по ста вља се пи та ње ко ли ко има 
сми сла о њи ма го во ри ти као о нај сит ни
јим де ли ћи ма суп стан ци је. А да ље се не 
мо же де ли ти, јер је не мо гу ће де ли ти оно 
што је прин ци пи јел но нео п сер ва бил но.

у сво јој књи зи сте све под вр гли сум
њи. ве ру је те ли у ишта, све јед но је ка ко 
се то зо ве? Не ми слим да сам баш све 
под вр гао сум њи. у ства ри, са мо сам ре
ин тер пре ти рао не ка на уч на са зна ња са 
же љом да ука жем на њи хо во, су штин ски 
по сма тра но, ме та фи зич ко ис хо ди ште, 
чи ме их ни сам под вео под сум њу. ка ко 
сам прет ход но по ме нуо, на у ка ши ри 
хо ри зон те спо зна тог, оти ма ју ћи од ме
та фи зи ке оно што се до тле сма тра ло не
спо зна тљи вим.

Ме ђу тим, у са вре ме ној на у ци су о ча
ва мо се с тен ден ци ја ма да се то не спо
зна тљи во пре ра но про гла ша ва спо зна
тим. Хи по те зе су не ста ле, ра ђа ју се са мо 
те о ри је, чи ме се тво ри не ки чу дан хи
брид зна ња, за ко ји се твр ди да је на уч
ни, иако он то ре ал но ни је. На при мер, 
јун гов мо дел лич но сти за сно ван је на 
прет по став ци о по сто ја њу ра зум ски не
и шчи тљи вих ар хе тип ских струк ту ра, а 
те о ри ја „ве ли ког пра ска” на прет по став
ци о по сто ја њу пра а то ма, иако је не спо
зна тљи во све што се на ње га мо же од но
си ти. Не и шчи тљи во мо же да на ђе ме сто 
у хи по те зи, а ни ка ко у на уч ној те о ри ји, 
а не спо зна тљи во ни у пр вом, а још ма ње 
у дру гом.

ина че, ве ру јем да је кључ свих тај ни 
у на ма са ми ма, али да је скри вен у ра зу
му не до хват ним ду би на ма људ ског ума. 
ка да би смо спо зна ли све о се би, спо зна
ли би смо и све што је мо гу ће спо зна ти о 
све ту у ко ме је смо. Али пр во ни је мо гу
ће, па ни је ни дру го. пре ма то ме, чо век 
је лу та ли ца у ве чи тој по тра зи за са мим 
со бом, при че му је он пут ник, али он је 
и циљ (па ра фра за ми сли су фи ја ик ба ла).

ви као да ни сте уве ре ни да се не мо
же до ћи до су штин ске исти не о елек
тро ну пре не го што се спо зна исти на 
о Твор цу? ка квом их то не по јам ном и 
не до се жном тај ном по ве зу је те? Мо жда 
ни сам био до вољ но ја сан, јер ја не ве зу
јем на уч ну спо зна ју са спо зна јом исти не 
о Твор цу, при че му је ово дру го не мо
гу ће. ка ко ре че св. гри го ри је па ла ма 
(па ра фра зи рам), ство ре но би ће не мо же 
спо зна ти не ство ре ног Бо га. Хтео сам да 
ука жем да се на у ка, по чев ши с квант ном 
ме ха ни ком, су о чи ла са фе но ме ни ма за 

ко је је ин ди рект но при зна ла да их не мо
же пот пу но пој ми ти и об ја сни ти.

Ни је при ме ре но кар те зи јан ској на у ци, 
а са вре ме на на у ка та ква је сте, да опе ри
ше с по ли ва лент ним исти на ма. она твр
ди да нам се елек трон об зна њу је и као 
че сти ца и као та лас, на шта ја до да јем да 
ре ли гиј ска дог ма твр ди да нам се Бог об
зна њу је и као Христ и као Све ти дух. Су
штин ска раз ли ка не по сто ји, јер у оба 
ис ка за се го во ри о об зна ни, а не о зна њу. 
ин си сти ра њем на ана ло ги ја ма у на уч
ним и ре ли ги о зним по и ма њи ма ствар
но сти не мам на ме ру да не ги рам на уч не 
спо зна је, не го да ука жем да се фи зи ка, 
све бе же ћи ве ко ви ма од ме та фи зи ке, по
но во с њом не ми нов но сре ла, што ука
зу је на по сто ја ње не ких огра ни че ња до
се га људ ског ума ко ја су ми ле ни ју ми ма 
ра ни је пре по зна та. Ни је све по че ло с на
у ком, а по све му су де ћи не ће се ни све 
с њом за вр ши ти. Зар на то не ука зу ју и 
гно стич ки ста во ви вр хун ских фи зи ча ра 
– тво ра ца са вре ме не фи зи ке, ко је је рај
мон ри је из ло жио у сво јој за ни мљи вој, 
али рет ко по ми ња ној књи зи „прин стон
ска гно за”.

из ко јих раз ло га нам и по сле сто ти ну 
го ди на из ми че тро је ди ност елек тро на, 
а по у зда но по зна је мо две ње го ве про
ја ве? ко нач но зна мо: у не ким фе но ме
ни ма по на ша се као та лас (енер ги ја), а 
у дру гим као че сти ца (суп стан ци ја). То 
зна чи да ни је са мо че сти ца, а ни ти са мо 
та лас, не го је он не што тре ће, још не спо
зна то, ко је нам се об зна њу је као та лас 
или као че сти ца. За то сам га на звао тро
је ди ним, по ла зе ћи од по и ма ња Тро је
ди ног Бо га у ор то док сном хри шћан ству 
ко ји нам се об зна нио као чо ве ко ли ки 

Христ (по јав на ипо стас) и као Све ти 
дух (не по јав на ипо стас). Тро је ди ност 
елек тро на је не спо зна тљи ва за то што 
је све на ше зна ње о ње му за сно ва но на 
по сма тра њу фе но ме на у ко ји ма он ис
по ља ва јед но или дру го свој ство, при 
че му – иако зна мо ка да се то де ша ва – не 
зна мо за што се та ко де ша ва. Шта нам га
ран ту је да не по сто је фи зич ке си ту а ци је 
у ко јој он не ће ис по љи ти и не ко тре ће 
свој ство?

ка же те да „чо век ни је ни те ло, ни је 
ни дух, ни је ни те ло и дух, а ни ти је збир 
свој ста ва те ла и ду ха, не го је не што 
тре ће”. Шта је то тре ће? по сма тра но са 
ста но ви шта на у ке, је ре тич ки је и не ра
зум но твр ди ти да су са вре ме на фи зич ка 
от кри ћа фи зи ку, а са мим тим и на у ку у 
це ли ни, ви ше при бли жи ли ме та фи зи ци 
не го што су је уда љи ли од ње. ве ко ви ма 
су на уч ни ци го во ри ли да се, прин ци пи
јел но гле да но, све мо же спо зна ти о де лу 
уни вер зу ма ко ји нам је до сту пан, и да је 
све што се спо зна тим на зи ва спо зна то 
без остат ка. Ме ђу тим, са вре ме на от кри
ћа у фи зи ци, пре оста лог Бо ров (Нилс) 
прин цип ком пле мен тар но сти и Хај зен
бер го ве (вер нер) ре ла ци је нео д ре ђе но
сти, до ве ла су до есен ци јал не спо зна је о 
де ли мич ној спо знај но сти не ких ен ти те
та објек тив не ре ал но сти.

Бо ров прин цип ком пле мен тар но сти, 
за др жи мо се на ње му, кла сич не јед но
знач не фи зич ке пој мо ве пре о бра тио је 
у пој мов не струк ту ре, ко је од ра жа ва ју 
сво је вр сну тран сцен дент ност (не спо зна
тљи вост), пре све га, су ба том ских ен ти
те та, али се ње го во ва же ње мо же про ши
ри ти не са мо на дру ге на уч не обла сти, 
не го и на ме та фи зи ку. На и ме, на зив све

га оно га што се ис по ља ва као суп стан
ци ја (че сти ца, те ло), или као енер ги ја 
(та лас, дух, свест), би ло то су ба том ска 
че сти ца, би ло чо век или сам Бог, пред
ста вља тро је ди ну пој мов ну струк ту ру, 
а не прост по јам. по сто ји ли пот пу ни ји 
до каз да је Бо ров прин цип ком пле мен
тар но сти уни вер за лан, иако је у пот пу
но сти из ни као из фи зи ке, чи ме је не
сум њи во из ра же на есен ци јал на људ ска 
спо зна ја о објек тив ној ре ал но сти. оту да 
из ра ња и од ре ђе ње пој ма чо век као тро
је ди не пој мов не струк ту ре: об зна њу је 
се сво јом те ле сно шћу – а ни је са мо те
ло, ду хов но шћу – а ни је са мо дух, а ни
је ни њи хов збир јер се те ле сно и ду хов
но не мо гу збра ја ти, не го је не што тре ће, 
ра зум ски не до хват но. Дру гим ре чи ма, 
чо век је тран сцен ден тан – сам се би не
спо зна тљив. Зар то не твр ди и јунг, по
сту ли ра њем и од ре ђе њем ар хе тип ских 
струк ту ра?

ка ко је мо гу ће да по сле за ди вљу ју
ћих про до ра у фи зи ци има ви ше не спо
зна тог не го што се прет по ста вља ло? То 
што се с на у ком де ша ва ло и де ша ва, као 
да је до ве ло до јед не есен ци јал не исти не 
о сва ком спо знај ном про це су. На и ме, 
тач но је да је сва ки спо знај ни про цес 
(ме та фо рич ки гле да но) све тлост, ко јим 
је спо зна то оте то из та ме не спо зна тог, 
али је исто та ко тач но да је сва ко зна ње 
пре двор је не зна ња. увек се кроз спо зна
то по но во на и ђе на не спо зна то; ма ко ли
ко осве тља ва ли, увек ис пред нас ви ди мо 
та му, а све тлост је са мо иза нас. Сва ка 
спо зна ја, сва ко зна ње, не ми нов но до во
ди до све есен ци јал ни јих не зна ња.

по гле дај те са мо про цес по тра ге за 
еле мен тар ним де ли ћем суп стан ци је: од 
пот пу не та ме, ко ја је по тра ја ла до от кри
ћа ато ма у 19. ве ку, од ато ма до је згра, од 
је згра до ну кле о на, од ну кле о на до квар
ко ва, од квар ко ва по но во у та му. Тај веч
ни ход од та ме (не зна ња), кроз све тлост 
(зна ња), до та ме (не зна ња), ко ме кра ја 
не мо же би ти, чо ве ков је усуд. јер у су
прот ном, ка да би се све мо гло за вр ши
ти ко нач ном исти ном, то би зна чи ло да 
по сто ји ап со лут на исти на и да је мо гу ће 
спо зна ти је, чи ме би смо пре га зи ли и ме
та фи зи ку и на шли се очи у очи с Бо гом.

Да ли смо бли же или, пак, све да ље 
од пра ве исти не о све ту у ко ме је смо? 
Шта то оне мо гу ћу је да се нај ва жни је 
тај не ко смо са ни ка да не ће спо зна ти? 
увек смо не из мер но да ле ко, па и ка да 
нам се чи ни да смо не из мер но бли зу. 
прет ход но сам ука зао да су те, ка ко их 
на зи ва те, пра ве исти не о све ту у ко ме 

Бог (и ЕлЕкТроН)
 иЗвАН СпоЗНАјЕ

вечни ход од таме (незнања), кроз светлост (знања), 
до таме (незнања), коме краја не може бити, човеков је усуд. 

када би се све могло завршити коначном истином, то би значило 
да постоји апсолутна истина и да је могуће спознати је, 

чиме бисмо прегазили и метафизику и нашли се очи у очи 
с Богом”, сматра наш познати теоријски физичар 

проф. др љубо ристовски
љубо ристовски   фото Зоран кршљанин
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је смо не са зна тљи ве – тран сцен дент не, 
иако се не ки ма од њих ба ви и на у ка (те
о ри ја ве ли ког пра ска). оне пре ва зи ла зе 
све за ми сли ве до се ге људ ског ис ку ства, 
јер по тра га за њи ма се не мо же за вр ши
ти у овом уни вер зу му, не го не где из ван 
ње га, али не зна но и не појм љи во где.

је ди ни људ ски на чин су о ча ва ња са 
сва ком та квом не са зна тљи вом тран
сцен ден ци јом, а тај на о на стан ку све та 
то су о ча ва ње чи ни не из бе жним, је сте да 
се она при хва ти као не до сти жан, али де
ли мич но пре по зна тљив Ап со лут, или 
као ње го во де ло. Ти ме се ства ра кли ца 
гно стич ке дог ме или се отва ра про стор 
за Твор ца и ре ли ги о зни ко смо го ниј ски 
мит. На при мер, хри шћан ски Бог је та
кав ап со лут: не ство рен је, за ство ре ног 
чо ве ка не са зна тљив је, али му је пре по
зна тљив, јер су му при пи са ни не ки људ
ски атри бу ти.

ко ји то за ко ни фи зи ке спре ча ва ју чо
ве ко во про ни ца ње у тран сцен ден ци ју? 
Хо ће ли ика да би ти пре ва зи ђе ни? Ни су 
пре пре ка за ко ни фи зи ке, зна ни и не зна ни 
за ко ни ко ји ма се по ко ра ва све по сто је ће 
у ко смо су, не го тран сцен ден ци је са ме по 
се би. Ни је мо гу ћа ра ци о нал на, ре чи ма 
ис ка зи ва, ло гич на екс пли ка ци ја тран
сцен ден ци је. За то на у ка и не по ку ша ва да 
се њи ма ба ви, већ то чи ни ме та фи зи ка.

На и ме, тран сцен ден ци је су за ум не, 
зна чи у би ти ме та фи зич ке ка те го ри је, а 
оно што ум не мо же схва ти ти не мо же 
ни ре чи ма опи са ти. Чо век се ми ри с по
сто ја њем та квих уму не до хват них, не
спо знај них тран сцен дент них ка те го ри
ја, при бе га ва ју ћи њи хо вој ми то ло шкој 
екс пли ка ци ји ко ја се ис ка зу је је ди но је
зи ком сим бо ла. На при мер, про блем с 
ко јим нас су о ча ва не спо знај ност исти не 
о на стан ку ко смо са не за о би ла зно се раз
ре ша ва не ким ко смо го ниј ским ми том. 
Та ко је то учи ње но у Би бли ји, пре ма ко
јој је Свет ство рен Бож јом во љом, али 
и у на у ци, ма ко ли ко то из гле да ло пре
те ра но, пре ма чи јем ми ту је он ство рен 
екс пло зи јом пра а то ма.

ина че, фи зи ка не мо же из бе ћи су о ча
ва ње с тран сцен ден ци ја ма, чак и у оно
ме што се сма тра на уч но спо зна тим. 
по ме ни мо, син гу лар на по на ша ња (бес
ко нач ни скок) не ких фи зич ких ве ли чи
на код фа зних пре ла за. Ме ђу тим, тран
сцен дент но у фи зи ци из ра ња из ње них 
јед на чи на, али се ни кад не об зна њу је у 
фи зич ким екс пе ри мен ти ма јер их ни је
дан ре а лан екс пе ри мент не ви ди.

Те о ри ја учи да се ко смос ши ри, из 
че га про ис ти че да је сва ма са би ла 

ску пље на у вр ло ма лом де лу про сто
ра. Али из то га не сле ди да је по сто јао 
пра а том ко ји је екс пло ди рао, зар не? 
Тач но је да то не сле ди, ма да се че сто 
на и ла зи на твр ђе ње да је све за че то екс
пло зи јом пра а то ма. Али, не ка ње га (пра
а то ма) и ни је би ло, не ка је то био не ки 
ума ње ни ко смос, са би јен у не ко про из
вољ но ма ло или про из вољ но ве ли ко ко
смич ко пра ја је. по ста вља се пи та ње где 
се то пра ја је на ла зи ло? у ка квом про сто
ру и вре ме ну је оно на ста ло или је, пак, у 
ње му ве чи то по сто ја ло?

Да ли се до сег на шег ис ку ства, на ше 
спо зна је, мо же про ши ри ти то ли ко да об
у хва ти све у овом на шем ко смо су, али и 
оно што је из ван ње га по сто ја ло и пре ње
го вог на стан ка? Ако се мо же мо са гла си ти 
да то ни је мо гу ће, он да се мо ра мо сло жи
ти и да је те о ри ја „ве ли ког пра ска”, у ства
ри, на уч но за ка му фли ран ко смо го ниј ски 
мит, на стао, ре ал но узев ши, не при хва тљи
вом екс тра по ла ци јом сте че них зна ња о 
ши ре њу ко смо са у не са гле ди во ду бо ко је
згро ме та фи зи ке, у ко ме је ме сто са мо за 
Твор ца, ма ка ко га на зи ва ли.

Мо же ли се на зва ти пра зни ном не
што што са да је сте пра зно, а већ сле де
ћег тре нут ка ту на ла зи те про из вољ но 
мно го че сти ца и ан ти че сти ца? За кла
сич ну фи зи ку ва ку ум, а пи та ње се очи
глед но на то од но си, био је про стор без 
те ла и без ика квих фи зич ких свој ста ва, 
зна чи фи зич ки бе зна ча јан јер се фи зи ка 
од у век ба ви ла не чим, а ни ка да ни чим. 
За тим је ва ку ум био ис пу њен етром, 
ко ји је с по ја вом те о ри је ре ла тив но сти 
из ба чен из ње га и за ме њен енер ги јом 
(фо то ни ма) и нео п сер ва бил ним или 
оп сер ва бил ним па ро ви ма че сти ца–ан
ти че сти ца. Ако се све ово узме у об зир, 
ла ко се до ла зи до од го во ра на пи та ње. 
На и ме, по и ма ње ва ку у ма би ло је за сно
ва но на по и ма њу про сто ра као не че га у 
че му је сте све, али не мо ра би ти ни че га 
у не ком ње го вом де лу, што зна чи да је 
ва ку ум, ипак, са мо про стор или део про
сто ра у ко ме не по сто је суп стан ци јал ни 
ен ти те ти.

Са вре ме на фи зи ка ово не по ри че, са
мо што ну ди знат но ви ше: по сто ји про
стор у ко ме не ма суп стан ци јал них ен
ти те та, али не по сто ји пра зан про стор, 
јер ако у ње му не ма суп стан ци је, има 
енер ги је. Зна чи, по јам пра зног про сто
ра у са вре ме ној фи зи ци не по сто ји, јер је 
про стор ис пу њен енер ги јом, та ко да чи
ни енер гиј ски кон ти ну ум у ко ме мо же, 
али не мо ра би ти оп сер ва бил них суп
стан ци јал них ен ти те та. ко ри сти се и да
ље по јам ва ку у ма, али као де ла про сто ра 
у ко ме не по сто је или по сто је оп сер ва
бил ни па ро ви че сти ца–ан ти че сти ца, тј. 
суп стан ци ја. Ако по сто је та кви оп сер
ва бил ни па ро ви, ва ку ум се на ла зи у по
бу ђе ном ста њу, а ако они не по сто је, он
да је то основ но ста ња ва ку у ма. Ти ме се 
не по ри че да у основ ном ста њу ва ку у ма 
не по сто је па ро ви че сти цаан ти че сти ца, 
не го да су оне вир ту ел не, да то ли ко крат
ко жи ве, да се не мо гу оп сер ви ра ти.

За што је сва ко ства ра ње, па и све та 
из ва ку у ма, не при род но? ко јим се то 
ве ли чан стве ним де лом од не све та тво
ри свет? Ако ће мо го во ри ти о ства ра њу 
све та, пи та ње се од но си на хи по те тич ки 
про стор ко ји је као це ли на у основ ном 
ва ку ум ста њу. То је про стор у ко ме по
сто ји са мо рав но мер но рас по де ље на 
енер ги ја, не по сто ји ни шта што би је 
мо гло по ре ме ти ти, па не мо же би ти ни 
де ша ва ња, про це са. Сто га се не мо же го
во ри ти о вре ме ну, јер шта би би ло вре ме 
у про сто ру у ко ме по сто ји са мо веч но 
хо мо ге но рас по де ље на енер ги ја, јер вре
ме је ме ра за тра ја ње про ме на, а не за 
не про мен љи ву веч ност.

фи зич ки по сма тра но, то је свет у ста
њу ап со лут ног ха о са, јер спон та на те
жња свих фи зич ких си сте ма ка ха о су, 
као ста њу са мак си мал ном ен тро пи јом, 
мо же се схва ти ти и као те жња за јед на
че њем свих фи зич ких ка рак те ри сти ка у 
свим де ло ви ма си сте ма. уко ли ко не ма 
раз ли ка, не ма ни про це са. То ни је свет 
ни шта ви ла, јер по сто је фо то ни од ко
јих мо гу на ста ти све по сто је ће че сти це 
и ан ти че сти це, зна чи цео свет. Ме ђу тим 
ни шта не на ста је, а тек би с на ста ја њем 
оп сер ва бил них су ба том ских че сти ца за
по че ло ства ра ње све та.

у свим ре ли гиј ским и гно стич ким ко
смо го ниј ским ми то ви ма про цес на ста
ја ња све та за по чи ње во љом Твор ца ко ји 
ни је део тог све та. је ди но је са вре ме на 
фи зи ка свог твор ца, ко ји се мо же име но
ва ти као Слу чај, сме сти ла у свет и по сле 
ње го вог на ста ја ња. Слу чај, а не појм љи
во је шта би дру го мо гло би ти, по кре тач 
је флук ту а ци ја гу сти не енер ги је у основ
ном ста њу ва ку у ма, ко је до во де до ства
ра ња оп сер ва бил них па ро ва че сти ца–
ан ти че сти ца. он оп ста је и у ство ре ном 
све ту, ство ри тељ у ство ре ном, у ко ме и 
да ље на ста вља да то исто ра ди – до про
ду ци ра флук ту а ци је енер ги је.

Шта фи зи ча ри мо гу да ка жу о том 
свом Твор цу, мо гу ли да ка жу ви ше од 
оно га што о Бо гу мо гу ре ћи вер ни ци? 
ре ал но узев ши не, јер оба Твор ца су из
ван до се га ис ку ства сво јих вер ни ка. Бог 
је не ство рен, ван вре мен ски и не спо
зна јан, што зна чи да је не при ро дан, ако 
под при род ним под ра зу ме ва мо са др жа
је ство ре ног све та. Зар не би тре ба ло и 
фи зи ча ри да ка жу да је и њи хов тво рац 
Слу чај, онај што је по кре нуо ини ци јал
не флук ту а ци је, јед на ко не ство рен, не
спо зна јан и не при ро дан? Дру го је пи та
ње ка ко је мо гао по ста ти део ство ре ног 
све та – зна чи при ро дан, а да и да ље 
оста не не спо зна јан. он и да ље, не зна но 
ка ко и за што, по кре ће флук ту а ци је, чи
не ћи ве чи тим сва ки свет, чи је је ства
ра ње по кре нуо, јер му не до пу шта, про
тив но дру гом за ко ну тер мо ди на ми ке, 
да за мре, тј. да се у ње му за у ста ве сви 
про це си.

Зар фи зи ча ри ма све што је из ван 
до ма ша ја њи хо вих уре ђа ја – ни је ван
вре мен ско и ван про стор но, да нас не
појм љи во? Бо јим се да да нас ви ше ни је. 
До по ја ве са вре ме них ко смо ло шких 
те о ри ја фи зи ча ри се јед но став но ни су 
ба ви ли оним што је из ван до се га људ
ског ис ку ства. при то ме ни су ко ри сти ли 
пој мо ве ван вре мен ског, ван про стор ног 
и не појм љи вог, јер су ис пи ти ва ли по ја ве 

у све ту ка кав је сте пре ма ста ци о нар
ном мо де лу ко смо са, а у та квом све ту 
све је уто пље но у про стор новре мен ски 
кон ти ну ум и прин ци пи јел но спо знај
но до ступ но. Ду го се ве ро ва ло да се зна 
при ро да свих обје ка та ко ји ма је ко смос 
на се љен у сва ком ње го вом де лу, а то што 
је ма ло њих би ло по зна то, ни је на ме та
ло прин ци пи јел но огра ни че ње да све не 
мо же би ти спо зна то.

А он да је тај ста ци о нар ни ко смос на
јед ном ожи вео. по ја ви ле су се ко смич ке 
не ма ни – „цр не ру пе” ко је про жди ру све 
за ми сли ве ко смич ке објек те, па је уста
но вље но да се ко смос ши ри, чи ме се сам 
по се бе на мет нуо про блем кра ја и по чет
ка тог ши ре ња и, ко нач но, про блем ње
го вог на стан ка. ис пи ти ва ње ова квог ко
смо са ко ји на ста је, ра сте, па се (мо жда) 
сма њу је, за ве ло је до тле вр ло оба зри ве 
фи зи ча ре да на пра ве сво је вр стан Il lum 
tem pus, тј. ван вре мен ски сце на рио ства
ра ња све та у ко ме са ми је су и у ко ме је 
све што мо же би ти пред мет њи хо вих ис
тра жи ва ња. Ство ре ни су се иден ти фи ко
ва ли са Ство ри те љем, па им је за то све 
појм љи во. А што се ти че до се га њи хо вих 
уре ђа ја, те о ри је су увек че ка ле да их екс
пе ри мент по твр ди, али ак ту ел не ко смо
ло шке те о ри је ви ше не ма ју вре ме на за 
та кво че ка ње.

Да по но вим, те о ри ја „ве ли ког пра ска” 
је, у ства ри, на уч но за ка му фли ран ко
смо го ниј ски мит.

Хо ће ли фи зи ка ика да до пре ти до 
су шти не Бо га, ако за твор ца узи ма слу
чај? На у ка се ба ви спо зна тим исти на ма, 
чи ја се ге не за – пре ко прет по став ке, 
хи по те зе и те о ри је – ну жно за вр ша ва 
њи хо вом екс пе ри мен тал ном ве ри фи
ка ци јом. ка ко је до сег екс пе ри мен та, а 
ти ме и спо зна тих исти на, од ре ђен до се
гом људ ског ис ку ства, то не ство ре ни Бог 
и Бож ја су шти на ни су и не мо гу би ти 
пред мет на у ке, јер су да ле ко иза гра ни ца 
до се га људ ског ис ку ства, из ван ство ре
ног уни вер зу ма, из ван вре ме на и про
сто ра у ко ји ма ми је смо. На и ме, чо век 
као ство ре но би ће не мо же спо зна ти не
ство ре ну Бож ју су шти ну, јер би се ти ме 
Бог свео на ни во ство ре них би ћа.

Све што је ика да ре че но о Бо гу, за сно
ва но је на тзв. об ја вље ним исти на ма, 
ко је нам ис ка зу ју про ро ци, све ци, де
ми јур зи, тј. ство ре на би ћа ко ји ма су, за 
раз ли ку од нас обич них, те исти не Бож
јом во љом об зна ње не. ина че, та мо где је 
тво рац слу чај, не ма ме ста за Бо га. Слу
чај – тво рац по сто ји у ате и стич ком све
ту на у ке, али не и у Бож јом во љом ство
ре ном све ту.     •

Драган Стојановић

уко ли ко не ма раз ли ка, не ма ни про це са.по ста вља се пи та ње где се то пра ја је на ла зи ло?, ,
►
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Ни је рет ко да у сва ко днев ном раз
го во ру по ме не мо чу ве ну ме та фо ру: 
шта је ста ри је – пи ле или ја је? још су 
се древ ни фи ло зо фи по за ба ви ли по
ме ну том не до у ми цом ко ја је, исто
вре ме но, из и ски ва ла и од го вор на 
сло же ни је пи та ње: ка ко су на ста ли и 
жи вот и ва си о на?

Слав ни Ари сто тел је у че твр том ве
ку ста ре ере за кљу чио, а бо ље ни је ни 
умео, да су обо је мо ра ли да по сто је 
јед но вре ме но! раз ми шљао је ова ко: 
ако је по сто јао пр ви чо век, он да је он 
мо рао би ти ро ђен и без оца и без мај
ке. пре ма то ме, ни је мо гло нај пре на
ста ти ја је из ко јег ће се из ле ћи пи ле 
или нај пре пи ле ко је је за че ло ја је, јер 
се пи ле из ле же из ја је та!

Че ти ри сто ле ћа доц ни је, плу тарх у 
сво јем де лу „Мо ра ли је” на јед ном ме
сту ка же: „рас пра ва по ка зу је да је по
ре кло ди ле ме мно го ста ри је” и да је то 
„вр ло те жак про блем ко ји ис тра жи
ва чи ма за да је ве ли ке му ке”. ус пут се 
по зи ва на свог при ја те ља Су лу ко ји је 
ре као да и ма лим ору ђем мо же мо от
ки да ти де ло ве ве ли ке сте не.

Што би смо да нас ре кли: ма ли улог, 
ве ли ки из лог!

ју де о хри шћан ство под у ча ва да се 
ства ра ње пти ца од и гра ло исто вре
ме но са остат ком уни вер зу ма. Дог ма 
твр ди да је Бог ство рио пти це и на ре
дио им да се раз мно жа ва ју, не спо ми
њу ћи ја је!

у Мој си је вој књи зи „по ста ње” се 
ка же: „и би ве че и би ју тро, дан че
твр ти. по том ре че Бог, не ка вр ве по 
во ди жи ве ду ше, и пти це не ка ле те 
из над зе мље под свод не бе ски... и све 

пти це кри ла те по вр ста ма њи хо ви
јем. и ви де Бог да је до бро; и бла го
сло ви их Бог го во ре ћи ра ђај те се и 
мно жи те се... и пти це не ка се мно же 
на зе мљи.”

пре ма „по ста њу”, пи ле је прет хо ди
ло ја је ту.

у хин ду и стич ким ве ро ва њи ма пти
це и дру га жи ва би ћа Бог је ство рио 
по сред ством су пер љу ди, ка ко је то 
опи са но у „пу ра на ма” и „Дар ма са
стра су”. Ме ђу тим, у ши рем сми слу де
фи ни ци ја „ја је”, укљу чу ју ћи не пи ле
ћа, об у хва та и „ко смич ко ја је” из ко јег 
је на ста ла ва си о на. Да кле, ја је до ла зи 
пре свих би ћа, под ра зу ме ва ју ћи и пи
ле и пи ле ће ја је. и то ја је је по зна то 
као Брах ман да – „Брах ма” је ства ра
лац, „ан да” је ја је. 

по бу ди стич ком ве ро ва њу, по сто ји 
то чак вре ме на, оту да у веч но сти не ма 
ни пр вог, ни по ста ња. Све се укруг по
на вља!

А шта је на у ка не дав но утвр ди ла?
пи ле је до шло пр во, а не ја је! Бри

тан ски ис тра жи ва чи ка жу да је пи ле 
мо ра ло би ти пр во ство ре но, јер је на
ста нак ја је та је ди но мо гућ за хва љу ју
ћи про те и ну на ђе ном у пи ле ћем ова
ри ју му. у пи та њу је ово кле ди дин17 
(OC17), ко ји као ка та ли за тор убр за
ва фор ми ра ње љу ске ја је та. по ме ну ти 
про те ин пре тва ра кал ци јумкар бо нат 
у кал цит не кри ста ле, од ко јих је љу ска 
ја је та на чи ње на, тво ре ћи шест гра
ма љу ске сва ка 24 са та! Да кле, на ста
нак ја је та је је ди но мо гућ за хва љу ју ћи 
про те и ну ко ји се на ла зи са мо у ова ри
ју му пи ле та!

ја сно је да ће се ово (по чет но) ис
тра жи ва ње про ши ри ти на све пти це, 
а ве ро ват но и гми зав це јер не ка ква 
ево лу ци о на нит, без сум ње, мо ра по
сто ја ти.

Ако се не ко од ва ших са го вор ни ка 
ус про ти ви тврд њи да је пи ле на ста
ло пре ја је та и за пи та ка ко то зна те, 
ре ци те му да су од го вор от кри ли мо
ле ку лар ни би о ло зи. А на до дат но пи
та ње ко су ти мо ле ку лар ни би о ло зи, 
са мо уз вра ти те да су то ис тра жи ва чи 
ко ји из у ча ва ју мо ле ку лар ну би о ло
ги ју.

по сле ви ше од три ми ле ни ју ма, нај
зад је Мој си је из ву као пре ми ју. ка ква 
ви до ви тост!     •

Мојсијева премија
пиле или јаје – да ли је прастара дилема разрешена?

упи та те ли се по не кад од че га се са
сто је ре чи? Шта реч чи ни реч ју, ка ко се 
тво ри, ка кво јој је по ре кло или за што 
је ду гач ка или крат ка?, пи та ју се на уч
ни ци из од се ку за ког ни тив не и не у ро
на у ке Ма са чу сет ског ин сти ту та за тех
но ло ги ју (МиТ). Сти вен пјан та до зи, 
Ха ри Тај ли и Едвард гиб сон про у ча ва ју 
ре чи не би ли раз у ме ли ка ко љу ди раз
ми шља ју и ко му ни ци ра ју.

Не дав но су на про бу ста ви ли до бро 
ета бли ра ну, 75 го ди на ста ру је зич ку те
о ри ју и от кри ли да има про сто ра за по
бољ ша ња. у пи та њу је тзв. Зип фов за кон, 
ем пи риј ско на уч но на че ло ко је ка же је 
ду жи на ре чи пре вас ход но од ре ђе на уче
ста ло шћу ње не упо тре бе.

Џорџ кингзли Зипф, лин гви ста с уни
ве зи те та Хар вард, ус твр дио је 1935. да 
„ду жи на ре чи, у це ли ни, те жи да сто ји у 
обр ну том, ма да не оба ве зно про пор ци
о нал ном, од но су с бро јем по ја вљи ва ња”. 
Дру гим ре чи ма, кра ће ре чи се ко ри сте 
ви ше не го ду гач ке. „На ши ро ко по зна то 
и очи то уни вер зал но обе леж је људ ског 
је зи ка је сте да су фре квент не ре чи обич
но кра ће”, са оп шта ва ју ис тра жи ва чи у 
сво ме из ве шта ју. при ме ћу ју да се кра ће 
ре чи ко ри сте да би ко му ни ка ци ја би ла 
ефи ка сни ја не го што би то био слу чај с 
че стом упо тре бом ду жих ре чи.

по ме ну ти Зипф прет по ста вио је да је 
то услед при ти ска ко ји на ме ће ко му ни
ка тив ни учи нак. при ме ра ра ди, би ло би 
не прак тич но за мо ли ти не ко га за ве че
ром за ча шу во де ако би реч „во да” има
ла 15 гла со ва (сло ва).

пред ви дљи вост ва жни ја
у „Стан дард ном кор пу су са вре ме ног 

аме рич ког ен гле ског” уни вер зи те та Бра
ун, ко ји се са сто ји од два ми ли о на ре
чи тек ста, реч „of” је че твр та по уче ста
ло сти упо тре бе. Члан „the” се у пи са њу 
ко ри сти ви ше не го ијед на дру га реч ен
гле ског је зи ка. На и ме, спи сак од 100 нај
че шће ко ри шће них ре чи са др жи ре чи 
по пут „be”, „on”, „ha ve”, „with”, „who” и 
„so me”, што су све вр ло крат ке ре чи.

ипак, ког ни тив ни на уч ни ци с МиТ
ија пред ста ви ли су су штин ско по бољ
ша ње Зип фо вог за ко на. по ка за ли су, 
осла ња ју ћи се на де сет је зи ка, да је пред
ви дљи вост оно га што ка же мо ва жни ја за 
ду жи ну ре чи не го то ко ли ко је че сто из

го ва ра мо. Циљ ис тра жи ва ња био је да се 
упо ре ди Зип фо ва те о ри ја о уче ста ло сти 
ре чи с те о ри јом о пред ви дљи во сти ре чи 
пјан та до зи ја и са рад ни ка – иде ја да про
сеч на ко ли чи на ин фор ма ци ја ко ју реч 
у кон тек сту пре но си, ње на пред ви дљи
вост – од ре ђу је ду жи ну ре чи.

ко ри сте ћи ба зу по да та ка на ин тер не
ту, ис тра жи ва чи су про у ча ва ли ко ли ко 
се че сто сви мо гу ћи ни зо ви од две, три 
или че ти ри ком би на ци је ре чи ја вља ју 
за јед но, ка ко би про це ни ли ко ли ко је не
ка реч пред ви дљи ва кад је на пи са на на 
уоби ча јен на чин. За хва љу ју ћи овом са
зна њу, мо гли су утвр ди ти је су ли кон
текст и пред ви дљи вост бо љи пред о дре
ђи ва чи (де тер ми нан те) ду жи не ре чи од 
уче ста ло сти упо тре бе.

На при мер, у кон тек сту ти па „ве сти 
у _____” – реч „под не” вр ло је пред ви
дљи ва и сто га пре но си ве о ма ма ло ин
фор ма ци ја. „Али у кон тек сту као „јео 
сам ______”, реч ко ја не до ста је ве о ма је 
не пред ви дљи ва, али пре но си мно го ин
фор ма ци ја”, об ја шња ва пјан та до зи.

прет по став ка је би ла да би про сеч на 
ин фор ма ци ја са др жа на у ни зо ви ма од 
две, три и че ти ри ре чи де ли мич но тре ба

НЕШТо Си ’ТЕлА
Зашто је контекст битан код дужине речи? Неуронаучници из Масачусетског 

института за технологију унапређују 75 година стару језичку теорију харвардског 
лингвисте Џорџа кингзлија Зипфа. Шта су установили?

ло да од ре ди ду жи ну ре чи, би ло у сло ви
ма или сло го ви ма, бу ду ћи да би се оп ти
мал ни код та ко по на шао. у прет ход ном 
при ме ру реч „под не” и ре чи ко је јој прет
хо де по ка зу ју тај учи нак. „је ди ни на чин 
да ови ефек ти уђу у лек си кон је сте ако су 
на ши је зич ки си сте ми и ме ха ни зми је
зич ке про ме не осе тљи ви на ко му ни ка
тив не при ти ске”, на ста вља пјан та до зи.

Ни зо ви ре чи ко је љу ди ко ри сте ко ди
ра ни су – њи хо ва сло ва, сло го ви, гла со
ви и та ко да ље – за ефи ка сну ко му ни ка
ци ју и бо љи су за пред ви ђа ње ду жи не 
ре чи не го са ма фре квен ци ја, ис ти че он. 
„То зна чи да ни зо ви ре чи обез бе ђу ју 
ефи ка сне ко до ве за зна че ња ко ја пре но
се, у од но су на ста ти стич ке пра вил но сти 
у је зи ку”, под се ћа пјан та до зи. „То је на
ша тврд ња.”

„Lo ve”, „amo ur”, „Li e be”, „amor” и „kär
lek” озна ча ва ју исто у раз ли чи тим је
зи ци ма, а при бли жно су исте ду жи не, 

што je, по Зип фу, оче ки ва но уко ли ко су 
слич но пред ви дљи ве или ин фор ма тив
не. Али ис тра жи ва чи с МиТија на гла
ша ва ју да, за пра во, ре чи ко је прет хо де 
од ре ђе ној ре чи и сле де ту реч од ре ђу ју 
ко ли ко ће се че сто та реч ко ри сти ти, а не 
ње на ду жи на.

Не мач ки из у зе так
исти на, реч ко јом озна ча ва мо нај ја

чу вр сту на кло но сти је сте ве о ма крат
ка, али ко ли ко је че сто љу ди из го ва ра ју, 
у ко јим окол но сти ма и ко ли ко је пред
ви дљи ва пре не се на ин фор ма ци ја ка да 
је из го во ри мо? „I lo ve you” вр ло се раз
ли ку је од „I lo ve chic ken”. За ре чи по пут 
„lo ve” би тан je кон текст.

ре зул та ти ис тра жи ва ња вре де ли су за 
све про у ча ва не је зи ке (че шки, хо ланд
ски, ен гле ски, фран цу ски, ита ли јан
ски, пор ту гал ски, ру мун ски, шпан ски и 
швед ски), осим јед ног – не мач ког. „из
не на ди ло ме је да смо про на шли ефек те 
у то ли ко мно го је зи ка”, на гла ша ва пјан
та до зи. „Ми слио сам да би раз ли ке у 
мор фо ло ги ји или струк ту ри ре чи мо гле 
за то ми ти на ше ефек те у мно гим је зи ци
ма, али из гле да да то ни је слу чај.”

Због че га су ре чи ко је се нај че шће ко
ри сте крат ке?

На ла зи ис тра жи ва ња пру жа ју и по бољ
ша но об ја шње ње за што су нај че шће ко
ри шће не ре чи крат ке – за то што те же да 
бу ду пред ви дљи ве, што зна чи да мно ге 
крат ке ре чи, у про се ку, пре но се ре ла тив
но ма ло ин фор ма ци ја. од 100 нај фре
квент ни јих, мно ге су „функ ци о нал не ре
чи” (на при мер: „с(а)”, „од”, „пре ко”), чи ја 
је глав на свр ха да по ве зу ју ре чи. Са ме по 
се би, ове ре чи чи та те љу или слу ша те љу 
да ју ве о ма ма лу ко ли чи ну по да та ка.

ис тра жи ва чи су, та ко ђе, про на шли да 
се крат ке ре чи мо ра ју на ћи у па ро ви ма 
с дру гим по зна тим ре чи ма да би обра зо
ва ле кон текст и пре не ле ин фор ма ци ју. 
То је због то га што су че сто ре чи ко је се 
по ја вљу ју по сле до бро по зна тих ни зо ва 
дру гих ре чи нај пре дви дљи ви је и пре но се 
нај ма ње ин фор ма ци ја; на при мер, „пу
не ру ке по сла” пред ста вља до бро по зна ту 
се квен цу ре чи и пре но си ма ло ин фор ма
ци ја. Али ре чи ко је има ју ма ло ве зе с ре
чи ма ко је им прет хо де са др же ви ше ин
фор ма ци ја, на при мер, „пу не ру ке бла та”.

ис тра жи ва ње је от кри ло да љу ди оп
ште по мо ћу бар при бли жно оп ти мал ног 
ко да за зна че ње, за кљу чу је пјан та до зи. 
„лек си ко ни ни су про из вољ ни у сми слу 
да су пот пу но на су мич ни. На про тив, до
бро су струк ту ри ра ни за ко му ни ка ци ју, с 
об зи ром на обра сце ни зо ва ре чи ко је љу
ди ти пич но ко ри сте.”

про блем тра ди ци о нал ног ме то да ис
кљу чи вог по сма тра ња уче ста ло сти ре
чи у то ме је што об у хва та је ди но бро ја ње 
ре чи у изо ла ци ји, не раз ма тра ју ћи ре
дов ну за ви сност ме ђу ре чи ма.

Сте фан ву ка шинБранислав кнежевић
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проф. Др МоМЧило Б. ЂорЂЕвић 

Сре ди ном фе бру а ра 2007. нај ста ри
ји и нај у ти цај ни ји аме рич ки уни вер зи
тет, знан као Хар вард, пр ви пут у сво јој 
исто ри ји ста рој пре ко 370 го ди на, до
био је пред сед ни цу. То је би ла Дру гил
пин фа уст, про фе сор ка исто ри је. она 
је до шла на ме сто до та да шњег пред сед
ни ка, про фе со ра ло рен са Са мер са, ко
ме се на јед ном пре да ва њу ома кло да су 
же не ма ње па мет не и спо соб не од му
шка ра ца. у ства ри, хтео је ре ћи да се 
же не не мо гу ба ви ти на у ком 80 са ти не
дељ но, што се на Хар вар ду сма тра ме
ром за по сти за ње успе ха у ис тра жи ва
њу и у уче њу сту де на та.

по сле пре да ва ња, не гле да ју ћи ко је 
све на о ко ло, ци ти рао је ги ста ва ле Бо на 
(1841–1931), јед ног од оче ва со ци јал не 
пси хо ло ги је: „по сто је по је ди не ис так ну
те же не ко је по све му пре ва зи ла зе про
сеч ног му шкар ца, али оне су та ко нео
бич но рет ке, као што је рет ко и ро ђе ње 
не ког го ри ле с две гла ве.” Скра ће ни ци
тат из ву чен је из 130 го ди на ста рог ле 
Бо но вог трак та та „о же ни као та квој”. 
Све то би ло је по дру гљи во и да ле ко од 
ша ле, та ко да ни је ни ка кво чу до што је 
ша љив џи ја био при си љен да под не се 
остав ку.

Сме на на вр ху Хар вар да би ла је ло ша 
по углед ло рен са Са мер са, али за то до
бра по на ук, јер су се на мно жи ли про јек
ти ко ји ма се же ле ло утвр ди ти у че му се 
огле да ју раз ли ке из ме ђу му шког и жен
ског мо зга. 

Али кад год би се ту ма чи ли ре зул та ти 
ис тра жи ва ња, упли та ла би се по ли ти ка, 
тј. „по ли тич ка ко рект ност”, за ма гљу ју ћи 
пра во ста ње ства ри. ипак, у жи во ту на
ше вр сте, ко ја оп ста је раз мно жа ва ју ћи се 
сек су ал ним пу тем, све што се до га ђа на
о ко ло и ве ћи на со ци јал них ри ту а ла има 
раз ли чи то зна че ње, за ви сно од то га да 
ли их гле да те му шким или жен ским мо
згом. Да кле, раз ли ке по сто је. 

Све до по ја ве дру гог та ла са фе ми ни
зма у ра ним ше зде се тим про шлог ве ка, 
схва та ње да му шки мо зак функ ци о ни
ше ма ло или мно го бо ље од жен ског, пре 
све га за хва љу ју ћи бо љем ква ли те ту, би
ло је уоби ча је но, али увре дљи во за дру гу 
по ло ви ну ста нов ни штва, што је и до ве ло 
до бун та еман ци по ва них же на. Са вре
ме ни фе ми ни зам по зи ва се на ана то ме, 
не у ро ло ге, пси хо ло ге и здрав ра зум, ко
ји го во ре да су жен ски и му шки мо зак у 
ми са о ној сфе ри под јед на ко ефи ка сни, 

али у емо ци о нал ном сми слу функ ци о
ни шу дру га чи је, и то не са мо ка да су у 
пи та њу три ви јал не ства ри. Же не су ма
ње агре сив не и ис по ља ва ју тен ден ци ју 
ка кон сен зу су, ма њи су им так ми чар ски 
по ри ви, моћ их ма ње об у зи ма, ви ше су 

за са рад њу и ори јен ти са не су ка гру пи и 
за јед ни ци.

Са ма чи ње ни ца да се му шка рац ра ђа с 
два раз ли чи та пол на хро мо зо ма (X и Y), 
а же на с два иста, (X и Х) го во ри да су у 
пи та њу два по себ на ге не тич ка про јек та, 
из ко јих про ис ти чу мно ге спе ци фич не 
осо би не мо зга, па и не ке бо ле сти. За раз
ли ку од же на чи ја два ви тал на X хро мо
зо ма мо гу по мо ћи је дан дру гом за слу чај 
му та ци је и оште ће ња ге но ма, му шка рац 
не ма сво ју ко пи ју X хро мо зо ма и за то је 
но си лац ве ћи не ге не тич ких гре ша ка и 
не у ро ло шких про бле ма. 

Post mor tem 
Што се ти че ве ли чи на му шког и жен

ског ор га на за ми шље ње, одав но се зна 
да су при бли жне, као и ар хи тек ту ра и су
штин ске ак тив но сти, из у зи ма ју ћи хор
мон ске. Ма ка ко гле да ли, раз ли ке су 
упе ча тљи ве са мо у хи по та ла му су, тво ре
ви ни на дну мо зга ко ја ре гу ли ше глад, 
жеђ и сек су ал ни на гон. Све оста ло ско ро 
да је исто.

Али кад поч не ла бо ра то риј ско ис тра
жи ва ње, post mor tem или in vi vo, ви ди се 
да је хи по та ла мус са мо је дан део при че о 
му шкожен ским раз ли ка ма 

За по че так, жен ски мо зак лак ши је 10–
15 од сто од му шког, а и жен ска гла ва је 
у про се ку ма ња до три по сто.  кад се на
пра ви ко рек ци ја због ма ње гла ве, те жин
ска раз ли ка по ста је бе зна чај на. Мо жда на 
ко ра је на бо ра на (ви ју ге и жле бо ви) и из
но си огром них 2.500 ква драт них сан ти
ме та ра (40 са 62,5 сан ти ме та ра), упр кос 
ду жи ни мо зга од 16 и ши ри ни од 14 сан
ти ме та ра. раз ли ка у по вр ши ни мо зга из
но си пет про це на та у ко рист му шка ра ца.  

Му шкар ци има ју 6,5 пу та ви ше си
ве ма се (чи не је не у ро ни), али за то же
не има ју 10 пу та ви ше бе ле ма се, што 
је зна чај но за бр зи ну тран сми си је нер
вних по ру ка. Бе ла ма са, у су шти ни, са
сто ји се из нер вних сно по ва чи ја су 
влак на изо ло ва на ми је ли ном, ма сним 
омо та чем бе ле бо је.

про у ча ва ју ћи жен ске мо зго ве, Сан
дра ви тел сон, про фе сор ка пси хи ја три је 

у Ха мил то ну (ка на да), утвр ди ла је да су 
не у ро ни у си вој ма си мо зга же не гу сто 
зби је ни и да их по је ди ни ци си ве ма се 
има ви ше не го код му шка ра ца, на ро чи
то у не ким од шест сло је ва мо жда не ко
ре, од го вор них за при јем и сла ње не у
рон ских сиг на ла.

још 2001. го ди не Џил голд штајн и 
ње го ве ко ле ге са Хар вар да ме ри ли су и 
упо ре ђи ва ли 45 мо жда них ре ги о на ко
ји су за жи во та при па да ли здра вим му
шкар ци ма и же на ма. уста но ви ли су да 
су пред њи де ло ви че о них ре жње ва, у 

ко ји ма се ра ђа ју иде је, ре ша ва ју ди ле
ме, до но се од лу ке и по том спро во ди 
њи хо во из вр ше ње, про пор ци о нал но ве
ћи код же на не го код му шка ра ца.

Дру ге сту ди је по ка за ле су, пак, да је 
и хи по кам пус (при па да емо ци о нал
ном си сте му) не што ве ћи у же на. То 
је тво ре ви на ко ја нам по ма же да при
вре ме но (20–30 се кун ди) за пам ти мо, 
на при мер, сед мо ци фре ни те ле фон ски 
број ка ко би смо га за пи са ли (рад на ме
мо ри ја) или да би смо га ви ше стру ким 
по на вља њем трај но за др жа ли у гла ви 

(ду го роч на ме мо ри ја). осим то га, хи
по кам пус омо гу ћу је про стор ну ори јен
та ци ју. 

Че зне за ко ка и ном 
кре а тив ност се ве зу је за ре ла тив ну 

до ми на ци ју де сне хе мис фе ре, док је ле
ва укљу че на у раз вој је зи ка, ње го ву упо
тре бу, раз у ме ва ње и ло гич ку ана ли зу. 
уоп ште но узе то, ле ва хе мис фе ра до ми
нант на је у оба по ла, јер упра вља ња де
сном  ру ком (90 по сто слу ча је ва) и са

орган за мишљење
 ЊЕН и ЊЕгов

Тачно је да међу нобеловцима има само пет одсто жена, а 95 посто мушкараца, 
али такође је тачно да међу убицама има свега 11 постотака жена и 89 процената 

мушкараца. Сви они имају сличне, а не исте, мозгове и зато свет виде на различит начин. 
А где свака трећа високообразована да нађе образованог мужа?

Чар давања и узимања

►
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проф. Др ЗорАН рАДовАНовић

Да ле ке 1980. све ча но је об зна ње но да 
су ис ко ре ње не ве ли ке бо ги ње (ва ри о
ла), као пр ва за ра за ко ја је пре ста ла да 
по сто ји за хва љу ју ћи до бро осми шље
ним и ор га ни зо ва ним на по ри ма здрав
стве не слу жбе. ви ше од три де це ни је 
без ове мо ри је, јед не од нај о па сни јих у 
исто ри ји ци ви ли за ци је, учи ни ле су да 
она иш чи ли из ко лек тив ног се ћа ња, па 
је за пре па шће ње јав но сти би ло уто ли
ко ве ће ка да је не дав но, на по след њем 
са стан ку Свет ске здрав стве не скуп шти
не у Же не ви, нај жуч ни ја рас пра ва во
ђе на упра во о овој, ме ђу ла и ци ма за бо
ра вље ној бо ле сти.

Спор је на стао по во дом две ко лек ци је 
ви ру са ва ри о ле ко је Аме ри кан ци и ру си 
чу ва ју у сво јим спе ци ја ли зо ва ним ла бо
ра то ри ја ма у Атлан ти и Но во си бир ску. 
о суд би ни тих ви ру са ко пља се ло ме већ 
че тврт ве ка, а 1999. је ре ше но да се од лу
ка од ло жи до 2010. го ди не. Са да је гру па 
зе ма ља, на ини ци ја ти ву ира на, под се
ти ла да је рок дав но ис те као и зах те ва ла 
је ис пу ње ње обе ћа ња. Њи хо ви ар гу мен
ти су да, све док по сто је, кул ту ре ви ру
са мо гу да до спе ју у по гре шне ру ке. На
го ве ште не су и сум ње да, с јед не стра не, 
по сед ник тог по тен ци јал но моћ ног би
о ло шког оруж ја мо же јед ном да га се ла
ти, а да, с дру ге стра не, стал ну опа сност 
пред ста вља и ри зик од „бе жа ња” ви ру
са из ла бо ра то ри је услед не па жње (ви ди 
оквир).

Слич не стра хо ве има ју и при ста ли це 
су прот ног та бо ра, али на гла сак ста вља ју 
на од су ство га ран ци ја да ви рус већ ни је 
у не же ље ном по се ду – би ло што не ко ни
је по што вао пре у зе ту оба ве зу о ње го вом 
уни ште њу, би ло што је про швер цо ван из 
јед не од две ла бо ра то ри је, где се ле гал
но чу ва, до тр го ва ца би о ло шким оруж

јем. Сум ња пре све га па да на со вјет ске 
на уч ни ке ко ји су, у вре ме рас па да сво
је зе мље и оп ште бес па ри це, на чин пре
жи вља ва ња мо гли да ви де ти у про да ји 
оно га чи ме рас по ла жу – ра ди о ак тив ним 
ма те ри ја лом за пра вље ње „пр ља вих” 
бом би, по да ци ма о вој ним ба за ма, пла
но ви ма вој них ле те ли ца или опа сним 
ми кро ор га ни зми ма.

Зло на мер но ра се ја ва ње ви ру са ва ри
о ле обич но се, као иде ја, ве зу је за те ро
ри сте из не раз ви је ног све та. ло гич но 
раз ми шља ње ука зу је да би њи хов по тез 
имао ефе кат бу ме ран га, јер би се епи де
миј ски та лас пу ном сна гом пре лио у њи
хо ве зе мље, док би на ме ра ва ни ци ље ви 
би ли ма ње по го ђе ни због до бре раз ви је
но сти здрав стве не слу жбе, бр зог пре по
зна ва ња бо ле сти, бла го вре ме не изо ла
ци је обо ле лих итд.

ко, ме ђу тим, га ран ту је да ће се те ро
ри сти по на ша ти ра зум но?

Не из ве сност је учи ни ла да се је дан 
број аме рич ких вој ни ка и да нас вак
ци ни ше про тив ва ри о ле, а да Свет ска 
здрав стве на ор га ни за ци ја рас по ла же 
ре зер вом од 60 ми ли о на вак ци на, ко
ја у до глед но вре ме тре ба да се по ве ћа 
на 200 ми ли о на. исто вре ме но се ин тен
зив но из у ча ва ју осо би не и са ме бо ле сти 

и ње ног узроч ни ка. Мно ге тај не су већ 
раз ја шње не, па се по тре ба чу ва ња ви ру
са, с на уч не тач ке гле ди шта, мо же све сти 
на два прав ца ис тра жи ва ња: спра вља ње 
но вих вак ци на и от кри ва ње ефи ка сних 
ле ко ва. по ред то га, ко ри сно је, али не и 
нео п ход но, рас по ла га ти жи вим ви ру си
ма ра ди из у ча ва ња њи хо вог де ло ва ња на 
здра вље и ра ди ге нет ских ис тра жи ва ња.

вАк Ци НЕ:
Ен гле ског ле ка ра Едвар да Џе не ра про
сла ви ла је 1796. го ди не про ве ра још ра
ни је уоче ног за па жа ња да за ра за бе за зле

ним ви ру сом кра вљих бо ги ња шти ти од 
ва ри о ле. осмо го ди шњем Џеј мсу фип су, 
ко га је Џе нер вак ци ни сао (лат. vac ca = 
кра ва), ли це ни кад ни је по ста ло ро ха во, 
што је био уоби ча је ни траг пре ле жа них 
ве ли ких бо ги ња, па је Џе не ро ва ме то да 
по ста ла су ве ре но оруж је у бор би про тив 
ове бо ле сти и 181 го ди ну ка сни је до ве ла 
је до ње ног ис ко ре њи ва ња.

по прин ци пу „на љу ту ра ну љу та тра
ва”, спа се ни су ми ли о ни жи во та, али су 
хи ља де по ста ја ле жр тве те шких пост вак
ци нал них ре ак ци ја. оне су обич но по
га ђа ле од ра сле гра ђа не ко ји у ра ном де
тињ ству ни су при мар но вак ци ни са ни, а 
та кви да нас чи не огром ну ве ћи ну чо ве
чан ства. 

већ не ко ли ко го ди на екс пе ри мен ти ше 
се вак ци на ма ко је не са др же ви рус кра
вљих бо ги ња и не до во де до про ме на на 
ме сту уно са вак ци нал ног са др жа ја. Без 
ви дљи вих ре ак ци ја ко је би ука зи ва ле да 
је по стиг ну та за шти та, тј. да се вак ци на 
„при ми ла”, ви рус ве ли ких бо ги ња по ста
је нео п хо дан за до ка зи ва ње учин ка. На
рав но, за штит ни ефе кат по сти же се са
мо про тив кла сич них со је ва узроч ни ка 
бо ле сти, а не и про тив ла бо ра то риј ски 
ство ре них „на ка за” ко је је, из ме ном ге
нет ске струк ту ре, тзв. ре ком би нант ном 

тех ни ком, да нас мо гу ће ла ко про из ве
сти.

лЕ ко ви:
у вре ме на ше епи де ми је, 1972. го ди не, 
по сто јао је са мо је дан пре па рат (мар бо
ран) ко ји је де ло вао на ви рус ва ри о ле, и 
то је ди но ако се да пр вих да на на кон за
ра жа ва ња. До во дио је до ја ке муч ни не и 
там не обо је но сти мо кра ће, па су мно ги 
гра ђа ни по ка ран ти ни ма би ли на му ци 
да ли да га узи ма ју.

Тај пре па рат је на пу штен због сво јих 
ток сич них свој ста ва, та ко да још увек не 

Зар опет велике богиње?
више од три деценије без ове заразе, једне од најопаснијих у историји цивилизације, 

учиниле су да она ишчили из колективног сећања. Зашто је на последњем састанку Светске 
здравствене скупштине у Женеви заборављена болест изазвала најжучнију расправу?

►

по ЧЕ ТАк и крАј вЕ ли киХ Бо ги ЊА
пр ви траг о по сто ја њу бо ле сти фа ра он рам зес V, 1157. год. п. н. е.
крај лан ца пре но ше ња у Ср би ји 1930. годинe
по след ња епи де ми ја у Ср би ји 1972. го ди не 
крај лан ца пре но ше ња у све ту 1977. го ди не
по след ња бо ле сни ца у све ту 1978. го ди не
Зва нич но про гла ше но ис ко ре ње ње у све ту 1980. го ди не

др жи цен тре за го вор и раз у ме ва ње 
из го во ре ног). 

кли нич ка ис ку ства сте че на пра ће
њем опо рав ка осо ба на кон мо жда ног 
уда ра по ка зу ју да се кор ти кал на по
ља за лин гви стич ку об ра ду у же на про
сти ру пре ко обе хе мис фе ре, та ко да се 
оште ће не спо соб но сти схва та ња је зи
ка и ње го ве екс пре си је бр же по пра вља
ју. Због ве ће „лин гви стич ке” по вр ши не 
мо зга же не су ело квент ни је, го во ре ло
гич ни је и та лен то ва ни је су за од но се с 
јав но шћу. Мо дер ни фол клор твр ди да 
же не го во ре три пу та ви ше од му шка ра
ца. (Не ве руј те то ме: и му шкар ци и же
не че сто из го во ре по 16.000 ре чи днев
но – у про се ку.)

За раз ли ку од же на, код му шка ра ца 
до ми ни ра те ме ни део де сне хе мис фе
ре, ко ја је у жи во тињ ском све ту бит на 
за про стор ну ори јен та ци ју и за лак ше 
про на ла же ње хра не, док у мо дер ним 
за јед ни ца ма љу ди ма олак ша ва про јек
тант ске, кон струк тор ске и гра ди тељ
ске по сло ве. Због бо ље ори јен та ци је му
шкар ци су си гур ни ји во за чи од же на, 
на ро чи то при ве ћим бр зи на ма. 

ка да би се баш све зна ло о раз ли ка ма, 
он да би би ле об ја шње не и ви ше ве ков не 
ми сте ри је о раз ло зи ма скло но сти же на 
ка од ре ђе ним мен тал ним бо ле сти ма и 
рас ту ма чи ло би се због че га не ки ле ко ви 
има ју ма ње ефек та на жен ско те ло не го 
на му шко. 

Же не су два пу та че шће де пре сив не 
од му шка ра ца, а њи хов мо зак син те ти
зу је два пу та ма ње се ро то ни на – не у ро
тран сми те ра, чи ји не до ста так до во ди до 
де пре си је. Де ча ци су че шће од де вој чи
ца бо ле сни од аути зма, Ту ре то вог син
дро ма, дис лек си је, му ца ња, по ре ме ћа ја 
па жње и ра не ши зо фре ни је.

иако и му шки и жен ски мо зак во ли 
нар ко ти ке, раз ли ке ме ђу њи ма ви де се 

у на чи ну ко ри шће ња ко ка и на. Му шкар
ци два пу та че шће од же на по се жу за ко
ка и ном, али же не по ста ју нар ко ман ке 
мно го бр же и те же се ле че. Же не, ина че, 
твр де да де ло ва ње ко ка и на осе ћа ју нај
бо ље кад им је ни во естро ге на ви сок, а 
ни во про ге сте ро на ни зак. Због то га се 
да нас спро во ди ис тра жи ва ње из ко га би 
се мо гло ви де ти да ли за ви сни це од ко
ка и на мо гу би ти ле че не по ве ћа њем кон
цен тра ци је про ге сте ро на у кр ви.

На по след њој кон фе рен ци ји о раз ли
ка ма по на ша ња су прот них по ло ва (но

вем бар 2010), одр жа ној у Европ ској ла
бо ра то ри ји за мо ле ку лар ну би о ло ги ју 
у Хај дел бер гу, тан дем Џеј гид и Џу дит 
ра по порт, из Аме рич ког ин сти ту та за 
мен тал но здра вље у Бе те зди, ис та као је 
да нај ве ћи број раз ли ка про ис те клих из 
пол но сти до сти же, про цен ту ал но гле да
но, је два по ло ви ну вред но сти раз ли ке у 
ви си ни ме ђу по ло ви ма. Скло ност играч
ка ма ме ђу му шком и жен ском де цом 
раз ли ку је се оно ли ко ко ли ко и ви си на 
му шка ра ца и же на. по ља по на ша ња у 
ко ји ма су пол не раз ли ке бли зу по ло ви не 
ви син ске раз ли ке под ра зу ме ва ју агре си
ју, ем па ти ју, ис тра ја ва ње на соп стве ним 
убе ђе њи ма и спо соб ност мен тал не ро та
ци је не ког објек та.

из не та за па жа ња ауто ри су прет ход
но об ја ви ли у ча со пи су Ne u ron, све ска 
67, стр. 728.  На кон фе рен ци ји је обе ло
да ње но бр до до ка за из ко јих се ви ди да 
ми са о не и ли дер ске спо соб но сти не ма ју 
пол ну осно ву, већ, углав ном, за ви се од 
обра зо ва ња. Док је 1970. од нос сту де на
та и сту дент ки ња из но сио 1,6  у ко рист 
пр вих, да нас је 1,2 у ко рист дру гих, а ме
ђу ди пло ми ра ни ма до ла зе три сту дент
ки ње на две сту ден та.

где ће она тре ћа на ћи обра зо ва ног му
жа? Ниг де. Бо ри ће се за ме сто ди рек
тор ке.     •

(о ди ску си ји у Хај дел бер гу има ви
ше у The New Sci en tistу од 8. мар та 2011. 
стр 43).

Не у ро ни у си вој ма си 
мо зга же не гу сто зби је ни 
и да их по је ди ни ци си ве 
ма се има ви ше не го 
код му шка ра ца.

►
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Др ивАН НАСТовић

ве ћи на љу ди жи ви у за блу ди да су 
сно ви не што не ва жно и спо ред но у жи
во ту, ма да сва ки чо век са ња од ро ђе ња 
до смр ти, до би ја ју ћи че сто од сно ва ва
жне по ру ке и по у ке. Сно ви не ма ју са мо 
функ ци ју ле че ња, већ нас и под у ча ва
ју, упот пу њу ју, ин спи ри шу, ука зу ју нам 
где гре ши мо и где смо не при ла го ђе ни и, 
ко нач но, да ју нам од го во ре на пи та ња и 
ре ше ње за про бле ме са ко ји ма све стан 
део лич но сти не мо же да иза ђе на крај, 
по што свест ни ка да не ви ди це ли ну.

ис тра жи ва њем пси хо ло ги је сно ва, 
пре ма ре чи ма кар ла гу ста ва јун га, не 
су да ра мо се са мо с нај у да ље ни јим и нај
ду бљим пси хо ло шким, већ и фи ло зоф
ским, па и ре ли гиј ским про бле ми ма, чи
јем је раз у ме ва њу упра во фе но мен сна 
пру жио од лу чу ју ћи до при нос, бу ду ћи да 
нам сно ви омо гу ћа ва ју да от кри је мо тај
не ко је се на ла зе с оне стра не све сти, од
но сно у не све сном де лу на ше лич но сти.

ве ли ки зна чај ко ји је ла за ко стић 
при да вао сно ви ма про ис ти че, из ме
ђу оста лог, из ње го вог ста ва да онај ко 
не са ња или, тач ни је, ко не пам ти сво је 
сно ве, ни ка да не мо же би ти пе сник, ни
ти умет ник, по што су за ње га ства ра ње 
и сно ви пред ста вља ли не де љи ву це ли
ну. кре а ти ван про цес при на стан ку књи
жев ног де ла сли чан је кре а тив ном про
це су при на стан ку сно ва. 

при жељ ки вао смрт
Днев ник сно ва ла зе ко сти ћа са др жи 32 

сна, ко ји су за ње га би ли од не про це њи
вог пси хо ло шког, чак жи вот ног зна ча ја, 
бу ду ћи да је у тим сно ви ма ус пео да ис ка
же све оно што ни ко ме, осим се би са мом, 

ни је ни хтео, ни смео, ни мо гао ре ћи. 
уоста лом, то ни ко не би ни раз у мео, а да 
му при то ме не при ле пи ети ке ту ду шев но 
бо ле сне осо бе, као што су то чи ни ли не ки 
на ши пси хи ја три, ко ји не раз у ме ју сно ве 
и не зна ју да их ту ма че, а ба ви ли су се ви
ше пси хи ја триј ском ана ли зом ла зе ко
сти ћа не го ствар ном пси хо ло шком ана
ли зом ње го вог де ла и ње го ве лич но сти.

Та ко у јед ном свом ра ду вла де та је ро
тић твр ди да је ла за ко стић „по вре ме но, 
рет ко и сва ка ко крат ко трај но за па дао у 
пси хо тич на ста ња”, ма да за ову про из вољ
ну тврд њу не ма по кри ћа ни у струк ту ри 

и ди на ми ци лич но сти ла зе ко сти ћа, ни у 
ње го вом функ ци о ни са њу, ни у де лу.

у сво јим успо ме на ма ра ди во је Си мо
но вић, при ја тељ и лич ни ле кар ла зе 
ко сти ћа, ко ји је и спа лио нај ве ћи део 
ње го вог Днев ни ка сно ва, ка же: „по што 
сит ни це тих при ви ђе ња (од но сно сно
ва) не спа да ју у књи жев ност, ја сам све 
те сно хва ти це уни штио, да не би ко год о 
то ме још рас пра ву пи сао”, а ко ја би ла зу 
ко сти ћа мо гла оцр ни ти.

по сле го то во јед ног сто ле ћа, у окви
ру мо је мо но гра фи је Ани ма ла зе ко

сти ћа осва ну ла је рас пра ва ко ја је ја
сно по ка за ла и до ка за ла да је ње гов 
страх био нео прав дан и нео сно ван, бу
ду ћи да је она ла зу ко сти ћа учи ни ла 
још све тли јим, ду бљим и ве ћим, али и 
мно го схва тљи ви јим и при хва тљи ви
јим не го ра ни је.

За то ћу у нај кра ћим цр та ма из ло жи ти 
ре зул та те до ко јих сам до шао ана ли зи
ра ју ћи 32 сна ла зе ко сти ћа, из ње го вог 
Днев ни ка сно ва. ови сно ви нам го во ре:

1. Да Днев ник сно ва и пе сма San ta 
Ma ria del la Sa lu te гра де јед ну ду

бин скоп си хо ло шку це ли ну, јер су сно ви 
са чу ва ни у Днев ни ку за пра во енер гет ско 
и кре а тив но је згро ове пе сме, а по себ но 
17. сан ко ји пред ста вља крун ски сан це ле 
се ри је и има сре ди шњи зна чај за раз у ме
ва ње пе сме San ta Ma ria del la Sa lu te.

2. Да ни је са мо ла за ко стић био за
љу бљен у лен ку Дун ђер ски, већ и 

да је она би ла за љу бље на у ње га.

3. Да ни је са свим ис кљу че на мо гућ
ност да је лен ка Дун ђер ски из вр

Тајни снови лазе костића
велики значај који је славни поета придавао сновима проистиче, између осталог, 

из његовог става да онај ко не сања или, тачније, ко не памти своје снове, никада не може 
бити песник, нити уметник, пошто су за њега стварање и снови представљали недељиву 

целину. Зашто је утекао од ленке Дунђерски, своје највеће љубави?

►

по сто ји ни је дан зва нич но ре ги стро ва ни 
лек за ва ри о лу. Не ко ли ко њих се сма тра 
обе ћа ва ју ћим кан ди да ти ма, па се да ју и 
у слу ча ју ком пли ка ци ја на кон вак ци на
ци је, ка да се ви рус кра вљих бо ги ња ра
се је по ор га ни зму при ма о ца. Ме ђу тим, 
за зва нич но одо бра ва ње њи хо ве при ме
не у прак си нео п ход но је при су ство ви
ру са ва ри о ле. по треб но их је про ве ри
ти, и то на раз ли чи тим со је ви ма ви ру са, 
а по жељ но је рас по ла га ти и ал тер на тив
ним пре па ра ти ма за слу чај да ви ру си на 
по сто је ће раз ви ју от пор ност.

ви ру Си:
ле ка ре, по себ но ин фек то ло ге, ис ко ре њи
ва ње ва ри о ле оста ви ло је без од го во ра на 
не ко ли ко, на уч но гле да но, ва жних пи та
ња. За го не тан је ме ха ни зам на стан ка те
шког, тзв. хе мо ра гиј ског об ли ка ва ри о ле. 
Да ли је реч о згру ша ва њу кр ви у крв ним 
су до ви ма и за што до то га до ла зи?

Ако се по твр ди да је ре зул тат иму
не ре ак ци је, тзв. ци то кин ске ка ска де, 
тра га ње за ефи ка сним ле че њем би ло 
би олак ша но. Нео бја шњи ва је и ви со ка 
смрт ност за ра же них труд ни ца. Ни јед на 
тре ћи на њих не пре жи ви ва ри о лу, а тек 
сва ка пе та за др жи плод. До бро је по зна
то да је от пор ност њи хо вог ор га ни зма 
про ла зно сма ње на (пре вас ход но због 
сма ње ња бро ја бе лих крв них зр на ца ко
ји при па да ју две ма вр ста ма тзв. Т ло зе), 
али је не из ве сно да ли тај траг тре ба сле
ди ти у ле че њу.

Не ја сан је и на ста нак сле пи ла ко је је 
у зе мља ма у раз во ју оста ја ло као по сле
ди ца ва ри о ле код, от при ли ке, сва ког 14. 
бо ле сни ка. Да ли је, ре ци мо, фи лип ви
шњић осле пео за то што је имао по чет ни 
тра хом, ко ји је ен дем ски по сто јао у Ср
би ји го ди на ма на кон Дру гог свет ског ра
та или је као де те био жр тва про те ин ске 
не у хра ње но сти?

оба та ста ња ста ти стич ки су по ве за на 
са сле пи лом на кон ва ри о ле, али је за до
ка зи ва ње узроч но сти по треб но по сма
тра ти но ве бо ле сни ке. Ма да су сва та пи
та ња на уч но вр ло за ни мљи ва, ин те рес је 
чо ве чан ства да за у век оста ну без од го во
ра, тј. да се ва ри о ла ни ка да не вра ти.

гЕ НЕ Ти кА:
Са сво јих 250 ми кро на, узроч ник ва ри о
ле спа да ме ђу нај ве ће ви ру се и ма ни пу
ли са ње ње го вом на след ном струк ту ром 
ни је ви ше иза зов за ис ку сне ис тра жи
ва че. ре до след струк тур них еле ме на та, 
ами но ки се ли на, у ге но му овог ви ру са 
до бро је по знат, па је мо гу ће „скло пи ти 
га из де ло ва”, тј. по дра жа ва ти Ство ри
те ља.

Жив ви рус би био по тре бан са мо за 
тзв. функ ци о нал на екс пе ри мен ти са ња у 
ње го вом ге но му, али не ма ар гу мен та да 
би то био до во љан раз лог за ње го во чу
ва ње.

* * *

вра ти мо се не дав ној по ле ми ци у Же
не ви. На су прот гру пи зе ма ља пред во ђе
них ира ном, ко ја се за ла га ла за свет без 
ви ру са ве ли ких бо ги ња, Аме ри кан ци и 
ру си, у не та ко че стој при ли ци да има
ју по ду да ран ин те рес, ин си сти ра ли су на 

од ла га њу рас пра ве за пет го ди на. у ка
сно ве че по след њег да на за се да ња, ка да 
су уче сни ци већ би ли су о че ни са от ка зи
ва њем сво јих ави он ских ле то ва, ком про
мис је на ђен у до го во ру да се на до но ше
ње од лу ке че ка још „са мо” три го ди не.

Тре ба се на да ти да ни ко не ће за жа ли
ти због тог од ла га ња.     •

ва ри о ли за ци ја
Због не из ве сног ис хо да и про стор не и 

вре мен ске нео гра ни че но сти (сма тра се 
да је би ла при сут на, бар, осам ми ле ни ју ма 
пре не го што је на еги пат ским му ми ја ма 
оста ви ла не сум њив траг), ва ри о ла је ути
ца ла на раз вој ци ви ли за ци је ви ше од би ло 
ко је дру ге бо ле сти. опу сто ши ла је рим ско 
цар ство ве ли ком епи де ми јом по чет ком 2. 
ве ка н. е. и до при не ла ње го вом па ду, а на
кон што су је шпан ски осва ја чи до не ли у 
Но ви свет, још по ра зни ји ефе кат има ла је 
на кул ту ре ин ка и Ма ја.

Са мо то ком 18. ве ка, на чи јем кра ју 
је Џе нер по пу ла ри сао вак ци на ци ју, ко
шта ла је жи во та пет европ ских вла да ра. 
Мно ге кру ни са не гла ве тог до ба (аустриј
ска Ма ри ја Те ре зи ја, ру ска ка та ри на ве
ли ка, пру ски фри дрих Дру ги, фран цу ски 
луј Ше сна е сти) у оча ју су при бе гле тзв. 
ва ри о ли за ци ји. реч је утр ља ва њу у ко
жу са су ше них кра ста бо ле сни ка с ла ком 

кли нич ком сли ком у на ди да ће и при ма
лац про ћи с бла гим об ли ком ин фек ци је. 

Тај ри скан тан по сту пак за вр ша вао се 
фа тал но за, от при ли ке, сва ког пе де се тог 
„па ци јен та”, али је пред ста вљао спа со
но сно ре ше ње у по ре ђе њу са 1020 пу та 
ви шом смрт но шћу на кон спон та ног за ра
жа ва ња.

Слу чај го спо ђе 
Џе нет пар кер
по сле обо ле ва ња 26го ди шњег со мал

ског ку ва ра, 26. ок то бра 1977. го ди не, за
вр шен је ми ле ни јум ски ци клус пре но ше ња 
ви ру са ва ри о ле с чо ве ка на чо ве ка. На гра
да Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је од 
10.000 до ла ра, рас пи са на за гра ђа ни на 
ко ји при ја ви нов слу чај за ра жа ва ња, оста
ла је не ис пла ће на.

Ме ђу тим, го ди ну да на ка сни је ти пич ну 
кли нич ку сли ку ва ри о ле.

►

прЕглЕД БАкТЕријСкиХ ЗАрАЗА

Бактеријски менингитис очне заразе

Синузитис

гастритис

Тровање храном

Заразе мокраћних путева
преношење полних 
болести

горњи дисајни 
путеви

упала средњег уха

Запалење плућа

кожне заразе

пе сма San ta 
Ma ria del la Sa lu te 
пред ста вља 
мај стор ско де ло 
не са мо са 
умет нич ког, већ 
и са пси хо ло шког 
ста но ви шта.
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у пр о шлом бро ју НиТa по бро ја на су 
де ла за ко је су дру ги до би ли Но бе ло ву 
на гра ду, иако их је Ни ко ла Те сла ра ни
је за ми слио и опи сао. На гра ђен је, чак, 
гу љер мо Мар ко ни за де ло ко је је ка
сни је, суд ским пу тем, при пи са но „лич
ком ге ни ју”.

Ма ло је, ме ђу тим, по зна то да је аген
ци ја рој терс об ја ви ла од лу ку Но бе ло
вог ко ми те та да се ве ли кан срп ског ро
да 1915, ипак, на ђе ме ђу до бит ни ци ма. 
Шта се по том до го ди ло? 

Ше стог но вем бра „Њу јорк тајмс” је, 
на осно ву из ве шта ја аген ци је рој терс из 
лон до на, об ја вио да ће Но бе ло ву на гра
ду за фи зи ку те го ди не по де ли ти Ни ко ла 
Те сла и То мас Еди сон. Сле де ћег да на се 
по ја вио раз го вор с на шим на уч ни ком, 
у ко ме он на во ди да још ни је зва нич но 
оба ве штен. исту вест су пре не ли и „ли
че ра ри дај џест” и „илек три кал ворлд”.

Ме ђу тим, 14. но вем бра рој терс је, без 
ика квог об ја шње ња, обе ло да нио оба ве
ште ње Но бе ло вог ко ми те та по ко ме се 
Но бе ло ва на гра да до де љу је оцу и си ну, 
ви ли ја му Хен ри ју Бра гу и ло рен су Бра
гу. Но бе ло ва фон да ци ја је од би ла да пру
жи раз ло ге за про ме ну од лу ке, али та ко
ђе ни је од ба ци ла гла си не да је Ни ко ла 
Те сла од био да по де ли на гра ду са То ма
сом Еди со ном.

Мно го го ди на ка сни је, при ја тељ и би
о граф ке нет Сви зи, по твр дио је да се 
баш та ко до го ди ло ка да је Ни ко ла Те
сла са знао да од лич је тре ба да по де ли 
са То ма сом Еди со ном. Ме ђу соб на не тр
пе љи вост би ла је сви ма по зна та, а кул
ми ни ра ла је у та ко зва ном ра ту стру ја, 
што под у пи ре тврд њу ке не та Сви зи ја. 
За ни мљи во је да је гу љер мо Мар ко ни 
на гра ђен 1909. го ди не – за про на ла зак 
ра ди ја! упр кос чи ње ни ци да је над ле жан 
аме рич ки суд 1943. па тент на пра ва до
де лио на шем слав ном ве ли ка ну, Но бе ло
ва фон да ци ја ни ка да ни је пре и спи та ла 
сво ју пр во бит ну од лу ку. 

Нео бич но је да је То мас Еди сон, не ко
ли ко го ди на по сле „ра та стру ја”, па тен
ти рао „елек трич ну сто ли цу”, за сно ва ну 
на па тен ту Ни ко ле Те сле за на из ме нич
ну стру ју и изум про дао та да чу ве ном за
тво ру „Синг синг”!

ши ла са мо у би ство, што про ис ти че из 
не ко ли ко на зна ка у сно ви ма 12 и 25, 
укљу чу ју ћи и два сти ха из пе сме San ta 
Ma ria del la Sa lu te, у ко ји ма пе сник екс
пли цит но ка же: „уте кох му дро од сре ће 
луд/ уте кох од ње – а она сви сну”. То ме 
у при лог иде и по да так да не са мо што 
ни је оста ла ни ка ква ме ди цин ска до ку
мен та ци ја из ко је би се мо гло са зна ти од 
че га је лен ка умр ла, већ ни је са чу ва но 
ни јед но ње но пи смо или раз глед ни ца.

4. Да је ла за ко стић не са мо по што
вао, већ и во лео сво ју су пру гу ју ли

ја ну па ла нач ки, ту, ка ко сам ка же „нај бо
љу же ну на све ту”, чи јим од ла ском ви ше 
ни је имао раз ло га да ље да жи ви. оту да је 
не при хва тљи во јед но стра но и ис кљу чи во 
ми шље ње Ми ла на ка ша ни на ко ји је не
пра вед но, с ни по да шта ва њем, гле дао на 
ју ли ја ну па ла нач ки, па ка же да је  ла за 
ко стић „на чи нио не сре ћан ко рак” ка да 
се оже нио њо ме, ко ја „на очу ва ним фо то
гра фи ја ма не из гле да ни на ро чи то ин те
ли гент на ни при влач на. у ње ном ли ку и 
др жа њу има не чег тра ги ко мич ног”.

у ова квим јед но стра ним и су бјек тив
ним ква ли фи ка ци ја ма за бо ра вља се на 
чи ње ни цу на ко ју нас упо зо ра ва иво 
Ан дрић да „има же на ко је су не у глед не 
и опо ре на очи, као се о ски хле бац, али 
кри ју у се би ве ли ку и здра ву сласт за 
оно га ко се не да збу ни ти спо ља шно шћу, 
не го гле да и осе ћа ду бље  и ствар ни је”.

и упра во тим и та квим очи ма гле дао 
је ла за ко стић ју ли ја ну па ла нач ки, и та
ква је она би ла, ко ја му је сво јом не па
тво ре ном ма те рин ском до бро том и пле
ме ни то шћу омо гу ћи ла да по ред ње и са 
њом про ве де че тр на ест го ди на мир ног и 
ла год ног жи во та.

5. Да у сно ви ма  ла зе ко сти ћа не ма 
еле ме на та ко ји би ука зи ва ли на 

при су ство хо мо сек су ал но ори јен ти са ног 
ли би да, ни ин це сту о зне на кло но сти пре
ма лен ки Дун ђер ски, ка ко је то у јед ном 
свом ра ду твр дио во јин Ма тић.

6. Да је лен ки на мај ка, за раз ли ку од 
свог су пру га, има ла раз у ме ва ње за 

од нос ла зе ко сти ћа и сво је ћер ке, а да 
је отац био тај ко ји је „ста вљао пре пре ке 
ње ној во љи”. За то ни је ис кљу че но да се, 
упра во, отац про ти вио лен ки ној же љи 
да се уда за ла зу ко сти ћа, иако је пре ма 
ње му га јио сим па ти је и на не ки на чин 
му био ме це на.

7. Да је код ла зе ко сти ћа био ве о ма 
из ра жен ком плекс го ди на ко ји је он, 

на ни воу све сти, ко ри стио као оправ да
ње да „утек не му дро” од лен ке, ма да њој, 
као што је по зна то, ни је сме та ла ве ли
ка раз ли ка у го ди на ма, што је ве ро ват
но би ло усло вље но и ње ном ја сно из ра
же ном ве за но шћу за оца ко ји се, та ко ђе, 
звао ла за и чи ја је она би ла љу би ми ца и 
ме зи ми ца.

8. Да се ла за ко стић ни је пла шио 
смр ти, већ ју је, на про тив, при

жељ ки вао. За ње га смрт ни је зна чи ла 
крај, већ је дан но ви по че так, по нов но ра
ђа ње у сми слу спа ја ња са сво јом мр твом 
Ани мом, лен ком Дун ђер ски, што ћу 
уско ро и по ка за ти на при ме ру јед ног ње
го вог сна.

9. Да це лу се ри ју сно ва ла зе ко сти ћа 
тре ба схва ти ти као јед ну сми сле

ну ди на мич ку це ли ну, јер је ње го ва оп
сед ну тост лен ком би ла то ли ко сна жна 
да су чак и сно ви ко ји су го во ри ли о дру
гим лич но сти ма, као на при мер: ју ли ја
ни па ла нач ки, ње го вом уја ку, лен ки ном 
оцу и мај ци, Си ми Ма та ву љу и ра ди во
ју Си мо но ви ћу, ди рект но или ин ди рект
но би ли ве за ни за лен ку и за ње гов стра
ствен од нос пре ма њој.

Нај сил ни ја пе сма
ово исто ва жи и за пе сму San ta Ma

ria del la Sa lu te у ко јој је свих че тр на ест 
стро фа ди рект но или ин ди рект но ве за но 
за лен ку Дун ђер ски, што је пси хо ло шки 
схва тљи во ка да зна мо да је та пе сма, као 
што је већ ре че но, про ис те кла из ње го
вог Днев ни ка сно ва, а што ва жи чак и за 
пр ве че ти ри стро фе ко је при вид но не
ма ју ве зе са лен ком, а чи ја нам ду бља 
ана ли за от кри ва да је у њи ма из ра же
на ње го во осе ћа ње кри ви це и за гре хо ве 
пре ма лен ки Дун ђер ски.

Све ово ука зу је на не про це њи ви зна
чај Днев ни ка сно ва ла зе ко сти ћа, јер нам 
ње го ви сно ви омо гу ћу ју не са мо да бо
ље раз у ме мо лич ност, већ и де ло ла зе 
ко сти ћа, а по себ но ње го ву пе сму San
ta Ma ria del la Sa lu te, и да бо ље раз у ме мо 
ње гов од нос пре ма лен ки Дун ђер ски и 
ју ли ја ни па ла нач ки, тим две ма нај зна
чај ни јим же на ма у ње го вом жи во ту.

оту да је не схва тљи во и ду бин скопси
хо ло шки не при хва тљи во ми шље ње вла
де те је ро ти ћа ко ји твр ди „да су ти сно ви 
шти ти ли ла зу од пси хо зе”(!?), схи зо
фре ни је, као и ње го ва пе сма San ta Ma ria 
del la Sa lu te, при че му пот пу но за не ма
ру је чи ње ни цу да су упра во сно ви би ли 
кре а тив но и енер гет ско је згро ње го вог 
ства ра ла штва, а по себ но ње го ве ан то ло
гиј ске „пе сме над пе сма ма”, за ко ју иси
до ра Се ку лић ка же да је „нај сил ни ја пе
сма срп ске књи жев но сти”, а Ста ни слав 
ви на вер је сма тра за „јед ну од нај леп
ших у свет ској књи жев но сти”.

по твр ду за ово смо до би ли и ана ли
зом те пе сме у све тлу јун го ве ана ли тич
ке пси хо ло ги је, ко ја је по ка за ла и до
ка за ла, као што се мо же ви де ти из мо је 
мо но гра фи је, да се ра ди о ар хе тип ској 
пе сми par ex cel lenc, чи је се из во ри ште 
на ла зи ду бо ко скри ве но у Днев ни ку сно
ва ла зе ко сти ћа. Та пе сма пред ста вља 
мај стор ско де ло не са мо са умет нич ког, 
већ и са пси хо ло шког, тач ни је ду бин
скоп си хо ло шког ста но ви шта.    •

ТЕСлА (Ни)јЕ
оДБио НоБЕлА

Шестог новембра „Њујорк тајмс” је, на основу извештаја агенције ројтерс 
из лондона, објавио да ће награду за физику те године поделити Никола Тесла 

и Томас Едисон. Следећег дана се појавио разговор с нашим научником

Но бе лов ко ми тет ни је и је ди на ин сти
ту ци ја у све ту ко ја сми шље но за не ма
ру је до при нос Ни ко ле Те сле на у ци. по
сто је ми шље ња да је Смит со ни јен 
ин сти тут за на у ку јед на од 
та квих ор га ни за ци ја. 
по не ким аме рич
ким ауто ри ма, ку
сто си му зе ја, у су
шти ни, све за слу ге 
за на ста нак свет
ског елек тро си сте
ма при пи су ју То ма
су Еди со ну, као што 
Мар ко ни ју при пи су
ју про на ла зак ра ди ја.

у пи та њу је очи
глед но из вр та ње исто
риј ских чи ње ни ца. 
Мно ги по се ти о ци су про
те сто ва ли про тив ова квог 
скр на вље ња исти не. у ин
тер вјуу да том аме рич ком 
не дељ ни ку, је дан од ди рек
то ра, Бер нард фин, мо
рао је и сам да од го
во ри на та кве 
оп ту жбе: 

„по зна јем јед ног од њих, Џо на ваг не
ра, учи те ља из Ми чи ге на ко ји је по сти
гао из ван ре дан успех у по пу ла ри за ци ји 

Те сли ног де ла код сво јих сту
де на та. пре не ко ли ко го ди

на, отац јед ног од сту де
на та је из ва јао Те сли ну 
би сту ко ју је шко ла по
ну ди ла Смит со ни је ну 
као стал ни екс по нат. 
На не сре ћу, део на ше 
по ли ти ке је да се из

ла жу са мо би сте са
чи ње не за жи во та 
на уч ни ка.”

у ме ђу вре ме ну су 
ко пи је би сте ко је је 

ура дио ваг нер по ста
вље не у ње го вој шко ли 

и на не ко ли ко дру гих 
ме ста у Аме ри ци. 

ваг нер има свој 
вебсајт на ко ме 
на ста вља да про

мо ви ше иде
ју о би сти. 

он ин

си сти ра да из ло жи мо ви ше ма те ри ја ла о 
Те сли и оп ту жу је нас да Те слу за не ма ру
је мо (обич но у ко рист Еди со на) у на шој 
са да шњој по став ци. 

исти на је да ми већ ви ше го ди на пла
ни ра мо јед ну но ву по став ку о Те сли. 
Бу ду ћи да нам за то не до ста ју од го ва
ра ју ћи објек ти, тра жи ли смо по моћ Те
сли ног му зе ја у Бе о гра ду и за по че ли 
раз го во ре о јед ном за јед нич ком по ду
хва ту да би Те сла био до стој но пред
ста вљен у Смит со ни је ну. Не ко вре ме, 
због си ту а ци је у та да шњој ју го сла ви
ји, са рад ња је би ла пре ки ну та, али са
да по но во ра ди мо на то ме и већ смо у 
по од ма клим до го во ри ма са са да шњим 
ди рек то ром му зе ја, го спо ди ном вла ди
ми ром је лен ко ви ћем. 

ваг нер по гре шно ту ма чи и јед ну на шу 
из ло жбу по све ће ну Еди со ну. он, на и
ме, про пу шта да на ве де да смо та да ја сно 
при ка за ли да је про у ча ва ње му ња има
ло пре су дан ути цај на на ста нак ве ли ких 
елек тра на, као што је она на Ни ја га ри. 
На из ло жби се на ла зи ла и јед на пло чи
ца са ге не ра то ра на ко јој се на во ди (као 
и на свим дру гим ге не ра то ри ма на Ни ја
га ри) име про на ла за ча, Ни ко ле Те сле, и 
по че так ра да елек тра не. овај при каз, са 
опи сом Те сли ног до при но са, мо же се ви
де ти на на шем сај ту: http://americanhis
tory.si.edu/lighting.

у по себ ној по став ци, под на зи вом 
„До ба ин фор ма ци ја”, Те сла се на ла зи за
јед но са Мар ко ни јем, Де фо ре стом и 
дру ги ма.    •

Но вак Ђоковић: 
ко га је убио?
Но вак Ђо ко вић, пр ви ре кет све та, уме да 

се ра ду је ка да до би ја ме че ве и да ту гу је ка
да их гу би, али по све му дру гом ни је ти пи чан 
те ни сер – чи та књи ге, во ли опе ру и на свом 
бло гу се за ба вља ша ла ма на свој и туђ ра чун. 

ка да по ђе на но ви тур нир, ме ђу ре ке ти
ма су увек и дватри књи жев на де ла ко ја ће 
чи та ти у па у за ма из ме ђу ме че ва. Ни су то 
кри ми ћи и љу би ћи за пу ко опу шта ње, већ 
шти во ко је ће му по мо ћу да при тег не не ке 

дру ге жи це, ка квих не ма на свом ре ке ту. 
Та ко је ра но от крио Ни ко лу Те слу и на сво
је вр стан на чин га пре тво рио у свог стал ног 
при ја те ља и са бе сед ни ка.

Да ли се и ових да на дру же? у не дав ном 
ин тер вјуу „Сан ди тај мсу” наш те ни сер је то 
по ме нуо:

„Тре нут но чи там јед ну ве ли ку књи гу о 
Ни ко ли Те сли – чо ве ку ко ји је пре сто го
ди на про на шао све што је ва жно у обла сти 
елек три ци те та. отро ван је”, ка же Но ле, „у 
Аме ри ци, у Чи ка гу, у хо тел ској со би. Био 
је бли зу да до вр ши про је кат, јед ног од нај
моћ ни јих оруж ја у исто ри ји ци ви ли за ци је, а 

они су га пред у хи три ли, отро ва ли и од не ли 
сва до ку мен та. и данда нас се овај до га ђај 
скри ва, као ствар од по себ ног ин те ре са за 
без бед ност зе мље.”  

„Те сла?”
„Да, Никола Тесла. Наш на ци о нал ни 

аеро дром у Бе о гра ду до био је име по ње му; 
он је наш нај по што ва ни ји чо век у исто ри ји, 
али је жи вео и ра дио у Аме ри ци. Тих да на 
је та ко ђе био бли зу про на ла ска бе жич ног 
пре но са енер ги је, ипак, ма ло љу ди зна ко је 
био Те сла. упра во сам по чео да чи там књи
гу и тек ула зим у чи та ву при чу. За и ста ме 
ин те ре су је ко га је убио и за што.”

Новица коцић

►
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проф. Др ДрАгоСлАв СТоиљковић

ру ђер Бо шко вић (1711–1787) 1758. 
го ди не је об ја вио сво је жи вот но де ло 
„Те о ри ја при род не фи ло зо фи је све де на 
на је дан је ди ни за кон си ла ко је по сто је 
у при ро ди”. из у ча ва ла се у обра зов ним 
уста но ва ма ши ром све та у 18, 19. и на 
по чет ку 20. ве ка. има ла је мно го при
ста ли ца и след бе ни ка.

А он да је све утих ну ло. Мук. Ни ко ни 
да је по ме не.

На у ка је круп ним ко ра ци ма на пре до
ва ла. у 20. сто ле ћу се чо век се ви нуо у 
све мир, сле тео је на Ме сец. За ви рио је у 
ла ви рин те ато ма и ће лиј ског про стран
ства. уочио је и спо знао ва жност ДНк.

А он да је, као фе никс из пе пе ла, вас кр
сну ла Бо шко ви ће ва те о ри ја. Мно ги го
ро ста си са вре ме не на у ке су на бу њи шту 
исто ри је на у ке за па зи ли тај дра гуљ. Те
о ри ја је има ла ве ли ки ути цај на сле де ће 
ге не ра ци је фи зи ча ра и по пло ча ла пут 
да љем раз во ју (Бор, 1958). по јам по ља 
си ле ко ји је он опи сао од и грао је од лу
чу ју ћу уло гу у раз вит ку фи зи ке, а са ма 
те о ри ја по ста ла је кључ за раз у ме ва ње 
струк ту ре ма те ри је (Хај зен берг, 1958). 
То је кључ за це ло куп ну са вре ме ну фи
зи ку (ледермeн, 1993). Бо шко ви ће ва 
фи ло зо фи ја по ста ће фи ло зо фи ја 21. ве ка 
(Хе ри сман).

упр кос то ме, она се да нас не из у ча ва 
у шко ла ма и на фа кул те ти ма. Сем рет
ких по је ди на ца, чак и ви со ко о бра зо ва ни 
љу ди ни шта не зна ју о ру ђе ру Бо шко ви
ћу: ко је био, ка да је жи вео, чи ме се ба
вио, по че му је за слу жан да мно ге ули це, 

на уч не и обра зов не уста но ве, па и је дан 
кра тер на Ме се цу но си ње го во име?

А спи сак до стиг ну ћа и до при но са – у 
фи ло зо фи ји, астро но ми ји, ма те ма ти ци, 
фи зи ци, гра ђе вин ском и хи дро ин же
њер ству, па и у пе сни штву – при лич но је 
ду га чак. За са да ће мо се огра ни чи ти са
мо на пу то ка зе ка са вре ме ном схва та њу 
струк ту ре ма те ри је.

и лАјБ НиЦ и ЊуТН: ру ђер Бо шко вић 
при хва та прет по став ку гот фри да вил
хел ма лајб ни ца да су основ ни еле мен
ти ма те ри је си ћу шни као тач ке, ко је су 
не де љи ве и не ма ју ве ли чи ну. од иса ка 
Њут на пре у зи ма да из ме ђу ових та ча ка 
по сто је си ле. из то га је про ис те као за
кљу чак: си ле мо гу би ти при влач не или 
од бој не, а сме њу ју се за ви сно од ра сто ја
ња из ме ђу та ча ка.

Спа ја њем та ча ка по ста ју сло же ни је че
сти це пр вог ре да, спа ја њем ових на ста
ју че сти це дру гог, па за тим тре ћег ре да... 
За тим на ста ју ато ми, мо ле ку ли, ни зо ви 
ато ма и ви ши ни вои у струк ту ри ма те
ри је. Сма тра да за ме ђу деј ство сва ког па
ра че сти ца, на би ло ком ни воу, ва жи за
кон при ка зан на цр те жу.

при не ким ра сто ја њи ма су од бој на и 
при влач на си ла из јед на че не, а две че
сти це су у рав но те жи. Ту раз ли ку је две 
вр сте слу ча је ва. у слу ча је ви ма E, I, N и 
R су че сти це у по сто ја ној рав но те жи, 
јер ако се по ве ћа (или сма њи) ра сто ја
ње, по ја вљу је се при влач на (или од бој
на) си ла, ко ја их вра ћа на прет ход ни по
ло жај. Та ра сто ја ња је на звао гра ни ца ма 
ко хе зи је. у по ло жа ји ма G, L и P су че
сти це у не по сто ја ној рав но те жи, јер при 
нај ма њој про ме ни ра сто ја ња на ста је од
бој на или при влач на си ла, ко ја их још 
ви ше ра ста вља или при бли жа ва. То су 
гра ни це не ко хе зи је.

кА квАНТ Ној ТЕ о ри ји: Ако се не ка ма
сив на че сти ца на ла зи у цен тру, дру га се 
мо же кре та ти по сфе ри (ор би та ли) чи ји 
је по лу преч ник јед нак не кој гра ни ци ко
хе зи је. при том по сто ји оно ли ко ор би
та ла ко ли ко има тих гра ни ца. ру ђер Бо
шко вић ука зу је да ова че сти ца мо же да 
пре ла зи с јед не на дру гу ор би та лу и при 

том ме ња бр зи ну, а про ме на ква дра та бр
зи не је од ре ђе на вред ност, сра змер на ра
зли ци по вр ши на ис под од бој ног и из над 
при влач ног лу ка из ме ђу те две гра ни це 
ко хе зи је. кад се то по мно жи с ма сом че
сти це, и по де ли са два, до би ја се од ре ђе
на про ме на енер ги је – „квант енер ги је” 
ка ко се да нас на зи ва.

Те о ри ја ру ђе ра Бо шко ви ћа је, за пра во, 
пр ва квант на те о ри ја, из ре че на век и по 
пре Мак са план ка и Нил са Бо ра, ко ји ма 
се обич но при пи су је за слу га за от кри ће.

кА СТрук Ту ри АТо МА: ра ни је се у ли
те ра ту ри ре дов но на во дио зна чај ру ђе ра 
Бо шко ви ћа за от кри ће струк ту ре ато ма, 
али се од 1920. то углав ном из о ста вља. 
Нај че шће се на во де Џон Дал тон, Џо зеф 
Џон Том сон, Ер нест ра дер форд и Нилс 
Бор. А ка ко је за и ста би ло?

ле у кип и Де мо крит су у 5. ве ку пре 
но ве ере до шли на по ми сао да је све на
пра вље но од ато ма, си ћу шних не де љи
вих че сти ца. Џон Дал тон је на по чет ку 
19. сто ле ћа за кљу чио да сва ки хе миј ски 
еле мент има сво је нај сит ни је де ли ће и 
на звао их ато ми ма, ве ру ју ћи да су не де
љи ви. утвр ђе но је да, ипак, има ју де ло ве 
– не га тив но на е лек три са не елек тро не и 
по зи ти ван оста так ато ма. по ста ви ло се 
пи та ње ка ко су раз ме ште ни ови де ло ви.

ви ли јам Том сон (лорд кел вин) од 
1902. до 1907. ис ти цао је да се то пи та ње 
мо же ре ши ти по мо ћу те о ри је ру ђе ра Бо
шко ви ћа и пред ло жио „пла не тар ни мо
дел ато ма”: по зи тив но на е лек три са ње је 
сме ште но у је згру ато ма, а елек тро ни кру
же око ње га. као те о риј ску под ло гу да се 
елек тро ни кре ћу са мо по не ким ста за ма 
око је згра, Џо зеф Том сон је од 1903. до 
1907. на во дио „Бо шко ви ћев атом ко ји де
лу је на јед ну че сти цу сре ди шњом си лом, 
ко ја се ме ња од од бој не до при влач не и од 
при влач не до од бој не не ко ли ко пу та”.

Ер нест ра дер форд је бив ши сту дент и 
аси стент Џо зе фа Том со на у кем бри џу. 
по том је по стао про фе сор у Ман че сте ру. 
опи ти ма је 1911. по твр дио пла не тар ни 
мо дел, ко ји је на зван „ра дер фор дов мо
дел”. Нилс Бор је 1912. бо ра вио се дам ме
се ци код Том со на и че ти ри ме се ца код 
ра дер фор да, упо знао се са овим ре зул та

ти ма, па је 1913. из ра чу нао мо гу ће ста зе 
елек тро на, узи ма ју ћи у об зир да елек тро
ни мо гу пре ћи са јед не на дру гу ор би та
лу са мо ако при ме или пре да ју од ре ђе ну 
ко ли чи ну (квант) енер ги је – што је ру ђер 
Бо шко вић ука зао век и по ра ни је. Да нас 
се овај мо дел ато ма на зи ва „Бо ров мо дел”.

Ме ђу тим, та кви на зи ви мо де ла ни су 
оправ да ни, сма тра Хен ри вин сент Џил 
и ука зу је да је Бо шко вић дао „су штин

ски еле мент мо дер ном схва та њу ато ма”, 
а „дру ги су по жње ли оно што је он по се
јао две сто ти не го ди на ра ни је“. по Џи лу, 
то је „Бо шко вић–Том со нов” мо дел и ни
је ис прав но да се за не ма ри до при нос ру
ђе ра Бо шко ви ћа.

кА Сло ЖЕ Ни јиМ ЧЕ СТи ЦА МА: ру ђер 
Бо шко вић сво је еле мен тар не тач ке ни
ка да ни је на зи вао ато ми ма. Ме ђу тим, 

мно ги ту ма чи ње го ве те о ри је те тач ке 
по гре шно на зи ва ју „Бо шко ви ће вим ато
ми ма”. За то и не раз ма тра ју че сти це ко
је он, за и ста, зо ве ато ми ма, а под тим 
пој мом под ра зу ме ва че сти цу ко ја има 
де ло ве. Ато ми се спа ја ју „та ко да је дан 
увла чи сво ју ква чи цу у ру пи цу дру ге”. 
Да је „ква чи цу” јед ног ато ма озна чио 
као елек трон, а „ру пи цу” дру гог као не
по пу ње ну ор би та лу, то би од го ва ра ло 
са вре ме ном ту ма че њу спа ја ња ато ма у 
мо ле ку ле.

За још круп ни ју че сти цу ко ри сти по
јам „мо ле кул”, и то по ла ве ка пре Аме деа 
Аво га дра и је дан век пре Ста ни сла оа ка
ни за ра, ко ји ма се обич но при пи су је от
кри ће мо ле ку ла!

Да нас се сма тра да је Хер ман Шта у
дин гер 1920. пр ви из нео хи по те зу о по
сто ја њу ни зо ва ато ма, тј. ма кро мо ле ку
ла (тзв. по ли ме ра). То ни је исти на, јер је 
Бо шко вић још 1758. на ја вио да би се мо
гле об ли ко ва ти „спи ра ле ато ма” и „го ле
ми ни зо ви та ча ка” ко ји би има ли го ле му 
„ела стич ну си лу”. по твр ђе но је да по сто
је не ки при род ни (бе лан че ви не, це лу ло
за, ДНк и рНк) и син тет ски по ли ме ри и 
да има ју све ове од ли ке.

ру ђер Бо шко вић ука зу је да би мо
гао по сто ја ти низ ма лих коц ки од ато ма 
сме ште ним у њи хо вим ро гље ви ма. ре че
но са вре ме ним је зи ком, то би би ла на но
цев чи ца ква драт ног пре се ка. За тим до
да је да, ако би че сти це би ле у ро гље ви ма 
те тра е дра, те ло би има ло бес ко нач ну 
чвр сто ћу и не са ви тљи вост. Ако би би ле 
у јед ној рав ни, те ло би се мо гло смо та ти 
„по пут ста рих сви та ка”.

ка да је по чет ком 19. ве ка уста но вље но 
да се твр ди ди ја мант и ме ки гра фит са
сто је од истих ато ма, тј. угље ни ка, Хем
фри Деј ви је пред ло жио Бо шко ви ће во 
ту ма че ње њи хо ве струк ту ре, што је ка
сни је и по твр ђе но. За то пирс ви ли јамс 
сма тра да је „Бо шко вић ку мо вао на стан
ку струк тур не хе ми је” (1961).

кА Ми кро СвЕ Ту: „Би ло би мо гу ће 
прет по ста ви ти да не ке вр сте (че сти ца) 
не ма ју ни ка кве си ле.” у том би слу ча ју 
че сти ца те вр сте ’по све сло бод но про шла 
кроз суп стан ци ју дру ге вр сте без ика кве 
ко ли зи је’. још са мо да је те че сти це на
звао ’не у три но’, он да би ово Бо шко ви ће
во схва та ње би ло као са вре ме но.

опи сан је и зна чај Бо шко ви ће ве те о
ри је за са вре ме ну те о ри ју еле мен тар них 
че сти ца и глу о на. фи лип ри нард ука зу је 
да се она мо же по ве за ти са са вре ме ном 
те о ри јом квар ко ва. Шта ви ше, но бе ло
вац ли он ле дер мен је 1993. на пи сао да 
је ру ђер Бо шко вић имао „јед ну за ми сао, 
пот пу но лу дач ку за 18. век (а мо жда и за 
би ло ко ји дру ги)... Бо шко вић твр ди, ни 
ма ње ни ви ше, да је ма те ри ја са зда на од 
че сти ца ко је не ма ју ни ка кве ди мен зи је! 
Ми на ђо смо, ево пре два де се так го ди на, 
јед ну че сти цу ко ја од го ва ра том опи су. 
На зва смо је кварк.”     •

квАНТНи пуТокАЗи
руЂЕрА БоШковићА

као феникс из пепела, васкрснула је теорија коју су многи горостаси 
савремене науке запазили на буњишту историје. имала је велики утицај 

на следеће генерације физичара и поплочала пут даљем развоју. 
какав је то „Скадар на Бојани” он зидао?

фи ло зо фи ја 
21. сто ле ћа
от кри ћем квар ко ва и све сло же ни јих 

че сти ца (про то на, не у тро на, ато ма, мо ле
ку ла, ма кро мо ле ку ла...) са вре ме на на у ка 
је по твр ди ла схва та ње ру ђе ра Бо шко ви
ћа да по сто ји хи је рар хи ја ма те ри је и да се 
ме ђу деј ство тих че сти ца опи су је ње го вом 
те о ри јом. Ње гов за кон си ла је био по ла
зна прет по став ка (хи по те за) за ту ма че ње 
струк ту ре и ме ђу деј ства че сти ца ма те ри је.

ка да је струк ту ра ма те ри је спо зна та и 
те о риј ски и опи ти ма се ис пи та ло ме ђу деј
ство че сти ца, са свим је ра зу мљи во да се 
по твр ди ла по ла зна прет по став ка, тј. Бо
шко ви ћев за кон си ла. То је уоби ча је ни пут 
(хи по те за – ло гич не по сле ди це – опи ти и 
по твр да – до ка за на те о ри ја) ко ји са вре ме
на на у ка пре ва ли за не ко ли ко го ди на.

Ме ђу тим, из град ња пу та од Бо шко ви ће
вог за ко на си ла до ње го ве по твр де би ла 
је по пут „зи да ња Ска дра на Бо ја ни”. уте
ме љен је Бо шко ви ћем у 18. ве ку, гра ђен 
је и ру шен, на ста вљен у сле де ћем и, у нај
ве ћој ме ри, до вр шен у 20. сто ле ћу у том 
зи да њу су уче ство ва ла мно га по ко ле ња 
на уч ни ка, па се јед но став но за бо ра ви ло 
шта су би ли по чет ни те ме љи и ко их је по
ста вио. ипак, по сред ством мно гих на уч
ни ка, ње го ва схва та ња до пи ру до нас као 
ехо ми ну лих вре ме на, че сто нас на во де ћи 
да про ми шља мо као Бо шко вић, а да то га 
ни смо све сни.

То су схва ти ли го ро ста си са вре ме не на
у ке, ка да су хва ли ли да је ње го ва те о ри
ја „по пло ча ла пут да љем раз во ју”, има ла 
„ве ли ки ути цај” и „од лу чу ју ћу уло гу” у раз
вит ку фи зи ке, и да је то „кључ за це ло куп
ну са вре ме ну фи зи ку” и „фи ло зо фи ја 21. 
сто ле ћа”.

ру ђер Бо шко вић
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Др АлЕкСАНДАр БЕлић

„Не ком је суд би на да бу де че кић, а не ком 
на ко вањ 

рет ки би ра ју тре ћи пут: да бу ду мач ко ји се 
из ме ђу њих ис ки ва.

 гор дон Дик сон

ки не ска кле тва „Да бог да жи вео у уз
бу дљи вим вре ме ни ма” као да је трај
на од ред ни ца на ро да ко ји жи ве на 
овом под руч ју. Ако смо пра ви оп ти ми
сти, по ве ро ва ће мо да нас та по ве ћа на 
Дар ви но ва се лек ци ја чи ни ја чим. Но, 
ова ква си ту а ци ја са свим си гур но не 
по го ду је из град њи ста бил них, ја ких ин
сти ту ци ја. по сто је из у зе ци од овог пра

ви ла и, што су ре ђи, то су за ши ре дру
штво ва жни ји. 

при ча о ин сти ту ту за фи зи ку у Бе о
гра ду је, упра во, је дан од тих из у зе та ка. 
То је при ча о ин сти ту ци ји ко ја је ус пе ла 
да на ста не, оп ста не и по ста не ја ча, усред 
ха о са, гра де ћи кроз де це ни је ја сно пре
по зна тљив иден ти тет ам би ци о зне ин
сти ту ци је, ко ја пре да но ра ди на то ме да 
по ста не вр хун ска. Та при ча је ујед но и 
те ста мент о ра ду и зна чај ним ус пе си ма 
ви ше сто ти на вр сних ис тра жи ва ча и ја
ких ин ди ви дуа у пе ри о ду од по ла ве ка. 
А у тој по ли фо ни ји ин ди ви ду ал них и ко
лек тив них ви зи ја и стре мље ња (по не кад 
и су ко ба) ла ко се уоча ва и за јед нич ки 
дух ко ји све то по ве зу је.

из град ња ква ли тет не ин сти ту ци је је 
ду го тра јан и на по ран про цес. То је ко
лек тив ни фе но мен ко ји је по себ но ин
те ре сан тан ка да се де ша ва кроз су че ља
ва ње ми шље ња ја ких ин ди ви дуа. Та ко 
је на стао ин сти тут за фи зи ку и „дух по
себ но сти” ко ји се и да нас ов де осе ћа јед
на ко ја сно као и ми рис Ду на ва ко ји га је 
об гр лио. и би ло да кроз про зор по сма
тра те ре ку ка ко про ти че, или се мер мер
ним сте пе ни ца ма пе ње те по ред сун цем 
оба сја ног ви тра жа, или за ва ље ни у фо те
љи чи та о ни це с ко ле га ма рас пра вља те о 

но вом на уч ном ра ду, не по гре ши во осе
ћа те да сте на јед ном по себ ном ме сту на 
ко ме се су сре ћу и пре пли ћу све тлост и 
зна ње, мла дост и ис ку ство. 

пр вих 50 го ди на ин сти ту та за фи зи
ку је исто ри ја из град ње на уч не уста но ве 
у те шким и не пред ви дљи вим усло ви ма. 
исто ри ја нам да је ре пер од че га по ла зи
мо, и учи нас да је нео п ход но има ти ам
би ци о зну и раз ра ђе ну ви зи ју јер су тре
ну ци ка да се мо же на пра ви ти кључ ни 
ис ко рак рет ки и тра ју крат ко. у ова квим 
усло ви ма оп ста ју са мо они ко ји сва ки но
ви кључ ни тре ну так до че ку ју спрем ни; 
они ко ји су све сни сво је дру штве не уло ге 
и спрем ни да ко му ни ци ра ју у свим ре ле
вант ним сег мен ти ма дру штва. ин сти тут 
за фи зи ку сна гу и мо ти ва ци ју за рад цр
пи из уве ре ња да ши ре ње зна ња у фи зич
ким на у ка ма пред ста вља јед ну од нај моћ
ни јих тран сфор ми шу ћих си ла у дру штву. 
Тај спо знај ни про цес ути че на све нас: 
кроз сна гу но во ге не ри са них иде ја; кроз 
от кри ве ну ле по ту и ра зно ли кост уни вер
зу ма ко ји нас окру жу је; кроз њен ка па
ци тет да нас ин спи ри ше и мо ти ви ше да 
да ље ис пи ту је мо гра ни це људ ске кре а
тив но сти; кроз но во на ста ле тех но ло ги је 
ко је ства ра ју ору ђа ко ји ма ме ња мо свет.

ин сти тут је на сво ју про шлост са пра
вом по но сан, а та про шлост је се ри

ја те шко из во је ва них, али за слу же них 
успе ха. ре зул тат ово га је да ин сти тут за 
фи зи ку да нас пред во ди на уч ни сек тор 
Ср би је оби мом и ква ли те том сво је на уч
не про дук ци је, ни во ом уче шћа у обра
зо ва њу мла дих ка дро ва и њи хо вом за
по шља ва њу, ни во ом ак тив ног ра да на 
ре ин те гра ци ји по врат ни ка из ди ја спо ре, 
ни во ом уче шћа у европ ским и дру гим 
ме ђу на род ним про јек ти ма и на уч ним 
ко ла бо ра ци ја ма и, нај зад, опре мље но
шћу сво јих ла бо ра то ри ја. 

Ако се фор му ла до са да шњег успе ха 
ин сти ту та мо же са би ти у јед ну ре че ни
цу, он да је то да је сва ка ге не ра ци ја из
не дри ла сле де ћу ма ло бо љу од се бе. по
стиг ну ти ре зул та ти су зна чај ни са ми 
по се би, али пра ву ди мен зи ју до би ја ју 
уко ли ко су те ме љи на ко ји ма се мо же 
да ље гра ди ти. На на ма ко ји да нас чи
ни мо ин сти тут је да на ста ви мо про цес 
из град ње вр хун ске, у европ ским и свет
ским раз ме ра ма пре по зна тљи ве, на уч
не ин сти ту ци је. Же ља нам је да у пе ри
о ду ко ји је пред на ма учи ни мо све да 
ова ку ћа из ра сте у фо кал ну тач ку ис тра
жи вач ке из вр сно сти и тех но ло шке ино
ва тив но сти ко ја ће из вр ши ти мер љи ви 
по зи тив ни ути цај на дру штво: уче ство
ва њем у гло бал ном на сто ја њу да се про
ши ре гра ни це људ ског зна ња; за по шља

ва њем во де ћих свет ских ис тра жи ва ча; 
обра зо ва њем и обу ком нај бо љих сту де
на та; ин фор ми са њем ши ре јав но сти о 
кључ ним на уч ним и тех но ло шким пи
та њи ма.

у скло пу ши ре про сла ве пе де се то го ди
шњи це ин сти ту та за фи зи ку не дав но је 
об ја вље на мо но гра фи ја „из град ња јед не 
ин сти ту ци је – пр вих 50 го ди на ин сти ту
та за фи зи ку у Бе о гра ду”, ауто ра Сло бо
да на Буб ње ви ћа и Ма ри је ви дић. Мо но
гра фи ја пред ста вља из у зет но леп и лак 
на чин да се чи та лац упо зна са овом ин
сти ту ци јом, ње ном исто ри јом, ус пе си
ма, ад ми ни стра то ри ма и ис тра жи ва чи
ма ко ји су је гра ди ли и у њу се угра ди ли. 
Но, пре но што књи гу уз ме те у ру ке или 
се од лу чи те да нас по се ти те, бу ди те упо
зо ре ни: би ће те за ра же ни на шим оп ти
ми змом и уве ре њем да нај бо љи да ни ин
сти ту ци је ко ју во ли мо, али и ши ре на у ке 
у Ср би ји, тек сто је пред на ма. 

ин сти тут за фи зи ку у број ка ма:

  во де ћа на уч на про дук ци ја: по ис тра
жи ва чу се дам пу та ве ћа од на ци о нал
ног про се ка.

  ква ли тет на уч не про дук ци је: две 
тре ћи не об ја вље них ра до ва у ка те

го ри ји вр хун ских ме ђу на род них ча
со пи са.

  вр хун ски људ ски ре сур си: 180 ис
тра жи ва ча (нај ве ћи број у фи зич ким 
на у ка ма), од ко јих је 36 од сто у нај ви
шој ка те го ри ји (три пу та из над на ци
о нал ног про се ка).

  из вр сност на уч ног про гра ма: че ти ри 
ла бо ра то ри је пре по зна те као европ ски 
цен три из вр сно сти, две као на ци о нал
ни цен три ви со ких вред но сти, нај бо ље 
оце ње ни на уч ни про јект у Ср би ји.

  во де ћа на уч на ин фра струк ту ра: су
пер ра чу нар ско по стро је ње, скуп ла бо
ра то ри ја из на но на у ке и на но тех но ло
ги је, ла бо ра то ри ја за пла зму и га сну 
елек тро ни ку, ла бо ра то ри ја за фо то
ни ке и хо ло гра фи ју, ла бо ра то ри ја за 
атом ску и су ба том ску фи зи ку, ни ско
фон ска ла бо ра то ри ја

  во де ћа ме ђу на род на са рад ња: ви
ше од 20 фп6 и фп7 про је ка та (под 
окри љем Европ ске уни је), ин тен зив
на са рад ња с ЦЕрНом.

  ин сти ту ци ја мла дих: 30 мла дих ис
тра жи ва ча за по сле но у овој го ди ни.     •

Нови „дух посебности”: 
40 младих сарадникаАко сте најбољи, зашто    нисте с нама

институт за физику у Београду ове године 
слави златни јубилеј – пет деценија рада. 

рођен је 1961, исте године када је јуриј гагарин 
обавио први лет у свемиру, а иво Андрић добио 
Нобелову награду за књижевност. од скромних 

почетака ова кућа науке је израсла у водећу 
научноистраживачку институцију
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ка сне де ве де се те – го ди не пре ви ра
ња, изо ла ци је, бе де, бом бар до ва ња. пр
ви пут по сле ду гог вре ме на Ду нав ко
ји про ти че по ред ин сти ту та за фи зи ку 
био је плав. уко рак са еко ло шком иди
лом, али и све оп штом еко ном ском и 
дру штве ном ка та стро фом, баш у то вре

ме на чи ње ни су пр ви ко ра ци у по хо ду 
ка су пер ра чу нар ству.

пр ко се ћи санк ци ја ма, до Бе о гра да (а 
пре ко Ни ша) сти гла је по ве ћа пла ва ку
ти ја са на зи вом Си ли цон гра фик ори гин 
2000. Сти гла је „пан до ра” – пр ви су пер

ра чу нар на зван по пр вој же ни из кла
сич не ми то ло ги је.

ра не две хи ља ди те. осе ћа ли смо по
лет све оп штих про ме на. у ин сти ту ту 
смо се и да ље ба ви ли на шом на у ком, а 
уну тра шње енер ги је би ло је на пре тек. 
Сни ма ли смо на уч но по пу лар ну се ри ју, 
ра ди ли на ре фор ми са њу обра зов ног си
сте ма, уз по моћ уни це фа оп ти ма ли зо
ва ли мре жу шко ла Ср би је, уз по др шку 
уне ска по ку ша ли да из на ђе мо на чин да 
за у ста ви мо „од лив мо зго ва”. усред тог 
ме те жа, у јед ној ку хи њи смо спо ји ли че
ти ри ра чу на ра у јед ну це ли ну. Та ко је 
ро ђен „гром”, пр ви ра чу нар ски кла стер 
на пра вљен у на шој зе мљи. име ма ши не 
из гра ђе не од Тун дер бирд про це со ра се 
са мо на мет ну ло.

Сле де ћих не ко ли ко го ди на усред сре
ди ли смо се на Ми ни стар ство на у ке и 
по ве зи ва ње са ме ђу на род ним ин сти ту
ци ја ма и фон до ви ма. и баш као што су 
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и су пер ра чу на ри по ста ли па ра лел не ма
ши не, та ко смо и ми на ста ви ли да во ди
мо сво је па ра лел не жи во те. На уч ни рад, 
оно што нас де фи ни ше, и да ље је не сме
та но те као, а по ред ње га и сно ви о из
град њи но вог су пер ра чу на ра. и све те 
ни ти ре ал но сти су се су штин ски про жи
ма ле и ја ча ле. грид – но ва па ра диг ма ди
стри бу и ра ног ра чу нар ства је до шла на 
свет, а ми смо је, у по след њем тре нут ку 
хва та ња при кључ ка са Евро пом, угра ди
ли у стра те ги ју тех но ло шкораз вој них 
при о ри те та ју го и сточ не Евро пе. Но ва 
па ра диг ма је омо гу ћи ла си ро ма шни јим 
зе мља ма да по ста ну ком пе ти тив не на 
по љу су пер ра чу нар ства.

вре ме је би ло да на ше сно ве пре тво ри
мо у ре ал ност, да у то пр во убе ди мо на
ше по ли ти ча ре, а за тим и европ ске фи
нан си је ре. На пра ви ли смо 2004. го ди не 
ла бо ра то ри ју за при ме ну ра чу на ра у на
у ци ин сти ту та за фи зи ку, го ди ну да на 
ка сни је са ста ви ли моћ ни кла стер „па
ра докс”, а она је про гла ше на Европ ским 
цен тром из вр сно сти. На зив „па ра докс” 
исто вре ме но тре ба да под се ћа на то да је 
ма сив но па ра лел но про це си ра ње кључ 
за но ву ге не ра ци ју су пер ра чу на ра, али 
и на то да мно ги ма де лу је па ра док сал но 
да се у на шој зе мљи, уоп ште, мо же и раз
ми шља ти о та квим ви со ко тех но ло шким 
по стро је њи ма.

успех је ра ђао успех. „па ра докс” је 
у три ите ра ци је из ра стао у ма ши ну од 
пре ко хи ља ду про це со ра, са ви ше од 
100 те ра бај та скла ди шног про сто ра. од 
2006. го ди не то је нај моћ ни је грид по
стро је ње у ју го и сточ ној Евро пи, а зва
нич но и нај е фи ка сни је су пер ра чу нар ско 
по стро је ње у це лој Евро пи. у ме ђу вре
ме ну, ишко ло ва на је пр ва ге не ра ци ја ад

ми ни стра то ра ова квих сло же них ра чу
нар ских си сте ма. учи ли су се ра де ћи у 
ра чу нар ском си сте му Цер на, про јек ту ју
ћи и по ста вља ју ћи грид ин ста ла ци је по 
Ср би ји и пр ве та кве цен тре у Бо сни, Ал
ба ни ји, Мол да ви ји... Ти исти мла ди љу
ди да нас су за ду же ни за функ ци о ни са
ње здру же ног су пер ра чу нар ског си сте ма 
ре ги о на. исто вре ме но они игра ју кључ
ну уло гу у де се так европ ских про је ка та 
усред сре ђе них на раз вој и при ме ну су
пер ра чу нар ства. ла бо ра то ри ја за при ме
ну ра чу на ра у на у ци је по ста ла цен тар за 
при вла че ње нај бо љих сту де на та, али и 
за по вра так њи хо вих не што ста ри јих ко
ле га из ди ја спо ре.

пре го ди ну да на смо успе шно лан си
ра ли сед мо го ди шњу На ци о нал ну су пер
ра чу нар ску ини ци ја ти ву. исто вре ме
но, на ме ђу на род ном по љу смо по ста ли 
чла ни ца прА ЦЕ ини ци ја ти ве ко ја гра ди 
је дин стве ну мре жу су пер ра чу нар ских 
ин ста ла ци ја Евро пе. оно што по ве зу је 
ова два кључ на ко ра ка је ви зи ја по тре
бе обез бе ђи ва ња ком пе ти тив не на ци о
нал не су пер ра чу нар ске ин фра струк ту ре 
до ступ не чи та вој до ма ћој на уч ној за јед
ни ци. Де таљ но раз ра ђе ни план под ра
зу ме ва из град њу но ве ин сти ту ци је (На
ци о нал ни су пер ра чу нар ски цен тар и 
ди ги тал ни ре по зи то ри јум) и ин ста ла ци
ју, у три јед но го ди шње фа зе, су пер ра чу
на ра „пла ви Ду нав”.

Но во по стро је ње се осла ња на по сто
је ћу су пер ра чу нар ску ин фра струк ту ру 
ин сти ту та за фи зи ку, по себ но на екс
пер ти зу ис тра жи ва ча из ње го ве ла бо
ра то ри је за при ме ну ра чу на ра у на у ци. 
На чи ње ни су и пр ви ко ра ци ка обез
бе ђи ва њу ду го роч ног функ ци о ни са ња 
овог по стро је ња кроз ства ра ње мре жа 

ака дем ских парт нер ста ва са кључ ним 
ре ле вант ним ме ђу на род ним ком па ни ја
ма. пр ви та кав уго вор је већ пот пи сан са 
иБМом, а са рад ња је ус по ста вље на и са 
АМДом и Хпом.

као и с на шим прет ход ним су пер ра
чу на ри ма, име но ве ма ши не се са мо на
мет ну ло. парт нер ство са иБМом („Биг 
блу” или „ве ли ки пла ви”) у слу ча ју ве
ћи не во де ћих су пер ра чу на ра до ве ло је 
до то га да они у свом име ну но се и реч 
пла во. Но, као што смо об ја сни ли ко ле
га ма из иБМа, Ду нав је био плав дав но 
пре но што је њи хо ва ком па ни ја осно
ва на, те име „пла ви Ду нав” не пре ју ди
ци ра да ће но во по стро је ње ну жно би ти 
ба зи ра но на њи хо вој тех но ло ги ји. име 
пла ви Ду нав нас по ве зу је са ин сти ту
том за фи зи ку и на шим пр вим ко ра ци
ма на пу ту ка су пер ра чу нар ству пре 15 
го ди на ка да је Ду нав, на крат ко, опет био 
плав. То име нас и оба ве зу је да у на шој 
зе мљи на ста ви мо да ра ди мо на из град
њи гло бал но ком пе ти тив ног на уч но тех
но ло шког сек то ра. То је је ди ни на чин да 
по ста не мо рав но прав ни члан по ро ди це 
европ ских на ро да, а не са мо пе ри фе ри ја 
јед не ве ли ке уни је. 

ус пе си ма у прет ход них 15 го ди на по
ка за ли смо да, бар у овој ва жној на уч
ној и тех но ло шкој обла сти, ова кве ам би
ци о зне же ље за Ср би ју ни су ни ти пу сти 
сно ви ни ти па ра докс. Да ле ко од пе ри
фе ри је, Ду нав је жи ла ку ца ви ца те уни је 
и оно што нас чи ни ње ним цен трал ним 
де лом. ка ко пла ви Ду нав по сте пе но из 
сна по ста је ја ва у на ма се бу де но ви сно
ви – да ће нам раз вој ове и дру гих но вих 
ви со ких тех но ло ги ја у на шој зе мљи омо
гу ћи ти да Ду на ву трај но вра ти мо ње го ву 
при род ну (пла ву) бо ју.     •

плави Дунав
СЕ ТАлАСА

име нас повезује са институтом за физику и нашим првим корацима на путу 
ка суперрачунарству пре 15 година када је Дунав, накратко, опет био плав. 

То име нас и обавезује да у нашој земљи наставимо да радимо на изградњи 
глобално компетитивног научнотехнолошког сектора

 „парадокс”: најефикасније 
суперрачунарско постројење у Европи

Др АлЕкСАНДАр БогојЕвић и Др АНТуН БАлАЖ
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БиљАНА СТАНковић

осни вач и ди рек тор ин сти ту та за 
про у ча ва ње од но са тех но ло ги је и иден
ти те та на Ма са чу сет ском ин сти ту ту за 
тех но ло ги ју (МиТ), САД и кли нич ки 
пси хо лог Ше ри Теркл ви ше од три де
це ни је из у ча ва на ше про мен љи ве ве зе с 
ди ги тал ном кул ту ром при ка зу ју ћи ка ко 
мо бил не тех но ло ги је, со ци јал не мре же 
и ху ма но ид на ро бо ти ка ме ња ју наш рад, 
по ро ди цу и иден ти тет. у сво јој нај но ви
јој књи зи „Са ми за јед но”, ко ја уско ро из
ла зи у пре во ду на срп ски је зик (из да вач 
„клио”), она опи су је но ве, уз не ми ру ју ће 
ве зе ме ђу при ја те љи ма, љу бав ни ци ма, 
ро ди те љи ма и де цом и про ме не у раз
у ме ва њу при ват но сти и за јед ни це, ин
тим но сти и са мо ће.

Шта вас је под ста кло да на пи ше те ову 
књи гу? под ста кле су ме три ства ри. 
пр во, но ва вр ста од но са из ме ђу љу ди и 
ком пју те ра. Дру го, две но ве тех но ло ги је 
ко је по ста ју ар хи тек те на шег при ват ног 
жи во та. Тре ће, ова књи га је из раз по ка
ја ња. Три де сет го ди на сам про у ча ва ла 
ком пју те ре и љу де. Ни сам уви де ла не ко
ли ко зна чај них ства ри. Не ке ва жне ства
ри сам по гре шно раз у ме ла и же ле ла сам 
то јав но да из не сем.

ка кав је то но ви од нос из ме ђу љу ди и 
ма ши на? ка да сам, пре мно го де це ни
ја, пр ви пут до шла на МиТ пер со нал ни 
ком пју те ри (та да су их зва ли кућ ни 
ком пју те ри) су се тек по ја вљи ва ли на 
тр жи шту. гру па љу ди са МиТа се оку
пи ла да раз го ва ра о то ме на ко ји на чин 
би смо мо гли да упо сли мо ком пју те ре. 

Би ло је ра зних пред ло га – од при пре ме 
по ре ских обра за ца до игри ца. Не ки од 
про фе со ра су ве ро ва ли да ће кућ ни ком
пју те ри би ти ко ри шће ни као ка лен да ри; 
док се дру ги ма та иде ја ни је уоп ште до
па ла. За пра во, ни је би ло мно го пред ло га 
о то ме чи ме би смо мо гли да упо сли мо 
ком пју те ре. Са да, кад смо се на шли при
ве за ни на мре жи, ни је нео п ход но да ми 
др жи мо ком пју те ре стал но упо сле ни ма. 
они др же нас!

Шта под ра зу ме ва те под тим да „тех
но ло ги ја ну ди се бе за ар хи тек ту на ше 
ин тим не сфе ре”? под ра зу ме вам то да 
но ве тех но ло ги је ни су бе за зле не кад су 
у пи та њу од но си ме ђу љу ди ма. пр во, 
тех но ло ги ја ну ди вир ту ел ни жи вот као 
за ме ну за ствар ни и то кроз дру штве но 
умре жа ва ње. Дру го, ро бо ти ча ри ну де 
дру штве не ро бо те ко ји ће би ти за ме
на за људ ско дру штво. На при мер, они 
ра де на ро бо ти ма за не гу ста рих осо ба 
и на ро бот ским да ди ља ма. ви дим опа
сност у оба ова пред ло же на суп сти ту та. 
Здрав раз вој де те та се осла ња на пун 
оп сег људ ских фа ци јал них екс пре си ја и 
во кал них мо ду ла ци ја. осла ња се на то 
да де те осе ћа љу бав и па жњу осо бе ко ја 
уме да во ли и да бри не. Ни шта од ово га 
ро бот не мо же да пру жи. На ши ста ри – а 
јед ног да на сви ће мо ми би ти ста ри – 
же ле да при ча ју о свом жи во ту са они ма 
ко ји то раз у ме ју. и о ства ри ма ко је њи
ма мно го зна че – успо ме не на де те тов 
ро ђен дан, на брак, на гу би так брач ног 
парт не ра. ро бо ти не мо гу да раз у ме ју 
ни шта од ово га.

Тех но ло ги ја је за во дљи ва ка да мо гућ
но сти ко је она пру жа по ди ла зе људ ској 
ра њи во сти. А ка ко се ис по ста вља, ми 

смо и те ка ко ра њи ви. уса мље ни смо, 
али смо у стал ном стра ху од бли ско сти. 
ко нек то ва ност ну ди илу зи ју дру же ња 
без оба ве за ко је но си тра ди ци о нал но 
при ја тељ ство. Не мо же мо се за си ти ти 
јед ни дру гих уко ли ко смо у мо гућ но
сти да др жи мо дис тан цу. јед но став но ре
че но, ра ди је би смо ку ца ли по ру ке не го 
при ча ли.

Шта има те на уму ка да ка же те да је ова 
књи га из раз по ка ја ња? у свом прет ход
ном ра ду о ин тер не ту би ла сам усме ре
на на но ве мо гућ но сти ко је он пру жа за 
екс пе ри мен ти са ње са иден ти те том и до
жи вљај сло бод ног про сто ра ко ји он ну ди 
као не ка вр ста иден ти тет ске ра ди о ни це, 
по себ но у адо ле сцен ци ји. То је вре ме 
ре ла тив но осло бо ђе но по сле ди ца, вре ме 
у ком адо ле сцен ти мо гу да ра де оно што 
им је по треб но: да се за љу бљу ју и од љу
бљу ју у љу де и иде је. Ствар ни жи вот не 
пру жа увек ову вр сту про сто ра, али ин
тер нет пру жа. од ра сли та ко ђе ко ри сте 
ин тер нет као ме сто за екс пе ри мен ти са
ње са иден ти те том.

Све ово је и да ље та ко, али ја сам про
пу сти ла да се по за ба вим, на при мер, пи
та њем при ват но сти. С об зи ром на то 
да љу ди ра ни је ни су про во ди ли на мре
жи 24 са та днев но, ни ја ни сам мо гла да 
про це ним шта ће за ти неј џе ре зна чи ти 
мо гућ ност да све вре ме жи ве у кул ту ри 
пер фор ман са. Са да сма трам да је ва жно 
обра ти ти па жњу на та кву „не ла год ност”, 
и то не са мо за то да би смо би ли за бри ну
ти и не га тив ни, ре да ра ди. ова „не ла год
ност” мо же нам ука за ти на оно што нам 
не до ста је, шта нам је за и ста ва жно и што 
не же ли мо да из гу би мо. Мо же нам ука
за ти на на ша све та ме ста.

На шта се од но си „но стал ги ја мла дих” 
ко ју по ми ње те у књи зи? Шта су не ке 
од ства ри за ко ји ма ти неј џе ри по се
жу? Ти неј џе ри го во ре о иде ји уза јам ног 
по кла ња ња „пу не па жње” док су са ми 
од ра сли у кул ту ри по де ље не па жње. 
Се ћа ју се ка ко су их, док су би ли ма ли, 
ро ди те љи љу ља ли на љу ља шка ма др же
ћи мо бил ни те ле фон у ру ка ма. Са да њи
хо ви ро ди те љи ку ца ју по ру ке за вре ме 
по ро дич не ве че ре и не ди жу по глед са 
сво јих „блек бе ри ја” док их че ка ју ис
пред шко ле.

ин ди ка тив но је да мла ди љу ди ма
шта ју о све ту у ко ме им лич не по дат ке 
не ће узи ма ти ауто мат ски, про сто као 
це ну уче ство ва ња у ње му. је дан ше сна
е сто го ди шњак ми је ре као да ка да тре ба 
да оба ви при ват ни те ле фон ски раз го
вор, он зо ве из те ле фон ске го вор ни це, 
„оне за ко ју су нео п ход ни нов чи ћи... и 
ко ју је та ко те шко про на ћи у Бо сто ну”. 
Мла да де вој ка ка же да се осе ћа без
бед но кад је он лајн јер: „ко га би би ло 
бри га за ме не и мој ма ли жи вот?” ово 

ни су ман тре ко је ће вра ти ти део мо ћи у 
њи хо ве ру ке.

ро ди те љи су че сто из нер ви ра ни по
ступ ци ма сво је де це за ко је им са ми 
да ју при мер (по пут стал ног по све ћи
ва ња па жње по ру ка ма, „блек бе ри ји
ма” и слич но). За што је то та ко? и шта 
они мо гу да учи не да сво јој де ци по
ста ну узор здра вог од но са пре ма тех
но ло ги ји? Нај ва жни је је да ро ди те љи 
схва те да они сво јим по на ша њем да ју 
де ци лош при мер. ро ди те љи и де ца су 
за јед но у ово ме. по сто је тре ну ци ко ји 
су ре зер ви са ни за по ро ди цу; ка да је по
треб но за бо ра ви ти на тех но ло ги ју. ово 
прак тич но зна чи – без те ле фо ни ра ња 
и ку ца ња по ру ка то ком за јед нич ких 
обро ка; без те ле фо ни ра ња и ку ца ња 
по ру ка ка да ро ди те љи до ђу по сво ју 
де цу у шко лу – де те та да же ли да ухва
ти по глед ро ди те ља ко ји га че ка! Де ци 
сме та ју ове ства ри. Не мој те те ле фо ни
ра ти и сла ти по ру ке ка да их од ве де те 
на игра ли ште.

Бол но је гле да ти де цу ко ја по ку ша ва ју 
да се по ка жу пред ро ди те љи ма за ду бље
ним у сво је мо бил не те ле фо не. она осе
ћа ју но стал ги ју за „до брим ста рим вре
ме ни ма” ка да су ро ди те љи има ли оби чај 
да им чи та ју при че без мо бил ног те ле
фо на по ред се бе или да гле да ју фуд бал
ску утак ми цу или цр та ни филм без др
жа ња „блек бе ри ја”. Де ца жу де за пу ном 
па жњом. раз го вор из гле да дру га чи је ка
да осе ћа ју да им ро ди те љи по све ћу ју пу
ну па жњу.

го во ри те о то ме да нас раз вој тех
но ло ги је во ди ко рак да ље од „вир
ту ел ног жи во та” ка ства ра њу но вог 
„вир ту ел ног иден ти те та”. Шта су не ке 
од ње го вих ка рак те ри сти ка? љу ди су 
збу ње ни. Не зна ју ка да су са ми, а ка да 
су са не ким. Збу ње ни су у по гле ду ин
тим но сти и уса мље но сти. На кон ве че ри 
про ве де не у ко му ни ка ци ји по сред
ством ава та ра у игри пре ко мре же, у 
јед ном тре нут ку осе ћа мо да има мо пун 
со ци јал ни жи вот, а у сле де ћем се осе ћа

уСАМљЕНи НА МрЕЖи
Нове технологије нису безазлене када су у питању односи 

међу људима. Технологија је заводљива када могућности које она пружа 
подилазе људској рањивости. А како се испоставља, ми смо и те како рањиви. 

усамљени смо, али смо у сталном страху од блискости, упозорава 
проф. др Шери Теркл из Масачусетског института за технологију, 

чије се најновије дело „Сами заједно” ускоро појављује на српском

Шери Теркл

Ми смо и те како рањиви., Деца жуде за пуном пажњом. ,►
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мо нео бич но изо ло ва но. умно жа ва мо 
број оних ко ји нас пра те на „феј сбу ку” 
и „Мај спеј су”, а ни смо си гур ни у ко јој 
ме ри су нам они при ја те љи. из но ва 
ства ра мо се бе као он лајн пер со не и до
де љу је мо се би но ва те ла, до мо ве, по сло
ве и љу бав не од но се.

па ипак се, на јед ном, у по лу мра ку 
вир ту ал не за јед ни це, мо же мо осе ти
ти пот пу но уса мље ни. Ни смо си гур ни 
на ко га мо же мо да ра чу на мо. вир ту ел
ни све то ви и при ја тељ ства ну де од но се 
у ко ји ма је по све ће ност вр ло не из ве сна. 
љу ди су уса мље ни. ко нек то ва ност је за
во дљи ва. 

опи су је те ти неј џе ре као скло не „из
бе га ва њу раз го во ра”. Да ли ви ди те 
про блем у то ме? Ти неј џе ри ће ра ди је 

ку ца ти по ру ке не го при ча ти. они осе
ћа ју да те ле фон ски раз го во ри от кри ва
ју пре ви ше и же ле да за др же кон тро лу. 
То зна чи да они ве жба ју ка ко да се „по
ка жу” на свом про фи лу, као ава та ри, 
али не и да уче ству ју у јед но став ном 
раз го во ру. од ра сли, та ко ђе, би ра ју та
ста ту ру уме сто људ ског гла са. у пред
у зе ћи ма, ме ђу при ја те љи ма, на фа кул
те ти ма, љу ди спрем но при зна ју да би 
ра ди је ко ри сти ли го вор ну по шту или 

по сла ли мејл, не го при ча ли ли цем у 
ли це. ко ри сти мо тех но ло ги је да би смо 
сма њи ли ди рек тан кон такт са љу ди ма, 
да би смо раз вод ни ли ње го ву при ро ду 
и оп сег. при ја нам мно штво кон та ка та 
са љу ди ма ко је исто вре ме но др жи мо на 
од сто ја њу.

Да ли на ше но ве тех но ло ги је под сти
чу но ве стреп ње? Да, по сто ји по се бан 
об лик но ве стреп ње од ис кљу че но сти, 
чак не ка вр ста па ни ке. у ин тер вју и ма 
са мла ди ма и ста ри ма, за ти чем љу де 
истин ски ужа сну те мо гућ но шћу да бу ду 
од се че ни од „мре же”. јед на ис пи та ни ца 
ми је ре кла да се без свог мо бил ног те ле
фо на „осе ћа ла као да је из гу би ла ра зум”. 
упр кос то ме што је то опа сно и по нас 
са ме, ин си сти ра мо на пра ву да ша ље мо 

по ру ке за вре ме во жње и ста вља мо при
мед бе на пра ви ла ко ја нам огра ни ча ва ју 
та кву прак су.

успех ме ри мо бро јем оба вље них по зи
ва, по сла тих меј ло ва и по ру ка, ус по ста
вље них кон та ка та. и ов де се су о ча ва мо са 
па ра док сом. Не го ду је мо што је наш свет 
по стао сло жен и ком пли ко ван, а ство ри
ли смо ко му ни ка ци о ну кул ту ру ко ја нам 
не до пу шта да сед не мо и раз ми сли мо без 
оме та ња. ко му ни ци ра мо јед ни с дру ги ма 

на на чин ко ји зах те ва ско ро ин стан тан 
од го вор, па не оста вља мо про стор за раз
ма тра ње ком плек сних про бле ма.

окре ће мо се тех но ло ги ји не би ли 
нам по мо гла да уште ди мо на вре ме ну, 
а за вр ша ва мо при ко ва ни за ра чу на ре и 
мо бил не те ле фо не. и ту се, по но во, на
ла зи мо у за ча ра ном кру гу. Тех но ло ги ја 
до во ди до то га да бу де мо за у зе ти ји не
го икад и за то тра жи мо он лајн од но се 
ко ји су при ла го ђе ни на шим по тре ба ма 
и ко ји де лу ју као да но се ма ње емо тив
ног ри зи ка. То су те но ве ства ри, но
ве вр сте од но са ко је тек по ста вља мо на 
сво је ме сто. вре ме је да се за поч не раз
го вор о то ме.

у књи зи се пре те жно ба ви те жи во том 
ти неј џе ра. ка ко кул ту ра мо бил них 

те ле фо на ме ња њи хов раз вој? ко нек
то ва ност по ма же адо ле сцен ти ма да се 
из бо ре са те шко ћа ма одва ја ња од по ро
ди це. ка да оде те из ку ће са мо бил ним 
те ле фо ном ви ше ни сте то ли ко од се че ни 
од сво јих бли жњих као прет ход не ге не
ра ци је. Са да се, ме ђу тим, мо же те на ћи 
у си ту а ци ји да ша ље те сво јим ро ди те
љи ма пет на ест по ру ка днев но. На ви ка
ва те се на то да су од ра сли увек на са мо 
је дан клик да ле ко. и ва ши при ја те љи 

„интернет никад не заборавља”

Бирају тастатуру уместо људског гласа., ја не видим роботе као решење. ,
су, та ко ђе, увек у бли зи ни. по чи ње те да 
ужи ва те у осе ћа ју да ни кад не мо ра те да 
бу де те са ми.

Тех но ло ги ја омо гу ћа ва емо ци о нал ни 
стил у ко ме не ува жа ва мо соп стве на осе
ћа ња све док она ни су ко му ни ци ра на. 
Дру га чи је ре че но, пру жа нам се при ли
ка да об ли ку је мо ми сао, та ко што је ша
ље мо да би смо до би ли од го вор или иза
зва ли ко мен тар. оно што ов де не до ста је 
је сте спо соб ност да се бу де сам и да се 
у при ват но сти раз ми сли о соп стве ним 
емо ци ја ма.

ви ди те ли но ве по ли тич ке опа сно сти 
у он лајн жи во ту? На жа лост, ви дим. 
Ти неј џе ри су увек на мре жи, увек оста
вља ју траг. Би ло је по треб но да јед на 
ге не ра ци ја ста са да би љу ди схва ти ли 
да су на ин тер не ту ре чи „обри ши” и 
„укло ни” ме та фо рич не. ин тер нет ни кад 
не за бо ра вља. вре ме ном (а ја ка жем ово 
са мно го анк си о зно сти), жи вот са елек
трон ском сен ком по чи ње да де лу је та ко 
при род но да се чи ни да сен ка не ста је – 
све до тре нут ка кри зе: ту жбе, скан да ла, 
ис тра ге. он да смо не спрем ни, освр ће мо 
се и ви ди мо да смо би ли ин стру мен ти 
соп стве ног над гле да ња.

иде ја да нам „ни је по треб на при ват
ност ако не ма мо шта да кри је мо” за мно
ге је ман тра на шег вре ме на. ин тер нет 
гу руи нас уче да је на чин да се по за ба ви
мо не до стат ком при ват но сти да „про сто 
бу де мо до бри”. Али, по не кад гра ђа ни не 
би тре ба ло про сто да „бу ду до бри”. Мо
ра те оста ви ти ме ста за не сла га ње, ствар
но не сла га ње. у де мо кра ти ји, тре ба по
ћи од прет по став ке да сва ко има не што 
да са кри је, зо ну при ват ног де ло ва ња и 
ре флек си је, зо ну ко ја тре ба да бу де за
шти ће на без об зи ра на наш тех ноен ту
зи ја зам.

За ме не, по кре та ње раз го во ра о при
ват но сти у ци вил ном дру штву ни је ро
ман ти чар ски но стал гич но. То де лу је као 
део здра вог про це са у ко јем де мо кра ти ја 
де фи ни ше сво ја све та ме ста.

Да ли сма тра те да смо за ви сни од 
ин тер не та? Ма ко ли ко ме та фо ра за
ви сно сти би ла по де сна у по сто је ћим 
окол но сти ма, ње но ко ри шће ње ла ко 
мо же би ти зло у по тре бље но. Да би сте 
пре ста ли да бу де те за ви сни, мо ра те да 
се осло бо ди те суп стан це од ко је сте за
ви сни. А, зна мо да ми не пла ни ра мо да 
се „ота ра си мо” ин тер не та.

Не пла ни ра мо да се „ота ра си мо” дру
штве ног умре жа ва ња. Не ће мо по че ти 
да ап сти ни ра мо, ни ти ће мо за бра ни ти 
ко ри шће ње мо бил них те ле фо на сво јој 

де ци. За ви сност – са сво јим је ди ним 
ре ше њем, за ко је зна мо да га не ће мо 
пред у зе ти – чи ни да се осе ћа мо без на
де жно, па сив но.

Ми ће мо про на ћи но ве ста зе, али ће 
пр ви ко рак сва ка ко би ти то да не тре
ти ра мо се бе као па сив не жр тве штет
не суп стан це, већ да об зна ни мо да смо 
у сво јој упо тре би умре же не тех но ло ги
је на пра ви ли не ке ра чу не ко је не же ли
мо да пла ти мо. Ми ни смо у не во љи због 
то га што смо ство ри ли не што, већ због 
то га што ми сли мо да ће то не што ре ши
ти све. 

по ред за ви сно сти, има ли дру гих 
по гре ша ка у на шем тре нут ном ми
шље њу о ин тер не ту? по сто ји и дру га 
очи глед на гре шка. по што смо од ра сли 
уз ин тер нет, прет по ста вља мо да је и 
ин тер нет „од ра стао”. До жи вља ва мо га 
као тех но ло ги ју у зре лом до бу. ово је 
опа сно раз ми шља ње. Тре ба се се ти ти 
да смо у ве о ма ра ним да ни ма. „при
ве за ни” жи вот – увек у мре жи и увек 
под мре жом мо бил них тех но ло ги ја – 
обра ћа се на шим ра њи во сти ма, на шим 
не си гур но сти ма и же ља ма за не пре
ста ним вред но ва њем. Ми, ме ђу тим, не 
мо ра мо ре а го ва ти на све што нам се на 
овај на чин обра ћа. Сва ка тех но ло ги ја 
пру жа при ли ку да се по ста ви пи та ње: 
Да ли она слу жи људ ским свр ха ма? пи
та ње ко је нас те ра да из но ва раз ма тра
мо ко је су то свр хе.

За што ми сли те да не ке љу де при вла
чи иде ја ро бо та као озбиљ на оп ци ја за 
ста ра ње о де ци или не го ва ње ста рих? 
Да ли ми сли те да ће мо на и ла зи ти на 
овај фе но мен у ско рој бу дућ но сти? 
већ по сто је ам би ци о зни ис тра жи вач ки 
про гра ми за раз ви ја ње ро бо та за бри гу 
о ста ри ма и ро бо та да ди ља. Ма шта мо о 
то ме да ће мо се не ка ко „рас те ре ти ти” 
или „пре пу сти ти дру ги ма” оне ства ри са 
ко ји ма те шко из ла зи мо на крај као дру
штво. Бри га о де ци за за по сле не мај ке. 
Бри га о ста рим ро ди те љи ма за за по сле
ну де цу. кад ми љу ди при ча ју о сво јим 
фан та зи ја ма о ро бо ти ма, они за пра во 
при ча ју о то ме ка ко су их љу ди раз о ча
ра ли. ја не ви дим ро бо те као ре ше ње – 
јер ро бо ти не мо гу да нам пру же љу бав и 
бри гу ко је су нам по треб не и ко је за слу
жу је мо – али, ви дим на шу пре о ку па ци ју 
„бри жним ма ши на ма” као симп том то га 
ко ли ко смо раз о ча ра ни јед ни дру ги ма. 

Да ли се ваш рад на те ма ма књи ге „Са
ми за јед но” на ста вља? Да, за то што се 
при ча на ста вља и то на још дра ма тич ни
ји на чин. про ве ла сам пет на ест го ди на 
ра де ћи на овој књи зи. То ком по след њих 
пет го ди на ин тер вју и са ла сам 450 љу
ди (300 де це и 150 од ра слих) ка ко бих 
ис тра жи ла мо бил ну кул ту ру. Схва ти ла 
сам да де ца и од ра сли има ју мно го то
га за јед нич ког. Че сто оп ту жу је мо де цу 
за не при ме ре но ко ри шће ње мо бил них 
те ле фо на, а ми им да је мо при мер за то 
(ша љу ћи СМСове за вре ме руч ка или 
во жње, пре ки да ју ћи раз го во ре да би смо 
се ја ви ли на те ле фон). Ме не за ни ма ка
ко да ства ра мо по ро ди це ко је ће за јед но 
мо ћи да се су о че са иза зо ви ма ди ги тал не 
кул ту ре.     •

ро бот ски тре ну так
књи га „Са ми за јед но” (пре ве ла Би ља на 
Стан ко вић) ба ви се но вом вр стом од но са 
из ме ђу љу ди и ком пју те ра и опи су је но ве, 
уз не ми ру ју ће ве зе ме ђу при ја те љи ма, љу
бав ни ци ма, ро ди те љи ма и де цом и про ме
не у раз у ме ва њу при ват но сти и за јед ни це, 
ин тим но сти и са мо ће. То је при ча о емо тив
ној дис ло ка ци ји, о ри зи ци ма у ко је не све сно 
ула зи мо. Али то је и при ча о на ди, јер чак и 
та мо где је ди ги тал на за си ће ност нај ве ћа по
сто је љу ди, по себ но мла ди, ко ји по ста вља
ју пи та ња о це ни тех но ло шког на прет ка, ко
ја нам још увек ни је по зна та. На пра гу оно га 
што Тер кло ва зо ве „ро бот ским тре нут ком”, 
на ша ору ђа нас те ра ју да се при се ти мо сво је 
људ ске свр хе и да мо жда по но во от кри је мо 
ње но зна че ње.

►
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АлЕкСАНДАр СпАСић

Но ви мо дел та блич ног ра чу на ра 
ком па ни је „Сам сунг”, Ga laxy Tab 10.1 
P7500, нај та њи је мо бил ни та блич
ни ра чу нар на све ту, са од ли ка ма ко
је озбиљ но кон ку ри шу нај по зна ти јем 
„Епло вом” iPadу.

при хва та ње мо бил ног ши ро ко по ја
сног ин тер не та убр за но је ве ли ким ра
стом упо тре бе па мет них те ле фо на и та
блич них ра чу на ра, уз уво ђе ње мре жа 
ви со ког про то ка . ко ри сни ци та блич
них ра чу на ра у све ве ћем бро ју ко ри сте 
апли ка ци је и ин тер нет услу ге у по кре ту, 
та ко да гло бал на раз ме на по да та ка пре
ко мо бил них мре жа убр за но ра сте.

Та блич ни ра чу на ри су руч ни уре ђа ји 
са екра ни ма осе тљи вим на до дир, ве ли
чи не од 5 до 10 ин ча (12,7 – 25,4 сан ти
ме та ра). про из во ђа чи их та ко ђе на зи
ва ју „та бле ти ма”, а има ју ин тер фејс ко ји 
ко ри сни ци ма пру жа при ступ ин тер
не ту, омо гу ћу ју игра ње ига ра, гле да ње 
фил мо ва и чи та ње елек трон ских књи га. 
Ма хом ко ри сте про це со ре ко је је осми
сли ла ком па ни ја „Арм”, а за сно ва ни су 
на опе ра тив ним си сте ми ма као што су 
iP ho ne OS и Go o gle An droid.

Нај бо љи су за за ба ву, али и за број не 
по сло ве у по кре ту. у по ре ђе њу са пре но
си вим ра чу на ри ма, има ју и не до стат ке 
(не ма ју та ста ту ру, огра ни че на софт вер

ска по др шка), и пред но сти (од лич ни су 
за ко му ни ка ци ју и за ба ву). Нај по зна
ти ји је „Еплов” iPad, а по ја ви ли су се и 
број ни дру ги.

Sam sung Ga laxy Tab 10.1 је од пре не
ко ли ко да на до сту пан на тр жи шту Ср би
је ко ја се на шла ме ђу пр ве три европ ске 
у ко ји ма се мо же на ба ви ти. Ши рок је са
мо 8,6 ми ли ме та ра и те жак све га 565 гра
ма, што зна чи да је ве о ма ла ган, а та њи је 
од ма ко јег дру гог та блич ног ра чу на ра.

ин ста ли са на је апли ка ци ја екњи га с 
при сту пом огром ној би бли о те ци од  ви
ше од 2.200.000 де ла, 2.000 днев них но
ви на (на 49 је зи ка) и 2.300 ча со пи са (на 
22 је зи ка). угра ђе на му је „Сам сун го ва” 
тех но ло ги ју ко ја у окви ру за јед нич ког 
ин тер феј са об је ди њу је елек трон ску по
шту, сла ње крат ких по ру ка, кон так те, 
ка лен дар и по ве зи ва ње с дру штве ним 
мре жа ма. ко ри сти опе ра тив ни си стем 

An droid, за ко ји је обез бе ђе
на на хи ља де бес плат них 
про гра ма на ин тер не ту.

За све та блич не ра чу
на ре ва жно је да омо гу ћу

ју ко му ни ка ци ју у по кре ту 
и на сва ком ме сту. На по ле

ђи ни је ка ме ра с ауто фо ку сом 
и LED бли цом, ре зо лу ци је три 

ме га пик се ла, ко ја мо же да сни
ма HD ви део ре зо лу ци је 720p, а 

са пред ње стра не дру га ка ме ра из
над екра на, од два ме га пик се ла. То 

зна чи да ко ри сник у сва ком тре нут ку 
мо же да оства ри ви део ко му ни ка ци ју 

са дру ги ма.
Софт вер ски па кет за та блич не ра чу

на ре осми шљен је да по слов ним љу ди ма 
олак ша оба вља ње основ них по сло ва. у 
па ке ту су про гра ми за об ра ду тек ста, та
бе лар но из ра чу на ва ње и при ка зи ва ње 
пре зен та ци је и за об ра ду фо то гра фи ја 
и ви део ма те ри ја ла. Екран од 10.1 ин ча 
по др жа ва пу ну HD ре зо лу ци ју, нео п ход
ну за гле да ње ква ли тет них ви део са др
жа ја и пре глед фо то гра фи ја, а ба те ри ја је 
до вољ на за де вет са ти ко ри шће ња.

Та блич ни ра чу на ри су, ина че, од лич ни 
за пу то ва ња.     •
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горАН СТАНковић

го во ри мо, за пра во, са мо о две тен
ден ци је ин тер неткул ту ре, до ми нант
ног ци ви ли за циј ског обра сца на ред
них де це ни ја. јед на ве чи то са ња о 
по ве ћа њу про то ка, дру га о то ме ка ко 
сур фо ва ти тим ин фор ма тич ким цу
на ми јем.

Сто га нам је ми сао па ра док сал на: 
док сви и све ви ше и све че шће жа ле 
да је ин тер нет спор и не до ста тан, све 
је ве ћа по ви ка да је пре за гу шен, цр на 
ру па ко ја све ви ше уси са ва, а све ха о
тич ни је зра чи, не ин фор ма ти ван, про
сто ре че но. А шта оли ча ва те две тен
ден ци је?

С јед не стра не, по ја ча ни на пор да се 
ис ко ри сте сле пе тач ке, за там ње ња ин
фор ма тич ке струк ту ре, у об ли ку „тех
но ло ги је там них вла ка на” (dark fi ber), 
на пр вом ме сту. ин фра струк ту ра ни је 
но ва, за пра во је реч о за бо ра вље ним и 
за пу ште ним де ло ви ма оп тич ких мре
жа, ко ји би тре ба ло да омо гу ће про ток 
и до 100 ги га би та у се кун ди (тре ба са
мо за ми сли ти пре у зи ма ње це ле се зо
не оми ље не се ри је у јед ној се кун ди!). 
Тех но ло ги ја је по ста ла јед но став ни ја, 
ко ри сте се ла се ри на раз ли чи тим та ла
сним ду жи на ма, од но сно ви ше сиг на ла 
се ком би ну је на јед ном влак ну.

Две гру пе ис тра жи ва ча и екс пе ра
та аме рич ке вла де (ви ше на сај то ви ма 
www.in ter net2.edu и www.es.net/En

ergy Sciences Network) екс пе ри мен ти
шу са на чи ни ма за по бољ ша ње ин тер
не та. гугл, тај веч ни гугл је то за по чео 
још сре ди ном про шлог де се тље ћа, а 
са да по се ду је „екс пе ри мен тал ну” мре
жу (и до 500.000 ко ри сни ка), за сно
ва ну на „там ном влак ну” и бр зи ни од 
јед ног ги га би та и ... пла ћа њу, па на
рав но!

С дру ге стра не, фе но мен лич не веб
об ја ве, уве ли ко де фи ни сан у те о ри ји и 
прак си ин тер не та, пре о бра зио је на
чин ко ри шће ња мре же, ко ја је за по че
ла, не тре ба то за бо ра ви ти, као вој ни, 
на ста ви ла као обра зов ни, па по слов ни 
ди ги тал ни си стем ра чу на ра. јер, ка ко 
ка же Скот Мак ни ли, је дан од осни ва
ча „Сан мај кро си стем са”: „ин тер нет је 
ком пју тер.” оног тре нут ка ка да је лич
ни ра чу нар над вла дао све оста ле си
сте ме, сре ди ном де ве де се тих, при су
ству је мо нео гра ни че ном упли ву лич ног 
у мре жу. пр во ли це јед ни не је по ста

ви ло гра нич ник у об ја вљи ва њу на ин
тер не ту.

Да нас, ка да су ала ти за об ја ву до ступ
ни сви ма, вла сни штво и ба ри је ре при
ват но сти не ста ли го то во пре ко но ћи, 
су о ча ва мо се са ко шма ром из бо ра из
ме ђу по бу ње них гла со ва на мре жи. То
ли ко то га има, то ли ко сви го во ре! по

пла ва је не же ље ни фе но мен те ве ли ке 
тех но ло шке про ме не. при ступ тех но
ло ги ји по ста је три ви јал но лак за нај
ра зви је ни је, а ре ла тив но лак за оста ле 
(син дром „арап ског про ле ћа”), а пра во 
пи та ње по ста је при ступ пу бли ци. „Ми 
не ма мо ма њак ин фор ма ци ја, већ има
мо ма њак па жње”, ка же Сет го дин, је
дан од нај по зна ти јих струч ња ка ин тер
нетмар ке тин га.

го во ри ти је ла ко, те же је чу ти, нај те же 
при ву ћи не чи ју па жњу. Те древ не исти
не, из ра же не на мно го на чи на у тра ди
ци ја ма свих кул ту ра, по но во си ја ју на 
хо ри зон ти ма сми сла оно га што ра ди мо.

Сто га се ја вља но во ин те ре со ва ње за 
ста ро за ни ма ње, ко је мо же мо раз ли чи
то кр сти ти, али се сво ди на исто, чу вар 
кул тур них вред но сти, ку ра тор, ку стос, 
кон зер ва тор, уред ник... „чу вар све те 
ва тре”, нај по сле... пред мет ње го вог за
ни ма ња мо гу би ти под јед на ко фи зич ки 
објек ти ма те ри јал не кул ту ре и вир ту
ел не вред но сти ди ги тал ног све та.

Нај при бли жни ја ана ло ги ја је с га ле
ри јом сли ка. по сто је озбиљ ни раз ло зи 
за што сли ка ри не из најм љу ју лук су зне 
мер мер не са ле, пла ћа ју осо бље об у че
но у цр но и по слу жу ју рас хла ђе но бе
ло ви но по се ти о ци ма. То ра де ку сто
си – вла сни ци га ле ри ја. они ужи ва ју 
у из бо ру сли ка ко је ви се на зи до ви ма 
и про да ју их куп ци ма, од че га жи ве и 
они и сли ка ри. Бар је та ко у „те о ри ји 
ку ра тор ства”.

Без об зи ра на сва спор на ме ста у кон
цеп ту ди ги тал ног ку сто са, не по бит на 
је чи ње ни ца да ин тер не ту, по ред тех
но ло шке, тре ба и со ци јал на ин те ли ген
ци ја. пред очи ма нам је ра ђа ње но вог, 
тех но ло шки уса вр ше ног ин те р не та, 
али тај про цес те че упо ре до са ства ра
њем но вих со ци јал них ор га ни за ци ја и 
но вих мо де ла ко ри шће ња ин фор ма ци
ја. Тех но ло шка огра ни че ња ин фор ма
тич ке ре во лу ци је још ни су на ви ди ку, 
али она со ци јал на већ је су.

Све по Мар ша лу Ма клу а ну: „Сва ка 
тех но ло ги ја ства ра сво је дру штво.”     •

„ЦрНЕ рупЕ” иНТЕрНЕТА 
Ново интересовање за старо занимање, које можемо различито крстити, 

али се своди на исто: чувар културних вредности, куратор, кустос, 
конзерватор, уредник... „чувар свете ватре”, најпосле

Тех но ло шка огра ни че ња 
ин фор ма тич ке 
ре во лу ци је још ни су 
на ви ди ку, али она 
со ци јал на већ је су.
Све по Мар ша лу 
Ма клу а ну: „Сва ка 
тех но ло ги ја ства ра 
сво је дру штво.”

ТАНАк кАо оловкА
Таблични рачунари су одлични за путовања, што потврђује 

најновији „Самсунгов” Galaxy Tab 10.1 P7500, 
који је од одскора доступан и у Србији




