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СТанко СТојиљковић

бе о град је и иза За гре ба и ис пред ње га!
ка ко је то мо гу ће?
За ви си од тач ке с ко је то по сма тра те. По гле да те ли чу-

ве ну шан гај ску ли сту 500 ода бра них уни вер зи те та из 
це лог све та (то ли ко се обе ло да ни), срп ска пре сто ни-
ца за о ста је за хр ват ском. За ви ри те ли у ве бо ме трик сов 
спи сак, по ре дак је обра тан. (Пре о ста ла раз вр ста ва ња 
смо на ме р но из о ста ви ли.)

на пр ви по глед, то мо же да за ва ра.
али са мо док не са зна те да је пр во вред но ва ње нај у-

ти цај ни је, нај ве ро до стој ни је и нај при хва ће ни је до са да. 
узме мо ли га у об зир, бе о град ски воз је у до ла ску за ка-
снио за за гре бач ким вла ком! ко ли ко (ми ну та, да на, го-
ди на)? ни ко не уме по у зда но да од го во ри.

До ско ра се чи ни ло (ба рем не ки ма у нас) да ће нај ста-
ри ја срп ска ви со ко школ ска уста но ва пре сти ћи у шан гај-
ску ста ни цу, упр кос то ме што се ни је зна ло да ли је, уоп-
ште, у пред но сти.

вр хун ско (струч но) зна ње је нов ча ни ца ко ју сви под-
јед на ко ува жа ва ју у 21. ве ку. из го ди не у го ди ну све је 
те же ући на шан гај ску ли сту. За што? За то што сви уни-
вер зи те ти убр за ва ју ко рак вла сти тог на пре до ва ња, и 
увр шће ни и не у вр шће ни.

Пр ви то чи не да не из гу бе пре сти жно ме сто, дру ги да 
га што пре згра бе. и јед ни и дру ги из вла че из се бе по-
след ње ато ме из вр сно сти, по пут умор них тр ка ча ко ји се 
при бли жа ва ју циљ ној ли ни ји. као да у сва чи јим уши ма 
од зва ња опо ме на цр ве не кра љи це из „али се у Зе мљи 
чу да”, Лу и са ке ро ла: „Сад, ов де, ка ко ви диш, мо раш да 
тр чиш ко ли ко год бр зо мо жеш да би оста ла ту где је си.”

а оста ли на ши уни вер зи те ти?
Др жав ни су ку ди ка мо од ма кли при ват ни ма, на су прот 

по вре ме ном хва ли са њу по то њих. Пре ма ве бо ме трик со-
вом раз вр ста ва њу, бе о град ски је на 995, но во сад ски на 
1.208, ни шки на 1.353. и кра гу је вач ки на 1.648. ме сту.

Син ги ду нум је тек на 5.210, ме га тренд на 9.017, ака-
де ми ја умет но сти „бра ћа ка рић” на 10.202, уни он на 
11.303. и ме тро по ли тен 11.700. на ле стви ци!

ко ли ко бр зо мо ра Ср би ја да тр чи да оста не у ме сту?

Трчање у месту

м
рТав уГао

умри млад 
 у стотој
обнажена 
животиња
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06   ниТервју
Скривена мера лепоте

10   ПрокруСТов ум
раштимовани клавир рака

12   аЛХемија ДуХа
опхрвани самоћом

13   ДиГиТаЛни Домороци
исус Христос суперхакер?

14   можДане браЗДе
Памћење смисао живота

16   ПанДорина куТија
умри млад у стотој

18   кЛимаТСки рубикон
Пожари у Србији 
стигли са Сунца

19   арХимеДова ТаЧка
обнажена животиња

22   ПеТа ДименЗија
Теслини зраци  у пирамидама

26   вирТуеЛни рај
интернет у коферу

28   екоСоФија
биљни „рат светова”
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ру жа плава 
не за бо ра ва
ве о ма ду го сим бол не до сти жно сти, уско-

ро ће се у аме рич ким и ка над ским цве-
ћа ра ма по ја ви ти пла ва ру жа. Пр ви пут је 
осва ну ла у ја па ну 2009. го ди не, по сле два-
де се то го ди шњег ис тра жи вач ког на по ра у 
ком па ни ји „Сун то ри”. от ку да јој та ква бо ја 
ко ја се не сре ће у при ро ди?

на уч ни ци су је јед но став но ге нет ски из-
ме ни ли (мо ди фи ко ва ли), та ко што је биљ-
ка са да у ста њу да ства ра (син те ти зу је) пиг-
мент за пла во – дел фи ни дин. нај во ље ни ји 
цвет у људ ској исто ри ји, ба рем у љу бав ним 
пе снич ким сти хо ви ма, уз га ја се ду же од 
5.000 го ди на.

али он не оли ча ва са мо љу бав, већ и ле-
по ту, по ли ти ку и рат.

За то бу ди те опре зни ка да га по кла ња те 
непознатој особи!

међу јавом (сном)

извођач Локид мартин енергија кина роквел Спејс икс роквел
Први лет 2016 или касније 1967 1999 1968 2010 1981
Просечна 
висина 8 m 7,5 9,25 11 6,2 37,2

Тежина на 
полетању 21.250 kg 7.150 7.600 30.333 12.000 109.000

извор. наСа/еСа

Човек      вишекратно      Сојуз     шенчоу         аполо        Змај        Спејс
                     возило                                                                                             шатл

у сенци „свемирског таксија” (спејс шатл)
у одговарајућој сразмери (нису приказане соларне плоче)

вишекратно возило за посаду
1. Део за спасавање астронаута: 
Пали се ракета да одвезе посаду, 
уколико нешто крене лоше приликом 
лансирања.
2. одељак (модул) за посаду: 
За боравак четири астронаута у току 
лета који не траје до три седмице.
3. услужни одељак: Главни ракетни 
мотор, велике соларне плоче за 
стварање електричне сенергије 
и резервоари с кисеоником за 
астронате.
4. Спојница: Прикачиње возило 
за ракету-носач.
5. Преградак са инструментима: 
електроника за навођење и надзирање 
ракете-носача.

Лево: ПоГЛеД на уСТројСТво 
оДељка За ПоСаДу. 
ДеСно: воЗиЛо Са раширеним 
СоЛарним ПЛоЧама

Горе: Два вишекраТна воЗиЛа За иЗвиЂање аСТероиДа. 
ДоЛе Лево: Замишљена ракеТа-ноСаЧ За Тешки Товар,  
иЗвеДена иЗ ПреТХоДне која је оДноСиЛа „СвемирСки 
ТакСи” (СПејС шаТЛ) у ПуТању око Земље 
(још није Завршена)

ПоСЛе ПовЛаЧења „СПејС шаТЛа” иЗ уПоТребе, 
наСа Се оПреДеЛиЛа За буДуће вишекраТно СвемирСко 
воЗиЛо За оДвожење и Довожење аСТронауТа, 
ЗаСнивано на ЛеТеЛици „орион”, Чије је оСмишљавање 
ПоЧеЛо 2005. ГоДине

наСа: нови СвемирСки ТакСи

коц ка За Тро ји цу – Скулп ту ра ко ја 
под се ћа на чу ве ну ру би ко ву коц ку, ве ро ват-
но нај ве ћа те вр сте у све ту, пр ви пут је пред-
ста вље на на умет нич ком фе сти ва лу „Го ру ћи 
чо век” у не ва ди (СаД) пре две го ди не. би ла 
је ви со ка 10,5 ме та ра, са иви ца ма од че ти ри 
и по ме тра и те шка око две то не. на пра вље-
на је од че лич ног ра ма пе кри ве ног плат ном 
и из ну тра осве тље на ја ким све тле ћим ди о да-
ма ко је зах те ва ју на па ја ње од 1,7 ки ло ва та.

окре та ње де ло ва опо на ша се ани ми ра-
ним осве тља ва њем 54 „пик се ла” ве ли чи не 
1,5 x 1,5 ме та ра ко ји са чи ња ва ју коц ку. коц-
ком се упра вља пре ко екра на осе тљи вих на 
до дир по ста вље них у три ста ни це, од мак ну-
те од ње и ме ђу соб но уда ље не 10–15 ме та-
ра, од ко јих сва ка омо гу ћа ва ро та ци ју око 
јед не осе.

То зна чи да на ре ша ва њу мо ра да са ра ђу-
је тро је љу ди. ре ша ва ње је за то знат но те же. 
До са да је успе шно сло же на са мо шест пу та.

иако ни шта не мо ра да се окре ће нај бо љи 
ре зул тат је 48 ми ну та, по ста вљен 2009. на 
по ме ну том фе сти ва лу у не ва ди.

То је ура ди ла не про фит на гру па умет ни ка, 
ин же ње ра и на уч ни ка оку пље них у „Гру влаб-
су”, због че га је на зва на Гру ви ко ва коц ка.

мо Тор мо Ле куЛ – нај ма њи елек-
трич ни мо тор на све ту на пра вљен је од јед-
ног  је ди ног мо ле ку ла. на чи ни ли су га на 
уни вер зи те ту Тафтс у бо стон у (СаД). оче ку-
је се да си ћу шна на пра ва утре пут про из вод-
њи но вих ко ји се ће ко ри сти ти у ме ди ци ни 
и ин же њер ству. Ди мен зи је ми кро скоп ског 
мо то ра из но се је дан на но ме тар, што је око 

веч ни по да ци
уско ро ће се у по ну ди на ћи но ви оп тич-

ки диск и од го ва ра ју ћи пи сач/чи тач ко ји ће 
омо гу ћи ти да се фил мо ви, сли ке и ма ко ји 
дру ги ди ги тал ни по да ци чу ва ју веч но. а при-
сту па ће се пре ко би ло ко јег са да шњег DVD 
или блу-реј пле је ра.

бу ду ћи про из вод, м-диск (M-Disc), мо же те 
по то пи ти у теч ни азот или у вре лу во ду, и не-
ће те га оште ти ти.

60.000 пу та та ње од де бљи не људ ске дла ке. 
Др Чарлс Сајкс, во ђа на уч ног ти ма, из ја вио 
је да је оства рен кру пан на пре дак у из ра ди 
мо ле ку лар них мо то ра ко ји се на па ја ју по мо-
ћу све тло сти и хе миј ских ре ак ци ја. „ус пе ли 
смо да при ка же мо да мо же те до ве сти елек-
три ци тет до јед ног мо ле ку ла и на ве сти га да 
ра ди не што што ни је на су мич но”, ка же он.

у том по ду хва ту упо тре бљен је ске ни ра-
ју ћи ту нел ски ми кро скоп на ни ским тем пе-
ра ту ра ма, ко ји ко ри сти елек тро не уме сто 
све тло сти, ка ко би се ви де ли мо ле ку ли. ме-
тал ни врх слао је на е лек три са ње ка мо ле-
ку лу бу тил-ме тил-сул фи да ко ји је био по ста-
вљен на ба кар ној про вод нич кој по вр ши ни. 
Сво је вр сне ру ке мо ле ку ла, са ста вље не од 
ато ма угље ни ка и во до ни ка, ко је ли че на 
иглу у ком па су, за вр те ле су се око сре ди шње 
осе. Смер и бр зи на су за ви си ли од тем пе-
ра ту ре. По ка за ло се да је 268 цел зи ју со вих 
сте пе ни ис под ну ле са вр ше на тем пе ра ту-
ра, иде ал на за пра ће ње кре та ња мо то ра ко-
ји се, ина че, знат но бр же окре тао на ви шим 
тем пе ра ту ра ма.

ЗЛа То Па Да Ло С не ба – у то пра-
дав но вре ме ни је би ло љу ди, па ни же на. ко-
ли ко ли би се срећ ни це ра до ва ле да су жи-
ве ле пре 3,9 ми ли јар ди го ди на. За што? на 
Зе мљу је с не ба па да ло зла то. Сти за ло је с 
уче ста лим и гу стим ме те ор ским ки ша ма ко је 
су засипале по вр ши ну пла не те.

Про у ча ва ју ћи хе миј ски са став нај древ ни-
јих сте на, на уч ни ци су уста но ви ли да су се 
у ме те о ри ма, осим  зла та, на ла зи ли и оста-
ли дра го це ни ме та ли. у су шти ни, у ме те о ри-
ти ма има то ли ко зла та да би се мо гла це ла 

Зе мља пре кри ти сло јем де бе лим че ти ри ме-
тра! а то из но си око 20 квин ти ли о на то на 
(1018 то на или 10 и 18 ну ла)!

Где се то ли ко бла го са кри ло? уто ну ло је у 
Зе мљи но жит ко је згро, иако се по вре ме но 
на ђе и на по ко ри ци. узор ци из у ча ва них сте-
на су, ина че, ис ко па ни на Грен лан ду.

нај ве ћи Те Ле СкоП – ки не зи пра-
ве нај ве ћи ра дио-те ле скоп на све ту, са отво-
ром преч ни ка 500 ме та ра (Fi ve-hun dred-me-
ter Aper tu re Sphe ri cal ra dio Te le sco pe, FAST). 
огром на ан те на у об ли ку плит ког та њи ра 
сме ште на је у при род ној де пре си ји Да во-
данг, у ју жној ки ни, а би ће пу ште на у рад 
2016, де сет го ди на по сле до би ја ња зе ле ног 
све тла за из град њу.

То ће би ти знат но ве ће и на пред ни је из да-
ње оп сер ва то ри је аре си бо у Пор то ри ку, ко-
је ће ви де ти три пу та да ље, пре гле да ти ве ћа 
не бе ска про стран ства и по дат ке об ра ђи ва ти 
знат но бр же. бу ду ћу осма трач ни цу са чи ња-
ва ће 4.400 тро у га о них алу ми ни јум ских па не-
ла у об ли ку ве ли ког па ра бо лич ног огле да ла. 
Сва ки ће од би ја ти ра дио-сиг нал ка цен трал-
ној тач ки у ко јој су сме ште ни уре ђа ји за об-
ра ду по да та ка. За ни мљи во је да ће, по ред 
оста лог, тра га ти за ван зе маљ ском ин те ли-
ген ци јом (SE TI): мо ћи ће да де тек ту је екс тра-
со лар не пла не те на ра сто ја њи ма ве ћим од 
1.000 све тло сних го ди на.

бр же оД Све ТЛо СТи – По је ди нач-
ни фо тон у ва ку у му не мо же да пу ту је бр же 
од све тло сти, до ка за ли су хонг кон шки на уч-
ни ци. Зна чи ли то да је пу то ва ње над све тло-
сном бр зи ном не из во дљи во?

на лаз је у са гла сју с чу ве ном тврд њом ал-
бер та ајн штај на да се у ко смо су увек кре ће 
ко нач ном бр зи ном (око 300.000 ки ло ме та-
ра у се кун ди). Сва ко ја ке на уч но фан та стич не 
при по ве сти су, ме ђу тим, под гре ја ле на да ња 
да је мо гу ће то над ма ши ти, на ро чи то по сле 
от кри ћа из 1999. ка да је уста но вље но да се 
по је ди ни оп тич ки им пул си про сти ру над све-
тло сном бр зи ном.

ис по ста ви ло се да је то био ви зу ел ни учи-
нак, а да уме ша ни фо то ни ни су би ли у ста њу 
да пре не су ин фор ма ци ју.

ни да нас ни су пре ста ла спо ре ња, чак и 
ме ђу на уч ни ци ма, да ли је из во дљи во пу то-
ва ти бр же од све тло сти.

маЧ је уши и раС По Ло же ње – но-
ва ја пан ска тех но ло ги ја сни ма мо жда не та-
ла се и ту ма чи их по мо ћу уре ђа ја ко ји се но си 
на гла ви, а на ли ку је мач јим уши ма (на ја пан-
ском: не ко ми ми). не сва ки да шњи не у ро ко му-
ни ка тор уоча ва и очи та ва рас по ле же ње но си-
о ца, из ра жа ва ју ћи га у ви ду че ти ри по ло жа ја 
уши ју. ма ши на ко ри сти мо жда не та ла се и из-
ра жа ва осе ћа је и пре не го што чо век поч не да 
го во ри. уши се ус пра ве ка да је нер во зан или 
усред сре ђен, а спу сте ако је опу штен. уко ли-

ко не што ра ди, на при мер чи та књи гу или се 
игра, уши пра ве кру жне по кре те, а по ме ра ју 
се на пред-на зад ако ни шта не ра ди.

За раз ли ку од ма ча ка, ко је спу сте уши кад 
су упла ше не или кад хо ће да за пла ше не при-
ја те ља, „не ко ми ми” де лу је обрат но.

нов Чи ћи иЗ „Зве ЗДа ниХ ра То-
ва” – на ма ле ном остр ва њу еи у ју жном 
Ти хом оке а ну вла сти су при хва ти ле ко ва ни-
це с ли ко ви ма ју на ка из „Зве зда них ра то-
ва” као зва нич но сред ство пла ћа ња. но вац 
ће ис ко ва ти на но вом Зе лан ду, бу ду ћи да је 
не ко ли ко остр ва, ко ји чи не др жа ву на зва ну 
„сте на По ли не зи је”, у по ли тич ком са ве зу с 
том зе мљом. 

на пред њој стра ни нов чи ћа (аверс) на ла-
зи ће се лик не ког од по пу лар них ју на ка „Зве-
зда них ра то ва” – прин це зе Ле је, Лу ка Скај-
во ке ра, Ха на Со лоа, Дар та веј де ра, ро бо та 
C3-PO и дру гих, а на зад њој стра ни (ре верс) 
лик бри тан ске кра љи це ели за бе те Дру ге.

ко ва ни це чи ја је вред ност два но во зе ланд-
ска до ла ра (око 1,60 аме рич ких) би ће на пра-
вље не од 1 ун це чи стог сре бра (28,349 гра ма) 
и про да ва не у ко лек ци о нар ском ком пле ту од 
че ти ри нов чи ћа, а упа ко ва не су у при год ну ку-

ти ју у об ли ку не ког од ју на ка или ле те ли це из 
се ри ја ла. у 2003. го ди ни њу еи је по стао пр-
ва бе жич на др жа ва (Wi-Fi) у све ту, бу ду ћи да је 
свим ста нов ни ци ма остр ва омо гу ћен бес пла-
тан бе жич ни при ступ ин тер не ту.     •
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умет ник по ма же при ро ди да се из ра зи., По ред при род не и умет нич ке, по сто ји су штин ска ле по та. ,
н

и
Те

рв
ју

СТанко СТојиљковић

Сво ју оча ра ва ју ћи књи гу „Три ли ца 
ле по те” за по чи ње те убе ђи вач ком ре-
че ни цом: „не по сто ји ни шта на ку гли 
зе маљ ској што чо век то ли ко це ни као 
ле по ту, до ко је му је то ли ко ста ло, а да 
уоп ште не мо же да ти раз лог за ту сво ју 
жуд њу”. За што?

За то што ле по но си у се би сво ју из вор-
ну тај ну ко ја се мо же осе ти ти, али се не 
мо же про мет ну ти у је зик пој мо ва, ни ти 
пој мо ви ма до кра ја об ја сни ти. То је раз-
лог што ле по има пу но зна че ња, па, по-
не кад, они ко ји во де фи ло зоф ски ди ја лог 
ко ри сте исте ре чи, а го во ре о раз ли чи-
тим ства ри ма. Та кви не спо ра зу ми су ве-
о ма че сти ме ђу фи ло зо фи ма. Сли чан је 
слу чај и с пој мом ле пог.  
Ле по је јед на од три нај ви ше фи ло зоф ске 
вред но сти. оста ле две су До бро и исти-
ни то. исто вре ме но, то су об у хват ни пој-
мо ви, чи ји је са др жај бес крај но ши рок 
и ра зно вр стан. То је раз лог што кла сич-
ни по јам ле пог ни је мо гао да се рас про-
стре на све вр сте ле по те и на це лу умет-
ност, па је озбиљ но по чео да се до во ди 
у пи та ње ње гов по ло жај у есте ти ци као 
уни вер зал не естет ске вред но сти и нај-
ви ше есте тич ке ка те го ри је. је ди ни на-
чин да ле по са чу ва цен трал ни по ло жај 
у есте ти ци је сте да се у се би ди фе рен ци-
ра. Тач ни је ди фе рен ци ра ње по ка зу је да 
по сто је три по при ро ди и по ре клу раз-
ли чи те вр сте ле по те: су штин ска ле по та, 
при род на ле по та и умет нич ка ле по та, 
чи ја плод на екви во ка ци ја ну ди есте ти ци 
не слу ће но бо гат ство јед не још не до вољ-
но ис тра же не обла сти ко ју она тре ба да 

ис тра жу је и об ја шња ва.
Са мо та ко и под тим усло ви ма ле по 

мо же оста ти основ ни и оба ве зу ју ћи по-
јам есте ти ке, као што су то по ка за ла мо ја 
ис тра жи ва ња, про ми шље на и из ло же на 
у књи зи Три ли ца ле по те. 

Хи пи ја ве ћи: от ку да ти знаш, Со кра-
те, ко је су ства ри ле пе, а ко је су ру жне? 
Хај де он да, ако знаш, мо жеш ли ре ћи 
шта је то ле по? мо же ли ико од го во-
ри ти ста ро грч ком му дра цу? Пла тон се 
сма тра уте ме љи ва чем кла сич не европ-
ске ме та фи зи ке. а са став ни део кла сич не 
ме та фи зи ке, чак мо жда њен нај зна чај-
ни ји део, чи не раз ли чи те ме та фи зи ке 

ле пог, ко је су то ли ко зна чај не, а по не кад 
то ли ко ле пе, да их је не мо гу ће за о би ћи. 
осим то га, оне су пр ве у вре ме ну, па је 
њи ма би ло по треб но за по че ти ис тра жи-
ва ње и из ла га ње про бле ма ти ке ле пог. у 
цен тру ин те ре са ме та фи зи ке ле пог сто ји 
су штин ски ле по. То је иде ја ле пог или 
ле по та иде је ко ја нам отва ра очи и осве-
тља ва пут, оно на осно ву че га пре по зна-
је мо ле пе ства ри у при ро ди и умет но сти. 

Хи пи ја ве ћи спа да ме ђу со крат ске ди ја-
ло ге Пла то но вог ра ног пе ри о да. То је пр-
ви ди ја лог ко ји Пла тон у це ло сти по све-
ћу је про бле му од ре ђе ња ле пог. од шест 
де фи ни ци ја ле пог, три је пред ло жио Хи-
пи ја, а три Со крат, да би, на кра ју, све 
јед на ко би ле од ба че не за јед но са оном 
по след њом у ко јој се по ми ње до бро. По-
ми ња ње „до бра” по бу ђу је ви зи је у Со кра-
ту о ко ји ма он не во ли да го во ри, па се 
од лу чу је да се по ву че да би се уду био у 
сво је уну тра шње ви зи је. Та ко је схва тио 
зна че ње по сло ви це ко ја гла си: „Све ле-
по је те шко”. на кра ју не ма при хва тљи-
ве де фи ни ци је ле пог, ни ти од го во ра на 
пи та ње шта је ле по по се би, али је оста-
ла и по у ка ка ко тре ба тра га ти за овом ве-
ли ком тај ном ко ја се на зи ва ле по том. Па 
ако грч ки му драц ни је мо гао да од го во ри 
на пи та ње ко је је сам по ста вио, ка ко се 
мо же оче ки ва ти да то учи ни не ко дру ги?  

исти тај Пла тон у дру гом ди ја ло гу по-
све до чу је: „Све до бро је ле по, а све што 
је ле по не оску де ва у пра вил ној ме ри, а 
ру жно је оно че му ме ра не до ста је”. има 
ли ле по та вла сти ту ме ру? Пла тон је же-
сто ко кри ти ко вао ми ме тич ку умет ност. 
али јед на дру га умет ност код ње га још 
има ве ли ку це ну. То је она умет ност ко ја 
по чи ва на ре ду и по рет ку. ме ра и по ре-
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дак су бо жан ског по ре кла. Са мо чо век 
има осе ћа ње за ме ру и по ре дак, то јест 
за ри там и хар мо ни ју, па у том прав цу 
умет ност до би ја на це ни код Пла то на. 
у тој иде ји има не чег вред ног и не про-
ла зног, али нам не го во ри све што је по-
треб но зна ти о умет но сти. јер, до и ста, 
сва ко умет нич ко де ло је је дин ство у 
мно штву, али сва ко је дин ство у мно-
штву ни је умет нич ко де ло. Та ква 
до пу на је по треб на сва ком фор-
мал ном од ре ђе њу умет но сти, па 
пре ма то ме и овом Пла то но вом. 
Дру гим ре чи ма, ле по та има 
вла сти ту ме ру, али ју је те шко 
от кри ти и од ре ди ти.

ка ко ту ма чи те ари сто те-
лов ис каз: „умет ност де-
лом по дра жа ва при ро ду, а 
де лом до вр ша ва оно што 
при ро да ни је мо гла да до-
вр ши”? ко ли ко је чо век ви-
чан и до се жан да ис пра вља и 
пре пра вља то што ни је ство рио? 
ари сто тел је Пла то нов уче ник 
ко ји се сла же са сво јим учи те љем 
у бит ној ства ри: и је дан и дру ги 
фи ло зоф сма тра ју да је су шти на 
ства ри у иде ја ма. раз ли ка из ме-
ђу њих по чи ње тек у раз ли чи том 
раз у ме ва њу од но са из ме ђу ства ри 
и њи хо вих иде ја: Пла тон сма тра 
да иде је по сто је у цар ству иде ја и 
не за ви сно од ства ри, док ари сто тел 
ве ру је да су иде је у ства ри ма. иде је 
су у ства ри ма, али са мо као њи хов 
уну тра шњи циљ ко ји оне у ствар но-
сти ни ка да не ће мо ћи да оства ре. Све 
оне те же да из ра сту у свој по јам, у сво ју 
иде ју, да бу ду иде ал не, али услед ма те-
ри јал них и он тич ких смет њи оне мо ра ју 
да се од рек ну не че га што је од из у зет не 
ва жно сти за пра ви лан раст њи хо ве би-
ти.

у при ро ди, ства ри су кри во за па ле, 
па за то кри во ра сту. За то сва при род на 
оства ре ња има ју мно го не до ста та ка. За-
то не ма иде ал них: сви смо не до но шчад 
са мно го не до ста та ка у од но су на на шу 
пра ву су шти ну.

При ро да, да кле, ни је ус пе ла да се из-
ра зи. С об зи ром на сво ју су шти ну, она на 
нас не мо же естет ски де ло ва ти, па је, за-
то, по треб на умет ност, ко ја до ла зи да би 
су шти ну ства ри из њи хо ве ну три не из-
ву кла на по вр ши ну. у то ме је сми сао оне 
чу ве не ари сто те ло ве ре че ни це пре ма 
ко јој „умет ност де лом по дра жа ва при-
ро ду, а де лом до вр ша ва оно што при-
ро да ни је мо гла да до вр ши”. умет ник 
по ма же при ро ди да се из ра зи. али то 

мо же са мо ве ли ки умет ник ко га је при-
ро да бо га то об да ри ла. ше пр тље јој са мо 
на но се ште ту, па би би ло бо ље да се ба ве 
не чим дру гим за шта су спо соб ни. 

„умет ност је чо век при до дат при ро-
ди”, про ту ма чио је Френ сис бе кон. По-
ја ва по ја ве или сен ка сен ке? То је чу ве-
на бе ко но ва ми сао ко ја се че сто на во ди 
у ли те ра ту ри. у ње го во вре ме још ни је 
био уоб ли чен мо дер ни по јам умет но-
сти као ауто ном ног под руч ја чо ве ко ве 
де лат но сти. Под умет но шћу се под ра зу-

ме ва ло чи та во чо ве ко во про дук тив но 
уме ће, па је бе кон хтео ис та ћи да она 
ни је де ло при ро де, већ оно што чо-
век до да је при ро ди.

и оскар вајлд по на вља ан тич-
ко пи та ње: ко, да кле, ко га тре ба да 

по дра жа ва – умет ност при ро ду или 
при ро да умет ност? или и јед но и дру-
го свој иде ал ни узор? Ду го се ве ро ва ло 
да је ле па умет ност по дра жа ва ње ле пе 
при ро де, све док се ни је до шло до уви да 
да са ма при ро да има пу но не до ста та ка. 
С та квим уви дом мо гло се по ста ви ти 
пи та ње: За што да умет ност по дра жа ва 
при ро ду? Зар не би би ло бо ље да при-
ро да по дра жа ва умет ност? ово пи та ње 
је из ри чи то по ста вио оскар вајлд, али 
је оно, као што смо ви де ли, би ло при-
сут но већ у са мој кли ци фи ло зоф ског 
ми шље ња, то јест већ код ста рих грч-
ких фи ло зо фа. 

При то ме као да се за бо ра ви ло да 
по ред при род не и умет нич ке ле по-
те по сто ји су штин ска ле по та, ко ја је 

у вред но сном сми слу не што ви ше, а 
у он то ло шком сми слу не што пр вот ни-

је и од јед не и од дру ге. То ме је на ве-
ло да сам по ста вим пи та ње ко ко га 
тре ба да по дра жа ва: да ли умет ност 
тре ба да по дра жа ва при ро ду, или 
при ро да тре ба да по дра жа ва умет-
ност; или и јед на и дру га тре ба да 
по дра жа ва ју свој иде ал ни узор – 
су штин ску ле по ту. ме ни се чи ни 
да ту за по чи ње јед на вр ста мно го-
стру ких огле да ла у ко јој се у пр-
ви мах не зна да ли је умет ност 
огле да ло при ро де, или је при ро да 
огле да ло умет но сти, или су и јед-
на и дру га огле да ло би ћа и ду ха. 

Две ве ли ке вр сте ле по те – 
при род на и умет нич ка – ни су 

исто вет не. у че му су раз лич-
не? Пр ва је де ло при ро де, 
чи је на ме ре ни смо у ста њу 
да про ник не мо, а дру га чо ве-
ко вог про дук тив ног уме ћа, ►

афродита 
книдска 
(Праксител)
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ко је би тре ба ло да нам је бли ско и до ста 
по зна то.

којe то од ли ке од ли ку ју би ће ле пог? 
Ле по је ве о ма за го нет на по ја ва. њи ме су 
се ба ви ли нај ве ћи умо ви чо ве чан ства, 
па ипак ни ко ме до да нас ни је ус пе ло да 
од ре ди објек тив не ка рак те ри сти ке ле пог. 
упр кос то ме, кла сич но до ба ни је од у-
ста ја ло од на ме ре да из ве де објек тив не 
ка рак те ри сти ке ле пог ко је ле же у осно ви 
кла сич них пра ви ла де фи ни са ња ле пог 
пред ме та. ја сам их на вео осам: 1. исти-
на; 2. сјај и ја сно ћа; 3. це ли на и це ло ви-
тост; 4. по ре дак и хар мо ни ја; 5. је дин-
ство и је дин стве ност; 6. не по крет ност и 
ве дри на; 7. сре ћа и бла жен ство и 8. жуд-
ња за ин те ли ги бил ним. С на до ла ском 
мо дер них вре ме на, ко ја ка рак те ри ше 
окре та ње су бјек ту и ње го вим са знај ним 
и осе ћај ним мо ћи ма, ле по се све ви ше 
од ре ђу је по свом деј ству на су бјект.

из ко јих раз ло га је вр хов ни за кон 
ста рих Гр ка био – за кон ле по те? мно ги 
то до во де у ве зу са оби ча ји ма, усло ви ма 
жи во та и на чи ном ра да. код ста рих Гр ка 
све је до при но си ло да се ства ра ле по та 
и умет ност: кли ма, под не бље, сун це, ат-
мос фе ра, грч ки је зик са сво јом му зи кал-
но шћу, див на те ла грч ких љу ди ко ја су 
опле ме њи ва на атлет ским игра ма. у гим-
на зи ја ма и ве жба ли шти ма умет ни ци су 
мо гли сло бод но да про у ча ва ју те ла ефе-
ба, те са вр ше не мо де ле при род не ле по те, 
а у по зо ри шти ма и на јав ним све ча но-
сти ма пле со ви су им пру жа ли при ли ку 
да ди рект но по сма тра ју ле по ту при ро де.

ову ле по ту, ко ју су стал но има ли пред 
очи ма, грч ки умет ни ци су још улеп ша-
ва ли та ко што су је уз по моћ ма ште уз ди-
за ли из над ње са ме и та ко је при ка зи ва-
ли леп шом не го што је у при ро ди. они 
су при хва ти ли за кон Те ба на ца, ко ји је 
на ла гао, под прет њом ка зне, „да се лич-
но сти при ка жу слич ним и у исто вре ме 
леп шим”. Све су то раз ло зи – а они ни су 
је ди ни – због ко јих је вр хов ни за кон код 
ста рих Гр ка био – за кон ле по те. 

ка ко и за што „до ла зи до сла га ња 
при ро де ства ри с на шом вла сти том при-
ро дом”, што на уч ник још ни је у ста њу да 
об ја сни? од и гра ва ли се то су сре та ње и 
пре пли та ње у на шем ра зу му или не где 
дру где? Да би се умет нич ко де ло отво-
ри ло у сво јој ле по ти, по тре бан је не са мо 
ан тро по ло шки од ре ђен став чо ве ка, већ 
и је дан по се бан став – естет ски став ко ји 
је осло бо ђен сва ког спо ља шњег ин те ре-
са. у естет ском ста ву ја по сма трам не што 
са мо за то што је оно вред но да по се би 

бу де ви ђе но и до жи вље но. То је кан то во 
не за ин те ре со ва но сви ђа ње ко је ис кљу чу-
је сва ки спо ља шњи ин те рес. Спо ља шњи 
ин те ре си не сме ју про дре ти у естет ску 
срж естет ског пред ме та, јер ако про дру 
бр зо је ра за ра ју, а оно га ко је њи ма оп те-
ре ћен чи не сле пим за ле по ту и умет ност. 
Ту до ла зи до из ра жа ја он тич ки од нос и 
осе ћа ње при су ства ко ји апе лу ју на све 
на ше пси хич ке функ ци је и ан га жу ју чи-
та во на ше би ће.

За што је ге ни је мо гућ и оства рив је-
ди но у умет но сти? ус кра ћу је те ли му 
на у ку као уто чи ште и при бе жи ште, 
као што чи ни има ну ел кант („Ле пе 
умет но сти су умет ност ге ни ја”)? То је 
кан то ва иде ја ко ја ра ди кал но рас ки да 
с кла сич ном тра ди ци јом и на ја вљу је 
епо ху ро ман ти зма. кант по ла зи од тра-
ди ци о нал ног по и сто ве ћи ва ња ге ни ја и 
та лен та, по што је овај по след њи од ре ђен 
као уро ђе ни дар ко ји по ти че из при ро де 
су бјек та. Пре ко ге ни ја при ро да се из ра-
жа ва ди рект но у ви ду при род ног да ра. 
Сва ки умет ник је ви ше или ма ње ге ни ја-
лан. не ма умет но сти без ге ни јал но сти, 
без уро ђе не спо соб но сти да про из во ди 
и да из ра жа ва естет ске иде је. За јед нич-
ко му је са спон та но шћу при ро де то што 
ни је спо со бан да об ја сни ода кле му до-
ла зе иде је и ка ко их је про на шао.

Ге ни је је спе ци фич на спо соб ност по 
ко јој се умет ност, као спо соб ност ко ја 
пред ста вља ве шти ну и уме ће, раз ли ку-
је од зна ња и на у ке. он не зна да об ја-
сни оно што ра ди, јер ра ди као при ро-
да не све сно, па ње го ве про из во де, као и 
про из во де при ро де, тре ба схва ти ти као 
јед ну свр хо ви тост ко ја не про из ла зи из 
не ког прет ход ног зна ња. За то не ма ге ни-
јал но сти у на у ци, јер све што на у ка от-
кри је мо же се на у чи ти. Све ове кан то ве 
те зе о ге ни јал но сти не бих мо гао да при-
хва тим пот пу но не кри тич ки, али мо рам 
при зна ти да су ге ни јал не.

ви раз ли ко ва ње ви ди те као из о кре-
ну ту си ме три ју: умет ност је на ме ра ко ја 
из гле да да ни је на мер на, док је ле па 
при ро да од сут ност на ме ре ко ја је на-
мер на. и при то ме сте се за пи та ли: „Да 
ли то зна чи да је чи ста ле по та сме ште на 
да ље од чо ве ка и од сва ке на ме ре”? и 
та ми сао је из ре че на по во дом кан то вих 
ге ни јал них иде ја. кант је па жљи во од ме-
ра вао од нос из ме ђу при род не и умет нич-
ке ле по те, да би, ипак, дао из ве сну пред-
ност при род ној ле по ти над умет нич ком. 
у умет но сти му је сме та ло то што се на 
умет нич ком пред ме ту увек осе ћа ру ка 
– а то зна чи и на ме ра – ње го вог људ ског 

ства ра о ца, што, он да, увек ком про ми ту је 
чи сти суд уку са. је ди но при род но ле по 
пру жа при ли ку за чи сти суд уку са ко ји 
ни је по ве зан ни са ка квом иде јом и пре-
по зна тљи вом на ме ром. из то га сле ди да 
ће чист естет ски суд пред не ким људ ским 
де лом би ти мо гућ са мо ако на ме ра мо же 
оста ти не ви дљи ва, што је мо гу ће са мо у 
слу ча ју ге ни јал них умет нич ких де ла. у 
ве зи с тим про бле мом по ста вио сам пи та-
ње ко је сте на ве ли.

иако по ти чу из истог ко ре на, умет-
ност и тех ни ка не иду за јед но. Због 
че га су се раз дво ји ли? Да. умет ност 
и на у ка су по ни кли из истог ко ре на: и 
јед на и дру га реч по ти чу од грч ке ре ћи 
technе, ко ја је озна ча ва ла сва ку вр сту 
уме ћа из ра де пред ме та за сно ва не на 
зна њу или прак ти ко ва ње не ке ве шти не, 
па се од но си ла на це лу област за нат ске 
и умет нич ке про из вод ње. ова де лат ност 
се вре ме ном у се би по дво ји ла на умет-
ност и на у ку, у мо дер ном сми слу ре чи. 
мо дер ност је до кра ја рас то чи ла њи хо ву 
пра ста ру ве зу, па су оне по че ле да се су-
прот ста вља ју и ме ђу соб но угро жа ва ју. 
мо дер на тех ни ка во ди ко ло ни јал ни рат 
про тив при ро де, с на ме ром мак си мал-
ног го спо да ре ња над њом и над ње ним 
тај на ма, док умет ност, али она пра ва и 
ве ли ка, по мо ме ми шље њу, још чу ва из-
вор ну са гла сност с при ро дом.

кор би зје ка зу је: „Ства ра ње је чин 
уре ђи ва ња. Те жи ли баш сва ки ства-
ра лац си ме три ји”? а Ге те при до да је: 
„Сва ка ком по зи ци ја је за сно ва на на 
при кри ве ној си ме три ји”? ко ме би сте 
се при кло ни ли? мо жда они го во ре о 
истом. у том слу ча ју ни је по треб но при-
кла ња ње већ раз у ме ва ње. уре ђи ва ње је 
ши ри по јам од си ме три је, јер је си ме три-
ја са мо је дан од на чи на до во ђе ња у ред, 
па би лак ше би ло при кло ни ти се кор би-
зјеу, али не ке дру ге Ге те о ве ми сли ука-
зу ју на зна чај умет нич ке фор ме у умет-
но сти, а она је по свом зна че њу до вољ но 
об у хват на да јој не из ми че ни шта што је 
бит но у умет нич ком ства ра њу. али то је 
ве о ма сло жен про блем ко ји би тре ба ло 
по себ но раз ма тра ти. у том слу ча ју Ге те 
би био сја јан са го вор ник са сво јим иде ја-
ма ко је се од но се на умет нич ку фор му.

ка ко ру жно и од врат но уче ству ју у 
ле по ти, што се за пи тао и Хер берт мар-
ку зе? а ни ко лај Харт ман до да је: „оно 
што је умет нич ки ус пе ло, ни је увек ле-
по”? у но ви је вре ме ле по има зна че ње 
су прот но ру жном. из то га сле ди да је ле-
по оно што се сви ђа. ру жно се не сви ђа, 

али то не зна чи да оно не мо же на ћи сво-
је ме сто у умет нич ком де лу као пред мет 
при ка зи ва ња. Та ко, на при мер, Зо ла ни-
ка да не пи ше о ле пим до га ђа ји ма. исто 
та ко ми се муч но осе ћа мо док чи та мо 
каф ку. али то не зна чи да њи хо ва де ла 
ни су ле па. умет нич ки ле по је фор мал-
на, а не са др жин ска ка те го ри ја: оно ни је 
ве за но ни за ка кве са др жа је, не го умет-
нич ки са др жа ји про из ла зе из умет нич ке 
фор ме. Фор ма од ре ђе ним ква ли те ти ма 
де лу је са др жај но. и то је тек умет нич ки 
са др жај умет нич ког де ла. 

Слу те ћи не што од то га, ни ко лај Харт-
ман је твр дио да у јед ном те истом умет-
нич ком де лу мо же мо от кри ти две по 
при ро ди раз ли чи те вр сте ле по те: јед на 
је ле по та пред ме та при ка зи ва ња, а дру га 
ле по та са мог при ка за. ова дру га је умет-
нич ка ле по та и без ње не ма пра ве умет-
но сти. она про из ла зи из на чи на на ко ји 
је умет ник не што при ка зао или из ра зио.   

По сто ји ли чу ло за ле по, ко је умет ни-
ку „при ба вља за но сно ужи ва ње”, ка ко 
је ве ро вао ве ли ки пе сник шарл бо-
длер? По сто ји, али се под њим не под-
ра зу ме ва не ко спо ља шње чу ло, већ оно 
што се обич но на зи ва уку сом. о ње му су 
фран цу ски пи сци да ли див не стра ни це 
још у 17. ве ку, ко је и да нас ва же и мо гу 
да при ву ку па жњу и да на шњег чо ве ка. 
По јам уку са нај пре се ја вља у фи зи о ло-
шком, а за тим у оп ште вред но сном сми-
слу. у фи зи о ло шком сми слу укус је исто 
што и спо соб ност на ших чу ла да раз-

ли ку ју раз ли чи те уку се: слат ко, сла но, 
гор ко, ки се ло итд. Фи зи о ло шко по ре кло 
пој ма уку са, чи је је мо рал но и естет ско 
зна че ње до би је но по мо ћу ме та фо ре, као 
што је при ме тио вол тер у свом Фи ло зоф-
ском реч ни ку, схва ће но је као так тил но и 
не по сред но, ин стинк тив но и пре ре флек-
сив но пре по зна ва ње и ра су ђи ва ње.

оту да фи гу ра тив но зна че ње тер ми на 
укус, ко ји озна ча ва, с јед не стра не, уро-
ђе ну или сте че ну су бјек тив ну спо соб-
ност да се су ди о објек тив ним ква ли те-
ти ма умет нич ких де ла, а с дру ге стра не, 
скло ност и пре фе рен ци је јед не лич но-
сти, јед не гру пе или јед не епо хе у по гле-
ду сти ла жи во та или у ства ри ма умет-
но сти. у том сми слу мно ги ми сли о ци 
тре ти ра ју укус као по себ ну моћ ко ју на-
зи ва ју естет ским чу лом, али га ја сно раз-
ли ку ју од спо ља шње чул но сти. бо длер 
по сту па на исти на чин. 

Пој му уку са До си теј об ра до вић је по-
све тио пр ву гла ву сво јих Со бра ни ја, под 
на сло вом  „о не ким раз лич ним вешт-
ма, и пер во о вку су”, а ко ри сти га ве о ма 
че сто у сво јим де ли ма, и то у ши ро ком 
сми слу ко ји је у то вре ме био ак ту е лан у 
про све ће ној евро пи.

Због че га фи ло зо фи, ка ко на во ди те, 
ме ша ју „ле по” и „до бро”? ко је их ви ше 
при бли жу је исти ни и су шти ни? од нос 
ле пог и до брог има сво ју ду гу исто ри ју 
и ми смо ду жни да пре у зме мо про бле-
ма ти ку ко ја се исто риј ски по ја ви ла. 
За то из на ших раз ма тра ња не мо же мо 

ис кљу чи ти хе ле ни стич ко раз у ме ва ње 
од но са из ме ђу ле пог и исти ни тог. Ле по 
је би ло схва ће но као „чул ни сјај исти ни-
тог”. иза све га сто ји ан тич ка кон цеп ци ја 
ква ли та тив ног уни вер зу ма у ком би ће 
и до бро ко ин ци ди ра ју, у сми слу да у 
јед ном за тво ре ном ко смо су ин ди ви ду ал-
них је дин ста ва, од ко јих сва ко има јед ну 
функ ци ју и је дан за кон, сва ка ствар је 
до бра уко ли ко она вр ши сво ју функ ци ју 
на са вр шен на чин. у том сми слу до бро 
је са вр шен ство би ћа, па пој мо ви ста ре 
фи зи ке има ју нор ма тив но зна че ње. То 
је раз лог што се ле по у ши рем сми слу 
до во ди у ве зу са исти ни тим, а у ети ци са 
мо рал ним. Та ве за ће се ду го одр жа ти, 
па по јам уку са, као у осно ви есте тич ки 
по јам, оста је по ве зан са сво јим мо рал-
ним зна че њем за то што је ле по схва ће но 
као сим бол до бра.

Фи ло зо фи и те о ре ти ча ри 18. ве ка ли-
стом су ве ро ва ли да су укус и мо рал код 
чо ве ка те сно по ве за ни и да се од нос пре-
ма ле пом и пре ма до бром до ди ру ју и 
пре пли ћу у са мој сво јој су шти ни. Тек 
кад ан тич ка кон цеп ци ја за тво ре ног ко-
смо са бу де за ме ње на хо мо ге ним уни вер-
зу мом ма те ма тич ке фи зи ке, би ће не ће 
ви ше ко ин ци ди ра ти с вред но шћу, вред-
ност ће се одво ји ти од би ћа, по ја ва ће 
се одво ји ти од ре ал но сти, а умет ност ће 
кре ну ти пу тем ауто но ми је, што, он да, 
на рав но, прет по ста вља одва ја ње ле пог 
и до брог.

али то је већ мо дер но вре ме са свим 
раз ли чи тим про прат ним по ја ва ма.     •

Ле по је ве о ма за го нет на по ја ва., не ма умет но сти без ге ни јал но сти. ,

бели анђео (манастир милешева)

►
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Пр о шло је ско ро 40 го ди на от ка ко је 
ри чард ник сон, та да шњи пред сед ник 
СаД, оза ко нио об ја ву ра та кан це ру. 
Да бо ме, уз оби ла ту фи нан сиј ску по др-
шку и мо би ли за ци ју ве ли ког бро ја ис-
тра жи ва ча, не са мо у аме ри ци. ве ро-
ва ло се, а ве ро ва ње ни је на у ка, да ће се 
та квим на по ром убр зо из на ћи на чин 
да се смр то но сна бо лест из ле чи спе ци-
фич ним уни шта ва њем не кон тро ли са-
но раз мно жа ва ју ћих не при ја тељ ских 
ће ли ја кан це ра.

упр кос ми ли јар да ма уло же них до ла ра 
и ан га жо ва њу ве ли ког бро ја на уч ни ка, 
оче ки ва ња се ни су, с ма лим из у зе ци ма, 
ис пу ни ла. По сле об ја ве ра та и по пла ве 
до ла ра и „из вр ши те ља по сло ва” ко ји су 
кре ну ли да че пр ка ју за од го нет ком опа-
ке бо ле сти, из ми шље на је кри ла ти ца: 
„од кан це ра ви ше љу ди жи ви не го што 
уми ре”. За не ма ри мо ли зна тан на пре дак 
у ле че њу од ре ђе них об ли ка, као што је 
деч ја ле у ке ми ја, кан цер оста је и да ље је-
дан од глав них узро ка смрт но сти.

не дав но смо на зна чај ном ску пу „ево-
лу ци ја и кан цер” чу ли опо ро ми шље ње 
про фе со ра кар ла меј ли ја с ка ли фор-
ниј ског уни вер зи те та у Сан Фран ци ску: 
„уда ра ли смо гла вом про тив ове по ша-
сти три, че ти ри де се тле ћа са укуп ним 
на прет ком ко ји је ско ро ра ван ну ли. би-
ле су то спла чи не!” уче ство ва ло је 125 

во де ћих на уч ни ка, и ни ко се ни је су-
прот ста вио. на про тив!

на ре че ном са ве то ва њу кан цер је раз-
ма тран с гле ди шта ево лу ци о не ди на ми-
ке, ком па ра тив не би о ло ги је и, чак, дру-
штве не пси хо ло ги је. Да кле, по треб ни 
су дру га чи ји на уч ни при сту пи. је дан од 
њих је ге ном ски (кан цер ски ге ном ски 
про је кат) ко ји пре ко ево лу ци о ног дар-
ви ни стич ког уче ња тре ба да омо гу ћи бо-
ље, пре ци зни је и су штин ски је по и ма ње 
ге нет ских чи ни ла ца као под ло ге опа ке 
бо ле сти, што исто вре ме но омо гу ћу је на-
ста нак но вих вр ста ди јаг но сти ке, те ра-
пи је и пре вен ци је.

ако је та ко, он да на ша очи глед на че-
тво ро де це ниј ска не моћ про ис ти че из 
са зна ња да ни смо има ли ис пра ван на-
уч ни по глед. ујед но тре ба при зна ти да 
је укуп но на уч но зна ње и по и ма ње би-
о ло шке су шти не кан це ра из пре ге ном-
ске ере би ло ску че но, че сто и про из-
вољ но. јед но став но ре че но, ни смо бо ље 
зна ли! на жа лост, то је не рет ко зло у по-
тре бља ва но, ре као бих до иви це кри-
ми на ла. Се ти мо се без број них на ја ва 
про на ла ска ле ка за рак, и то не са мо у 
на шој сре ди ни!

кла ви ја ту ра ге но ма
По ме нух ге ном ску еру. Да бих чи та-

о ци ма ко ји ни су мо ле ку лар ни би о ло зи 
при бли жио шта је то ге ном, по слу жи ћу 
се истом ме та фо ром ко ју сам об зна нио 
на јед ном сим по зи ју му у мон тре а лу још 
1966. го ди не. 

Да кле, дво пол ни ор га ни зам на ста је 
спа ја њем јај не ће ли је са спер ма то зо и-
дом. До би ја се јед но ће лиј ски зи гот ко-
ји по ло ви ну свог на след ног ма те ри ја ла 
до би ја од оца, а по ло ви ну од мај ке. Зи-
гот се по де ли у две ће ли је, па од ових на-
ста ну че ти ри, осам, ше сна ест итд. ако се 
ће ли је по де ле 50 пу та, сти же се до бро ја 
ко ји зо ве мо хи ља ду три ли о на! код чо ве-
ка, ре ци мо, је дан ки ло грам тки ва са др-
жи про сеч но три ли он ће ли ја!

у том раз мно жа ва њу до ла зи до тзв. ди-
фе рен ци ја ци је, тј. сти ца ња по себ них би-
о хе миј ских спо соб но сти по треб них за 
функ ци о ни са ње, ре ци мо, је тре, сле зи не, 
ко же... а та квих, ба рем код чо ве ка, има 
210 раз ли чи тих (210 функ ци ја). По ста-
вља се пи та ње: да ли је у сва кој но во по-
де ље ној ће ли ји збир свих на ших ге на од 
ро ди те ља остао исти? као што сам та да 
ме та фо рич ки ре као: да ли са др жи исту 
кла ви ја ту ру, па он да у сва кој од 210 раз-
ли чи тих ће ли ја сви ра мо на ис тој кла ви-
ја ту ри раз ли чи те ме ло ди је или мо же мо 
и од оца и мај ке да на сле ди мо ви о ли ну, 
а да ус пут, ка ко се ди фе рен ци ра ње на-
ста вља, ства ра мо но ве то но ве тј. ге не да 
сви ра ју исту ме ло ди ју ко ју мо же мо да 
од сви ра мо и на кла ви ру?

С би о ло шке тач ке гле ди шта, кла ви ја-
ту ра би би ла ге ном, а по је ди нач ни то но-
ви – дир ке на кла ви ру, ге ни! али кла ви-
ја ту ра има 88 то но ва, а да сва ка ће ли ја 
ху ма ног ге но ма – то да нас зна мо, око 
23.000 ге на!

ше зде се тих го ди на про шлог ве ка био 
је то ве ли ки кон цеп ту ал ни иза зов за раз-
у ме ва ње раз ви ћа не ког ор га ни зма. По-
сле го то во 60 го ди на од от кри ћа струк-
ту ре Днк, зна мо да је у пи та њу кла вир, 
од но сно да та кла ви ја ту ра. Струч но ка за-
но: Ге ном је на ша кЛа ви ја Ту ра! 
С јед ним је ди ним из у зет ком, а то су лим-
фо ци ти. Лим фо ци ти, на и ме, вр ло ма ли 
део свог ге но ма (Днк) то ком раз ви ћа 
та ко пре па ку ју да сва ки по ста не спе ци-
фи чан за про из вод њу са мо јед ног спе ци-
фич ног ан ти те ла. а та квих лим фо ци та 
има на ми ли јар де!

и са да ка кве то све ве зе има са кан це-
ром?

на ше раз у ме ва ња кан це ра се и да нас 
за сни ва на на че лу да је то ге нет ска бо-
лест, на ста ла као клон ће ли ја ко је се не-
ре гу ли са но рас про сти ру, јер су сте кле 
тзв. со мат ске му та ци је. Со мат ске му та-
ци је укљу чу ју за ме не ба за, ре ци мо аде-
ни на за би ло ко ју од оста ле три (ци-
то зин, гу а нин, ти мин), и та ко сва ка са 

сва ком , за тим уба ци ва њем, исе ца њем 
по ме ну тих, да ље, ре а ран жма ном, тј. пре-
ки да њем и аб нор мал ним пре спа ја њем 
дру гих сег ме на та Днк или, пак, умно-
жа ва њем од ре ђе них сег ме на та Днк ге-
но ма. исто та ко мо же да до ђе до тзв. 
епи ге нет ских про ме на ко је се ста бил-
но на сле ђу ју то ком ре пли ка ци је ге но ма, 
а при мер за то је ме ти ла ци ја ци то зи на. 
већ и од на бра ја ња ових ге ном ских не-
ста шлу ка за бо ли гла ва, а он да мо же да се 
прет по ста ви ко ли ко је са мо по ре кло кан-
це ра јед на из у зет но сло же на ге но ми ка.

Со мат ске му та ци је се де ша ва ју у ге но-
ми ма нор мал них, не ма лиг них ће ли ја то-
ком сва ке де о бе, а са да зна мо и шест ну-
кле о ти да при сва кој де о би ће ли је, и то 
се од и гра ва још од раз ви ћа у ма те ри ци 
(ин уте ро) и об на вља њем тки ва то ком 
пост на тал ног жи во та. и до дат не му та-
ци је на ста вља ју да се аку му ли ра ју то ком 
де о бе са мих кан це ро зних ће ли ја! бр зи-
на сти ца ња свих со мат ских му та ци ја је 
још убр за на до дат ним ег зо ге ним и ен-
до ге ним му та ге ни ма ко ји оште ћу ју део 
Днк од го во ран за нор мал ну ко рек ту ру 
ре пли ка ци је.

Со мат ске му та ци је су ма ње-ви ше на-
су мич но ра су те по це лом ге но му. је дан 
под скуп ге на, тзв. ге на го ни ча, ра за ра 
нор мал ну кон тро лу де о бе ће ли је, ди фе-
рен ци ја ци ју, апоп то зу и дру ге хо ме о-
ста тич не ин тер ак ци је са тки вом ко је га 

окру жу је. му ти ра ње „ге на го ни ча” обез-
бе ђу је ће ли ја ма пред ност у раз мно жа ва-
њу (Дар ви нов син дром!), због че га се оне 
ви ше ши ре од нор мал них, вр ше ин ва зи ју 
у су сед на тки ва, а че сто и ме та ста зи ра ју.

ка та лог со мат ских му та ци ја у ге но му 
да тог кан це ра пред ста вља, да кле, ге ном-
ске про ме не ко је се обич но аку му ли ра ју 
то ком не ко ли ко де се тле ћа. 

шта су но ве тех но ло ги је иш чи та ва ња 
(ин вен та ри са ња) ра зних ге но ма кан це-
ра до са да из не ле на ви де ло?

Пер со нал но ле че ње
Са да зна мо да је уоби ча је но да ге но-

ми адулт них кан це ра са др же од 1.000 до 
10.000 ге ном ских про ме на, што је до ку-
мен то ва но за дој ку, ова ри јум, де бе ло цре-
во, пан кре ас, гли ом итд. По сто је кан це-
ри с ре ла тив но ма лим бро јем му та ци ја, 
као што су ме ду ло бла стом, те сти ку лар ни 
ту мор, акут не ле у ке ми је и кар ци но и ди. 
опет на дру гом кра ју, као што је слу чај 
код кан це ра плу ћа или ме ла но ма, од и гра 
се ви ше од 100.000 ге ном ских про ме на!

За нас је нај зна чај ни је да уну тар од ре-
ђе ног ти па кан це ра ин ди ви ду ал ни ту мо-
ри ис ка зу ју вр ло ши рок спек тар раз ли-
ка у пре те жно сти од ре ђе них му та ци ја! 
иако спо ља гле да но пред ста вља ју исти 
тип кан це ра (ре ци мо, дој ке), ге ном ска 
под ло га је код сва ког дру га чи ја!

вра ти мо се на кла вир ски мо дел ге-
но ма. кан цер би био по сле ди ца то га да 
по је ди ни то но ви (ге ни) фал ши ра ју, ни-
су до бро на шти мо ва ни, по не ки су за ме-
ни ли ме ста (та мо где је би ло „це” са да 
је „ха”). и ре до след ок та ва је про ме њен, 
ви со ки то но ви су се на шли са ле ве, а ни-
ски то но ви са де сне стра не кла ви ја ту ре. 
а из ве сне ок та ве су удво стру че не или 
умно го стру че не, чак су пре о кре ну ле 
уоби ча је ни ре до след од ни жих ка ви шим 
то но ви ма. Да кле, сва ки кан цер има свој 
кла вир на раз ли чит на чин ра шти мо ван. 

и шта нам пред сто ји? ис црп но иш чи-
та ва ње ге но ма кан це ра код раз ли чи тих 
ту мо ра, а ко је је већ у то ку. оче ку је се да 
ће у сле де ћих пет до се дам го ди на де се-
ти не хи ља да ге но ма кан це ра би ти иш чи-
та но. укуп но узев, то ће има ти пре су дан 
ути цај на на ше раз у ме ва ње би о ло ги-
је кан це ра и упу ти ће нас на но ве ви до-
ве ле че ња и, евен ту ал но, на спре ча ва ње 
по ја ве кан це ра. За нај да ље де сет го ди на 
це на иш чи та ва ња код по је ди нач них па-
ци је на та по ста ће ру тин ски тест у мно-
гим бол ни ца ма све та.

За што је све то ва жно? уоп ште но ре-
че но, кан цер је пер со нал на ге ном ска 
бо лест, па ће и те ра пи ја мо ра ти да бу-
де пер со нал на. ка ко се већ да нас ка же: 
пер со нал на, а не ста ти стич ка ме ди ци на. 
украт ко, то је ис ход на ших на по ра у про-
те клих 40 го ди на! ма ло или мно го?     •

раштимовани
кЛавир рака
упркос стотинама милијарди уложених долара и ангажовању 

великог броја научника у протеклих готово 40 година, канцер је, 
уз болести срца, и даље водећи узрок смртности у свету. 

имајући у виду досадашње искуство, искована је чувена крилатица 
која све казује: „од канцера више људи живи него што умире”!

ХроноЛоГија кљуЧниХ ДоГаЂаја у иСТраживању Генома канцера

Прва опажања да је материја 
наслеђа ненормална 
у ћелијама канцера 

и разумљив сам по себи 
предлог да су канцери 

клонови који су настали 
путем соматских промена

Друга генерација 
технологија 

за ишчитавање 
генома

Прва ишчитани 
егзони у неком 

канцеру

Први у целости 
ишчитани 

геном канцера

на хиљаде потпуно 
ишчитаних 

генома канцера

ишчитавање генома 
канцера као рутинска 

дијагноза

400 познатих 
канцер гена

идентификација 
Днк као материја 

наслеђивања

опис дволанчане 
завојнице 

структуре Днк

ишчитан 
први хумани 

геном

Први поновљени 
хромозомски 
реаранжман 
код канцера

идентификована 
прва гонич 

мутација и први 
канцер ген
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ПроФ. Др рајко Ђурић

Ханс ул рих вит хен, ди рек тор ин-
сти ту та за кли нич ку пси хо ло ги ју Дре-
зден ског уни вер зи те та, уста но вио је са 
сво јим на уч но и стра жи вач ким ти мом 
да бли зу 40 од сто ста нов ни ка др жа ва 
чла ни ца европ ске уни је, за тим швај-
цар ске, ислан да и нор ве шке, бо лу је од 
пси хич ких бо ле сти! око 14 од сто евро-
пља на па ти од смет њи иза зва них стра-
хом, се дам од сто од не са ни це или те шке 
де пре си је, ви ше од че ти ри од сто су за-
ви сни ци од ал ко хо ла или дро ге, док се 
код пет од сто мла дих (до 17 го ди на) ма-
ни фе сту је ADHS син дром, ко ји је по сле-
ди ца ге нет ског на сле ђа или не до вољ не 
со ци јал не бри ге и људ ске па жње.

на кон ше сто го ди шњег на уч но и стра-
жи вач ког ра да и ана ли за мно гих сту-
ди ја и по да та ка, вит хен је са сво јим са-
рад ни ци ма до шао, да кле, до ре зул та та о 
пси хич ком ста њу 164 ми ли о на љу ди из 
30 европ ских зе ма ља. Ти ре зул та ти мо-
гли би се из ра зи ти ре чи ма из „Лич них 
за пи са” аме рич ког књи жев ни ка жи ли-
је на Гри на (1900–1998): „ми пи љи мо у 
огром ну мрач ну про ва ли ју ко ја се отва-
ра под на ма. и пла ши мо се.”

Пре ма вит хе но вим ре чи ма, пси хич-
ке бо ле сти су нај ве ћи иза зов европ ском 
здрав стве ном си сте му у 21. ве ку!

од огром ног бро ја бо ле сни ка, са мо 
тре ћи на се ле чи. ме ђу тим, чак су и они 
при мо ра ни да го ди на ма че ка ју на пра ву 
те ра пи ју, јер ве ли ки број ле ка ра ко ри сти 
за ста ре ле ме то де. С дру ге стра не, у мно-
гим зе мља ма ни је још про ме њен од нос 
пре ма пси хич ки обо ле лим ли ци ма. на и-
ме, они се и да ље мар ги на ли зу ју и стиг-
ма ти зи ра ју. нај зад, ма да не и по след ње, 
про ши ре но не зна ње о пси хич ким бо ле-
сти ма и ло ша по ли ти ка здрав ства умно-
жа ва ју по ме ну те и раз не дру ге про бле ме.

вит хе но ви са рад ни ци упо зо ра ва ју да 
се да нас пси хич ке бо ле сти че сто ја вља ју у 

мла ђем уз ра сту. уко ли ко из о ста не бла го-
вре ме но и аде кват но ле че ње, по сле ди це 
мо гу би ти све ве ће, по не кад чак фа тал не. 
ови струч ња ци ни су за не ма ри ли ни тро-
шко ве ко ји су нај ва жни ја „мо ли тва” ка-
пи та ли зма: са мо 2005. тро шко ви ле че ња 
пси хич ких бо ле сни ка  из но си ли су 386 
ми ли јар ди евра. Под усло вом да су оста-
ли исти, од та да до да нас тро шко ви су до-
сти гли две хи ља де и 316 ми ли јар ди евра!

љу ди су ис ку си ли и, у не дав ној про-
шло сти, жи во том пла ти ли са зна ње да се 
зви жда њем у мра ку не ства ра све тлост. 
Трон мрач них бо го ва је оси гу ран све 
док страх има сјај ну бу дућ ност. и по све-
му су де ћи, уве ћа ва ће се број љу ди ко ји 
су оп хр ва ни осе ћа њем уса мље но сти и 
бе зна чај но сти. јер од „љу ди-ни шта”, ко-
ји – ка за но пе снич ким је зи ком – „има ју 
све, Зе мљу и не бо, чак и гла ве две”, уза-
луд но је оче ки ва ти  од го вор на пи та-
ње шта да се чи ни и где је ме сто за ко јим 
чо ве ко ва ду ша че зне.

ин тер на ци о нал ни на уч но и стра жи-
вач ки тим из бар се ло не об ја вио је вест 
да је по мо ћу но ве ме то де ус пео пр ви пут 
да изо лу је људ ске ће ли је из тки ва де бе-
лог цре ва и да га их ла бо ра то риј ски од га-
ји. иму но лог и мо ле ку лар ни ге не ти чар 
Ханс кле вер из утрех та у Хо лан ди ји и ње-
гов ко ле га Пе тар јунг сма тра ју да се ти ме 
отва ра ју но ве мо гућ но сти за ле че ње ра ка 
де бе лог цре ва, кро но ве бо ле сти и ра зних 
дру гих обо ље ња ди ге стив ног трак та.

иако су ре ге не ра тив на ме ди ци на, ре-
ла тив но но ва гра на би о ме ди ци не, и ње-
на мла ђа „се стра”, тран сла ци о на ме ди-
ци на успе шно при ме ње не, „не вер не 
То ме” сма тра ју да је у њи ма ви ше сно ва, 
не го што оди ста мо гу да ис пу не оче ки-
ва ња и на де љу ди. јед но став но ка за но, 
људ ско те ло и ор га ни зам се раз ли ку ју од 
ла бо ра то ри је, од но сно „мо де ли” in vi tro 
ни су по ду дар ни са „мо де ли ма” in vi vo.

ево, нај зад, ве сти са аме рич ког уни-
вер зи те та у Фло ри ди: ре ше на је за го нет-
ка о раз ли чи тој ду жи ни до ма лог пр ста 
и ка жи пр ста на му шкој и жен ској ша ци.

мар тин кон и жен гуи женг су екс пе-
ри мен тал но до ка за ли да је то по сле ди ца 
му шког и жен ског хор мо на, што се до-
га ђа већ у ем бри о нал ној фа зи. услед де-
ло ва ња те сто сте ро на, до ма ли прст је ду-
жи од ка жи пр ста. код же на је обр ну то, 
естро ген до при но си да је ка жи прст ве ћи 
од до ма лог пр ста.

Ду жи на тих пр сти ју је сво је вр сни би о-
мар кер. Пре ма то ме, ста ра из ре ка: „По ка-
жи ми сво је пр сте, и ја ћу ти ре ћи, ко си” 
има са да на уч ну осно ву и оправ да ње.     •

„цар ство не бе ско при па да ова кви-
ма”, ре као је исус Хри стос за де цу. ме-
ђу тим, по ан то ни ју Спа да ру, ита ли јан-
ском ису сов цу, то би се мо гло од но си ти 
и на ха ке ре.

у члан ку под на зи вом „ети ка ха ке ра и 
хри шћан ска ви зи ја”, об ја вље ном ове го-
ди не у La Ci vil ta Cat to li ca, ча со пи су ко ји 
по др жа ва ва ти кан, не са мо што је хва-
лио ха ке ре, већ је њи хов од нос пре ма 
жи во ту у не ким по гле ди ма уз ди зао као 
бо жан ски. До тич ни го спо дин, на и ме, 
сма тра да је ха ко ва ње об лик уче ство ва-
ња у бож јем де лу ства ра ња. (он реч „ха-
ко ва ње” или не чи је са мо вољ но пе тља-
ње по ра чу на ри ма и мре жа ма ко ри сти у 
тра ди ци о нал ном, пле ме ни том сми слу у 
окви ру ра чу нар ских кру го ва, да би озна-
чио из ра ду кôдо ва или чач ка ње по њи-
ма, а не у сми слу нео вла шће ног упа да ња 
у ту ђе веб-сај то ве. По то ње опа ке де лат-
но сти су по зна те као „зло на мер но ха ко-
ва ње” или „кра ко ва ње”.)

ан то нио Спа да ро се по чео за ни ма-
ти за те му ка да је при ме тио да ха ке ри и 
сту ден ти у ха кер ској кул ту ри, ка да пи-
шу о кре а тив но сти и кôди ра њу, ко ри сте 
„је зик те о ло шке вред но сти”, па је од лу-
чио да ову иде ју по дроб ни је про у чи. Ха-
кер ска ети ка, на ста ла на За пад ној оба ли 
СаД се дам де се тих и осам де се тих, би-
ла је не ста шна, рас по ло же на да де ли и 
спрем на да до во ди у пи та ње мо де ле вла-
снич ког упра вља ња, кон ку рен ци је, чак 
и при ват ног вла сни штва.

од ха ке ра по ти че по крет за „отво ре-
ни кôд” ко ји пра ви и ди стри бу и ра софт-
вер сло бод но до сту пан у два по гле да: 
бес пла тан је и мо же га пре пра вља ти сва-
ко пре ма вла сти тим по тре ба ма. „у све ту 
по све ће ном ло ги ци про фи та”, пи ше он, 
ха ке ри и хри шћа ни има ју „мно го то га да 
пру же јед ни дру ги ма”, бу ду ћи да про мо-
ви шу по зи тив ни ји по глед на рад, де ље-
ње и кре а тив ност.

Па па и ин тер нет
ни је он је ди ни ко ји при ме ћу је срод-

ност ето са ха ке ра ко ји се за ла жу за отво-
ре ни кôд и хри шћан ство. ка то лич ки за-
го вор ни ци отво ре ног кôда осно ва ли су 
удру же ње зва но еле ут хе рос ка ко би под-
ста кли цр кву да одо бри ова кав софт вер. 
њи хов се ма ни фест од но си на „бли скост 
у сна жним иде а ли ма из ме ђу хри шћан-
ства, фи ло зо фи је бес плат ног софт ве ра у 
при хва та ња отво ре них фор ма та и про то-
ко ла”. мар ко Фјо ре ти, су о сни вач удру-
же ња, ка же да софт вер отво ре ног кôда 
учи „прак тич ној ди мен зи ји за јед ни це и 
слу же ња дру ги ма ко ја већ по сто ји у по-
ру ци цр кве”.

По сто ји и мо ти ва ци ја за кон ске при-
ро де. у мно гим де ло ви ма све та, ка ко ка-
то ли ци, та ко и дру ги, пра ве пи рат ска 
из да ња ко мер ци јал ног софт ве ра, по пут 
„мај кро софт вор да”. уме сто то га, мар-

опхрвани самоћом
близу 40 одсто становника европске уније, швајцарске, 

исланда и норвешке болује од психичких болести!

ко Фјо ре ти по др жа ва упо тре бу софт ве ра 
отво ре ног кôда, јер не же ли да љу ди „кр-
ше за кон без ика квог пра вог раз ло га, са-
мо да би отво ри ли цр кве ни до ку мент”.

иако ва ти кан још ни је по чео да охра-
бру је ве ру ју ће да жи ве по пут ха ке ра, 
хва лио је ин тер нет као „уисти ну бла-
го сло вен” због мо гућ но сти да по ве зу-
је љу де и де ли ин фор ма ци је. Па па се, 
чак, учла нио на „Тви тер”. али по хва ла 
је увек би ла пра ће на упо зо ре њи ма. још 
2002. го ди не, на при мер, ва ти кан ски до-
ку мент „цр ква и ин тер нет” упо зо рио је 
да „на ин тер не ту не ма са кра ме на та” и 
ис ка зао за бри ну тост због со лип си стич ке 
при влач но сти тех но ло ги је. осим то га, 

баш ха ке ри, из ви зу ре ка то лич ке цр кве, 
има ју про бле ма тич не цр те, као што су 
не по ве ре ње у ауто ри те те и сум њи ча вост 
пре ма при мље ној му дро сти. а ни иде ја 
о при ла го ђа ва њу из вор них ма те ри ја ла 
сво јим по тре ба ма не укла па се на ро чи то 
до бро у ка то лич ко на гла ша ва ње ауто ри-
те та и тра ди ци је.

ан то нио Спа да ро при зна је ове на пе-
то сти, али их др жи при ла го дљи вим и 
упра вљи вим. не сла жу се у то ме сви с 
њим. ери ку реј мон ду, ауто ру кла сич-
ног есе ја о софт ве ру отво ре ног кôда 
„ка те дра ла и ба зар”, те шко је да по ве-
ру је у то да не ки хри шћа ни же ле да ка-
но ни зу ју ха кер ски мен та ли тет. на кон 

што је ци ти ран у члан ку ан то ни ја Спа-
да ра, он је на сво јем сај ту на пи сао да 
је на мер но из јед на чио ка те дра ле с вла-
снич ким софт ве ром за тво ре ног кôда 
при сти глим од о зго, на су прот ко ме је 
ха о тич ни ји ба зар јед на ких ко ји про из-
во ди отво ре ни кôд.

 „ка те дра ле – ус прав не, цен тра ли зо-
ва не вер ске гра ђе ви не про же те тра ди-
ци јом ауто ри та ри ја ни зма и „от кри ве не 
исти не” – су шта су су прот ност здра вог, 
сум њи ча вог, ан ти а у то ри та ри јан ског 
но у са у ср цу ха кер ске кул ту ре”, об ја вио 
је  ерик реј монд. а што се иде ја ан то-
ни ја Спа да ра ти че, оне по се ду ју „на ро-
чи ту, го то во је дин стве ну ша ша вост”.

кôд и ро ма но пи сац
али ан то нио Спа да ро је са мо по след-

њи у ни зу ко ји по ве зу је ко ди ра ње с хри-
шћан ским ста во ви ма о кре а тив но сти и 
де ље њу. Дон Па рис, па стор у Се вер ној 
ка ро ли ни (СаД), на пи сао је 2004. чла-
нак у Li nux Jo ur nal-у, у ко јем је ис та као 
да „вла снич ки софт вер огра ни ча ва мо-
ју спо соб ност да по мог нем бли жњем 
свом, што је је дан од те ме ља хри шћан-
ске ве ре”.

Ла ри вол, аутор „пер ла”, про грам ског 
је зи ка отво ре ног кôда, ре као је пре де-
сет го ди на у ин тер вјуу да бог оче ку је 
да љу ди ства ра ју, и да по ма жу дру ги ма 
да ства ра ју. он је ка зао да свој по пу лар-
ни је зик ви ди са мо као је дан под сти цај 
ства ра њу, ус твр див ши да „на свој скром-
ни на чин, кри шом по ма жем љу ди ма да 
раз у ме ју ма ло ви ше о то ме ка кве љу де 
бог во ли”.

не дав но је ке вин ке ли, су о сни вач 
ма га зи на вај ред и аутор „шта же ли тех-
но ло ги ја”, об ја вље ном про шле го ди-
не, рас пра вљао да ли кре а ци ја у кôду 
мо же ићи да ље. Док ро ма но пи сац мо-
же ве што осми сли ти но ви свет, кôде ри 
(пи сци основ них кôдо ва) мо гу гра ди-
ти све то ве пу не ве штач ких аге на та ко-
ји по сто је и раз ви ја ју се ван ума ства ра-
о ца. он, на и ме, до слов це раз у ме ре чи 
сво га при ја те ља Стју ар да брен да, ко ји 
се у „ка та ло гу це ле Зе мље” на ша лио: 
„ми смо као бо го ви и мо жда у то ме по-
ста не мо и до бри”.

ке вин ке ли, ко ји је хри шћа нин, ка же 
да ће спо соб ност да се ства ра ве штач-
ки жи вот до ћи с ве ли ком ро ди тељ ском 
од го вор но шћу и пред ла же да ве штач ки 
све то ви мо ра ју би ти про же ти мо рал-
ним вред но сти ма. „ово до во ди до не ке 
вр сте ожи вља ва ња ре ли ги је, јер ре ли-
ги ја раз ми шља о овом пи та њу”, за кљу-
чу је он.

у спољ њем све ту, ха ко ва ње ра чу нар-
ског кôда се по сма тра као тех нич ка 
ди сци пли на, а не као те о ло шки бо га-
та ви зи ја то га ка ко жи ве ти. али не ки у 
про гра ми ра њу на ла зе бо жан ски аспе-
кат – ба рем ка да по сма тра ју очи ма ве-
ру ју ћих. Сте фан ву ка шин

иСуС ХриСТоС
СуПерХакер?
Сајбер-теологија: колико заједничког имају хришћанска 
доктрина и покрет за увођење софтвера отвореног кода?
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у ал цхај ме ро вој бо ле сти гу би так пам-
ће ња је не за у ста вив и због не по у зда них 
чу ла увек пред ста вља ра ста нак са ствар-
но шћу, иако се од ви ја с крат ким пре ки-
дом кон ти ну и те та. као би о ло шки фе-
но мен чи ји су ко ре ни у на шим чу ли ма, 
ме мо ри ја се за сни ва на опа жа њу и због 
то га је у са мом по чет ку сен зор на или 
чул на. ин фор ма ци је при ку пље не на-
шим чу ли ма оти ћи ће до мо зга и ње го-
вих без број них си нап си, тј. ме ђу соб них 
спо је ва нер вних ће ли ја у ко ји ма ће се 
од и гра ти раз ме на ин фор ма ци ја о опа-
же ном објек ту. на сва кој из мно штва 
си нап си елек тро хе миј ски им пулс пре-
ска че с јед ног на дру ги не у рон.

у том тре нут ку по ја вљу је се не у ро-
тран сми тер (хе миј ски гла сник) ко ји ни-
је ни шта дру го до спе ци фич ни про те ин. 
По ла зни про цес при вре ме ног ме мо ри-

са ња пре ко чу ла је ауто мат ски, тра је од 
јед не до две се кун де и по том иш че за ва 
из на ше све сти.

што че шће по на вља мо иден тич не ин-
фор ма ци је, то су и си нап се ста бил ни је, и 
умно жа ва ју се. ка да ве жба ју ћи мно го пу-
та по на вља мо не ки ко мад на ги та ри или 
не ки уда рац у те ни су, дру гим ре чи ма ка-

да са вла ђу је мо не ку ма ну ел ну ве шти ну, 
учвр шћу је мо си нап се и сти му ли ше мо 
ства ра ње но вих не у ро на из де тер ми ни-
са них ма тич них ће ли ја у мо згу.

Че о ни део мо жда не ко ре под вр га ва 
ана ли зи све при спе ле чул не по дат ке и 
до но си од лу ку да ли они по свом зна ча ју 
за слу жу ју упам ћи ва ње или не. нај ве ћи 
део по да та ка је бе зна ча јан.

мождани муљ
и за то га при хва та мо са мо при вре ме-

но. Та да је на де лу крат ко роч на ме мо ри-
ја чи ја је основ на од ли ка огра ни че ност 
ка па ци те та. у крат ко роч ној ме мо ри ји 
ко ја не тра је ду же од 30 се кун ди за др жа-
ва ју се са мо бит не ин фор ма ци је. Ти пи-
чан при мер про ве ре ка па ци те та крат-
ко роч не ме мо ри је је сте по на вља ње тек 

из дик ти ра не ли сте раз ли чи тих обје ка та. 
у нај ве ћем бро ју слу ча је ва, у крат ко роч-
ној ме мо ри ји мо гу ће је за др жа ти од 5 до 
9 обје ка та, бро је ва и слич но, и то до 30 
се кун ди.

рад на ме мо ри ја је не ка вр ста про ши-
ре не и про ду же не крат ко роч не ме мо ри-
је. нео п ход на је у ког ни тив ним, тј. ми-
са о ним по сло ви ма као што су чи та ње, 
пи са ње и ра чу на ње. Ти пи чан при мер је 
си мул та но пре во ђе ње  у то ку ко јег пре-
во ди лац мо ра при вре ме но др жа ти у 
сво јој ме мо ри ји по дат ке што их чу је на 
јед ном је зи ку, све док се не за вр ши за по-
че та ре че ни ца ко ју пре во ди и из го ва ра 
на дру гом је зи ку.

ал цхај ме ро ва де мен ци ја ко ја је гур-
ну ла у та му ду ха 27 ми ли о на љу ди ши-
ром све та, у по чет ку уни шта ва већ ра-
ни је кон со ли до ва но ду го роч но пам ће ње 
оли че но у епи зо дич кој и се ман тич кој 
ме мо ри ји. ис тра жи ва њем ал цхај ме ро-
ве бо ле сти до ми ни ра „хи по те за о ами-
ло ид ним ка ска да ма”:  иде ја је да су „пла-
ко ви”, од но сно жи ла ве пло чи це у мо згу 
узро ци ми са о них про бле ма. ви ше го ди-
на пре по чет ка бо ле сти, син те за ами ло-
и да се по ве ћа ва, пло чи це се ме ђу соб ном 
сле пљу ју, под ути ца јем tay бе лан че ви на 
ко је на пу шта ју сво је нор мал но ста ни ште 
у не у ро ни ма. од тог тре нут ка пло чи це 
по ста ју ток сич не за не у ро не, пре ки да ју 
ме ђу не у рон ску ко му ни ка ци ју на си нап-

са ма и на кра ју их уни шта ва ју (Sci en ce, 
све ска 256, стр. 184).

мо жда ни муљ са чи њен од си во бе ли-
ча стих пла ко ва у су шти ни је от пад ни 
ма те ри јал у те лу нер вне ће ли је, али пре-
те жно из ван ње, на ме сти ма не у рон ског 
умре жа ва ња. Гру дви це на та ло же них и 
ток сич них бе та 42-ами ло и да и tay вла ка-
на у свом уби лач ком по хо ду уни шта ва-
ју ми ри сне не у ро не, па је је дан од пр вих 
зна ко ва де мен ци је по ре ме ћај осе ћа ња 
ми ри са. он да по чи ње оп шти по ре ме ћај 
ду го роч не ме мо ри је и је зич ких функ ци-
ја. Чул но и крат ко роч но пам ће ње нај ду-
же су очу ва ни. кад се по ја ви не до ста так 
аце тил хо ли на, не у ро тран сми те ра, ви ше 
не ма ни уче ња, ни упам ћи ва ња.

у фрон тал ним ре жње ви ма мо зга, ко ји 
су до но си о ци и ег зе ку то ри свих од лу ка, 
као и у хи по кам пу су, по сте пе но се по ве-
ћа ва већ по ви ше на кон цен тра ци ја глу-
та ма та због ко га су не у ро ни пре на дра же-
ни и гу бе функ ци о нал ну спо соб ност. То 
је крај. Лич ност је уни ште на.     •
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кад год раз ми шља мо о агил ним и 
успе шним љу ди ма, увек има мо у ви-
ду да их од ли ку ју до бра ин те ли ген ци-
ја, ис трај ност, по што ва ње дру штве них 
нор ми и, на рав но, до бро здра вље. у та-
квом раз ми шља њу по пра ви лу за не ма-
ру је мо ме мо ри ју без ко је, у су шти ни, 
немa ми шље ња јер она је глав на ак тив-
ност мо зга.

ме мо ри ја ни је не што што је ре зер ви са-
но са мо за иза бра не, по се ду ју је сви – раз-
ли ке су углав ном у уме шно сти ко ри шће-
ња и у ње ној трај но сти. у сва ком слу ча ју, 
ме мо ри ја да је сми сао жи во ту јер по ве зу-
је ак ту ел на с прет ход ним до га ђа њи ма и 
ства ра сли ку све та у ко ме жи ви мо.

узми мо епи зо дич ку ме мо ри ју ко ја се 
кат кад на зи ва и ауто би о граф ском. она 
је по сво јој при ро ди ду го роч на и омо гу-
ћа ва нам пам ће ње вре ме на и ме ста до га-
ђа ја у ко ји ма смо би ли уче сни ци. ба ви 
се и фри вол ним по да ци ма о је лу, пи ћу 
али и о име ни ма ста рих при ја те ља с ко-
ји ма смо се де ли и бан чи ли про шлих но-
ћи. епи зо дич ка ме мо ри ја је нај че шће 
по го ђе на у раз ли чи тим фор ма ма де мен-
ци је и по ре ме ћа ја пам ће ња. То ком на-
пре до ва ња ал цхај ме ро ве бо ле сти, епи-
зо дич ка ме мо ри ја раз гра ђу је се по ла ко, 
али си гур но.

С дру ге стра не, се ман тич ка ме мо ри-
ја је, та ко ђе, ду го роч на, де по ну је оп шта 

зна ња о све ту у ко ме жи ви мо. Та су зна-
ња ко ја по се ду ју ско ро сви. кад се се ти-
мо глав ног гра да не ке зeмље, зна мо на 
ком је кон ти нен ту, ка кви су та мо оби-
ча ји, ко ја се вр ста ре ли ги је упра жња ва 
и мно го дру гих по да та ка. ка ко се ман-
тич ка ме мо ри ја са др жи углав ном кул-
ту ро ло шке ин фор ма ци је аку му ли ра не 
и до бро утвр ђе не то ком жи во та, обич-
но је по ште ђе на у ра зним вр ста ма ам-
не зи је, ма да се раз гра ђу је у ал цхај ме-
ро вој бо ле сти.

алцхајмер највише
По сто је нај ра зли чи ти ји узро ци де-

мен ци је и про па да ња мо зга: ал цхај-
ме ро ва бо лест, ва ску лар на де мен ци ја 
због по но вље них ми ни мал них и осред-
њих мо жда них уда ра, бо лест Ле ви је вих 
те ла ша ца и фрон то тем по рал на (че о-
но сле по оч на) де мен ци ја. нај ве ћи део 
де мен ци ја (50-60 од сто) от па да на ал-
цхај ме ро ву бо лест.

Памћење
СмиСао живоТа

Статистика каже да је пет одсто оних који су прешли шездесету 
већ дементно. Свака хиљадита особа од 45. до 65. године је погођена, 

али се многи сналазе и вешто прикривају своју невољу. 
а Србија је земља старих људи: четврта на свету по броју становника 

изнад 65. године и с најмање 120.000 оболелих од алцхајмерове болести. 
има ли томе лека?

жи ве ти
с де мен ци јом
Ср би ја је зе мља ста рих љу ди: че твр та је на 
све ту по бро ју се ни о ра из над 65. го ди не. у 
њој жи ви нај ма ње 120.000 осо ба са ал цхај-
ме ро вом бо ле шћу и око 2.000 пре се нил но 
де мент них.

у по чет ку де мен ци је те шко је при ме ти ти 
де фи ци те у уче њу и пам ће њу, али се они по-
сте пе но по ве ћа ва ју. Гу би се кон цен тра ци ја, 
свест се за мра чу је и ре ме ти се ори јен та ци ја 
у вре ме ну и про сто ру. бо лест се ком пли ку је 
и озбиљ ним ре ме ће њем по на ша ња и пси хич-
ким про ме на ма, по пут де пре си је и агре сив-
но сти. Ти пич но је скра ће ње оче ки ва не ду-
жи не жи во та де мент них и уз то де пре сив них 
осо ба мла ђег го ди шта, та ко да од по чет ка 
бо ле сти па до смр ти, углав ном про ла зи 5 до 
15 го ди на. у по след њем ста ди ју му обо ље ња, 
бо ле сни ци су пот пу но бес по моћ ни.

не го ва ње де мент не осо бе гу ра по ро ди цу 
у ха ос и у пра ви па као. Сва ка по моћ уисти ну 
је бла го дет. нај ве ћи број осо ба с де мен ци-
јом, знат но из над 80 по сто, жи ве са сво јом 
де цом и уну ци ма. ве ћи на њих то и же ли јер 
ми сле да не ма ни чег го рег од од ла ска у дом 
за ста ре. у мно гим европ ским зе мља ма по-
сто је спе ци ја ли зо ва не не у ро ло шке кли ни ке 
у ко ји ма се чла но ви по ро ди це об у ча ва ју тех-
ни ци и на чи ну оп хо ђе ња с бо ле сни ци ма. То 
су углав ном са свим прак тич не ства ри, по пут 
на чи на ре ак ци је на не мир де мент ног бо ле-
сни ка и ње го ву агре сив ност.

мно ги де мент ни бо ле сни ци уми ру због 
по сле ди ца ин фек ци је или за па ље ња плу-
ћа. ме ди ка мен ти ко ји су у те ку ћој упо тре би 
углав ном бло ки ра ју ен зим аце тил хо ли не сте-
ра зу и оте жа ва ју деј ство глу та ма та. ови ле-
ко ви успо ра ва ју ток бо ле сти, али је не за у-
ста вља ју. 

бу ду ћа те ра пи ја
Те ра пи ја про тив де мен ци је гра ди се на чи-
ње ни ци да ће у бу дућ но сти бо лест би ти 
мно го ра ни је ди јаг но сти ко ва на не го да нас. 
мно ги не у ро ло зи ми сле да би се по че так 
ал цхај ме ро ве бо ле сти јед ног да на мо гао 
утвр ди ти 20 или 30 го ди на пре по ја ве пр вих 
симп то ма.

Гло бал на ин ду стри ја ле ко ва и здра вља 
одав но је схва ти ла да пред со бом има јед ну 
моћ ну циљ ну гру пу у ко јој се на ла зе озбиљ-
ни бо ле сни ци с сво јом де мен ци јом, би ло да 
је она ал цхај ме ро вог ти па, би ло да је у пи-
та њу благ ког ни тив ни по ре ме ћај, или су то 
за бо рав ни хи по хон дри, ко ји че зну за пи лу-
ла ма ко је ће им по бољ ша ти пам ће ње. ре-
кла ме обич но под вла че енер ги ју ко ју пре-
па ра ти обез бе ђу ју за бо рав ном ор га ну за 
ми шље ње. Све у све му, ефе кат до са да пре-
по ру чи ва них пре па ра та при лич но је слаб и 
не по у здан.

Сту бови пре вен ци је
ме ђу екс пер ти ма за ал цхај ме ро ву бо лест, 
про па ги ра ју се че ти ри пре вен тив на сту ба, и 
то про тив свих вр ста де мен ци је: 
•  ви сок крв ни при ти сак сма тра се озбиљ ним 

фак то ром ри зи ка. вр ло ва жно је ре гу ли са-
ти кон цен тра ци ју ше ће ра у кр ви, од но сно 
из бе ћи ди ја бе тес;

•  Пре по ру чу је се ме ди те ран ска ку хи ња. 
Днев но су до зво ље не две ча ше цр ве ног ви-
на (два де ци ли тра).

•  ре дов не и озбиљ не фи зич ке ве жбе ко је 
под ра зу ме ва ју, пре све га, бр зо хо да ње у 
тра ја њу од по по ла са та сва ко днев но. 

•  што че шћи дру штве ни кон так ти, ре ша ва-
ње укр ште них ре чи и дру гих мо зга ли ца, нај-
бо љи су фит нес про гра ми за ду шу и за наш 
ор ган ми шље ња.
Про ме на жи вот них на ви ка нај јеф ти ни ја је 

од све га што се мо же за ми сли ти, а и нај бо ља 
је за ме на за гу та ње ле ко ва до кра ја жи во та.
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у пре вен тив ној ме ди ци ни ва жи пра-
ви ло да циљ ни је спре ча ва ње сва ке, већ 
са мо пре вре ме не смр ти. не у пит ним је 
до ско ро сма тран и став да је ста ре ње 
нор ма лан про цес, те да се тре ба бо ри ти 
са мо про тив не спо соб но сти ко ју она со-
бом но си.

у по след ње вре ме, ме ђу тим, све су гла-
сни ји зах те ви да се ста рост про гла си бо-
ле шћу. Тај угао гле да ња не ма са мо ака-
дем ски, већ и ве ли ки прак ти чан зна чај; 
ако се при хва ти, ле кар је ду жан да сва-
ког ста ри јег гра ђа ни на до жи вља ва и ле-
чи као бо ле сни ка. у игру од мах ула зи и 
ве ли ки но вац, бу ду ћи да су до са да ле ко-
ви по сто ја ли и одо бра ва ни су са мо за од-
ре ђе не бо ле сти, али не и за ста ње ка кво 
је по од ма кли уз раст.

ко Ли ки је љуД Ски век?
ју де о хри шћан ска ре ли ги ја као по јам ду-
го веч но сти на во ди 969 го ди на ово зе-
маљ ског жи во та, ко ли ко је, на вод но, по-
жи вео ме ту за лем, док су за њим са мо 
ма ло за о ста ли не ки дру ги пра вед ни ци, 
ка кав је био но је, али и гре шни ци, по-
пут ада ма. окре та њем ка ствар ном жи-
во ту до ла зи се до анег дот ских по да та ка о 
па сти ри ма по кав ка зу и Ла тин ској аме-
ри ци ко ји су, ка ко твр де они и њи хо ви 
ро ђа ци, до че ка ли 15. де це ни ју жи во та 
(као ре корд је по ми ња но 146 го ди на).

ме ђу тим, за све те за би ти ка рак те ри-
стич на су два де та ља: не мо гу да се по-
хва ле по у зда ним по да ци ма о ра ђа њи ма 
у 19. ве ку и, по тра ди ци ји, де ци су та мо 
че сто да ва на име на ро ди те ља. у том све-
тлу је за ни мљи во да се кан ди да ти за ре-
кор де ре нај бо ље се ћа ју вре ме на ка да би 
тре ба ло да су већ иза шли из пе ри о да адо-
ле сцен ци је, а мно го не по у зда ни је го во ре 
о не што ра ни јим до га ђа ји ма. не ма сум-
ње да су сво јим се ћа њи ма не све сно при-
до да ли, при хва та ју ћи их као соп стве не, 
при че ро ди те ља и ста ри јих ро ђа ка.

ка да се огра ни чи мо на по у зда не из во-
ре по да та ка, до ла зи мо до Фран цу ски ње 
из ар ла, жа не кал ман, ко ја се 1998. го-
ди не упо ко ји ла са 122 го ди не, пет ме се-
ци и 14 да на. Че сто се ци ти ра ње на из-
ја ва да за ду го веч ност има да за хва ли 
ис хра ни с мно го ма сли но вог уља, ча ши 
(не фла ши!) ви на и до бром рас по ло же-
њу. ме ђу тим, ка ко се у та квим слу ча је ви-
ма че сто у ша ли ка же, она спа да у осо бе 
ко је су „до бро иза бра ле сво је ро ди те ље”.

Ге нет ски склоп је за и ста вр ло ва жан, 
али ипак ни је све мо ћан. Да је ма дам 
кал ман ма нич но пу ши ла, мно го пи ла, 
је ла ма сно и би ла го ја зна, ве ро ват но би 
жи ве ла не ко ли ко де це ни ја кра ће. на-
след на осно ва се мо же схва ти ти као суд-
бин ска од ред ни ца по је дин ца, али се и 
суд би ни мо ра по мо ћи. ка ко је је дан но-
бе ло вац на пи сао дру гим по во дом, спо-
ља шњи чи ни о ци не мо гу од гу са на да 
ство ре ла бу да, али мо гу су пер и ор ног (у 
овом слу ча ју, ду го веч ног) гу са на. Дру-
гим ре чи ма, ако се чо век с на след ним 
оп те ре ће њем не чу ва, ин фаркт или шлог 
ће га по го ди ти са 30 или 40 го ди на; уко-
ли ко се чу ва, не ко ли ко де це ни ја ка сни је.

ГДе Су Гра ни це Ду Го веЧ но СТи?
Про ду же ње оче ки ва ног тра ја ња људ ског 
жи во та је ви ше ве ков ни про цес ко ји се, 
на ро чи то од вре ме на ин ду стриј ске ре во-
лу ци је, не сма ње но бр зим тем пом од ви ја 
до да на шњих да на. још од по ло ви не 19. 
ве ка ва жи пра ви ло да ће де ца до спе ла на 

свет јед ног да на жи ве ти у про се ку шест 
са ти ду же од сво јих прет ход ни ка ро ђе-
них дан ра ни је. Тај до би так од три ме-
се ца го ди шње или це лу го ди ну на сва ке 
че ти ри го ди не, ра ни је је ма хом оства ри-
ван сма ње њем смрт но сти одој ча ди и ма-
ле де це, а по след ње по ла ве ка углав ном 
се при пи су је ви ше не го дво стру кој ве ро-
ват но ћи да осам де се то го ди шњак по жи-
ви бар још јед ну де це ни ју.

ве ру је се да ће ви ше од по ло ви не де це 
ро ђе не у раз ви је ним зе мља ма прет ход-
не де це ни је би ти жи во и у пр вој де це ни-
ји 21. ве ка. не ки струч ња ци сма тра ју да 
је већ про хо да ла пр ва бе ба ко ја ће про-

умри мЛаД 
 у СТоТој

Генетски склоп је, заиста, веома важан 
за дуговечност, али није свемоћан, иако је Францускиња 
жана калман, која се упокојила са 122 године, пет месеци 

и 14 дана, у шали говорила да спада у особе које су 
„добро изабрале своје родитеље”. у игри је више 

чинилаца, па и велики новац. Да ли је старост
болест и може ли да се лечи?

По вољ но за 
жи вот ни век
1. ис хра на и те ле сна ма са. огра ни чен унос 
ка ло ри ја (одр жа ва ње вит ко сти). До ста во ћа, 
по вр ћа и влак на сте хра не, а ма ло жи во тињ-
ских ма сти и со ли.
2. Фи зич ка и ум на ак тив ност. рит мич но ан-
га жо ва ње ве ћих гру па ми ши ћа (жу стар ход, 
пли ва ње, во жња би ци кла) бар по ла са та не-
ко ли ко пу та сед мич но. ин те лек ту ал ни иза-
зо ви (укр ште не ре чи, су до ку, шах). уре дан 
сан.
3. ре ла тив на не по роч ност. огра ни че на по-
тро шња ал ко хо ла. од ри ца ње од ду ва на и 
кла сич них дро га. из бе га ва ње ри зич них ак-
тив но сти (вра то лом на во жња аутом и, по-
себ но, мо то ци клом, не по што ва ње про пи са 
и сл.)
4. ве дар дух и по вољ но окру же ње. ра до ва-
ње жи во ту, дру же ње, со ци јал на укло пље-
ност, по ро ди ца. осе ћа ње ко ри сно сти. оп-
ти ми зам, би ло за сно ван на ре ли ги о зно сти 
би ло на ово зе маљ ским вред но сти ма. ком-
фор на и не за га ђе на (пр љав шти ном, бу ком) 
сре ди на.
5. кон тро ла здра вља. ис пи ти ва ње крв ног 
при ти ска, хо ле сте ро ла и ни воа ше ће ра у кр-
ви. Си сте мат ски пре гле ди. Скри нинг.

сла ви ти свој 150. ро ђен дан. Тај тренд се 
до ско ро чи нио не за у ста вљи вим, а пре-
пре ку у бли ској бу дућ но сти мо же да му 
пред ста вља пан де ми ја го ја зно сти, због 
ко је не ки пе си ми сти чак на га ђа ју да ће 
са да шње ге не ра ци је би ти пр ве ко је ће 
жи ве ти кра ће од сво јих ро ди те ља.

СПре Ча ва ње иЛи 
оД Ла Га ње СТа ро СТи?
ма да по сто је број не књи ге о ста ро сти 
са иза зов ним на сло ви ма ко ји су ге ри-
шу окре та ње ка заљ ки доб ног ча сов ни ка 
уна зад, па је чу ве но кра љев ско дру штво, 
са се ди штем у Лон до ну, про шле го ди не 
та ко на зва ло и сво ју кон фе рен ци ју (Tur-
ning Back the Clock), на у ка ни је у ста њу 
да за у ста ви ста ре ње. Да нас она мо же да 
по ну ди успо ра ва ње тог про це са, укљу-
чу ју ћи бар де ли мич но укла ња ње не ких 
ње го вих ра но на ста лих по сле ди ца. оста-
вља ју ћи по стра ни још не из ве сно деј-
ство мно гих ле ко ва, здрав на чин жи во та 
је про ве рен пут за оства ре ње тог ци ља 
(в. при лог).

Ле Че ње СТа ро СТи
ра ди от кри ва ња тај не ду го веч но сти 
обич но се по ла зи од тра га ња за раз ли-
ка ма из ме ђу сто го ди шња ка и остат ка 
по пу ла ци је. осим на чи на жи во та, уоче-
но је да из ра зи то ста ре осо бе од ли ку је 
гру па ге на на зва на сир ту и ни. Сма тра 
се да они ути чу на от пор ност, утро шак 
енер ги је, укла ња ње ген ских де фе ка та и 
са му смрт ће ли ја. има ин ди ци ја да њих 
ак ти ви ра суп стан ци ја ко ја се, из ме ђу 
оста лог, на ла зи у цр ном ви ну (ре све-
ра трол). По пут јед не дру ге гру пе је ди-
ње ња, фла во на, на ро чи то при сут них у 
ма сли но вом уљу, она има исти ефе кат 
као и сма њен ка ло риј ски унос, за ко ји 
се зна да про ду жа ва жи вот ни за ор га-
ни за ма.

не ке гру пе ге на ути чу на про из вод-
њу хор мо на ра ста и ње му слич них суп-
стан ци ја ко ји под сти чу убр за ну раз ме ну 
ма те ри ја. По ти ски ва ње њи хо вог ути ца-
ја мо же би ти ва жно јер је успо рен ме-
та бо ли зам по ве зан с ду жим жи вот ним 
ве ком. По се бан пра вац ис тра жи ва ња 
од но си се на струк ту ре на по ло ви ма ће-
ли ја, тзв. те ло ме ре, ко је се скра ћу ју при 
сва кој де о би ће ли је, во де ћи ње ној по-
сте пе ној смр ти. Те о рет ски је оправ да но 
оче ки ва ти да би ен зим ко ји про ду жа ва 
те ло ме ре, по знат као те ло ме ра за, бла го-
твор но де ло вао и на ће лиј ски век.

Све су ово ви ше на га ђа ња не го утвр-
ђе не исти не, али се за го ди ну-две мо гу 
оче ки ва ти и до ку мен то ва ни ји ар гу мен-
ти о ме ди ка мен то зној ма ни пу ла ци ји ду-
го веч но шћу. При то ме се не те жи, ка ко 
се то уоби ча је но на по ми ње, да се го ди не 
ме ха нич ки до да ју жи во ту, на ро чи то ако 
се он про во ди не по мич но у по сте љи, већ 
да се жи вот (ра зно вр стан, не за ви сан) до-
да је го ди на ма. Дру гим ре чи ма, циљ је да 
се у сто тој го ди ни умре – млад.

За го вор ни ци бор бе про тив ста ро сти 
ле че њем сма тра ју ап сурд ним што се ве-
ли ке па ре из два ја ју за ис пи ти ва ње узро-
ка ате ро скле ро зе, ра ка, ше ћер не бо ле-
сти, ар три ти са, де мен ци је и слич ног, 
а не уви ђа се да је по од ма кли уз раст у 
осно ви свих тих обо ље ња. они вр ше 
све ве ћи при ти сак на од го ва ра ју ће свет-
ске ин сти ту ци је, по себ но на аме рич ку 
упра ву за хра ну и ле ко ве, као нај у ти цај-
ни ју, да ста рост озна че као сво је вр стан 
по ре ме ћај здра вља под ло жан ле че њу. 
Ти ме би би ло да то зе ле но све тло фар-
ма це ут ским ком па ни ја ма да ра чу на ју 
на си гу ран при ход од ле ко ва за но во де-
фи ни са ни ен ти тет, јер би био увр штен 
у ли сту бо ле сти и па то ло шких ста ња за 
чи ји би трет ман ле ка ри из да ва ли ра чу-
не, а ра зна оси гу ра ва ју ћа дру штва их 
под ми ри ва ла.

Ту се пре све га по ста вља пи та ње тро-
шко ва, али ско ро ре флек сно сле ди и 
про тив пи та ње: шта је ал тер на ти ва? Ла-

пот?! По дроб ни ја ана ли за ука зу је да ста-
ри љу ди мо гу ду го да бу ду дру штве но ко-
ри сни, би ло да оста ју у рад ном од но су, 
бри ну о уну ци ма или се ба ве ак тив но-
шћу у за јед ни ци. Чи сто еко ном ски гле-
да но, још зна чај ни је од то га је сте то што 
то ком две по след ње го ди не свог жи во та 
сто го ди шња ци на ле че ње по тро ше са-
мо тре ћи ну су ме ко ја у истом за вр шном 
пе ри о ду жи во та оде на ле че ње њи хо вих 
20–30 го ди на мла ђих су на род ни ка. од-
но се их исте бо ле сти као и њи хо ве ма-
ње ду го веч не пар ња ке, за раз ли ку од ко-
јих, ка ко се ка же, они „уми ру здра ви”. 
Па ра док сал но зву чи, али ста ри љу ди да-
нас ма ње вре ме на про ве ду у ста њу не-
спо соб но сти не го њи хо ви кра ће жи ве ћи 
прет ход ни ци.

По ру ка
Спре ча ва ње и ле че ње све уче ста ли је 
ста ро сти не сум њи во би по ве ћа ло оп ште 
до бро ста ње и про дук тив ност љу ди, али 
би ипак не слу ће но умно жи ло тро шко ве, 
уко ли ко би се здрав стве на слу жба фи-
нан си ра ла на по сто је ћи на чин. ме ђу-
тим, све је ја сни је да до ла зи крај ви ше 
од две хи ља де го ди на ду гој кон цеп ци-
ји ме ди ци не ори јен ти са не пре ма по је-
дин цу. бу дућ ност је у тзв. по пу ла ци о-
ној здрав стве ној за шти ти, за сно ва ној 
на уна пре ђе њу здра вља свих ста нов ни-
ка, а на ро чи то тзв. ра њи вих гру па (де це, 
труд ни ца, ста рих и сл.) обра зо ва њем и 
на ме та њем здра вих на чи на жи во та.

и да ље ће се, на рав но, од ви ја ти опе-
ра ци је и по ро ђа ји у бол ни ца ма, али 
тро шко ви ниг де ви ше не ће бес ко нач но 
ра сти ми мо еко ном ских мо гућ но сти за-
јед ни це. За то је за си ро ма шна дру штва, 
по пут на шег, по себ но ва жно па мет но 
би ра ти при о ри те те и, на рав но, оне мо гу-
ћи ти зло у по тре бе, као по себ но бол ну ра-
ну срп ског здрав ства.     •

По дроб ни ја ана ли за 
ука зу је да ста ри љу ди 
мо гу ду го да бу ду 
дру штве но ко ри сни, 
би ло да оста ју у рад ном 
од но су, бри ну о уну ци ма 
или се ба ве ак тив но шћу 
у за јед ни ци.

Те ра пи ја жи вим 
ће ли ја ма
ма да је имао пре те че то ком прет ход них ве-
ко ва, уте ме љи вач под мла ђи ва ња ин јек ци ја-
ма жи вих ем бри о нал них ће ли ја је швај ца рац 
Па ул ни ханс (1882–1971). као млад ле кар-
до бро во љац, он се об рео у бе о гра ду то ком 
бал кан ских ра то ва, а 1931. го ди не се раз и-
шао са на уч ном ме ди ци ном и по чео да „ле чи 
ста рост“ ме ша ви ном ем бри о нал них ће ли ја 
ова ца. Сма трао је да та ње го ва „ће лиј ска су-
па“ до спе ва до свих ор га на при ма ла ца, удах-
њу ју ћи им све жи ну, али ту сво ју тврд њу ни ка-
да ни је пот кре пио ва ља ним до ка зи ма.

ни хан сов са на то ри јум су по се ћи ва ли мно-
ги по зна ти стар ци евро пе (аде на у ер, Де Гол, 
Со мер сет мом, Пи је Два на е сти, Ти то, Чер-
чил) и све та (ај зен ха у ер, ца ре ви Ха и ле Се ла-
си је и Хи ро хи то). До ла зи ло се у пот пу ној дис-
кре ци ји, цр ном ли му зи ном, и сва ка се ан са 
је пла ћа на по ви ше де се ти на хи ља да до ла ра. 
Чар ли Ча плин је по след ње од сво је 12 де це 
до био у 70. и 73. го ди ни, на вод но за хва љу-
ју ћи ни хан су, али би се с исто осно ва мо гло 
твр ди ти да је ан то ни квин по стао отац у 81. 
го ди ни са мо за то што је из бе гао овај трет-
ман, тј. да је Ча пли ну „ле че њем“ ус кра ће но 
још де се так го ди на плод но сти. реч је о по-
зна тој чи ње ни ци да успе шни љу ди, по себ но 
ако не пад ну у за бо рав или не ми лост (или их 
не сло ми те рет сла ве, као не ке рок-му зи ча-
ре), жи ве у про се ку и ду же и „жи вах ни је“ од 
сво јих вр шња ка.

од ни хан со вог екс пе ри мен ти са ња тре-
ба раз ли ко ва ти те ра пи ју ма тич ним ће ли ја-
ма, ко ја мно го обе ћа ва (на рав но, уко ли ко јој 
се чо век под врг не у озбиљ ној здрав стве ној 
уста но ви, а не у не ком ко зме тич ком са ло ну).
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ПроФ. Др миЛан Д. ТаСић

За сад је та ко да, уби је те ли мр ког ме-
две да, прав да, исти на, ште та… би ва ју 
на ми ре ни, прав но гле да ју ћи, с ми ли-
он ди на ра ка зне. но, ви ше пи та ња ов-
де сме ста при до ла зи, да ра ди је збу не, 
но ишта ра све тле у пре го ле мом цар-
ству жи во ти ња и жи вих би ћа, уоп ште. 
јер ако, по то ме, леп ти ру „при па да” де-
сет хи ља да, а ву ку три ста хи ља да ди на-
ра, има мо то да је, нај пре, на ђен на чин 
за вред но сно про це њи ва ње ових би-
ћа (по пут ро бе) и њи хо во за ме њи ва ње. 
(Та ко би тач но сто леп ти ра би ло исто-
вет но с јед ним ме две дом).

По том, чи ни се све то у ци љу јед не до-
ми шље не еко ло шке рав но те же; што би 
зна чи ло да ти „из но си” мо гу би ти и ни-
штав ни, та мо где ова рав но те жа не би ва 
на ру ше на – дру га чи је до у све ту људ ско-
сти, где се на сил на смрт ка жња ва већ по 
се би, а не и из ње ног од но са с би ло ко јом 
це ли ном. или, шта ми то зна мо о ду ши 
жи вих би ћа, ако – и он да кад се, ре ци мо, 
ге нет ска струк ту ра шим пан зе по кла па 
99 од сто с чо ве ко вом – на ла зи мо да су 
ду ше љу ди, до ду ше, не про це њи ве, а жи-
во тињ ске се мо гу из ра зи ти нов цем? Да 
нам и ре чи у је зи ку из тог цар ства слу же, 
по пра ви лу, да се до кра ја за сти ди мо се-
бе, из го во ре ли се у од но су на нас.

и да ље о то ме: лов на ди вљач би ва оно 
нај пле ме ни ти је што чак и пле ми ћи ма 
оста је да чи не док се сва ки на ср тај жи во-
ти ње на чо ве ка озна ча ва као „звер ски”. 
нај зад, ми су ве ре но ар би три ра мо у оба 
цар ства – и ани мал но сти, и људ ско сти – 
као да, ре ци мо, зна мо шта је ду ша. а не 
зна мо. ари сто тел је ба рем раз ли ко вао 
на том ме сту као раз ли чи те: ду шу би ља-

ка, ду шу жи во ти ња и ра зум ску ду шу, а 
ми смо, и да ље, го то во рав но ду шни пред 
пи та њи ма по пут: је су ли биљ ке и жи во-
ти ње „жи ве” у истом сми слу, као и чо-
век, па он да и: ти чу ли се њих пи та ња 
до бра (ети ке), ле пог (есте ти ке), исти ни-
тог (ло ги ке), … и у ко јој ме ри, као и чо-
ве ка са мог?

Пас и ње гов го спо дар
књи га кант и шим пан за, жор жа ша-

пу ти јеа, по ма же да се удо во љи ова квој 
ра до зна ло сти, по што фе но ме ни „жи во-
тињ ско” и „људ ско” бу ду ра све тље ни с 
нај ра зли чи ти јих аспе ка та, по чев од би-
о ло шког. ево лу циј ски, не ма сум ње, ово 
дру го је до шло за оним пр вим, па, исти-
не ра ди, упра во „шим пан ству” ду гу је мо 
ми не са мо те ле сну при ро ду, већ и ра-
зум ске, мо рал не и дру ге цр те ко је има-
мо, а ко је смо тек уна пре ди ли раз во јем 
све сти и кул ту ре то ком ми ли о на го ди на 
за на ма. Та да би и ху ма ни ји од нос пре ма 

жи во ти ња ма „уна пре дио” и сам мо рал-
ни лик чо ве ков и ње го во до сто јан ство и 
не би људ ски род да нас то ли ко за о ста јао 
по то ме, ре ци мо, и пред сред њим ве ком, 
и пред ан ти ком.

на ше до ба пру жа стра ви чан при зор 
уни ште ња (за у век) број них биљ них и 
жи во тињ ских вр ста, док се на европ ском 
за па ду, у сред њем ве ку, чак су ди ло жи во-
ти ња ма ко је би уби ле чо ве ка и до де љи-
ва ни су им адво ка ти.

егип ћа ни и Гр ци, ре ци мо, ука зу ју нај-
ви ше по што ва ње жи во ти ња ма, ба рем 
он да кад им на ме не да са ме, или за јед но 
са љу ди ма, пред ста ве по је ди на од сво-
јих бо жан ста ва. Да та ко мач ка, или же на 
са гла вом мач ке, пер со ни фи ку ју еги пат-
ску бо ги њу му зи ке и пле са ба стет, док је 
грч ки бог Пан, сла ван по сво јој фру ли, 
био гла ве чо ве ка и сто па ла од јар ца. а 
има мо да се и сам бог бо го ва Зевс, пре-
тво рио у бе лог би ка кад је хтео да за ве де 
ле пу евро пу и од ве де је на крит. Слич но 
је и код Хин ду са – и не са мо код њих.

обнажена животиња
у сваком човеку „спава животиња”, свако је од нас и кант и шимпанза, 

па није човек тек свесно и једино разумно биће. или, по речима филозофа и биолога 
жоржа шапутијеа, аутора књиге „кант и шимпанза”: „ако се човек јасно ослања 
на животињу својом анатомијом и биологијом, он се од ње суштински разликује 

интелигенцијом и културом”. Да ли нам оне нешто дођу?

књи га кант 
и шим пан за, жор жа 
ша пу ти јеа, по ма же 
да се удо во љи ова квој 
ра до зна ло сти, 
по што фе но ме ни 
„жи во тињ ско” 
и „људ ско” бу ду 
ра све тље ни 
с нај ра зли чи ти јих 
аспе ка та, по чев 
од би о ло шког.

►

ДиПЛ. инж. миЛан 
СТеванЧевић

По зна то је да су по жа ри овог ле-
та Ср би ји на не ли ве ли ку ште ту. Са-
мо у то ку јед не сед ми це из го ре ло је 
око 1.500 хек та ра ни ског ра сти ња 
и пре ко 100 хек та ра бо ро вих шу ма. 
као узрок обич но се на во ди људ ски 
чи ни лац. ме ђу тим, исти на је на 
дру гој стра ни!

При род не си ле и ма те ма ти ка су је-
зик при ро де. То је је зик на ко ме се 
љу ди од на у ке спо ра зу ме ва ју с при-
ро дом. Сун це и Зе мља су је дан је-
дин ствен си стем, а при ро да и на у ка 
по чи њу на Сун цу.

Сна жне екс пло зи је ко је су се ја-
ви ле на Сун цу ове го ди не по чет ком 
ју ла и сре ди ном ав гу ста тра ја ле су 
од 10 до 15 да на. По сле екс пло зи-
ја у ин тер пла не тар ном про сто ру 
по ја ви ла се ре ка че сти ца са екс-
трем но ви со ким тем пе ра ту ра ма 
елек тро на: 12. ју ла би ла је 983.000 
цел зи ју со вих сте пе ни, а 6. ав гу ста 
ми ли он и две ста хи ља да сте пе ни. у 
пр вој по ло ви ни ју ла тем пе ра ту ра у 
бе о гра ду до сти гла је 37,8 сте пе ни, 
а 24. ав гу ста 39,3 сте пе на, што је 
нај ви ша ове го ди не у на шем глав-
ном гра ду.

у то ку ав гу ста ове го ди не бр зи на 
елек тро на кре та ла се од 700 до 950 
ки ло ме та ра у се кун ди. Два да на по-
сле екс пло зи ја до шло је до ве ли ке 
кон цен тра ци је елек тро на из над се-
вер ног ге о граф ског по ла на око 50 
ки ло ме та ра. на тој ви си ни екс трем-
но вру ћи елек тро ни по ди гли су тем-
пе ра ту ру ва зду ха на 15 сте пе ни из-
над ну ле, иако је про сеч на да ле ко 
ис под ну ле! Про ла ском кроз „пла не-
тар на маг нет на вра та”, ко ја се на ла зе 
у по лар ном по ја су, че сти це ви со ких 
тем пе ра ту ра у ви ду про то на и елек-
тро на про ди ру пре ма евро пи спу-
шта ју ћи се на око 10 ки ло ме та ра, где 
фор ми ра ју ат мос фер ску ре ку.

у дру гој по ло ви ни ав гу ста ат мос-
фер ска ре ка пре ла зи пре ко за пад не 
евро пе и про ди ре до ме ди те ра на, 
где је до шло до на глог за о кре та и до 
гу бит ка ки не тич ке енер ги је.

При ли ком про ме не сме ра ја вља 
се „про си па ња” елек тро на и та да 
до ла зи до по ја ве по жа ра. елек тро-
ни па да ју као ки ша, де сно од сме ра 
кре та ња ат мос фер ске ре ке. Про дор 
елек тро на до тла омо гу ћи ла је ве-
ли ка про вод ност ат мос фе ре, јер на 
не бу ни је би ло обла ка. По жа ри су 
се ја ви ли нај пре у цр ној Го ри, за за-
тим у Хер це го ви ни и, на кра ју, код 
ушћа не да ле ко од ма на сти ра Сту де-
ни ца. По том код кру шев ца и на по-
кон код Ђер да па.

По жа ри код ушћа и у на ци о нал-
ном пар ку „Ђер дап” у ав гу сту би-
ли су кла сич ни при ме ри на стан ка 
при род них елек трон ских по жа ра у 
ко ји ма чо век не ма ни ка квог уде ла. 
елек трон ски по жа ри ја вља ју се увек 
у ли ни ји ко ја мо же би ти ду га ви ше 
де се ти на ки ло ме та ра. По жа ри 2002. 
го ди не у ис точ ној Ср би ји про сти ра-
ли су се ду жи ном од 30 ки ло ме тра и 

ја ви ли су се у раз ма ку од 10 ми ну та, 
мал те не исто вре ме но.

По жа ри ове го ди не код ушћа ја ви-
ли су се исто вре ме но на ви ше ло ка-
ци ја у ли ни ји и ни су де ло пи ро ма на, 
већ деј ства сно па вру ћих елек тро-
на чи ја је тем пе ра ту ра би ла око 
600.000 цел зи ју со вих сте пе ни.

код при род них по жа ра увек се ја-
вља јак ве тар ко ји као ко вач ки мех 
рас пи ру је ва тру. вр тлог ва тре и пе-
пе ла код елек трон ских по жа ра увек 
се кре ће у сме ру ка заљ ке на са ту. По-
жар ко ји иза зо ве чо век не ма вр тло-
жност, ва тра се ди же рав но увис или 
је дим бла го по ви јен, а рас пи ри ва ње 
не по сто ји.

То су са мо не ки од до ка за да чо век 
не ма ни ка квог уде ла у на стан ку ово-
го ди шњих по жа ра.

По сто ји још јед на ка рак те ри сти ка 
по жа ра по ко јој се пре по зна ју при-
род ни, а то је по нов на по ја ва на ло-
ка ци ја ма где су уга ше ни. По нов на 
по ја ва по жа ра на уга ше ним ло ка ци-
ја ма пред ста вља ве ли ки фак тор ри-
зи ка за без бед ност ва тро га са ца.

нај бо љи на чин да се из бег не ва тра 
и дим је сте да се пре ула ка на ло ка ци-
ју где су уга ше ни по жа ри по сма тра 
кре та ње пе пе ла и ва тре: ако по сто ји 
вр тло жност, не тре ба ни ула зи ти. Док 
по сто ји ат мос фер ска ре ка, по сто ји 
ве ли ка ве ро ват но ћа да ће се по жа ри 
по но во ја ви ти на истим ло ка ци ја ма 
где је по жар већ био уга шен. 

Тре ба на гла си ти да ви со ка днев-
на тем пе ра ту ра не мо же да иза зо ве 
по жар, али мо же да ство ри по вољ не 
усло ве за ње го ву по ја ву.

При род ни по жар се мо же ја ви ти и 
у зим ском пе ри о ду ка да су тем пе ра-
ту ре да ле ко ни же.

По зна ва ње ло ка ци је ат мос фер ске 
ре ке мо же се ко ри сти ти као пре вен-
ти ва за за шти ту од при род них по-
жа ра.     •

Л овци  ма рат онци
 Пожар у  Си биру 2004.  јавио се у  току 

ј едног  дана.  Ли нија  по жара  била је  дуга 
600  ки ло ме тара. „кр ивци” за овај  пожар 
 била су два л овца  која су  ло го ро вала тог 
 вик енда у  Си биру. ако је т ачно да за  један 
дан  неко  може да п ре трчи 600  ки ло ме тара, 
 онда у место  зат вора л овце т реба  пос лати 
на ол им пи јаду да  трче  ма ратон.  Сиг урно ће 
 по бе дити. или су се  по лиц ајци и  но ви нари 
 пос ва ђали са  ма те ма тиком.

Пожари у Србији
СТиГЛи Са Сунца
Само у току једне седмице изгорело је око 1.500 хектара 

ниског растиња и преко 100 хектара борових шума. 
као узрок обично се наводи људски чинилац. 

међутим, истина је на другој страни!

емануел кант
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као што и пре ве ли ко мно штво ми-
то ва и ле ген ди по ду жи ни ци ви ли за-
ци ја и кул ту ра то ком ве ко ва го во ри о 
ис то ме. на ро чи то се ли те рар ни жа нр 
ба сни (езоп, Ла фон тен) пре по зна је по 
по и сто ве ћи ва њу ка рак тер них цр та чо-
ве ко вих с по је ди ним од жи во ти ња, да 
и у бај ка ма (бра ћа Грим), на свој на-
чин, свет жи во ти ња „за ла зи” у људ ски 
свет. По том, не ка да се (Пла тон, Пи та-
го ра), али и са да, ве ро ва ло у се ље ње ду-
ша (ме темп си хо зу), да ова, на и ме, по-
сле смр ти пре ла зи у биљ ке, жи во ти ње, 
или дру ге љу де – што је сво је вр сно по-
и сто ве ћи ва ње свих тих би ћа. Та ко ће и 
Пи та го ра пре по зна ти у псу ко ји цви ли 
глас умр лог при ја те ља и бра ни ти да га 
не ту ку.

Све ово по ма же да нам жи во ти ње 
на да ље „не до ђу” по пут ства ри с не-
ком упо треб ном вред но шћу сво-
јом или да на „кућ не љу бим це” по 
гра до ви ма све та не гле да мо као 
на „бур жо а ску де ка ден ци ју јед-
ног дру штва на за ла ску”, већ 
да да мо за пра во г. жи ру ју, из 
оде ље ња за псе Фран цу ске по-
ли ци је, ко ји је од би јао да се 
по ја ви на при је ми ма, све до че-
ћи: „не одва ја ју се пас и ње гов 
го спо дар. То је пар ко ји се не 
раз во ди.”

ка ко је он да све по че ло и 
ка ко се то чо век пр вен стве но 
ра зу мом, све шћу, мо ра лом уз-
ди гао до „вр то гла вих” ви си на 
у од но су на дру га би ћа? нај-
ши ре уве ре ње (Дар вин, Ла-
марк) да нас је сте да је то учи-
ње но то ком нај ду жег пе ри о да 
вре ме на, на на чин ево лу ци ја 
вр ста, ка да сва ка од њих по-
ти че од дру ге, да се у сви ма 
њи ма пре по зна ју за јед нич-
ки пра–пре ци. (на су прот то-
ме кре а ци о ни сти др же да је бог 
са здао пр вог чо ве ка и пр ву же-
ну „од по чет ка” ка кви су чо век и 
же на да нас).

и ани мал но и ра зум ско
Да ле ка осно ва то ме су ко смич ка 

пра ши на, ми не рал ни, а по том би о ло-
шки спо је ви, еле ме нат угље ник, а овај 
на уч ник ће на ћи да већ атом угље ни-
ка оста је да „по ро ди” со бом и ви со ко ор-
га ни зо ва не ор ган ске струк ту ре, жи вот. 
Дру га чи је до за жа ка мо ноа ко ји при-
да је зна чај слу ча ју на том пу ту, или тзв. 
ви та ли сте ко ји на ла зе да се жи ви ор га-
ни зми вла да ју по прин ци пи јел но дру га-
чи јим за ко ни ма но што су фи зич ки за ко-
ни. од но сно Де кар та и мал бран ша ко ји 
др же да је чо век – ма ши на.

ов де има мо то да је је дан ли ков ни 
тер мин „мо за ик” по слу жио ауто ру да 
при бли жи сло же не фе но ме не – од би о-
ло шких, до пси хо ло шких – као што су: 

ће ли ја, ор ган, или пак: је зик, свест итд. 
на и ме, као што у сва ком мо за и ку де-
ло ви чу ва ју вла сти ту осо бе ност и он да 
кад се це ли на „вла да” по сво ме, слу чај 
је то ре дом и с ће ли јом, тки вом, ор га ни-
змом… на ко је се мо же да гле да и као на 
„јед но” (са мо свој ну це ли ну), и као на 
„мно штво” (са мо свој не де ло ве). јер ће-
ли је ула зе у са став тки ва, тки ва чи не ор-
га не, ор га ни – ор га ни зме, од но сно ре чи 
ре че ни це, а ре че ни це – је зик… па је оно 
што чо век оте ло вљу је со бом у од но су на 
жи во ти њу – а то је је дин ство ани мал ног 
и ра зум ског – об ја шњи во у истом кљу-
чу: јед не (са мо свој не) ра зум ске це ли не 
и (та ко ђе са мо свој ног) не ра зум ног ње-
ног де ла.

у сва ком чо ве ку, да кле, „спа ва жи во-
ти ња”. Сва ко је од нас и кант и шим пан-
за, па ни је чо век тек све сно и је ди но ра-
зум но би ће. По ре чи ма ауто ра: „ако се 
чо век ја сно осла ња на жи во ти њу сво јом 
ана то ми јом и би о ло ги јом, он се од ње 
су штин ски раз ли ку је ин те ли ген ци јом и 
кул ту ром.”

но. ни је ли и по след ња гра ни ца не ја-
сна?

Чи та во жи во тињ ско цар ство је, са јед-
ног на дру ги крај, „на се ље но” нај ра-
зно вид ни јим об ли ци ма јед не (до ду ше) 
ди фу зне „кул ту ре”, на ни воу њи хо вог 
ин стинк тив ног од но ше ња. Та ко ће ви-
дре „уме ти” да сло ме шкољ ке на сво јим 
тр бу си ма, шим пан зе се по слу жи ти гран-
чи ца ма да из ву ку тер ми те, а мај му ни у 
ја па ну да опе ру хра ну не би ли је очи-
сти ли од пе ска. и та ко по сву да.

у по гле ду „ко му ни ка ци ја”, и да ље не-
све сних, има мо то, ре ци мо, да ће не ке 
биљ ке да из лу че отров не суп стан ци је 
око се бе, не би ли за тр ле дру го ра сти-
ње у бли зи ни. или: жи во ти ње ода ју зву-
ко ве–гла со ве, да ови, сво јом по себ но-
шћу и ка рак те ри шу сва ку од вр ста, као 
што им и ми до де љу је мо на ро чи те на-
зи ве у је зи ку: „пој” пти ца, „ла веж” па са 
итд. Ти гла со ви–зву ци по но во, вла да ју 
сво јом син так сом и сво јом се ман ти ком 
и обе су оне нај ра зли чи ти је: пр ва – по 
при ме ру пти ца и дру га – по пут мај му-
на ко ји дру га чи је упо зо ра ва ју на опа-
сно сти из ва зду ха, а дру га чи је на оне са 
зе мље.

По том, има око 150 зна ко ва код ан-
тро по и да ко је они ко ри сте у раз ли чи те 
свр хе, док ће пче ле по ло жа јем те ла, на-
чи ном зу ја ња и дру го „пре не ти ин фор-
ма ци ју” дру гим пче ла ма и о прав цу, и 
о да љи ни, и о ко ли чи ни по ле на… и та-
ко, упра во, „спо ра зу ме ва њу” слу же и бо-
је пер ја код пти ца и тра го ви ми ри са код 
зве ри – кад хо ће да обе ле же те ри то ри-
ју – а у овој при ли ци на ве ди мо слу чај из 
књи ге с при пи то мље ном фо ком, у истом 
сми слу. „кад се фо ка сме ја ла, сви су је 
опо на ша ли, за јед но са па па га јем из су-
сед не со бе. Та ко су се три вр сте жи вих 
би ћа: љу ди, па па га ји и фо ке сме ја ли за-
јед но.”

Ти се исти тра го ви кул ту ре пре по зна-
ју и у људ ском и у жи во тињ ском све ту 
– иако, у дру гом слу ча ју, у крај ње ру ди-
мен тар ном об ли ку – али на ис тој ли ни-
ји „кључ них ре чи” по пут: „упо зо ре ње”, 
„гра бљи вац”, „бек ство”… ка кве ко ри сте, 
ре ци мо, и де ца. За пи та мо ли се по том 
сле де ли жи во ти ње, уз ин стинк тив на, и 
из ве сна „со ци јал на” пра ви ла по на ша ња 
у гру пи, на ћи ће мо ово га пу та да шим-
пан зе по ма жу хен ди ке пи ра не и ра ње не 
чла но ве, као и да мај му ни на сто је да из-
бег ну ин цест.

ин цест и ци ви ли за ци ја
а клод Ле ви Строс ће на ћи, ре ци мо, 

да је за бра на ин це ста, упра во, у осно ви 
сва ке ци ви ли за ци је и кул ту ре. По је ди-
не вр сте жи во ти ња „де ле” с чо ве ком и 
не ке об ли ке пам ће ња, пој мо ва, па и ап-
стракт ног ра су ђи ва ња. у то ме пред ња че 
уз мај му не при ма те, дел фи ни, па па га ји, 
али и дру ге пти це. Дел фин ће зна ти, ре-

ци мо, ко је по кре те да из ве де у во ди пре-
ма су ге сти ји ко ју до би је од чо ве ка, док 
не ке пти це „раз ли ку ју” бро је ве до се дам. 
или: го лу бо ви пре по зна ју објек те у ни-
зу ко ји су но ви, а па па га ји мо гу да уре-
де пред ме те по об ли ку, по бо ји. као и 
да на у че на де се ти не ре чи. Сто га ире на 
Пе пер берг ка же: „ка дри за сим бо лич-
ке и пој мов не за дат ке, па па га ји су јед на-
ко ин те ли гент ни као и мај му ни при ма ти 
или дел фи ни”.

но, то ком сво је фи ло ге не зе, жи во ти-
ње се ни су уз ди гле у раз во ју до ап стракт-
ног ми шље ња, до све сти, не ма ју оне моћ 
– или је то ствар већ фи ло зоф ског ста но-
ви шта – да се „уда ље” од опа же ног и по-
пут чо ве ка ра су ђу ју у тер ми ни ма узро ка 
и по сле ди ца у обла сти при ро де и ду ха. а 
то га је на чи ни ло ho mo sa pi ens. уто ли ко 
што се код њих ни је раз вио ни је зик, што 
све, ина че, има осно ве у оби му мо жда не 
ма се до ко је их је до вео ево лу ци о ни ток 
итд. код жи во ти ња се, да кле, не мо же да 
го во ри о не кој „те о ри ји ду ха” – ма да се 
ова мо же прет по ста ви ти.

оста је нам да, у овој при ли ци, свра-
ти мо свој ин те рес и на пи та ња до брог 
и ле пог код жи во ти ња и за пи та мо се: 
има ли у њи хо вом по на ша њу не чег што 
се мо же од ре ди ти као та кво и упу ти на 
мо гу ће по сто ја ње „пра мо ра ла” на ших 
пре да ка? мо рал је „украс људ ске кул ту-
ре”, ка же жорж ша пу ти је, ко ји је ви ше 
од све га и до при нео људ ском на прет ку, 
уоп ште, но, за раз ли ку од по ме ну те те о-
ри је ду ха, ми тра го ве јед ног кон зи стент-
ног „пра мо ра ла” сре ће мо, ре ци мо, код 
мај му на при ма та. има мо ту у ви ду од-
но се уза јам не по мо ћи у гру пи, са рад њу, 
са жа ље ње, ка жња ва ње, из ми ре ње.

а о овом по след њем, ре ци мо, ка же 
Де ват: „из ви ње ње ни је… не ка ми сте-
ри о зна иде ја ко ју ду гу је мо не ко ли ко 
хи ља ду го ди шњем ју део-хри шћан ству. 
Чи ње ни ца да мај му ни и љу ди по зна ју 
из ми ре ње зна чи да је оно ста ро ви ше од 
три де сет ми ли о на го ди на и да прет хо ди 
раз два ја њу до ко јег је до шло то ком ево-
лу ци је при ма та.” а по том: „мо же се пи-
та ти да ли је мо рал би о ло шки, или кул-
ту ран фе но мен… но, те шко је одва ја ти 
ов де уро ђе но од стек ну тог”.

По то ме се чо ве ко во од но ше ње пре-
ма се би и дру ги ма у за јед ни ци љу ди, 
ње гов мо рал, не ду гу ју ис кљу чи во и до 
кра ја кул ту ри, већ и са мој при ро ди ко ју 
има, а ова је исто вет на с оном мај му на 
ан тро по и да. као што се на ла зи, упра во, 
и да ће тај мо ра лан по рив чо ве ков, јед-
на ко као и онај за ле по том, би ти „упо-
ри ште” и при са мом „при ла го ђа ва њу је-
дин ки” то ком про це са ево лу ци је. јер ће, 
у дру гом слу ча ју, већ Чарлс Дар вин на-
ћи да се (есте тич ки) из бо ри ово га ви да 
„пре но се” са сек су ал не при влач но сти 
на дру ге објек те итд. да би смо од при ме-
ра ко ји све до че о по ри ву је дин ки ка ле-
пом (склад ном, жи во пи сном и сл.) на ве-
ли у овој при ли ци сле де ће.

ки то ви на сто је да ода ју од се бе раз-
ли чи те и увек но ве об ли ке сво јих пе са-
ма, с ин тер ва ли ма ко је по зна ју и љу ди. 
или: мо же се уочи ти да су по је ди не вр-
сте „скло не” од ре ђе ним бо ја ма, да би 
код пти ца би ле то обич но бо је њи хо вог 
пер ја. од но сно: има ви ше ки не сте тич-
ких еле ме на та истих у пле су пти ца, као 
и оном код љу ди и та ко да ље.

има мо, да кле, с овом књи гом то да се, 
иако је „удес” ево лу ци је ви со ко уз ди гао 
чо ве ка над дру гим вр ста ма, тра го ви оно-
га што је „људ ско” (ху ма но) по сву да пре-
по зна ју – до ду ше, с раз ли чи том сре ћом 
– у оно ме што је „жи во тињ ско” (ани мал-
но), те да би се он, уто ли ко и имао, ба-
рем, да ру ко во ди раз ло зи ма ху ма но сти 
јед на ко и у од но су на ње га.

„жи во ти ња нас гле да, ви ше но би ло 
ка да”, ка же ели за бет д` Фонт не, „и ми 
сто ји мо об на же ни пред њом”.

(жорж ша пу ти је (фи ло зоф и би о лог), 
ди рек тор на ци о нал ног цен тра за на уч на 

ис тра жи ва ња (CNRS) у Фран цу ској)

на ше до ба пру жа 
стра ви чан при зор 
уни ште ња (за у век) 
број них биљ них 
и жи во тињ ских вр ста, 
док се на европ ском 
за па ду, у сред њем ве ку, 
чак су ди ло жи во ти ња ма 
ко је би уби ле чо ве ка 
и до де љи ва ни су им 
адво ка ти.

►

новица коцић
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ДиПЛ. инж. Горан марјановић

Прет ход на ис тра жи ва ња на ло ка ли-
те ти ма ар хе о ло шког пар ка у ви со ком 
ука за ла су на по сто ја ње ви ше раз ли чи-

тих енер гет ских по ља. еми си ја елек-
тро маг нет них и ул тра звуч них та ла са 
фре квен ци је 28–30 ки ло хер ца ко је су 
де тек то ва не на ви ше ар хе о ло шких ло-
ка ци ја у бо сан ској до ли ни пи ра ми да 
ве о ма су ин те ре сант не за ис тра жи ва ња 
ко ји ма се ба вим, јер ука зу ју на мо гу ћу 
ана ло ги ју из ме ђу функ ци о нал них ме-
ха ни за ма пи ра ми дал них струк ту ра са 
они ма ка кве је ко ри стио ни ко ла Те сла.

То је био основ ни мо тив да се и сам 
уве рим у при су ство тих фе но ме на. у са-
рад њи с фир мом „ИнгенирбироМраз”, 
опре мљен на мен ским уре ђа ји ма, оба вио 
сам низ ме ре ња ко ја су по твр ди ла при-
су ство елек тро маг нет них та ла са на ви-
ше ло ка ци ја.

као ку ри о зи тет на во дим чи ње ни цу да 
је на не ки ма ме сти ма фе но мен пра ћен и 
по ја вом зву ка, тј. ме ха нич ке ви бра ци је, 
чи ја фре квен ци ја има вред ност истог ре-
да ве ли чи не као и елек тро маг нет на.

мој за кљу чак је сте да се по ја ва при-
су ства елек тро маг нет них та ла са на вр-
ху ту му лу са у врат ни ци, на бо сан ској 
пи ра ми ди Сун ца, и на су хо зи до ви ма и 
ме га лит ним бло ко ви ма у под зем ном 
ла ви рин ту „рав не” не мо же по ре ћи! 
При су ство елек тро маг нет них и ме ха-
нич ких та ла са вр ло бли ских по фре квен-
ци ји ука зу је на мо гућ ност по сто ја ња за-
јед нич ког из во ра.

има ју ћи у ви ду да струк ту ра ма те ри-
ја ла по сма тра них пре де ла са др жи до ста 
квар ца, као нај ло гич ни ји узрок на ме ће 
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се пи е зо е лек трич ни ефе кат. ипак, уоче-
ни фе но ме ни не мо гу се об ја сни ти са-
мим при су ством квар ца. Чи ње ни ца да 
елек тро маг нет ни има ју фре квен ци ју од 
28 ки ло хер ца (про фе си о нал но ме ре ње) 
ука зу је и на са свим мо гу ћу ко ре ла ци ју с 
Те сли ним не хер ци јан ским та ла си ма.

раз лог је сле де ћи: пре ма ре ла ци ји Лу-
ја де бро ља (те мељ са вре ме не квант не 
фи зи ке јер по ве зу је та ла сна и че стич на 
свој ства ма те ри је), уко ли ко се за вред-
ност та ла сне ду жи не уне се ве ли чи на 
што, са аспек та на шег мо де ла кван ти ра-
них гу сти на енер ги је, од го ва ра фре квен-
ци ји од 28 ки ло хер ца, до би ја се ма са 
ми ро ва ња ко ја, пре ма на шим ис тра жи-
ва њи ма, пред ста вља квант но си лац Те-
сли них не хер ци јан ских та ла са. баш као 

што је то фо тон за Хер цо ве елек тро маг-
нет не та ла се.

на осно ву из ло же них чи ње ни ца, на-
ме ће се иде ја о слич но сти струк тур-
но/енер гет ских прин ци па и ме ха ни за-
ма пи ра ми дал них гра ђе ви на и ре ше ња 
ко ја је ни ко ла Те сла ко ри стио при ли-
ком кон струк ци је сво јег кон тро верз ног 
тран сфор ма то ра из ко ло ра до Спринг са 
(Mag nifying Am pli fi er). Спе ци фич ност 
ра да тог уре ђа ја и ефи ка сност у ге не ри-
са њу енер ги је у не хер ци јан ском ви ду 
за сно ва на је на ње го вој ви ше ди мен зи о-
нал ној ре зо нант но сти и ко хе рент но сти 
тих ви бра ци ја са Зе мљом ко ју је наш ве-
ли кан ко ри стио као ре зо на тор.

Све то на во ди на прет по став ку да 
би пи ра ми дал не гра ђе ви не, због сво је 

струк ту ре и вр ло спе ци фич них га ба ри та 
и об ли ка у ко је су утка не број не ко смич-
ке кон стан те, мо гле би ти не ка вр ста „ре-
зо на то ра”, а са мим тим и „кон цен тра то-
ра” и по ја чи ва ча суп тил них енер гет ских 
об ли ка ко ји не ма ју „хер ци јан ску”, да кле 
кла сич но-на уч ну елек тро маг нет но-гра-
ви та ци о ну струк ту ру.

има ју ћи у ви ду сним ке бо сан ске пи-
ра ми де Сун ца и ту ма че ња проф. др 
Ха ри ја олд фил да, свр ха се мо же на-
слу ти ти: очу ва ње основ не ко смич ке ви-
бра ци је (енер гет ски спек тар) ло кал них 
би о ло шких струк ту ра (жи вих би ћа). 
По све му су де ћи, пи ра ми де чу ва ју на ше 
здра вље и одр жа ва ју све сност ци ви ли за-
ци је на по треб ном ни воу, на рав но 
– у гра ни ца ма сво јих мо гућ но сти...     •

Теслини зраци  у пирамидама
По свему судећи, тајанствене 
грађевине у босни имале 
су сврху да чувају здравље 
и одржавају свесност на 
потребном нивоу
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на мен хет ну се на ла зе две стам бе-
не згра де ко је су уда ље не све га 23 сан-
ти ме тра јед на од дру ге. у ма лом уз ду-
жном про сто ру из ме ђу њих, мно штво 
зе ба сви ло је се би гне зда, све јед но из-
над дру гог, и та ко де вет спра то ва, људ-
ски ме ре но. Пра ви „зе бо дер”.

С про ле ћа се зе бе мо гу ви де ти ка ко 
мар љи во из ле ћу и из но ва уле ћу у вер ти-
кал но уду бље ње, но се ћи гран чи це, трав-
ке и ма те ри јал за пра вље ње гне зда. С от-
при ли ке 12 гне зда по људ ском спра ту, 
ове су пти це из гра ди ле ку лу ви со ку 108 
гне зда – што је ви ше од ем па јер стејт 
бил дин га.

Зе бе то мо гу јер су ма ле не.
Са да је и је дан чо век од лу чио да их 

опо на ша.
ет гар ке рет, пи сац из изра е ла, по ру-

чио је не што по пут нај у же ку ће на све ту. 
на лик „зе бо де ру”, укли ни ће се из ме ђу 
две ју згра да у ули ца ма Хлод на и Зе ла зна 
у вар ша ви (Пољ ска). у нај ши рем де лу, 
има ме тар и 20 сан ти ме та ра, а у нај у жем 

све га 71 сан ти ме тар, што је ши ри на ула-
зних вра та. Спа ва ћа со ба, пре ма про це-
ни књи га на уз гла вљу, ши ро ка је 17 књи-
га: од ла зак из кре ве та у то а лет зах те ва ће 
пу же ње по ду ше ку, пре ко сто ли це, низ 
мер де ви не, а за тим по стран це кроз тр пе-
за ри ју и ку хи њу. За отва ра ње фри жи де ра 
мо ра ће да ис ко ра чи у дру гу со бу али, бо-
же мој, не ко ме и ово мо же би ти љуп ко.

ка да у де цем бру бу де за вр ше на, би ће 
то нај у жа ку ћа у вар ша ви, а ве ро ват но и 
у це лом све ту... Пољ ски ар хи тек та ја куб 
шче сни осми слио је да она бу де ке ре тов 
рад ни про стор и дом. би ће и „сту дио за 
зва ни це – мла де кре а то ре и ин те лек ту-
ал це из це лог све та”. ако бу ду спрем ни 
да прет ход но из гу бе по ло ви ну те ле сне 
те жи не да би мо гли да ста ну уну тра.

ша лу на стра ну, ку ћа је ве о ма упе ча-
тљи ва ар хи тек тон ска за ми сао. ако све бу-
де као по пла ну, ја куб шче сни ће ус пе ти 
да угра ди про сто ри је на ме ње не спа ва њу, 
обе до ва њу и ра ду. ку ћа ће има ти не у мре-
же ни во до вод, по угле ду на ка на ли за ци ју 
на бро до ви ма, а стру ја ће до ла зи ти пре ко 

су се да. ра ди уште де про сто ра, ула зне сте-
пе ни це ће се по ди за ти на при ти сак дуг ме-
та и по ста ја ти део пр вог спра та.

За што ет гар ке рет же ли да ис ку си те-
сан жи вот? мо жда то има ве зе с нов цем. 
он, сва ка ко, не по шту је јед но од основ-
них еко ло шких на че ла ко је ка же да ве-
ће жи во ти ње жи ве уда ље не јед не од дру-
гих, а ма ње бли зу. Зар он ни је сто ти на ма 
(мо жда и хи ља да ма) пу та ве ћи од зе бе? 
За то би ње го ва те ри то ри ја за жи вот мо-
ра ла то и да од сли ка ва. Си са ри сред ње 
ве ли чи не не би тре ба ло да жи ве по пут 
пти ца сред ње ве ли чи не.

осим то га, по ме ну ти про стор ни је на-
ро чи то леп, а је два да има про зо ре. ка-
ко ће он по ста ти „зна чај на плат фор ма 
за свет ску ин те лек ту ал ну раз ме ну”, ако 
под се ћа на звуч но изо ло ва ну ко мо ру? 
Хо ће ли ет гар ке рет, жи ве ћи у тој те ско-
би, си ћи с ума? мо жда је у то ме зач ко-
љи ца. али не ће би ти пр ви умет ник ко ји 
се око ри стио од гу бит ка ра зу ма.

Згра да ће би ти за вр ше на у де цем бру.
 Сте фан ву ка шин

Пре го ди ну да на не мач ки струч њак 
за сај бер без бед ност ралф Ланг нер об-
ја вио је да је от крио ра чу нар ског цр ва 
сми шље ног да оне спо со би ну кле ар но 
по стро је ње у ира ну. Зо ве се „стак снет” 
(Stux net) и пред ста вља нај со фи сти ци-
ра ни јег пред став ни ка ове вр сте зло на-
мер них про гра ма ко јег је ика да ви део.

До тич ни зна лац упо зо ра ва да аме рич-
ке ко му нал не и слич не слу жбе још ни су 
спрем не да се из бо ре с та квом прет њом 
ко ју су, ка ко на гла ша ва, осми сли ле СаД. 
у про те клих го ди ну да на „стак снет” је 
ана ли зи ран као сај бер-су пер о руж је, то-
ли ко опа сно да мо же на шко ди ти чак и 
они ма ко ји су га ство ри ли.

у ле то 2010. ралф Ланг нер је са са-
рад ни ци ма по чео да про у ча ва зло ћуд-
ни про грам ко ји се по ја вљи вао у не кој 
опре ми. иако је „Ланг нер ко мју ни-
кејшнс” ма ла фир ма у Хам бур гу, он и 
дво ји ца ин же ње ра с ко ји ма са ра ђу је 
зна ју мно го о ин ду стриј ским кон трол-
ним си сте ми ма. То што су у по ме ну том 
цр ву от кри ли, оста ви ло их је за бе зек-
ну тим.

„овим се по слом ба вим 20 го ди-
на, али оно што смо из у ча ва ју ћи 
,стаксне т`  у ла бо ра то ри ји ви де ли, 
пре ма ши ло је све што смо ика да 
за ми шља ли”, ка же ралф Ланг нер.

„био је то црв ко ји мо же се-
би ис кр чи ти пут у ин ду стриј ске 
кон трол не си сте ме ко ји се, ина-
че, ко ри сти у елек тра на ма, ра фи-
не ри ја ма и ну кле ар ка ма. на на ше 
за пре па шће ње, иг но ри сао је све на 
шта је на и ла зио, осим де ла опре ме 
за ко јим је тра гао; ка да је црв сти гао 
до сво је ме те, уни штио би је”, до дао 
је Ланг нер.

не мач ки струч њак под се ћа да што су 
ви ше упо зна ва ли „стак снет”, ви ше су би-
ли убе ђе ни да су на тра гу не чег ве ли ког.

„Го то во да смо ра ди ли без пре стан ка”, 
на гла сио је и до дао „јер смо по сле пр вог 
ути ска би ли као ома ђи ја ни или опи је-
ни не чим. ви ше нам се ни је да ло да спа-
ва мо”.

на кон од го не та ња кôда ра чу нар ског 
цр ва, схва тио је да је он осми шљен да 
оне спо со би кон крет но ну кле ар но по-
стро је ње у ира ну. Схва тио је и у шта се 
упу стио, за то што су по је ди ни иран ски 
ну кле ар ни струч ња ци та јан стве но уби је-
ни. упр кос то ме, об ја вио је сво је на ла зе.

„За пра во, ни сам се пла шио, али сам 
о то ме раз ми шљао”, на ста вља он. „Зна-
те, ова ко не што мо ра да укљу чу је оба ве-
штај не слу жбе ко је, с вре ме на на вре ме, 
оба ве по не ки пр љав по сао”.

што је ду бље за ла зио у „стак сне тов” 
кôд, сва ко но во от кри ће оста вља ло је ја-
чи ути сак уз пи та ње шта сле ди. ни је мо-

гао да за ми сли ко је ство-
рио цр ва, јер је са 

струч не тач ке гле-
ди шта де ло-

вао го то во ван зе маљ ски. али то би он да 
би ла на уч на фан та сти ка, а „стак снет” су 
из ми сли ли љу ди.

„За стао сам још ко ји ми нут и раз ми-
слио: ако ни су ван зе маљ ци, мо ра да су 
СаД”, по ми слио је ралф Ланг нер. Са вр-
шен ство цр ва, по ве за но с чи ње ни цом 
да је тво рац имао оба ве штај не по дат ке о 
иран ском ну кле ар ном по стро је њу, на ве-
ло га је да за кљу чи да су „стак снет” раз-
ви ле СаД, ве ро ват но уз по моћ изра ел-
ске оба ве штај не слу жбе.

ралф Ланг нер се не устру ча ва да као 
крив ца про зо ве СаД, ка ко је из ја вио не-
дав но у бру кингс за ду жби ни, ре кав ши 
да су га као ра чу нар ско оруж је, за пра во, 
уве ле у свет ски сај бер ар се нал. С на ме-
ром да се про ши ри.

не ко ли ко сед ми ца, ме се ци или го ди-
ну да на ка сни је, кôд је био до сту пан на 
ин тер не ту. али мо рао би да се пре пра-
ви, да би се усме рио на не ки дру ги ин ду-
стриј ски кон трол ни си стем, осим оног у 
ира ну. ре ци мо, на елек тра не у СаД.

циа је од би ла да ко мен та ри ше ову 
оп ту жбу.

 Ста ни слав Тер зин ски
Тесан живот у зебодеру

може ли човек да живи као омања птица? израелски писац етгар керет покушаће 
то до докаже у најужој кући на свету, која ће бити завршена у децембру

Сајбер супероружје
немачки стручњак за рачунарску безбедност оптужује СаД да су осмислиле 

црв „стакснет” да онеспособи нуклеарно постројење у ирану
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Зашто су кинески бројеви краћи?
Погледајте седам случајно поређаних 

цифара:

4
8
5
3
9
7
6

Под се ћа ју на те-
ле фон ски број, али 
ус прав но ис пи сан. 
ба ци те кра так по-
глед, за и ста кра так, 
на крат ко за ста ни те, 
узми те ко ма дић хар-
ти је и за пи ши те их по 
се ћа њу.

ура ди ли сте то?
Фран цу ски не у ро лог 

и ма те ма ти чар Ста ни-
слас Де а јен на гла ша ва 
да го то во 50 од сто го-
вор ни ка ен гле ског мо-
же да за пам ти свих се-
дам ци фа ра. ка да не ко 
ка же свој број те ле фо на, 
очас се упам ти пр вих пет 
ци фа ра, а по след ња два по-
не ко мо ра и да за пи ше.

уко ли ко го во ри те ки не ски, ићи ће вам 
лак ше. Про се чан го вор ник мо же да за-
пам ти де вет ци фа ра у исто вре ме. у че му 
је раз ли ка?

До тич ни на уч ник сма тра да се она 
огле да у то ме ка ко ре чи од зва ња ју (зву-
че) у не чи јој гла ви. Све ки не ске ре чи за 
пр вих де сет бро је ва су кра ће, са же те су 
у сво је вр сне „сло го ве-мет ке” – yi, er, san, 
si, wu, liu, qi, ba и jiu. из ме рио их је и 
сва ка тра је око че твр ти не се кун де.

кре ни те да бро ји те на ен гле ском: one, 
two, али three се мо же мал чи це раз ву ћи, 
а se ven је, за и ста, успо ре ни ји, са ста вљен 
од два ду гач ка сло га, због че га се ен гле-
ске ре чи из го ва ра ју не што ду же – тре ћи-
ну се кун де сва ка.

Збир но узев, раз ли ка је уоч љи ва. ки-
не ски го вор ник, да кле, за две се кун де 
мо же да упи је де вет ци фа ра, ен гле ски 
го вор ник са мо се дам.  Ста ни слас Де а јен 
ве ру је да наш мо зак гу та ин фор ма ци је у 

гу тља ји ма од по две се кун де, због че га су 
ки не зи у пред но сти – на зи ви ци фа ра су 
кра ћи. мо же ли то да об ја сни за што су 
ки не ски сред њо школ ци не дав но на два 
над ме та ња (Син га пур и шан гај) над ма-
ши ли оста ле?

Че сто сте слу ша ли за дру га ки не ска је-
зич ка пре и мућ ства. азиј ске ре чи за бро-
је ве (ки не ски, ко реј ски и ја пан ски је зик) 
др же се уста ље ног обра сца: је да на ест се 
пи ше као де сет/је дан, два на ест као де-
сет/два, три на ест као де сет/три и та ко 
ре дом.

С дру ге стра не, ка да чу је те је да на-
ест на ен гле ском не на во ди вас да по-
ми сли те да је са ста вље но од де сет и је-
дан; ви ше зву чи као не што по пут хле ба 
(bread) или ква сца (le a ven). исто је и 
са два на ест, не ма ја сног обра сца. и то 
ни је до бро.

огле ди су у ви ше на вра та по ка за ли 
да азиј ски ма ли ша ни лак ше (и бр же) 
на у че да бро је од европ ских. у јед ном 

ис тра жи ва њу с ки не-
ским и аме рич ким че-
тво ро го ди шња ци ма и 
пе то го ди шња ци ма и 
јед ни и дру ги су ис по-
љи ли слич не спо соб-
но сти уче ћи да бро је 
до 12. али ки не ски су 
ис пред ња чи ли ка да су 
на и шли ве ћи бро је-
ви. опет се уме ша ло 
уоби ча је но устрој ство 
(број-реч).

Су ви ше је ка сно да 
се у ен гле ском је зи-
ку ме ња ју ре чи ко-
ји ма се из го ва ра ју 
бро је ви, иако ће се 
мо жда то јед ном до-
го ди ти. у сва ком 
слу ча ју, по сто је на-
ро ди ко ји има ју ви-

ше му ка, као што је пле-
ме ара ра из ама зо ни је. ево ка ко бро је 
до осам:

Ana ne (1)
Adak (2)
Adak Ana ne (3)
Adak Adak (4)
Adak Adak Ana ne (5)
Adak Adak Adak (6)
Adak Adak Ad kak Ana ne (7)
Adak Adak Adak Adak (8).

По ку шај те да за ми сли те (и за пи ше те) 
њи хо ве те ле фон ске бро је ве!
 Сте фан ву ка шин

ПоЗови ме на:
адак, адак, адак, адак...!

кинези запамте девет цифара одједном, енглези седам. Зашто? 
Зато што у кинеском језику речи-бројеви подсећају на слогове-метке. 

а како телефонирају у амазонији (погледајте наслов)?

Зоран Савић

инТернеТ 
у коФеру

Дигиталне везе и контроверзе узимају 
маха. и „викиликс” зависи од технологије 

коју је усавршила америчка војска. 
немогуће је у мрежи не одабрати страну

Горан СТанковић

и овај је дан нам је про ме нио жи во те, 
а шта тек ка да се умно же? ми слим на 
но ве вр сте ин тер не та ко ји се по ја вљу ју, 
све упо тре бљи ви ји, све број ни ји, из не-
ка квих ди ги тал них ћо шко ва.

а у ства ри – као код бра ће Чво ро-
вић у „бал кан ском шпи ју ну” – све је су-
прот но оно ме ка ко из гле да. ин тер нет 
је на стао као мре жа свих мре жа, дис-
пер зив на и ри зом ска струк ту ра ди ги-
тал не тех но ло ги је, са мо смо га, по гре-
шно, два де се так го ди на до жи вља ва ли 
као те ле ви зи ју, по не што уса вр ше ну, до-
ду ше. а он је – мре жа без чво ри шта.

Fa ce bo ok и Twit ter, за пад ни дру штве ни 
ак ти ви зам и „арап ско про ле ће” – ак ту ел-
на су по ла зи шта те о риј ских и прак тич-
них ис тра жи ва ња ди љем све та. од „вој но-
ин ду стриј ског ком плек са”, те ро го бат не 
ко ва ни це ко ја са вр ше но осли ка ва сво ју 
су шти ну, до ха кер ских „анар хо син ди ка-
ли стич ких” по ду хва та. По ђи мо ре дом.

аме рич ка вла да ин тен зив но фи нан си-
ра ства ра ње „ин тер не та у ко фе ру” (In-
ter net in a su it ca se). „ин тер нет у ко фе ру” 
ко ри сти дру га чи ји на чин ко му ни ка ци је. 

у овом мо де лу мре жа се ства ра број ним 
ве за ма из ме ђу уре ђа ја, чи ме се из бе га ва 
пре те ра но осла ња ње на гло бал ни ин тер-
нет. Сва ка апли ка ци ја на рас по ла га њу 
ко ри сти се у ци љу раз ме не по да та ка – 
Blu e to oth, Wi-Fi, 3G, SMS и чак во ки-то-
ки. ка да се по ја ве цен зо ри, „ме ђу мре же” 
мо гу да бу ду нај бо љи при ја те љи на ро да, 
бар та ко „су ге ри ше” аме рич ка ад ми ни-
стра ци ја.

ка ко је то не по сред но ис ку ство по ка-
за ло у Ли би ји, егип ту или Си ри ји, ре-
пре сив ни ре жи ми мо гу да по ку ша ју да 
пре ки ну ин тер нет ски са о бра ћај. Та да и 
не по у зда на ве за по ста је бо ља од не по-
сто ја ња би ло ка кве, па ко ри шће ње. на 
при мер, Fluid Ne xus (вишe на www.flu-
id ne xus.net) као но ве An droid/Win dows/
Li nux апли ка ци је, за о би ла зи кон тро лу 
гло бал них сер ве ра пре ко лич них про то-
ко ла иден ти фи ка ци је и цир ку ла ци је по-
ру ка. То чи ни ову „ак ти ви стич ку апли-
ка ци ју” ва жним сред ством за дру штве не 
ак ти ви сте или ти ре во лу ци о на ре.

Да се раз у ме мо, и да ље то ни је ни шта 
епо хал но но во, по ме ну ти софт ве ри по-
сто је и раз ви ја ју се упо ре до за „кла сич-
ним” ин тер не том. Са мо је при сти гло 
вре ме (а и ме ста, зе мље, те ри то ри је, при-
ли ке...) ка да је њи хо ва иде ја пре те жи ла. 
не мир ни плес вла сти и ха ке ра-по је ди-
на ца се на ста вља. оба ми на власт спон-
зо ри ше „ин тер нет у ко фе ру” и ће лиј-
ску струк ту ру ло кал них и при вре ме них 
мре жа на лик струк ту ри вој них ве за, да 
би ак ти ви сте про ме на у њој не при ја тељ-
ским зе мља ма учи ни ла он лајн, исто вре-
ме но ју ри ша ју ћи на сло бо ду и не за ви-
сност мре жа код ку ће.  

али, не про те же се ин тер нет са мо на 
ло кал не и ге рил ске мре же, већ и у спољ-
ни, ван зе маљ ски свет. ни то ни је ни шта 

но во, на Са је од по чет ка 21. ве ка, за јед-
но са нај ва жни јим на уч ним ин сти ту ти-
ма и уни вер зи те ти ма (миТ, на пр вом 
ме сту) ис тра жи ва ла „ме ђу пла не тар ни 
ин тер нет” (De ep Spa ce In ter net), до-
де ље не су адре се свим пла на та ма, са-
те ли ти ма и све мир ским ле те ли ца ма. 
међупланeтарни ин тер нет ће би ти мре-
жа ме ђу соб но по ве за них чво ри шта у до-
ступ ном де лу Сун че вог си сте ма, ко ји ће 
функ ци о ни са ти на лик елек трон ској по-
шти, где ће се ин фор ма ци је нај пре чу-
ва ти а за тим ис по ру чи ва ти од ре ђе ном 
чво ри шту у све ми ру. нај ве ћи про бле ми 
су кре та ња пла не та и чо ве ко вих ле те ли-
ца и ка шње ње сиг на ла.  

Док ин тер нет, као што зна мо, има тен-
ден ци ју да бу де мре жа са „жи ча ном кич-
мом” и гу стим, тре нут ним са о бра ћа јем, 
за не мар љи вих од ла га ња и гре ша ка, ме-
ђу пла не тар ни ин тер нет је „уна пред” 
мре жа ко ја се че сто пре ки да, има „бе-
жич ну кич му” оп те ре ће ну гре шка ма и 
ка шње њем у ра спо ну на де се ти не ми ну-
та, чак и са ти и ка да по сто ји ве за.

ипак, тре ба за ми сли ти изо ло ва но се ло 
на арк ти ку или да ле ко остр во, са стру-
јом и јед ним или ви ше ра чу на ра, али без 
ин тер нет ве зе. С до дат ком јед но став не 
бе жич не при ступ не тач ке у се лу и умре-
же них уре ђа ја на, ре ци мо, псе ћим сан ка-
ма или ри бар ским бро до ви ма, ста нов ник 
ће мо ћи да про ве ри сво ју елек трон ску 
по шту или „ви ки пе ди јин” чла нак, по том 
да ње го ви зах те ви бу ду про сле ђе ни до 
нај бли же умре же них ло ка ци ја и, нај зад, 
да до би је од го вор при по врат ку из ло ва 
на, ре ци мо, ту не хлад них мо ра.

Ди ги тал не ве зе и кон тра вер зе узи ма ју 
ма ха. и „ви ки ликс” за ви си од тех но ло ги-
је ко ју је уса вр ши ла аме рич ка вој ска. не-
мо гу ће је у мре жи не ода бра ти стра ну.     •
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цент При род но-ма те ма тич ког фа кул те та 
уни вер зи те та у но вом Са ду. „ин ва зив-
ним вр ста ма се ба ве ис тра жи ва чи из раз-
ли чи тих обла сти по љо при вред них на у-
ка. За то не мо же мо ре ћи да у Ср би ји не 
зна мо за број не ин ва зив не вр сте, али по-
ја ва пре ва зи ла зи на уч не окви ре и за ди-
ре у функ ци о ни са ње дру штва ко је јој не 
при да је до вољ но па жње.” 

Под окри љем ми ни стар ства обра зо ва-
ња и на у ке од ви ја се ве о ма успе шан про-
грам „Ди вер зи тет фло ре па нон ског де ла 
Ср би је, угро же ност ши ре њем ин ва зив-

них ко ро ва и њи хов ути цај на здра вље 
љу ди”, чи ји је ру ко во ди лац био проф. др 
Пал бо жа ко ји фло ру вој во ди не из у ча-
ва го то во че тр де сет го ди на. Пр ви пут су 
укљу че ни ис тра жи ва чи би о ло шке ме-
ди цин ске и по љо при вред не стру ке, а 
здру же ним тру дом до би је ни су ре зул та-
ти ме ђу на род но при хва ће ни у пу бли ка-
ци ја ма. ис тра жи ва че са уни вер зи те та у 
но вом Са ду пре по зна ла је и европ ска 
аген ци ја за за шти ту жи вот не сре ди не 
(EEA – Euro pean En vi ron men tal Agency), 
ко ја их је увр сти ла на ли сту сво јих парт-

не ра. Чла ни це европ ске уни је се, ина че, 
одав но ор га ни зо ва но бо ре про тив ин ва-
зив них вр ста.

„кру пан ко рак учи нио је По кра јин ски 
се кре та ри јат за за шти ту жи вот не сре ди-
не и одр жи ви раз вој вој во ди не, ко ји је, 
за хва љу ју ћи нов цу аген ци је за за шти ту 
жи вот не сре ди не Ср би је, про шле го ди-
не фи нан си рао из ра ду „Ли сте ин ва зив-
них вр ста на под руч ју аП вој во ди не” 
(http://iasv.dbe.pmf.uns.ac.rs). об је ди ња-
ва њем по да та ка са ста вљен је спи сак ко-
ји бро ји 249 так со на, ме ђу ко ји ма пре-

о вла ђу ју ви ше биљ ке (144)”, на гла ша ва 
наш са го вор ник. „ам бро зи ја је, сва ка ко, 
во де ћа, за тим до ла зе ба грем, ки се ло др-
во, ба гре мац, ци ган ско пер је... од ни жих 
би ља ка (ал ги) за бе ле же на је са мо јед на и 
се дам вр ста гљи ва. ин ва зив не жи во тињ-
ске вр сте за сту пље не су са 97 так со на, од 
че га је 75 бес кич ме ња ка и 22 кич ме њач-
ке вр сте.”

број на ис тра жи ва ња да ла су ко ри сне 
ре зул та те: пр ви пут у све ту је уста но-
вље но да ам бро зи ја иза зи ва алер гиј ске 
смет ње код љу ди!  Сла ви ца бе рић

ек
о

со
ф

иј
а

Про кри јум ча ре на цвет на гран чи ца, 
пел цер са ег зо тич ног пу то ва ња, мо же 
да се за са ди, мо жда и омла ди, про цве та, 
поч не да ра ђа, а он да ве тар раз ви го рац 
по не се се мен ке и по сву да их ра се је… 
и ту по чи ње при ча на зва на „рат све то-
ва” ме ђу биљ ка ма. у но вој сре ди ни но-
во при до шле биљ ке не ма ју не при ја те ље 
и по чи њу да се ши ре – ис пр ва по сте пе-
но, по том на гло – по ти ску ју ћи аутох то-
не вр сте или „ста ро се де о це”. Про це њу-
је се да го ди шње ште те од ин ва зив них 
вр ста у СаД, ве ли кој бри та ни ји, 
аустра ли ји, ју жној афри ци, ин ди ји и 
бра зи лу до сти жу ви ше од 100 ми ли јар-
ди (аме рич ких) до ла ра!

има при ме ра да су се од ре ђе не вр-
сте у но вој сре ди ни при ла го ди ле, а ни су 
угро зи ле дру ге – кром пир, ку ку руз, па-
ра дајз...

Да би по ста ла ин ва зив на, уне та биљ ка 
мо ра да по бе ди у бор би за оп ста нак: да 
се раз мно жа ва до вољ но бр зо и обил но 
про ши ру ју ћи се на што ве ћем под руч-
ју и не га тив но де лу ју ћи на еко-си стем. 

ки се ло др во је у евро пу до не то из ки не 
по чет ком 18. ве ка. ве ли ком бр зи ном се 
ра ши ри ло и адап ти ра ло на сва ко зе мљи-
ште и сва ка кав ва здух. ни шта му не сме-
та, осим ва тре и се ки ре! а исто вре ме-
но лу чи отров аилан тон ко ји за у ста вља 
раст дру гих би ља ка у бли зи ни. људ ском 
здра вљу не ште ти.

европ ска ко ми си ја за оп ста нак вр ста 
на бро ја ла је око 11.000 биљ них и жи во-
тињ ских ко је чи не или ће чи ни ти ште ту 
ста ни шти ма на ко ји ма су се одо ма ћи ле.

„еви ден ти ра ње но вих вр ста у фло ри и 
фа у ни Ср би је ко је су ка сни је пре по зна-
те као ин ва зив не ни је но вост у на уч ним 
кру го ви ма”, ка же др Го ран анач ков, до-

биљни „раТ СвеТова”
налазе се око нас, једне су донете с далеких путовања за успомену 

па су се измигољиле и опасно рашириле, друге су долепршале на „крилима ветра”. 
Заједничко им је то да штете животној средини, економији и здрављу људи, 

а нарочито разноврсности живота (биодиверзитет). Зато су се научници 
ујединили да их сузбију. Добродошли међу инвазивне врсте!

амброЗија

ки Се Ло Др во (Ailant hus al tis si ma) ко ров 
је ме ђу др ве ћем, по ре клом из ази је. не-
кон тро ли са но се раз мно жа ва, а те шко 
ис ко ре њу је. ка да се лист про тр ља, осло-
ба ђа ки сел каст ми рис, оту да на род ни на-
зив за ову биљ ку ко ју још зо ву и па ја сен 
(јер је сли чан ја се ну), ди вљи орах...

ци Ган Ско Пер је, сви ле ни ца или ди вљи 
ду ван (Ascle pi as syri a ca), ви ше го ди шња 
вр ста би ља ка по ре клом из Се вер не аме-
ри ке, рас про стра ње на је у евро пи. Сви ле-
ни ца је, по ре чи ма не ких, сти гла план ски, 
да ве же пе шча не ди не и по спе ши ме до-
но сну фло ру. Лист је са мо по об ли ку сли-
чан ди вљем ду ва ну, али је ме снат и са др-
жи ле пљи ву бе лу теч ност. на зив до ла зи 
оту да што јој је се ме снаб де ве но сви лен-
ка стом ма те ри јом слич ном па му ку, ко ју 
су ро ми не ка да ко ри сти ли за ја сту ке. не-
ма при род них не при ја те ља и пред ста вља 
же сток ко ров ко ји је те шко ис ко ре ни ти. 
При влач на је пче ла ри ма за то што је мед 
ве о ма уку сан и по от куп ним це на ма у ма-
ђар ској је од мах иза ба гре ма. ако је сорт-
ни, не кри ста ли ше по три-че ти ри ме се ца, 
све тло жу те је бо је и ве о ма при јат ног ми-
ри са. При но си ни су ве ли ки и не до би ја ју 
се баш сва ке го ди не. нај че шће је то око 
10 ки ло гра ма по ко шни ци. не ких го ди на 
на по чет ку цве та ња лу чи слу за ву ље пљи-
ву теч ност ко ја се ле пи за но жи це пче ла, 
па за то су бо тич ки пче ла ри ка жу да сви-
ле ни ца гу та пче лу. 

ба Грем

мо же и мо ти ка
„од лу ка да ли вр сту ис тре би ти или су зби ти 
за ви си од ти па ста ни шта, ка рак те ри сти ке ор-
га ни зма, про стор не раз ме ре ши ре ња, рас по-
ло жи вог вре ме на и тро шко ва. ови чи ни о ци 
до при но се из бо ру тех ни ке ко ја ће би ти упо-
тре бље на”, сма тра про фе сор Сло бо дан јо ва-
но вић с би о ло шког фа кул те та у бе о гра ду.

ме ха нич ка кон тро ла – укла ња ње ин ва зив-
не вр сте руч но (мо ти ка) или ма ши на ма – че-
сто је ефи ка сна код ма лих по пу ла ци ја: биљ-
ке се чу па ју и спа љу ју.

Хе миј ска кон тро ла мо же би ти де ло твор на 
и на ма лим и на ве ли ким по вр ши на ма, али је 
кри ти ко ва на због мо гу ће кон та ми на ци је зе-
мље и во де. 

би о ло шка кон тро ла – пу шта ње од ре ђе не 
вр сте ко ја ће спре чи ти ши ре ње ин ва зив не вр-
сте, са до брим ис тра жи ва њем и при пре мом 
– мо же би ти си гур на и успе шна. има и су прот-
них при ме ра, ре ци мо мун гос је ин ва зив на 
вр ста у Хр ват ској, унет је по чет ком про шлог 
ве ка на остр во мљет ра ди су зби ја ња на мно-
же них зми ја отров ни ца. За два де сет го ди на 
су се на мно жи ли и ско ро са свим по та ма ни ли 
зми је, а он да су им се на је лов ни ку на шле сит-
не жи во ти ње, пти це, жи ви на...

ки не ске бу ба ма ре су до не те да су зби ју 
биљ не ва ши у ста кле ни ци ма, али су ише та ле 
у при ро ду…

По зна та биљ ка мле чи ка је рас про стра ње-
на ши ром све та, са из у зет ком аустра ли је, и 
по ти ску је ло кал ну ве ге та ци ју до бро раз ви је-
ном ко ре но вом мре жом ко ја на ра сте до 4,5 
ме тра у ду би ну и до 10 ме та ра у ши ри ну. ов-
це и ко зе се хра не мле чи ком и мо гу по мо ћи 
у ње ном су зби ја њу.

Пи смо „Са јен су”
Чел ни љу ди не ко ли ко во де ћих ме ђу на род-
них ор га ни за ци ја за за шти ту при ро де упу ти-
ли су у ју лу пи смо „Са јен су” по во дом ни за 
тек сто ва ко ји су се у ско ри је вре ме по ја-
вљи ва ли у ути цај ним на уч ним ча со пи си-
ма. Струч ња ци и ак ти ви сти по твр ђу ју да су 
еко-си сте ми ди на мич ног ка рак те ра и да и 
они ко ји су из ме ње ни (чак и де гра ди ра ни) 
при су ством стра них (алох то них) вр ста има-
ју сво ју вред ност са ста но ви шта за шти те. То 
су при ме ри кром пи ра или па ра дај за, стра-
них вр ста ко је су до не ле до бро бит ми ли о ни-
ма љу ди.

ме ђу тим, нео п ход но је од ре ди ти раз ли-
ку из ме ђу стра них вр ста из не тих из ван при-
род ног аре а ла, ко је у ве ћи ни слу ча је ва ни су 
штет не, и ин ва зив них што узро ку ју озбиљ ну 
ште ту. ин ва зив не, а не алох то не вр сте, је-
дан су од нај зна чај ни јих узро ка гу бит ка би о-
ди вер зи те та. До да нас је уни ште но ви ше од 
1.000 ин ва зив них вр ста ши ром све та, а за-
кључ но с 2020. тре ба ло би да се ис ко ре не 
или су зби ју све нај штет ни је.
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већа кашика,
већа ситост
једите великом кашиком (или 

виљушком), ако хоћете мање хране да 
поједете!

иако на први поглед звучи бесмислено, 
то препоручују истраживачи са универ-
зитета јута (СаД). истраживање су спро-
вели у једном италијанском ресторану за 

време два ручка и две вечере. Чиније су 
измерене и пре и после оброка.

шта је уочено?
уколико су биле више 

напуњене, гости су више 
хране унели мањим него 
великим кашикама (и 
виљушкама). можда 
су осећали да нису 
довољно појели? 

Другим речима, 

мањи 
прибор их 

је подсећао 
да нису ваљано 

утолили глад. у нашем 
народу одвајкада се за 

прождрљивце каже да имају 
гладне очи.

људи, дакле, немају 
унутарњи наговештај тога 

колико су нечега сажвакали.

Такнуто-ћакнуто

СПер ма Све ТЛи у мра ку – Све тлу-
ца ју ли спер ма то зо и ди у мра ку?

ка да је ту жи лац из њу јор ка оп ту жио бив-
шег чел ни ка ме ђу на род ног мо не тар ног 
фон да, До ми ни ка Строс-ка на, при ло жио 
је ви ше не го не у вер љи ве до ка зе. Чар ша ве 
из кре ве та, на ко јем су за о ста ли тра го ви 
спер ма то зо и да још тро ји це му шка ра ца.

Фо рен зич ки струч ња ци су об ја сни ли да су 
слич не мр ље на ла зи ли уна о ко ло у број ним 
хо те ли ма, ви дљи ве под раз от кри ва ју ћим 
осве тље њем ул тра љу би ча стих лам пи. Че кај-
те, да ли спер ма, за и ста, све тли мра ку?

Хај де да то рас пе тља мо. му шко се ме не 
си ја у та ми као све тлу ца ју ћа на леп ни ца, 
али све тли. Дру гим ре чи ма, упи ја ул тра љу-
би ча сте зра ке и иси ја ва енер ги ју у об ли ку 
ви дљи ве све тло сти. и то је од ли ка број них 
ор ган ских тва ри (суп стан ци) и ве ћи не те ле-
сних из лу че ви на, по пут зно ја, пљу вач ке и 
мо кра ће. За си ја ју чим их оба сја те.

Спер ма то зо и ди, чак, си ја ју ја че, због на-
ро чи те ме ша ви не хе ми ка ли ја ко је са др же.

ис тра жи ва чи зло чи на ра до ко ри сте тзв. 
цр но све тло за на ла же ње оста та ка спер ме 
за то што је тај уре ђај ла ган. По ме ну те фле-
ке се, та ко ђе, от кри ва ју уоби ча је ним за гле-
да њем, до ди ром (стврд ну та по ко ри ца) и хе-
миј ском про ве ром, иако је ул тра љу би ча сто 
сни ма ње нај бр жи на чин.

али од сјај ул тра љу би ча стог све тла не до-
ка зу је при су ство спер ме – мр ље на зи ду или 
по сте љи ни мо гу да бу ду и од пљу вач ке. За то 
се до дат но под вр га ва ју ис пи ти ва њу, као што 
је тра га ње за фос фа та зом, вр стом ен зи ма 
ко ји се нај че шће ја вља у му шком се ме ну.

уко ли ко на и ђу на та кве 
бе ле ге у сво јим хо тел ским 
со ба ма (тре ба ло би да оче-
ку ју ви ше за јед ну ноћ спа ва ња по це ни од 
3.000 до ла ра, ко ли ко је пла ћао До ми ник 
Строс-кан), но ви го сти не мо ра ју да стре пе 
за сво је здра вље. Спер ма то зо и ди не пре-
жи вља ва ју ду го из ван људ ског те ла и пре-
ста ју да се кре ћу знат но пре не го што се 
усе ли сле де ћи ста нар. и ви рус си де бр зо 
иш че зне, нај ду же за не ко ли ко са ти, за ко-
ли ко се из лу че ви на осу ши.

бу ди те спо кој ни, да кле, ка да од ла зи те у 
хо те ле, а сво је ул тра љу би ча сте лам пе оста-
ви те код ку ће.

По ре ме ће но уре Ђе но – По сто ји 
ли са вр ше но уре ђи ва ње? не. По сто је сте пе-
ни це ка том ци љу: уре ђе но, ве о ма уре ђе но и 
пот пу но по ре ме ће но уре ђе но.

швај цар ски умет ник и ко ми чар ур сус вер-
ли се бе свр ста ва у тре ћи раз ред по ре ђе ња и 
ни је ни чим оп сед нут. али се, на при мер, по-
тру дио да уре ди сло ва и бро је ве у су пи од лу-
ка по од го ва ра ју ћем ре до сле ду. и то се сва-

ко ме пра шта. Сва ко би исто по ку шао. ко би 
се, ме ђу тим, до се тио да с бо ро ве гра не от ки-
не гран чи це и игли це и по том их раз вр ста по 
ду жи ни гран чи ца и бро ју игли ца?

„ми, швај цар ци, чу ве ни смо по си ру и чо-
ко ла ди”, обра тио се он оку пље ни ма на чу-
ве ним ТеД кон фе рен ци ја ма (тех но ло ги ја 

за ба ве и сми шља ња), на ко ји ма су уче-
ство ва ли нај бо љи пре да ва чи (и пред ста-

вља чи), по пут би ла клин то на, ри чар да До-
кин са, би ла Геј тса, Сер ге ја бри на, мал кол ма 
Гле две ла и не ко ли ци не но бе ло ва ца. „на ши 
во зо ви сти жу тач но у се кунд. За то смо је ди-
но срећ ни ка да је све у нај бо љем ре ду.”

мо же те ли об ја сни ти ка ко је ус пео да при-
во ли клин це, ма ме, та те, ба ке и де ке да их 
свр ста по го ди на ма, ве ли чи ни и по лу. ка ко 
је то из вео?

ур сус вер ли је ди ри го вао у сво јем тро дел-
ном оде лу (с пр слу ком, сва ка ко).

За гле да те ли се у фо то гра фи је ко је је ока-
чио на ин тер не ту, уочи ће те из ве стан ма те-
ма тич ки по ре дак. При се ти те ли се, ма кар 
ма гло ви то, те о ри је ску по ва, зна ће те да се 
сва ка го ми ла ра зно вр сних ства ри и пред ме-
та мо же раз дво ји ти у гру пе. у по себ не гру пе.

За ми сли те са да еукли да, слав ног ста ро ве-
ков ног ма те ма ти ча ра, ка ко се ди по ред сто-
ла на ко јем је све жа воћ на са ла та. За ви ри-
те ли у ње гов ум, уочи ће те да је сва ко во ће 
раз вр стао по вр сти (и бро ју). ни је за бо ра вио 
да по ре ђа чи ни ју и ка ши ку. и на по слет ку: ку-

глу шла га! на исто ве тан на чин се по и грао на 
пар ки ра ли шту ауто мо би ла.

Сво је фо то гра фи је ур сус вер ли на зи ва 
уве жба ва њем „са вр ше ног ре ђа ња”.

а тек ка ко је у сво јој гла ви (и на сним ку, 
на рав но) по ре ђао зве зде на ноћ ном не бу.
 Ста ни слав остров ски




