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Не веруј
својим очима
Постоји дугачак списак људи који су 

погрешно осуђени, чак и на смрт, и то 
на темељу сведочења очевидаца

Српска оцила 
на виолини

Одговор се крије, нећете 
поверовати, на обалама Дунава 

– у Лепенском виру и винчи

убица 
без Лица

у јонизујућем зрачењу, земаљског 
и ванземаљског порекла, купа се 
наша планета и њен живи свет

Одбио је милионе 
и сада бере 

печурке. Шта нам 
то поручује један 
од најгенијалнијих 
људи данашњице

Тајанствени 

отшељник

СеКСуаЛНа ЛевиТација
руковање је интимније од секса. 

Колико износи најмање растојање 
у мушко-женској интими?
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СТаНКО СТОјиљКОвић

бе смрт ни смрт ник. Сан свих на уч ни ка (и умет ни ка). Ни ов-
да шњи ни су из у зе так.

за што би, уоста лом, ака де ми је ни ца ле? и по сле ки ше и по-
сле су ше. у Ср би ји их има ше зде се так, тек сва ка де се та (мо жда 
ко ја ви ше) под сво јим окри љем оку пља на уч ни ке, струч ња ке 
и умет ни ке. Про на ла за чи су се убр зо на кон осни ва ња по де ли-
ли у две.

Гро зни ца об у зме мно ге уче не гла ве сва ке тре ће го ди не у нас. 
Не ка ред ња? Не. ре дов ни из бо ри за ака де ми ке (до пи сне и ре дов-
не ча сни ке Са Ну), због ко јих се ус та ла са ју ду хо ви и ус ко ви тла ју 
стра сти. а ка ко на ши ве ли ка ни про ла зе у бе лом све ту?

ру ђер бо шко вић је ди ни је за жи во та био учла њен у две, у то 
вре ме, сва ка ко, нај у глед ни је ака де ми је у све ту – Кра љев ску ака-
де ми ју на у ка (Фран цу ска) и Кра љев ско дру штво (ве ли ка бри-
та ни ја). Ни је дан дру ги ми сли лац на шег ро да ни је до жи вео та-
кву част.

Ни Ми хај ла Пу пи на ни ко ни је до сти гао: био је пр ви (и је ди-
ни) Ср бин члан На ци о нал не ака де ми је на у ка СаД, осим то га и 
осни вач На Са.

Члан ством у ру ској ака де ми ји на у ка ди че се тек че тво ри ца: 
Па вле Са вић, Па вле ивић (обо ји ца по чив ши), љу би ша ра кић 
и Ми о мир ву ко бра то вић. При мље ни су још у вре ме по сто ја ња 
со ци ја ли стич ке ју го сла ви је. Доц ни је им се ни ко ни је при дру-
жио.

Кра јем осам де се тих по ја ви ла су се уче на дру штва ко ја су свој 
на зив за по чи ња ла при де вом – европ ски. у јав но сти се нај че-
шће по ми њу три: европ ска ака де ми ја на у ка и умет но сти са се-
ди штем у Салц бур гу, европ ска ака де ми ја на у ка с бо ра ви штем у 
бри се лу и европ ска ака де ми ја (Aca de mia Euro pea) ко ја се сме-
сти ла у Лон до ну.

у пр ву су учла ње ни: ран ко бу гар ски, Ми хај ло Ђу рић, Сло бо-
дан Гру ба чић, Ни ко ла Хај дин, во ји слав Ма рић, Ми лан По по-
вић, бра ни слав Шо шкић, Ни ко ла Та сић и зо ран Жи ле тић. На 
спи ску чла но ва дру ге не ма ни ког осим ен дреа Па па. На ли сти 
углед ни ка тре ће би ли су Ми хај ло Мар ко вић и Ми хај ло Ми ха-
и ло вић, ко ји су у ме ђу вре ме ну пре ми ну ли. у сеп тем бру су, ме-
ђу тим, иза бра на дво ји ца из на ших кра је ва – Ђор ђе Ши јач ки и 
вељ ко Ми лу ти но вић.

Ма ло или мно го?

академик сам, 
тим се дичим
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10   Генетски скок
кукуруза

11   арГуСОв ПОГЛеД
златни стандард под сумњом

16   аЛХеМија ДуХа
Србин абориџин

21   вреМеНСКа МаШиНа
Скривање живота

22   ЂавОЛОв аДвОКаТ
Преживети секс 
са црном удовицом

24   ТиМарење ТаШТиНе
Физичар тавори 
у француском затвору

25   СКЛаПање ПаМћења
С ћирилицом у винчу

26   вирТуеЛНи рај
Слику своју љубим

28   ОСМи КОНТиНеНТ
Канцеларија у облацима

30   ГаџеТОМаНија
Окини, па нишани

„астро на у ти” до бро вољ ци ко ји уче-
ству ју у 520-днев ном до ча ра ва њу пу то-
ва ња на Марс уско ро ће се „вра ти ти” на 
зе мљу, по што су се прет ход но успе шно 
„ис кр ца ли” на „цр ве ну пла не ту”, што 
је кључ ни до га ђај овог не сва ки да шњег 
по ду хва та.

„Марс 500” је про је кат вре дан 15 ми-
ли о на до ла ра, ко ји спон зо ри шу европ-
ска све мир ска аген ци ја (еСа), Ки на и 
ру си ја. Тре ћег ју на 2010. го ди не ше сто-

чла на му шка по са да је ушла у ма ке ту 
све мир ског бро да у про сто ри ја ма Др-
жав ног на уч ног цен тра ру ске Фе де ра ци-
је – ин сти ту та за би о ме ди цин ске про-
бле ме ру ске ака де ми је на у ка у Мо скви, 
где ће у изо ла ци ји бо ра ви ти до 4. но вем-
бра 2011.

циљ је сте да се про у че пси хо ло шки 
ефек ти и тех нич ки про бле ми јед ног та-
ко ду гач ког све мир ског пу то ва ња и бо-
рав ка у огра ни че ном про сто ру. По са ду 
са чи ња ва ју три ру са и по је дан Фран цуз, 

ита ли јан и Ки нез, ве ћи ном док то ри и 
ин же ње ри.

у су бо ту 12. фе бру а ра 2011. тро ји ца 
чла но ва по са де су „кро чи ла” на по вр-
ши ну Мар са, за пра во ве ли ку со бу ис-
пу ње ну ла жним мар сов ским сте на ма и 
пра ши ном. На „Мар су” су про ве ли де-
сет да на и си му ли ра ли три шет ње по по-
вр ши ни. Пре о ста ла три чла на по са де 
оста ла су „у ор би ти”. Кон тро ла ми си је 
је то ком тог бо рав ка иза зва ла не ко ли ко 
ко му ни ка ци о них про бле ма и опа сних 
си ту а ци ја да би ис пи та ла ка ко ће астро-
на у ти ре а го ва ти.

До бро вољ ци ко ји ће за сво је уче шће у 
овом екс пе ри мен ту од пре ко го ди ну и по 
да на до би ти по 97.000 до ла ра оба вља ли 
су ру тин ске по сло ве слич не они ма ко је 
би ура ди ли као ствар ни све мир ски пут-
ни ци. По ред одр жа ва ња и из во ђе ња екс-
пе ри ме на та, они су сва ко днев но ве жба-
ли и има ли два сло бод на да на сед мич но. 
за ни мљи во је да су се ту ши ра ли јед ном 
у се дам да на, а раз го во ри с кон тро лом 
ми си је има ли су и два де се то ми нут но ка-
шње ње ко јим се ими ти рао ко му ни ка ци-
о ни јаз из ме ђу зе мље и Мар са.

Ка да про јект „Марс 500” бу де за вр-
шен, по ста ће нај ду жа ви со ко вер на си-
му ла ци ја све мир ског ле та из ве де на до 
са да. Оче ку је се да ће ис тра жи ва чи за-
хва љу ју ћи то ме про ши ри ти на ше зна ње 
о ути ца ји ма ду гог све мир ског пу то ва-
ња, јер је до са да чо век нај ду же не пре-
кид но бо ра вио у све ми ру 438 да на. 
ру ски ко смо на ут ва ле риј По ља ков по-
ста вио је тај ре корд 1995. док је бо ра вио 
на све мир ској ста ни ци „Мир”.
 Ми лен ко ва сић

Тр
ећ

и
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На Марсу, кобајаги
После успешног „искрцавања”, добровољци 

су се „вратили” на земљу, а да се нису ни померили 
из свемирског брода смештеног у Москви

зоран Савић
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вре ли на па кла
Ко ли ко је нео п ход но да бу де вру ће да би 

би ло то пли је не го у па клу?
Нај пре да од ре ди мо где се та кво ме сто 

на ла зи. у ве ћи ни ре ли ги ја то је ду бо ко ис-
под по вр ши не. Да не би смо на га ђа ли да ли 
је то ра сто ја ње од бе о гра да до Пе кин га, узе-
ће мо да је у са мом сре ди шту зе мље. у пла-
не ти ном ве о ма вре лом, же ле зном је згру.

На уч ни ци још ни су из ме ри ли, али прет-

по ста вља ју да се тем пе ра ту-
ра кре ће од 4.982 до 6.090 
цел зи ју со вих сте пе ни. ве-
о ма то пло, зар не? То ли-
ко је вру ће да се ме ша-
ви на гво жђа то пи, али 
ста лан ви со ки при ти сак 
др жи на оку пу је згро, ко-
је до сти же тре ћи ну ве ли чи-
не Ме се ца. (До вољ но вре ло 
да ото пи же ле зо, а ни је да би 

се ис то пи ла веч но про кле-
та ду ша).

за што је у са мом зе-
мљи ном ср цу то ли ко 
вру ће?

Пр во, рас па дом ра ди-
о ак тив них ма те ри ја ла 
на ста је то пло та. Дру го, 

та мо је за о ста ла вре ли на 
још из до ба на стан ка на ше 

пла не те.

Међу јавом (сном)

КЛи МаТ СКи Ге Ни – Ка ко се биљ ке 
при ла го ђа ва ју?

Да нас је то јед но од нај и за зов ни јих на уч-
них пи та ња, на ко је ни је ни ма ло ла сно ого-
во ри ти. алек сан дер Фур ни је-Ле вел, с бра ун 
уни вер зи те та, про у ча вао је мно ге вр сте сла-
чи це (од њих се пра ви сенф) у раз ли чи тим 
под руч ји ма – Фин ске, Не мач ке, ен гле ске и 
Шпа ни је. за тим је из у чио ко ли ко су ге нет-
ске про ме не (му та ци је) по бољ ша ле биљ ку на 
сва ком ме сту.

На ла зи по ка зу ју да је оми ље но ста ни ште 
у спре зи с при лич но ма ло ге на; раз ли чи те 
ни ске „на след них је ди ни ца” над зи ру при ла-
го ђа ва ње на по је ди на зе мљи шта. Дру гим ре-
чи ма, ни је бит но да по сто ји осо би та збир ка 
у сва кој. и то још ука зу је да је мо гу ће об је ди-
ни ти раз лич не ни зо ве тзв. кли мат ских ге на у 
јед ној вр сти да би на ста ла сла чи ца ко ја под-
јед на ко успе ва у раз ли чи тим вре мен ским 
усло ви ма.

Нај СТа ри ја Пр СКа Ли ца – Нај дав-
ни је рас пр сну ће јед не зве зде, при ме ће но 
тек не дав но, зби ло се – мо же те ли за ми сли-
ти – пре око де сет ми ли јар ди го ди на.

Су пер но ве (екс пло ди ра ју ће зве зде) сво је-

вр сни су про зор кроз ко ји за ви ру је мо у на-
ста нак хе миј ских еле ме на та и дав ну про-
шлост ко смо са.

Сви еле мен ти те жи од ки се о ни ка на ста-
ли су у ну кле ар ним ре ак ци ја ма упра во у ова-
квом рас та ка њу зве зда.

До са да је усни мље но 150 су пер но ва, од 
ко јих су 12 ме ђу нај да љим те ли ма у та ми 
бес кра ја до ко јих су чо ве ко ви осма трач ки 
уре ђа ји до пр ли. Не сва ки да шње „ко смич ке 
фа бри ке” су, ина че, нај и зда шни је у из ба ци-
ва њу гво жђа.

уз Не Ми ре ње На Да љи Ну – уко ли-
ко сте уз не ми ре ни, то се мо же при ме ти ти у 
су сед ној про сто ри ји. Чак и ка да вас ни ко не 
гле да. Ка ко?

Ком па ни ја „алпс елек трик” из ја па на 
осми сли ла је сен зор ве ли чи не дуг ме та ко ји 
де тек ту је ка да се пулс ко ри сни ка убр за, све-
јед но да ли се он на ла зи у ис тој или су сед ној 
про сто ри ји, а сво ја очи та ва ња бе жич ним пу-
тем ша ље у сер вер.

На пра ва је пред ви ђе на за упо тре бу у мо-
бил ним те ле фо ни ма да би на јед но ста ван 
на чин ме ри ла от ку ца је ср ца, у пре но си вим 
ме ди цин ским уре ђа ји ма за над гле да ње жи-

вот них функ ци ја или у ма лим без бед но сним 
де тек то ри ма по кре та.

уре ђај ша ље ра дио-та ла се ви со ке фре-
квен ци је и ме ри ка ко се они ме ња ју на кон 
што се од би ју од не че га, та ко да мо же да из-
ме ри и нај ма ње по кре те. Осим бр зи не от ку-
ца ја ср ца и ди са ња са раз да љи не и кроз не-
ко ли ко др ве них па не ла или оде ћу, он ме ри 
бр зи ну обје ка та ко ји се при бли жа ва ју.

Сли чан је ма лим чи по ви ма за ра дио иден-
ти фи ка ци ју (RFID) ко ји се ко ри сте у бе жич-
ним си сте ми ма за пла ћа ње и у па со ши ма.

рО бОТ Ма зГа – без гла ви че тво ро но-
жни ро бот, ко ји се са мо стал но кре ће, слу жи-
ће аме рич ку вој ску као но сач вој не опре ме. 
На зван је „ве ли ки пас” (Big Dog), а осми-
шљен је у ком па ни ји „бо стон дај на микс”. 
Од не дав но ће, ме ђу тим, мо ра ти да се по ко-
ри но вом во ђи чо по ра, ве ћем ро бо ту-но са чу 
зва ном „ал фа пас” (Alp ha Dog).

По то њи из во ди све што је мо гао прет ход-
ник – хо да по не рав ном те ре ну, ка ска за вој-

ни ци ма и но си те жак те рет – али и ви ше од 
то га. Док пра ти вој ни ке ко ри сти са те лит ско 
на во ђе ње (GPS), ра чу нар ски вид и вр хун ску 
хи дра у ли ку, a на сво јим ме тал ним ле ђи ма 
пре но си до 180 ки ло гра ма, ско ро 30 ви ше 
од пре те че, и пре ла зи око 30 ки ло ме та ра 
(де сет да ље).

за са да је то са мо ла бо ра то риј ски при ме-
рак са спољ ним на па ја њем и про ћи ће још 
не ко вре ме пре не го што га аме рич ки вој ни-
ци осе дла ју, на то ва ре оруж јем и по ве ду са 
со бом у не ки рат.

ис тре бље ње жи во та
Пре кри ве но на сла га ма ле да од око два и 

по ки ло ме тра, на Се вер ном по лу не дав но је 
от кри ве но уду бље ње преч ни ка 500 ки ло ме-
та ра. Дво стру ко и ви ше про стра ни је од чу ве-
ног кра те ра Чик су луб, на ста ло уочи ис тре-
бље ња ди но са у ру са.

ис тра жи ва ња су по ка за ла да је огром на 
удо ли на, уоче на 2006, из ду бље на пре око 
250 ми ли о на го ди на, у вре ме ка да је жи-

вот на зе мљи го то во не стао. Струч-
ња ци На Са про це ни ли су да га је на чи-

нио асте ро ид ши рок око 50 ки ло ме та ра. 
Чак сум ња ју да је по кре нуо рас та ка ње 
су пер кон ти нен та Гон два на, пра ве ћи тек-
тон ски про цеп ко ји је ка се ве ру по гу рао 

аустра ли ју.
удар је био знат но ја чи од оно га ко ји је 

збри сао ди но са у ру се и имао је у то вре ме, 
ве ро ват но, ка та стро фал не по сле ди це, сма-
тра ге о лог ралф фон Фре зе.     •

На бО КОв и зО О ЛОГ – вла ди мир На бо ков је био у 
пра ву. Пи сцу по зна тог ро ма на „Ло ли та” по смрт но је при-
зна то да је оправ да но оспо ра вао те о ри ју ево лу ци је у ве зи 
са се о бом јед не вр сте леп ти ра из ази је у аме ри ку.

јед ног од нај слав ни јих ро ма но пи са ца 20. сто ле ћа на уч-
ни ци су по ри ца ли, сма тра ју ћи га не у пу ће ним у ево лу ци ју ин-
се ка та. али на кон мно го го ди на ис по ста ви ло се да се он од-
ли ко вао „из ван ред ном би о ло шком ин ту и ци јом”.

Ка да ни је пи сао, из бе гли ру ски спи са тељ је нај ра ди је по-
сма трао, хва тао и из у ча вао леп ти ре. На нео бич на пу то ва ња 
во зи ла га је су пру га ве ра. Да би свој улов раз вр стао, сва ко-
днев но им је по шест са ти под ми кро ско пом про у ча вао ге ни-
та ли је. уоста лом, та ко је по стао управ ник Му зе ја за ком па-
ра тив ну зо о ло ги ју на Хар вар ду.

Прет по ста вио је да је вр ста леп ти ра Polyom ma tus blu es 
у пет та ла са сти гла из Си би ра пре ко бе рин го вог мо ре у за у 
аља ску, а по том на југ Чи леа. у сту ди ји ко ју су об ја ви ли „Спи-
си Кра њев ске дру штва” за кљу че но је да је бе рин гов мо ре уз 
био сво је вр сни „би о ло шки про лаз” за по ме ну те ин сек те.

ЖеН Ка Све Чу је – Жен ка цврч ка све и сва шта чу је. 
из ко јих раз ло га? за то што мо ра да ухва ти сва ки пој муж ја-
ка, убр зан, успо рен или ви сок, ко ји се ме ња у са гла сју с ра-
стом тем пе ра ту ре. Ка ко су то на уч ни ци уста но ви ли?

Ла сер ским зра ци ма сни ма ли су жен ки не уши да би се 
уве ри ли ка ко се ода зи ва ју на про ме не уче ста ло сти и звуч-
но сти. По сле су то про у чи ли ко ри сте ћи ра чу нар ски про грам 
ко ји раз вр ста ва ја чи ну тре пе ре ња. Шта су от кри ли?

Жен ке ни су хва та ле са мо цвр ку та ње муж ја ка од 2,5 до 
4,5 ки ло хер ца, већ су ослу шки ва ле све што је би ло у ра спо-
ну од 0,5 до 20 ки ло хер ца. То је по ма га ло да ода бе ру муж ја-
ка с ко јим ће се спа ри ти.

Му Ке ПО и На ја ПаН СКОМ – Ко ји је је зик нај те жи 
за уче ње?

На уч ни ци ка жу да за ви си од то га ко ји вам је ма тер њи (не 
ми сли се на цр но гор ски) и ко ли ко је бли зак но вом ко ји учи-
те. за аме ри кан це је то ја пан ски, а за Ки не зе ни је.

љу ди ко ји од ро ђе ња го во ре ен гле ски нај ви ше се на му-
че са за мр ше ним ја пан ским пи смом, пот пу но дру га чи јим од 
абeцеде (а–Z). за што? за то што ја пан ци ко ри сте три вр сте 
пи са ња: кан ђи (15.000 зна ко ва), ка та-ка на и хи ра-га на.

у нај лак ше за жи те ље СаД увр шћу ју се: дан ски, фран цу-
ски, ита ли јан ски и швед ски. а у нај те же: арап ски, кан тон-
ски ки не ски, ја пан ски, ко реј ски и ман да рин ски ки не ски.

Ка ко је ја пан ци ма?
Са свим су прот но: нај ви ше мо ра ју да се по тру де уче ћи ен-

гле ски, на ро чи то да раз ли ку ју гла со ве „I” и „R”, ко ји у ја пан-
ском исто зву че.     •

зоран Савић
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Сто ле ће за на ма ци ви ли за ци ју 
је обе ле жи ла ну кле ар на енер ги ја., Од зра че ња зе маљ ског и ван зе маљ ског 

не ма бо ја зни за наш оп ста нак

,
Н

и
Те

рв
ју

СТаНКО СТОјиљКОвић

за што се чо век то ли ко пла ши зра че-
ња, ако га не ви ди, не осе ћа, не мо же 
да га оми ри ше? Ко ли ки удео у то ме 
има ју ве ли ка стра да ња у Хи ро ши ми и 
На га са ки ју? у сто ле ћу ко је је за на ма 
на шу ци ви ли за ци ју обе ле жи ла је ну-
кле ар на енер ги ја. Она је би ла све стра ни 
из вор зра че ња, чи ја је уби тач на стра на 
по ка за на нај пре бом бар до ва њем ја па на 
у Дру гом свет ском ра ту – Хи ро ши ма и 
На га са ки.

у го ди на ма ко је су сле ди ле од и гра ли 
су се ак ци ден ти на ну кле ар ним ре ак то-
ри ма у СаД, ру си ји и ја па ну. би ли су 
пра ће ни знат ним бро јем људ ских жр та-
ва и ма те ри јал не ште те. јав на гла си ла су 
о овим зби ва њи ма на ве ли ко из ве шта-
ва ла, че сто ства ра ју ћи у јав но сти кли му 
стра ха од зра че ња.

зра че ње (ра ди ја ци је) озна ча ва, ина-
че, еми си ју би ло ко је вр сте зра ка и че-
сти ца из не ког из во ра. ако зра че ње има 
до вољ но енер ги је да ства ра јо не, ди рект-
но или ин ди рект но, на зи ва се јо ни зу ју-
ће. Сво јим от кри ћем ра ди о ак тив но сти 
1896. фран цу ски на уч ник ан то ан-ан-
ри бе ке рел обе ле жио је по че так атом ске 
ере. Го ди ну да на ра ни је Кон рад вил хелм 
ренд ген от крио је икс-зра ке.

На су прот то ме, зра че ње је – као што 
пи ше те – мо гло да бу де зна ча јан из вор 
енер ги је за по ста нак жи ве ма те ри је на 
зе мљи? Да нас се оба вља ју све стра на 
ис тра жи ва ња о по стан ку хе миј ских је ди-
ње ња чи је су ре ак ци је до ве ле до пр вих 
об ли ка жи во та на на шој пла не ти. уло га 
ко ме та, те ла на ста лих у ме ђу зве зда ном 
про сто ру у пр вим фа за ма ра ђа ња ва си о-
не, сма тра се зна чај ним из во ром ин фор-
ма ци ја за овај про цес. Ми ли јар де до ла ра 
ула жу се у из у ча ва ње хе миј ског са ста ва 
ко ме та у ко смич ком про сто ру, а не ки 

узор ци ко ме тар ног ма те ри ја ла до не ти 
су на зе мљу и ана ли зи ра ни у хе миј ским 
ла бо ра то ри ја ма.

Мо ја су пру га зо ри ца и ја смо у сво-
јим ра до ви ма скре ну ли па жњу на то да 
се ко ме те ми ли јар да ма го ди на ку па ју у 
ко смич ком зра че њу и да ана ли зе ко је се 
да нас вр ше оба ве зно на ла зе не са мо при-
ми тив ни ин тер сте лар ни ма те ри јал, не го 
и је ди ње ња на ста ла зра че њем. Та ко смо у 
ла бо ра то риј ским екс пе ри мен ти ма под вр-
га ва ли зра че њу лед ко ји по сво јем са ста-
ву од го ва ра ко ме ти. ана ли зе су ука за ле 
на при су ство хе миј ских је ди ње ња зна чај-
них на пу ту по стан ка жи ве ма те ри је. Сво-
је на ла зе смо пре до чи ли на ме ђу на род ни 
ску по ви ма и опи са ли у на уч ним члан ци-
ма у ме ђу на род ним ча со пи си ма.

Ка ко ну кле ар на зби ва ња у ко смо су 
од ре ђу ју суд би ну на ше пла не те? за 
од го во ри ма на ово пи та ње тра га ју астро-
фи зи ча ри. иако ви дљи вих ак тив но сти 
не ма, мо ра мо зна ти да – ка ко се прет по-
ста вља – зра че ње по сто ји од по стан ка 
ва си о не, пре око 13,7 ми ли јар ди го ди на, 
и по сто ја ће до ње ног мо гу ћег кра ја. има 
га у сва ком кут ку бес кра ја.

у јо ни зу ју ћем зра че њу, зе маљ ског и 
ван зе маљ ског по ре кла, не пре кид но се ку-
па на ша пла не та и њен жи ви свет. Да кле, 
и чо ве ко ва вр ста од са мог свог на стан ка. 
ви ше вр ста ра ди о ну кле и да угра ђе но је у 
чо ве чи је те ло. По је ди ни су по ста ли у бур-
ним ну кле ар ним про це си ма у зве зда ма 
и ме ђу зве да ном про стран ству, пре или у 
вре ме ства ра ња Сун че вог си сте ма.

Пре ко зве зда не пра ши не ови ра ди о-
ак тив ни са стој ци ко смич ке ма те ри је до-
спе ли су на зе мљу. По сле кру же ња ми-
ли јар да ма го ди на, не ки су се сме сти ли 
у на шим те ли ма по твр ђу ју ћи пе снич ко 
ка зи ва ње да је чо ве ко во би ће зве зда на 
пра ши на.

за не што ви ше од сто го ди на, ко ли ко 
је про те кло од пр вих от кри ћа, раз у ме-

ва ње ра ди ја ци ја, ра ди о ак тив но сти и ну-
кле ар не енер ги је за ди вљу ју ће је на пре-
до ва ло.

али чо век још има до ста да учи ка ко 
да жи ви са зра че њем. Он је, ујед но, глав-
на пре пре ка за по у зда не прет по став ке 
ну кле ар не бу дућ но сти на ше ци ви ли за-
ци је, што се нај бо ље ви ди из ћор со ка ка 
у ну кле ар ном раз о ру жа ва њу и упли та њу 
по ли ти ке у ме ђу на род ни над зор фи си о-
них ма те ри ја ла и ну кле ар ног от па да. То 
што је пре ше зде се так го ди на ре као ал-
берт ајн штајн, ва жи и да нас: „Осло бо-
ђе на сна га ато ма је про ме ни ла све осим 
на шег на чи на ми шље ња, и за то ср ља мо 
у не слу ће не ка та стро фе.”

С ка квом се при род ном (ко смич ком) 
по ја вом су о ча ва мо? Ка ко би сте је об-
ја сни ли? Ко смич ки зра ци из ду би на 
про сто ра и вре ме на бом бар ду ју зе мљу. 
Сма тра се, ка ко смо ре кли, да су ро ђе ни у 
„ве ли ком пра ску” (Big Bang) пре 13,7 ми-
ли јар ди го ди на и ну кле ар ним про це си ма 
ко ји су усле ди ли, а и да нас се од и гра ва ју.

Ма ло је, ме ђу тим, по зна то да су при-
род ни ну кле ар ни ре ак то ри на на шој 
пла не ти по сто ја ли још у пре кам бри ју-
му, ка да су по че ли да се ја вља ју пр ви нај-
про сти ји об ли ци жи во та.

Ка кви све ви до ви зра че ња по сто је у 
ко смо су? Ко смич ко зра че ње је збир ка 
ра зно вр сних зра че ња из раз ли чи тих 
из во ра. Ме ђу нео па сни ма су не у три ни 
и фо то ни ни ских енер ги ја. Ко смич ка 
зра че ња ви со ких енер ги ја, га ма-зра ци 
и фо то ни ви со ких енер ги ја и не ке че-
сти це, бом бар ду ју на шу пла не ту стал но, 
али зе мљи на ат мос фе ра де лу је као за-
штит ни штит.

Ка да се на ша пла не та зе мља ро ди ла, 
пре че ти ри и по ми ли јар де го ди на, има-
ла је мно ге ра ди о ак тив не изо то пе. То ком 
вре ме на су не ки иш че зли у ра ди о ак тив-
ним рас па ди ма. Да нас су оста ли са мо они 

ко ји има ју дуг пе ри од жи во та (100 ми ли-
о на го ди на и ви ше): ура ни јум, то ри јум и 
њи хо ви по том ци ко ји на ста ју рас па дом.

Фи на ки ша че сти ца и фо то на бо га тих 
енер ги јом до спе ва из ко смич ког про-
стран ства на зе мљу, у сва ком тре ну и из 
свих пра ва ца.  Ко смич ки зрак је јо ни-
зу ју ће зра че ње, као и оно ко је еми ту ју 
ра ди о ак тив не суп стан це. По сто ји, ме-
ђу тим, зна чај на раз ли ка у по гле ду ин-
тен зи те та и енер ги је. Док је ин тен зи-
тет ко смич ког зра че ња по вр ши ни на ше 
пла не те ре ла тив но ма ли у нор мал ним 
усло ви ма – не ко ли ко је дин ки у се кун-
ди на ква драт ни сан ти ме тар по вр ши не 

– грам ра ди о ка тив не суп стан це као ра-
ди јум еми ту ју ми ли јар де че сти ца у се-
кун ди. С дру ге стра не, енер ги је ра ди о-
ак тив ног зра че ња (нај ви ше не ко ли ко 
ми ли о на елек трон вол ти) бе зна чај не су у 
по ре ђе њу с ми ли јар да ма елек трон вол ти 
ко смич ких зра ка. енер ги ја јед ног та квог 
зра ка је 25 џу ла, до вољ но да се ки ло грам 
ма се по диг не на ви си ну од два и по ме-
тра! и то иси ја ва јед но ма ју шно те ло 
(атом ско је згро), преч ни ка 10-15 ме та ра 
(би ли он пу та ма ње од ми ли ме тра).

Ми се, да кле, све вре ме ку па мо у јо ни-
зу ју ћем зра че њу из при род них из во ра, 
али по сто је и дру ги ко ји нас бом бар ду ју. 

зна чај ну уло гу у то ме има зе мљи на ко-
ра у ко јој су ускла ди ште не ра ди о ак тив не 
суп стан це, а по врх то га она еми ту је ра-
ди о ак тив не га со ве.

Мно ги на уч ни ци су, из у ча ва ју ћи, ис-
ку си ли по губ но де ло ва ње. Ка да су пр ви 
пут по ста ли све сни опа сно сти? Сма тра 
се да су пи о ни ри ра ди о ак тив но сти Ма-
ри ја и Пјер Ки ри умр ли због зра че ња 
ра ди јум ских пре па ра та с ко ји ма су ра ди-
ли. Ка сни је  је то био слу чај са мно гим 
ра ди о хе ми ча ри ма. Опа сност је схва ће на 
при лич но ка сно, на ро чи то ка да су зра че-
ња по че ла да се ко ри сте у ме ди цин ској 

те ра пи ји и по че ли да уми ру па ци јен ти 
ко ји су при ми ли ве ће до зе.

ако се на ша пла не та не пре ста но 
ку па у зра че њу зе маљ ског и ван зе-
маљ ског по ре кла, ка ко оп ста је мо у 
жи во ту? Да нас се ви со ко тех но ло шким 
спра ва ма све стра но кон тро ли ше  зра че-
ња. и сва та ме ре ња и про ве ре ка зу ју да 
од зра че ња зе маљ ског и ван зе маљ ског 
по ре кла не ма бо ја зни за наш оп ста нак.

Да ле ко ви ди Ни ко ла Те сла упо зо ра-
вао је да је по гре шно це па ти ато ме. 
Да ли је от кри ва ње фи си је мо ра ло и 

мо гло да се из бег не, а по то њи до га ђа ји 
да кре ну дру га чи јим сме ром? зби ва ња 
у све ту на у ке не мо гу да се из бег ну. От-
кри ће фи си је и атом ска ера ци ви ли за-
ци је, ако не и њи хо во усме ра ва ње, нор-
мал на су по сле ди ца из у ча ва ња ато ма и 
струк ту ре ма те ри је. Не га тив ни аспек ти 
се ра ђа ју у дру штве ној кли ми у ко јој се 
на у ка од ви ја.

По зна то је, ме ђу тим, да су мно ги 
углед ни на уч ни ци у СаД на пу сти ли 
про јек те и ин сти ту ци је у ко ји ма се ра ди-
ло на ну кле ар ним бом ба ма. Не рет ко су 
се по ја вљи ва ли и у јав но сти с не га тив-
ним из ја ва ма о ак тив но сти ма вла де у 
овој обла сти. 

Са ра ђи ва ли сте с по кој ним ака де-
ми ком Па влом Са ви ћем. у  ко јој ме ри 
је он за слу жан за од го не та ње фи си је? 
ис тра жи вач ки бо ра вак Па вла Са ви ћа 
у ин сти ту ту за ра ди јум у Па ри зу је био 
са ве стан и зна ча јан за ко нач не за кључ ке 
у ве зи са фи си јом. Оп ште је ми шље ње 
љу ди у све ту ну кле ар не енер ги је је да је 
ире на Жо лио Ки ри, под чи јим ру ко вод-
ством је он ис тра жи вао, за слу жи ла да 
бу де ме ђу они ма ко ји су до би ли Но бе ло-
ву на гра ду.

ина че, на уч ни ра до ви ире не Жо лио-
Ки ри и Па вла Са ви ћа оста ви ли су ду бок 
ути сак на Ота Ха на. ре зул та ти ма ни је 
ве ро вао и, као што је пи сао Фре де ри ку 
Жо ли оу, од лу чио је да по но ви ове екс пе-
ри мен те и по ред свег по што ва ња за ире-
ну. Ото Хан и Фриц Штра сман су по но-
ви ли екс пе ри мен те и та да за кљу чи ли да 
је реч о ра ди о ну кле и ди ма ко ји се по на-
ша ју као ба ри јум и лан тан, еле мен ти у 
сре ди ни пе ри од ног си сте ма. и то су об-
ја ви ли у ја ну а ру 1939. у не мач ком на уч-
ном ча со пи су „На тур ви се шаф тен”.

Са мо не ко ли ко да на по сле об ја ве до-
шло је до об ја шње ња овог чуд ног на ла-
за у ура ни ју му озра че ном не у тро ни ма. 
у ен гле ском ча со пи су „Неј чер” да ли су 
га Ли за Мајт нер и њен не ћак Ото Фриш, 
ко ји су по сма тра ли но ву вр сту ну кле ар-
не ре ак ци је као це па ње ура ни ју мо вог је-
згра на два ма ња фраг мен та. По ана ло-
ги ји са де о бом ће ли ја у би о ло ги ји да ли 
су јој на зив фи си ја.

По јед но ста вље но ре че но, ну кле ар не 
елек тра не су не из бе жна по сле ди ца из-
ра де атом ске бом бе. Мо же те ли прет-
по ста ви ти ко ли ко би да нас уз на пре до-
ва ла на уч но тех но ло шка до стиг ну ћа да 
је сво је вре ме но ода бра на ста за об но-
вљи вих енер гет ских из во ра? Тре нут но 
се уве ли ко ис тра жи ва ња усме ра ва ју ка 
об но вљи вим из во ри ма, ну кле ар ка ма се 

убица без Лица
зрачење постоји од постанка васионе, пре око 13,7 милијарди година, 

и постојаће до њеног могућег краја. има га у сваком кутку бескраја. у јонизујућем 
зрачењу, земаљског и ванземаљског порекла, непрекидно се купа наша планета 

и њен живи свет. Дакле, и човекова врста од самог свог настанка. више врста 
радионуклеида уграђено је у човечје тело. али човек још има доста да учи како да живи 
са зрачењем, каже проф. др иван Драганић, чија је књига „радијације и радиоактивност 

на земљи и у васиони” својевремено преведена, чак, на јапански језик

иван Драганић Фото Драган јевремовић

►
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окре ћу ле ђа. ве ру јем да је но ви пра вац 
ко ри стан за да љи оп ста нак на ше ци ви-
ли за ци је.

Че сто опо ми ње те да су ну кле ар ке чо-
ве ков не же ље ни усуд с ко јим он не зна 
ка ко да иза ђе на крај. за што? По сто је ће 
ну кле ар ки чи не да на ша ци ви ли за ци ја 
бу де обе ле же на ис ку ше њи ма ну кле ар ног 
от па да, и еко ном ски и на уч но. у пи та њу 
су огром не став ке у бу џе ти ма за при пре-
му ре ак тор ског от па да за без бед но и ду го-
трај но скла ди ште ње. Где и ка ко сме сти ти 
ви со ко ра ди о ак тив ну ма те ри ју ко ја ће то 
би ти сле де ћих не ко ли ко хи ља да го ди на?

По сле то ли ких де це ни ја про у ча ва ња 
и ис тра жи ва ња, сма тра те ли да је то от-
кри ће фи си је ви ше шко ди ло не го што је 
ко ри сти ло људ ском ро ду? Не сум њи во 
је да је ви ше ко ри сти ло. ис тра жи ва ње 

ну кле ар не енер ги је ни је има ло за по сле-
ди цу са мо ну кле ар но оруж је и ну кле ар-
ке. На свој на чин до при не ло је ко ри сној 
упо тре би ра ди ја ци ја и ра ди о ак тив но сти 

у на у ци, тех но ло ги ји, ме ди ци ни и број-
ним дру гим обла сти ма сва ко днев ног 
жи во та.

Тре ба ли чо ве чан ство да стра ху је од 
рас пр сну ћа не ке – у ко смич ким ме ри-
ли ма обли жње – зве зде (су пер но ве)? 
Шта би се у том слу ча ју до го ди ло? Од-
го вор тре ба по тра жи ти ме ђу астро фи зи-
ча ри ма.

Ни ко у нас још ни је на пи сао све о бу-
хват ни ју и за ни мљи ви ју књи гу од „ра-
ди ја ци је и ра ди о ак тив ност на зе мљи и 
у ва си о ни”, ко ју сте пот пи са ли с по чив-
шом су пру гом др зо ри цом Дра га нић и 
про фе со ром Жан-Пје ром адол фом. из 
ко јих по бу да сте се ла ти ли тог по сла? 
Же ле ли смо да мла де љу де уве де мо у 
свет ра ди ја ци ја и ра ди о ак тив но сти. Да 
на по пу ла ран на чин при ка же мо по зи-
тив не и не га тив не стра не ове обла сти 
ко ја је све стра но ушла у жи вот на ше ци-

ви ли за ци је. и да их при ву че мо да у њој 
на ђу свој сва ко днев ни по сао. Да је труд 
био вре дан, од го вор су да ла, по ред срп-
ског, два из да ња  на ен гле ском је зи ку, у 
СаД, и јед но на ја пан ском је зи ку. Ко ли-
ко ми је по зна то, по ред по пу ла ри за ци је 
фе но ме на ра ди ја ци је и ра ди о ак тив но-
сти,  књи га се ко ри сти као по моћ ни уџ-
бе ник за сту ден те ну кле ар них на у ка на 
не ким уни вер зи те ти ма у ја па ну, евро пи, 
СаД, аустра ли ји и на Но вом зе лан ду.

Да ли су гра ђа ни Ср би је и да ље угро-
же ни од оси ро ма ше ног ура ни ју ма ко-
јим су га бом бар де ри На ТО-а не ми ли це 
за си па ли 1999. го ди не? зна ју ли се ма-
кар обри си те ве ли ке не сре ће?

ра ни је ин фор ма ци је су го во ри ле о зна-
чај ној хе миј ској кон та ми на ци ји не ких 
кра је ва у Ср би ји. На жа лост, но ви јих и 
пре ци зни јих по да та ка не ма. Од го вор ни 
ор га ни вла де тре ба ло би да оба ве шта ва ју 
јав ност о тре нут ном ста њу.     •

На уч ни ра до ви Па вла Са ви ћа 
оста ви ли су ду бок ути сак на Ота Ха на,

ПрОФ. Др вЛаДиМир ГЛиШиН

От кри ће сре ди шне уло ге рНК 
(ри бо ну кле ин ске ки се ли не) 
у ће ли ји на мет ну ло је јед но 
ин те ре сант но и ду го нео д-
го во ре но пи та ње: за што ин-
фор ма ци ја са др жа на у ДНК (де-
зок си ри бо ну кле ин ска ки се ли на) 
мо ра да про ђе пре ко рНК по сред-
ни ка пре не го што се пре ве де у не ки 
по ли пеп тид, про те ин?

Не по сред но по сле от кри ћа ге нет ског 
кôда Френ сис Крик је пред ло жио јед но 
ре ше ње за овај па ра докс, су ге ри шу ћи 
да је то ком ево лу ци је рНК прет хо ди ла 
ДНК! Он је прет по ста вио да је рНК мо-
ра ла би ти пр ви ге нет ски мо ле кул, у оно 
при мор ди јал но вре ме ка да је по сто јао 
„рНК свет” пре не го што је на стао да на-
шњи „ДНК свет” ко ји већ по сто ји не ко-
ли ко ми ли јар ди го ди на.

и да раз ли чи та хе миј ска струк ту ра 
рНК ко ја у свом ске ле ту са др жи ше-
ћер ри бо зу, а не де ок си ри бо зу, што 
је слу чај са ДНК, об да ру је овај мо-
ле кул ен зим ским осо би на ма, 
а то би он да омо гу ћи ло и соп-
стве но удво стру ча ва ње, умно-
жа ва ње!

Френ сис Крик је, та ко ђе, ра су ђи вао 
да рНК има спо соб ност да скла ди шти ге-
нет ске ин фор ма ци је на исти на чин као и 
ДНК мо ле ку ли.

Ни ко ни је са вр шен
Да ље, у свим са вре ме ним ће ли-

ја ма по сто је ћег жи вог све та рНК 
мо ле ку ли још слу же као по сред ни-
ци (ме ди ја то ри) у пре но су ге нет ских 
ин фор ма ци ја из ме ђу ге ном ске ДНК до 
хе миј ских апа ра та-ри бо зо ма, углав ном 

на пра вље них од рНК, на ко ји ма се син-
те ти шу про те и ни из сво јих са став ни ца, 
ами но ки се ли на.

Слич но, и ма ли мо ле ку ли ко ји пре-
но се ами но ки се ли не до ри бо зо ма, тзв 
тран сфер рНК, опет је су вр ста рНК мо-
ле ку ла. Све за јед но је до ве ло до раз ми-
шља ња да је мо гао да по сто ји прет ход ни 
„рНК свет” за сно ван ис кљу чи во на рНК, 
без ДНК!

и нај зад, ни ко ни је са вр шен, па ни 
рНК. ДНК је он да мо ра ла би ти про из-
вод ка сни јег раз во ја, ве ро ват но као од-
го вор на ре ла тив ну не ста бил ност рНК 
мо ле ку ла ко ји де гра ди ра ју мно го лак-
ше не го ДНК мо ле ку ли. ако се же ли 
има ти до бар, ста би лан, ду го ве чан мо-

ле кул за одр жа ва ње ге нет ских по-
да та ка, он да је ДНК мно го бо ља од 

рНК.
Кри ко ва иде ја о „рНК све ту” 

је, углав ном, оста ла не за па же-
на све до 1983. го ди не. Та да 
су Том Чек са уни вер зи те-
та у Ко ло ра ду и Сид ни алт-
ман са уни вер зи те та јејл, 
не за ви сно је дан од дру гог, 
по ка за ли да рНК мо ле ку-
ли за и ста има ју ка та ли тич-
ке осо би не, от кри ће ко је је 
обо ји ци до не ло Но бе ло ву 
на гра ду из хе ми је 1989. го-
ди не.

њи хо во от кри ће ка та ли-
тич ке уло ге рНК ве за но је 
за из у ча ва ње јед не про то-
зое, на зва не те трахyме на. у 

том ор га ни зму у об ра ди, до те-
ри ва њу ин фор ма ци о не рНК, 
за про цес тзв. тран сла ци је 

не уче ству ју про те и ни ен зи-
ми ка ко се до та да прет по ста-
вља ло, већ то чи ни је дан од кра-

је ва соп стве не рНК!
Да кле, ауто ка та ли тич ки.
ако је та ко, ни шта дру го и не пре о-

ста је не го да се до де ли Но бе ло ва на гра-
да!

По сле ово га от кри ћа број ни ис тра жи-
ва чи су раз ра ђи ва ли ову те му. Ли ста је 
по при лич на, и ја ћу је пре ско чи ти. Не-
по сре дан по вод за овај есеј је сте не дав но 
от кри ће гру пе Фи ли па Хо ли ге ра (Phil-
lipp Hol li ger) из Мрц ла бо ра то ри је за 
мо ле ку лар ну би о ло ги ју у Кем бри џу (ен-
гле ска). рад је у апри лу об ја вљен у ча со-
пи су „Са јенс”.

Пр ви ре ак тор 
из афри ке
Пр ви ну кле ар ни ре ак тор ко ји је чо век из гра-
дио по чео је с ра дом 1942. го ди не, као ре-
зул тат сло же ног про гра ма ис тра жи ва ња у 
ко јем је уче ство ва ло око 100.000 на уч ни ка и 
струч ња ка. Ско ро три де це ни је се ве ро ва ло 
да је то пр ви на на шој пла не ти.

али 1972. гру па фран цу ских и швај цар ских 
ис тра жи ва ча от кри ла је „фо сил не” ну кле ар-
не ре ак то ре у руд ни ку ура ни ју ма Окло у Га-
бо ну (афри ка). От кри ће је по ка за ло да је пре 
две ми ли јар де го ди на бар шест ну кле ар них 
ре ак то ра би ло у по го ну. То су би ле при род не 
ску пи не ура ни ју ма и во де у ко ји ма је, као у ре-
ак то ри ма ко је чо век да нас гра ди, до шло до 
лан ча не ре ак ци је фи си је ура ни ју ма. Та да је 
би ло лак ше да се у при ро ди оства ре кри тич ни 
усло ви за фи си ју ура ни ју ма, по што је фи си о-
ног изо то па (ура ни јум-235) би ло до 26 од сто у 
при род ном; да нас га има са мо 0,72 по сто.

за фи си јом ура ни ју ма у при ро ди тра га ло 
се и пре от кри ћа у руд ни ку Окло, та ко су на-
ђе ни тра го ви фи си о них про из во да у ми не-
ра ли ма ко ји са др же ура ни јум, али ни је би ло 
до ка за у при лог од и гра ва њу лан ча ног фи си о-
ног про це са. При су ство фи си о них про из во да 
ура ни ју ма је при пи са но спон та ној фи си ји ура-
ни ју ма-238 и, у ма њој ме ри, фи си ји ура ни ју-
ма-235 ко ју су иза зва ли не у тро ни осло бо ђе-
ни спон та ном фи си јом те жег изо то па (238).

 Драган Стојановић

Човекова претходница
започело је пре око 3,5 милијарди година у неком скривеном кутку, а догурало се – 

захваљујући самоумножавајућем молекулу рНК – до човека који је у стању да разголити 
неромантичан почетак живота на земљи. Коме то Нобел намигује

Овако смо 
изгледали пре 
3,5 милијарди 
година! (Можда 
ће се неко 
и препознати!)

►

►
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Ка да би сте по гле да ли мек сич ку ди-
вљу тра ву и ку ку руз, ни ка ко не би сте 
ре кли да су то нај бли жи ро ђа ци.

јед но го ди шња жи та ри ца с пло дом 
у об ли ку кли па с мно штвом зр на по-
стро је них у ко ло на ма раз дво ји ла се 
пре око 10.000 го ди на од те о син та, 
нај ви ше за хва љу ју ћи до ма ћем уз га ја-
њу. Прет ход но се, на рав но, уме ша ла 
„не ви дљи ва ру ка” ево лу ци је.

Ку ку ру зна ста бљи ка је ви со ка, с не-
ко ли ко ве ли ких пло до ва, те о синт под-
се ћа на раз гра на то гр мље с мно штвом 
кла со ва.

Тра га ју ћи за ко ре ни ма да нас јед не 
од нај за сту пље ни јих жи та ри ца (тре-
ћа по рас про стра ње но сти, по сле пше-
ни це и пи рин ча), на уч ни ци са уни-
вер зи те та ви скон син-Ме ди сон су се 
усред сре ди ли на кључ не на след не из-
ме не ко је су утр ле пут га је њу ку ку ру за 
на њи ва ма.

Нај круп ни ја се од и гра ла пре око 
23.000 го ди на, ка да се ма ли од се чак 
ДНК – пре ска чу ћи ген (Hop scotch) – 
уба цио у под руч је за над зи ра ње „на-
след них је ди ни ца” те о син та ко је ути-
че на биљ но устрој ство.

и то је је дан од нај ра ни јих слу ча је-
ва ко ји по твр ђу ју да је пре ска чу ћи ген 
про ме нио на след но ис по ља ва ње (екс-
пре си ја), на те рав ши биљ ку да ра ђа 
круп ни је кли по ве с ви ше зр не вља и да 
се ма ње гра на.

Пре ска чу ћи ге ни (или пре ме шта ју-
ћи са стој ци) су нео бич на по ја ва у на-
сле ђи ва њу (ге не ти ка). Ти де ли ћи ДНК 
од са мо не ко ли ко ге на, спо соб ни су да 
се ис кљу че с ме ста на ко јем су и ско че 
на не ко дру го, на ђе ни су код свих ор-
га ни за ма. Ка да се уме ша ју и по ме ша ју 
с ге но мом до ма ћи на, от поч ну да ства-
ра ју сво је вр сно ге нет ско од сту па ње 
(ва ри ја ци ја) ко је ево лу ци ја на кнад но 
уна пре ђу је. Обич но су не у трал ни или 
ло ши: за вр ше у „ДНК сме ћу” или по-
ре ме те не ки би тан ген.

С вре ме на на вре ме учи не не што до-
бро, као што се то до го ди ло с ди вљом 
мек сич ком тра вом.

у ку ку ру зу су пре о бра ти ли ген те о-
син та (tb1) ко ји је угу шио раз гра ња-
ва ње или бо ко ре ње, под сти чу ћи биљ-
ку да ра сте у ви ду ви со ке ста бљи ке с 
круп ни јим кли по ви ма и с ви ше зр-
не вља. Мек сич ким се ља ци ма то ни је 
про ма кло, да нас се, чак, 95 од сто ку-
ку ру за од ли ку је тим ге нет ским од сту-
па њем.

Пре ска чу ћи ге ни су, ина че, по бољ-
ша ли ис по ља ва ње по је ди них „на след-
них је ди ни ца”, чи ме су се упле ли и у 
са му ево лу ци ју.

бли ско срод ство мек сич ке тра ве и 
ку ку ру за до ка за но је та ко ре ћи не дав-
но, 2005. го ди не.

Сте фан ву ка шин

ПрОФ. Др зОраН раДОваНОвић

От кри ва ње узр о ка за ра зних бо ле сти 
био је му ко тр пан про цес, али олак шан 
окол но шћу да по сто ји је дан па ра зит за-
јед нич ки за све обо ле ле од исте за ра-
зе. за кљу чак за сно ван на ма лом узор ку 
мо гао је та да ла ко да се уоп шти.

Ком пли ко ва ни је је ка да је по ре ме ћај 
здра вља ре зул тат де ло ва ња раз ли чи тих 
чи ни ла ца, од ко јих ни је дан не мо ра да 
бу де оба ве зно при су тан код сва ког обо-
ле лог.

Та да се до пу не исти не по пра ви лу до-
ла зи по ре ђе њем ве ли ког бро ја обо ле лих 
и нео бо ле лих, од но сно ри зи ку из ло же-
них и не из ло же них осо ба. за хва љу ју ћи 
та квом при сту пу про те клих ше зде сет 
го ди на сте че на су дра го це на са зна ња о 
уло зи ни за фак то ра ри зи ка у на стан ку 
ин фарк та, шло га, раз ли чи тих вр ста ра ка 
и дру гих бо ле сти.

На исти на чин су от кри ва ни и чи ни-
о ци, укљу чу ју ћи ле ко ве, ко ји ути чу на 
ток ка ко за ра зних, та ко и не за ра зних 
обо ље ња.

Се нат ис тра жу је
за мер ка свим тим кла сич ним епи де-

ми о ло шким сту ди ја ма са сто ји се у њи хо-
вој за сно ва но сти са мо на по сма тра њу, те 
ре зул та ти мо гу би ти спор ни, на ро чи то 
ако су ма ли до дат ни ри зи ци или ко ри-
сти. Сто га по се бан зна чај има ју екс пе ри-
мен ти на љу ди ма, та ко зва ни кон тро ли-
са ни огле ди, ка да ис тра жи вач ме то дом 
слу чај ног из бо ра од ре ђу је ко јим ће ис-
пи та ни ци ма би ти пру жен или ус кра ћен 

не ки лек и по сту пак, а за тим пра ти на-
ста ле ефек те.

Овај „злат ни стан дард” у ме ди ци ни са-
да се до во ди у пи та ње.

ве ли ки уда рац ње го вој не при ко сно-
ве но сти на не ла је у по след ње вре ме афе-
ра са јед ном бе лан че ви ном за ко ју се 
твр ди ло да по спе шу је ства ра ње ко шта-
ног тки ва. На на вод ни епо хал ни зна чај 
тог от кри ћа ука за ло је чак 13 кон тро-
ли са них огле да, али се ис по ста ви ло да 
је де вет ис тра жи ва ча има ло бли ске фи-
нан сиј ске ве зе с про из во ђа чем, ина че у 
свет ским раз ме ра ма во де ћом ком па ни-
јом те вр сте.

Они су оби ча ва ли да пре ћу те или пот-
це не штет на деј ства ис пи ти ва ног пре па-
ра та, од ко јих не ка зву че би зар но, по пут 
та ко зва ног су вог ор га зма, тј. из ба ци ва-
ња спер ме у бе ши ку уме сто спо ља, али 
не ка во де и смрт ном ис хо ду.

Се нат СаД тре нут но ис тра жу је тај 
скан дал.

Про блем све сне или не све сне при-
стра сно сти ис тра жи ва ча је дав но уочен, 
па се на сто ји су зби ти на раз ли чи те на-
чи не. Та ко је, ре ци мо, пра ви ло да се, 
кад год је мо гу ће, огле ди оба вља ју „ду-

пло сле по”, тј. да ни ис пи та ник ни ис-
тра жи вач не зна ју ко је под врг нут ком 
трет ма ну све док се не са гле да ис ход. уз 
то, на кра ју сва ког тек ста об ја вље ног у 
углед ним ме ди цин ским ча со пи си ма мо-
ра да бу де ис так ну та тврд ња о мо гу ћем 
кон флик ту ин те ре са сва ког пот пи са ног 
ауто ра. По на вља но се по ка зу је да су и 
дру ге слич не ме ре кон тро ле, ипак, не до-
вољ не.

Не за ви сно од ових етич ких сла бо-
сти, са да је у увод ни ку чу ве ног ча со пи-
са „На у ка” (Sci en ce) про тив „ви зан тиј-

ског” (у сми слу ана хро ног) на чи на, на 
ко ји се у ме ди ци ни до ла зи до исти не, 
устао др ен дру Гро ув, бив ши из вр шни 
ди рек тор ко р по ра ци је „ин тел”. С ме на-
џер ске тач ке гле ди шта, он сма тра да је 
не це лис ход но што се у аме рич кој би о-
ме ди ци ни го ди шње по тро ши 50 ми ли-
јар ди до ла ра да би се про из ве ло са мо 20 
но вих ле ко ва, а та кву не е фи ка сност об-
ја шња ва оду го вла че њем тра ја ња огле-
да ко је у 80-90 од сто слу ча је ва на ста је 
због тра га ња за до вољ ним бро јем ис пи-
та ни ка.

ње гов ар гу мент је да се у ери ин-
фор ма ти ке тре ба по ве сти за при ме ром 
елек трон ске тр го ви не ка кву упра жња ва 
чу ве ни „ама зон”.

елек трон ски огле ди
По зна то је, на и ме, да сва ко ко од те 

ком па ни је на ру чи ма кар јед ну књи гу ка-
сни је би ва бом бар до ван по ну да ма но вих 
пу бли ка ци ја из исте обла сти јер се, хтео 
то или не, о ње го вим по ступ ци ма, укљу-
чу ју ћи ре ак ци ју на ре кла ме, во ди пе-
дант на еви ден ци ја.

ен дру Гро ув твр ди да је вре ме да се 
за ис пи ти ва ња у би о ме ди ци ни ко ри сте 
„елек трон ски огле ди”. име на ис пи та-
ни ка и де та љи о њи хо вом здрав стве ном 
ста њу би ли би уне ти у ба зу по да та ка у 
тре нут ку ка да им ле кар про пи ше од ре-
ђе ни пре па рат, па би се та гру па љу ди 
по ре ди ла са сво јим па р ња ци ма ле че ним 
на не ки дру ги на чин, с тим што би, раз-
виј мо до кра ја ту иде ју, о ис хо ду мо гло 
да се су ди укр шта њем раз ли чи тих из во-
ра по да та ка, а и на осно ву хо спи тал не и 
мо р та ли тет не ста ти сти ке. Под ра зу ме ва 
се да би по да ци би ли за шти ће ни и да би 
би ли до ступ ни са мо ода бра ним ис тра-
жи ва чи ма.

ипак, тре ба са че ка ти ре ак ци је на овај 
пред лог. љу ди ма је већ до ста угр о жа-
ва ња при ват но сти и спор но је да ли ће 
да ља еска ла ци ја „шпи ју ни ра ња” би ти 
при хва ће на као по бољ ша ње или као 
мо гућ ност зло у по тре бе по да та ка о лич-
но сти.

је ди но је ја сно да по сто је ћи си стем ис-
пи ти ва ња деј ства фа р ма це ут ских пре па-
ра та има ма на и да га тре ба ме ња ти.     •

Шта су то они ура ди ли?
Хо ли ге ро ва гру пе је по че ла с јед ним 

рНК ен зи мом, обе ле же ним као R18, ко-
ји је мо гао да ства ра ко пи је дру гих ма-
лих рНК мо ле ку ла, ма да с гре шка ма. 
Као и у при род ној ево лу ци ји, да би га 
под вр гли ево лу ци ји од R18 ен зи ма су 
на пра ви ли 50 ми ли о на кло но ва, од ко-
јих је сва ки са др жао на су мич не ге нет ске 
про ме не у ре до сле ду ба за у рНК.

Пр ви са мо ум но жи вач
за тим су ода бра ли да ко пи ра ју оне ко-

ји су има ли нај бо ље осо би не. По на вља-
ју ћи овај про цес ве ли ки број пу та, они 
су про гре сив но ства ра ли све бо ље и бо-
ље рНК ен зи ме.

Ода би ра ју ћи све бла го твор не му та-
ци је аку му ли ра не из број них се лек ци-
о них екс пе ри ме на та и спа ја ју ћи их у 
је дан је ди ни мо ле кул, до шли су до јед-
ног рНК ен зи ма ко ји су обе ле жи ли као 
tC19Z, а функ ци о ни сао је као са мо ум-
но жи вач! Пре овог tC19Z био је по знат 
са мо ре че ни R18 RNK ен зим ко ји је 
мо гао да ко пи ра сег мент ду га чак са мо 
14 „сло ва” и при то ме је био из бир љив 
– умно жа вао је са мо на од ре ђе ним ма-
три ца ма рНК.

Ме ђу тим, рНК ен зим tC19Z мо же по-
у зда но да ко пи ра низ од 95 „сло ва”, што 

је сед мо стру ко ви ше од R18. Су штин ски, 
но ви рНК ен зим ко пи ра соп стве ну рНК 
ко ја је ско ро ду га по ло ви ну од соп стве-
не, tC19Z. циљ је, да бо ме, да ко пи ран 
рНК мо ле кул бу де дуг као и ма три ца на 
ко јој је син те ти са на но ва рНК.

и при ча ни је ту за вр ше на.
у ра ду је, та ко ђе, опи са но да tC19Z 

мо же ко рект но да пра ви ко пи је дру гих 
рНК, а не са мо соп стве них ма три ца. Све 
то ука зу је да – јед ном ка да се по ја вио 
пр ви са мо ум но жа ва ју ћи мо ле кул рНК 
– он је мо гао да се окру жи до дат ним мо-
ле ку ли ма и да от поч не ево лу ци ју мно го, 
мно го сло же ни јег жи во та!

и све се то де ша ва ло пре око 3,5 ми ли-
јар ди го ди на, у не ком скри ве ном кут ку 
зе маљ ског ша ра. за хва љу ју ћи том рНК 
ге ни јал цу-пра пре те чи, ко ји ни је ни био 
све стан свог по сто ја ња, до гу ра смо до да-
на шњих да на, до чо ве ка у ста њу да раз-
го ли ти, ре као бих, до ста про за и чан, не-
ро ман ти чан по че так жи во та на зе мљи!

Та ко је све за по че ло, и Quo Va dis Do-
mi ne.     •

Све за јед но је до ве ло 
до раз ми шља ња 
да је мо гао да по сто ји 
прет ход ни „рНК свет” 
за сно ван ис кљу чи во 
на рНК, без ДНК!

Генетски скок
КуКуруза

Научници су, најзад, разјаснили како је од дивље 
мексичке траве настала једна од најзаступљенијих 
житарица. Све је започело још пре 23.000 година

„златни стандард”
ПОД СуМњОМ
Појава свесне или несвесне пристрасности у испитивању 

лекова давно је уочена. зашто је девет америчких истраживача 
прећутало последице „сувог оргазма”

је ди но је ја сно да 
по сто је ћи си стем 
ис пи ти ва ња деј ства 
фа р ма це ут ских 
пре па ра та има ма на 
и да га тре ба ме ња ти

►
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ПрОФ. Др МОМЧиЛО б. ЂОрЂевић 

Ка да скре не мо по глед с по сма тра ног 
пеј за жа, већ по сле не ко ли ко тре ну та-
ка не зна мо ко је смо све де та ље ви де ли. 
Се ћа ју ћи се ка сни је про те клог до га ђа ја 
на до ме сти ће мо све из гу бље не по је ди-
но сти ло гич ним прет по став ка ма ко је 
су обич но фик тив не. из то га про из и ла-
зи да оче ви ци мо гу раз ли чи то ин тер-
пре ти ра ти исти до га ђај што се, уоста-
лом сре ће у суд ској прак си.

На ша чу ла су про зо ри у свет и за то ми-
сли мо да гле да ју ћи око се бе до би ја мо 
пра ву сли ку ствар но сти. али, ви зу ел на 
пер цеп ци ја је да ле ко од ко пи је спо ља-
шњег све та. Не пре кид ни филм ко ји се 
пред на ма од ви ја као си не ма скоп и за ко-
ји ми сли мо да је ре ал ност, до брим де лом 
је на ша има ги на ци ја, ре зул тат ра ни јих 
ви зу ел них „за пи са” ко је др жи мо у сво јим 
гла ва ма тј. не што што са мо за ми шља мо.

Сли ке до би је не по сма тра њем око ли-
не ни су у кон ти ну и те ту, али ми то га ни-
смо све сни. узми мо треп та ње на ших 
очи ју ко је се до га ђа на сва ких пет се кун-
ди. уко ли ко чи та ју ћи овај текст ми сли те 
на треп та ње, пред ва ма ће се при сва ком 
треп та ју по ја ви ти мрак у тра ја њу од сто-
ти нак ми ли се кун ди.

у жи во ту ни ко не ми сли на треп та ње 
и за то не при ме ћу је по вре ме на за мра че-
ња. Мо зак оба вља уред нич ки по сао: ели-
ми ни ше де фек те и спа ја де ло ве на крат ко 
ис пре ки да ног фил ма. Треп та ње је, ме ђу-
тим, са мо врх ле де ног бре га.

Опа да ју ћа оштри на
Од нео гра ни че ног бро ја ин фор ма ци ја 

ко јих има у око ли ни, у око ула зи и па да 
на мре жња чу око 10 ми ли јар ди би та по 
се кун ди (бит је скра ће ни ца од bi nary di-
git и пред ста вља нај ма њу је ди ни цу по да-
тка у ра чу на ру и има са мо јед ну би нар-
ну вред ност: 0 или 1). Мре жња ча об ла же 
зад њи део уну тра шњо сти ока, а на ње ној 
ре ла тив но ма лој по вр ши ни од че ти ри 
сан ти ме тра пра ви је гу стиш сен зи тив-
них фо то ре цеп то ра, шта пи ћа и че пи ћа. 
има их око 130 ми ли о на.

По че так вид ног жив ца је овал на, бе ли-
ча ста тво ре ви на, преч ни ка 2 x 1,5 ми ли-
ме тар и тач но је у цен тру мре жња че. Тај 
по че так вид ног жив ца – гле па ра док са! 
– део је мре жња че без фо то ре цеп то ра и 
ка да ту пад не сли ка из спо ља шњег све та 
ми је не ви ди мо. То је сле па мр ља.

Око 17 сте пе ни (4,5-5 ми ли ме та ра), 
од по чет ка оч ног жив ца, рас по зна је се 
кру жна цр вен ка ста ја ми ца, тј. фо веа, 
преч ни ка око јед ног ми ли ме тра, ко ја је 
је ди ни део ока са сто по стот ном оштри-
ном ви да и спо соб но шћу пре по зна ва ња 
свих бо ја. ја ми ца се на зи ва тач ком ја-
сног ви да и сме ште на је у са мом цен тру 
мре жња че, у жућ ка стом по љу преч ни-
ка са мо пет ми ли ме та ра, али бит ног за 
оштар вид. То по ље оф тал мо ло зи на зи-
ва ју ма ку лом.

уко ли ко чи та ју ћи фик си ра те сло во 
„о” из ре чи сло во, он да га ви ди те ва шом 
фо ве ом и то са свим де та љи ма ње го ве 
обли не; ако би то сло во би ло у ви ше бо-
ја, сва ка од њих би ла би са свим ја сна. 
али кад се фо кус по ме ри са мо за ми ли-
ме тар, му ти се оштри на сло ва „о”, што 
би се до го ди ло и са бо ја ма. Са мо 10 сте-
пе ни од фо вее оштри на ви да опа да за 20 
од сто!

Ка да ис пру жи те ру ку ис пред се бе 
и по гле да те но кат на пал цу, знај те да 
је то от при ли ке по вр ши на вид ног по-
ља ко ју ви ди мо са свим ја сно, оштро и 
у бо ји, а све оста ло, мо но хром но је и 
не ја сно. То га ни смо све сни! за хва љу-
ју ћи на глим и не пре кид ним по кре ти-
ма оч не ја бу чи це, ме ња се фо кус, чи ме 
се сва ком но вом фик са ци јом објек та у 
вид ном по љу, што се ме ри хи ља ди тим 
де ло ви ма се кун де, до би ја де таљ са ви-
со ком ре зо лу ци јом, та ко да на кра ју на-
ста је филм у бо ји или, бо ље ре ћи, илу-
зи ја о пот пу но сти.

бр зи по кре ти ока у тр за ји ма на зи ва ју 
се ка ска да ма, има их по три у се кун ди и 
тра ју од 30 до 200 ми ли се кун де. То ком 
сва ке ка ска де ви сте у мра ку и ни шта 
не ви ди те. Око пре ла зи с јед не на дру-
гу тач ку у вид ном по љу, не пре ки да ју ћи 
пре нос ин фор ма ци ја до мо зга. То је као 
ка да се кре ће мо по мра ку др же ћи у ру-
ци ба те риј ску лам пу са уским сно пом 
све тло сти. Од фик са ци је до фик са ци је 
про ђе 200 ми ли се кун ди, за то вре ме смо 
бук квал но сле пи јер се то тре нут но за-
мра че ње не об ра ђу је у мо згу. Соп стве не 
ка ска де не ви ди мо у огле да лу, али их на 
очи ма дру гих ла ко при ме ћу је мо.

ако узме мо да то ком да на око на пра-
ви 150.000 ка ска да, чак и да не ра чу на-
мо треп та ње, ви зу ел ни си стем је слеп 
укуп но че ти ти са та (Trends in Cog ni ti ve 
Sci en ces, све ска 12, стр 466 ).

Мо зак пред ви ђа
На чин на ко ји се фраг мен ти ра не ин-

фор ма ци је у мо згу пре тва ра ју у филм 
без „ша во ва”, и то у тех ни ко ло ру, за са-
да ни је ја сан и део је не ре ше не ми сте-
ри је у фи зи о ло ги ји ока. До са да нај бо ље 
об ја шње ње до шло је од док то ра ен др-
јуа Хо лин гвор та ко ји ру ко во ди јед ном 
ис тра жи вач ком ла бо ра то ри јом у ајо ви 
(СаД). Он ми сли да крат ко роч на ме мо-
ри ја чу ва по дат ке из прет ход не фик са-
ци је објек та, а по том их ин те гри ше у ак-
ту ел ни ви зу ел ни до га ђај. (Мо же те ви ше 
про чи та ти у ча со пи су Vi sual Cig ni tion, 
све ска 14, стр. 781).

у су шти ни, мо зак и ви зу ел ни си стем 
ба ве се пред ви ђа њем бу дућ но сти. Пре 
све га, ин фор ма ци је ко је до ла зе до фо вее, 
тач ке ја сног ви да, не мо гу по ста ти пер-
цеп ци ја истог тре нут ка. При сти гла ин-
фор ма ци ја мо ра би ти пре не та оп тич ким 
жив цем до мо зга, а за то је по треб но нај-
ма ње 200 ми ли се кун ди. Ме ђу тим, до га-
ђа ји у ре ал ном све ту и да ље те ку. Мо зак 
мо ра прет по ста ви ти шта ће се до го ди-
ти у то ку на ред них, „сле пих 200 ми ли-
се кун ди”. То што ви ди те, да кле, де лом је 
ре зул тат пред ви ђа ња. без те спо соб но-
сти мо зга не би сте мо гли ухва ти ти лоп ту 
ко ја је ба че на и ле ти пре ма ва ма, не би-
сте мо гли до хва ти ти по крет не објек те, 
ни ти би сте се мо гли кре та ти, а да не уда-
ри те у ства ри око вас.

Ка скад но тр за ње оч не ја бу чи це и ме-
ња ње фо ку са не од и гра ва се на су ми це, 
већ је под упра вом си сте ма па жње, да-
кле, мо зга. Не ка да од лу чуј те све сно на 
шта ће те усме ри ти па жњу, на при мер 
кад чи та те, у дру гом слу ча је ви ма па жњу 
ће вам при ву ћи не ки звук или не ко кре-
та ње на пе ри фе ри ји вид ног по ља.

Па жња ни је до вољ но про у че на, али 
шта год да је сте, ла ко се ис цр пе и не ста је, 
ма да се бр зо об на вља. Од свих ин фор ма-
ци ја ко је ула зе у наш мо зак или у ње му 
на ста ју (опа жа ње, зву ци, ме мо ри ја итд.), 
са мо ма ли де лић до спе ва до све сти.

Чи ње ни ца је од ре ђе на исти на до ко је 
се до ла зи опа жа њем. Она је увек про ве-
ре на док по да так из ве ден са мо из не че га 
што је ви ђе но не ма вред ност чи ње ни це 
јер опа жа ње мо же би ти по гре шно, иако 
је аутен тич но. из сли ке око ли не ко ју 
смо ви де ли из о ста ју мно ги де та љи јер из 
крат ко роч не ме мо ри је ни су пре шли у 
ду го роч ну. На кнад но ево ци ра ни при зор 
због то га је де фек тан, а де фек ти се по пу-
ња ва ју ло гич ним прет по став ка ма ко је 

су обич но фик тив не. из то га про из и ла зи 
да оче ви ци мо гу раз ли чи то ин тер пре ти-
ра ти исти до га ђај.

Сту ди је о спо соб но сти ма пра ће ња ра-
зних обје ка та по ка зу ју да мак си мал ни 
број де та ља ко је мо же мо фик си ра ти у 
би ло ком вре ме ну из но си из ме ђу 5 и 6. 
Кад уђе те у про сто ри ју и на сто лу ви ди те 
ви ше од 6 на су ми це по ста вље них обје ка-
та, ни ка да не ће те мо ћи ре ћи ко ли ко их 
је. Пр во их мо ра те из бро ја ти. уко ли ко 
их не из бро ји те ка сни је ће те са мо прет-
по ста вља ти њи хов број иако сте мо жда 
уве ре ни у оно што твр ди те.

а где је био го ри ла?
Мно ги пси хо ло шки екс пе ри мен ти 

пру жи ли су при ме ре ма што ви тих ре-
кон струк ци ја ви ђе ног, што је ва жно за 
сва ког прав ни ка и су ди ју јер се на су ду 
по кла ња мно го па жње до ка зи ма оче ви-
да ца. Нај по зна ти ја де мон стра ци ја „сле-
пи ла за очи глед но”, и то због по ме ра ња 
па жње с цен трал не иде је ко ју има ак тер 
до га ђа ја, из ве де на је 1999, у јед ном екс-
пе ри мен ту про фе со ра Да ни је ла џ. Сај-
мон са у Чи ка гу. Он је пре екс пе ри мен та, 
25 се кун ди сни мао ше сто ро мла дих љу ди 
ка ко сто је у кру гу и је дан дру гом до ба цу-
ју пар ко шар ка шких лоп ти. игра чи ула зе 
и из ла зе из кру га и ме ња ју ме ста то ком 
до да ва ња лоп ти, та ко да је сце на ве о ма 
жи ва и те шко се пра ти. Пре при ка зи ва ња 
тог фил ма про фе сор да је за да так игра чи-
ма да гле да ју и бро је ко ли ко су пу та све 
лоп те пре шле из ру ку јед них у ру ке дру-
гих. По сма тра чи и ак те ри у фил му не 
зна ју да то ни је по ен та екс пе ри мен та.

Ка да се за вр шио филм и за пи са ни 
бро је ви при ку пље ни, про фе сор је по-
ста вио пи та ње: Ко је ви део го ри лу? На-
рав но, ни ко ни је знао о ка квој се го ри ли 
ра ди. екс пе ри мен та тор по том по но во 
пу шта филм, али пу бли ци об ја шња ва да 
се ока не бро ја ња до да ва них лоп ти. Шта 
се до го ди ло? Не ких де вет се кун ди од 
по чет ка фил ма по ја вљу је се чо век у ко-
сти му го ри ле и ула зи у цен тар кру га са 
игра чи ма, окре ће се пре ма ка ме ри, бу са 
се у гру ди и од ла зи. „Го ри ла” је у ка дру 
про вео де вет се кун ди, тј. ви ше од тре ћи-
не фил ма.

ипак, ве ћи на гле да ла ца ни је га ви де-
ла у пр вом гле да њу и мо гла би се за кле-
ти на су ду да ни је би ло ни ка квог чо ве ка 
у ко сти му го ри ле.

за пи си ва ње бро ја кре та ња лоп те из 
ру ке у ру ку оме та ло је па жњу са глав ног 
до га ђа ја, тј. по ја ве го ри ле.

По сто ји ду га чак спи сак љу ди ко ји су 
по гре шно осу ђе ни, чак и на смрт, и то на 
те ме љу све до че ња оче ви да ца убе ђе них 
у исти ни тост ин кри ми ни са них до га ђа-
ја. Са свим је мо гу ће да би при ли чан број 
по гу бље них љу ди да нас био у жи во ту са-
мо да је ДНК ра ни је по ста ла суд ска алат-
ка и да су оче ви ци би ли ма ње убе ђе ни у 
исти ни тост оно га што су ви де ли.     •

Не 
веруј 
свему 
што 
видиш

Од свих информација које улазе у наш мозак или у њему настају (опажање, звуци, 
меморија итд), само мали делић доспева до свести. Начин на који се у мозгу претварају 
у филм без „шавова”, и то у техниколору, за сада није јасан и део је нерешене мистерије 

у физиологији ока. зашто смо сваког дана четири сата слепи

зоран Савић
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ПрОФ. Др МиЛаН Д. ТаСић

Оно што је са мо слу тио пр ви од фи ло-
зо фа на за па ду, ка зав ши: „Свет је је дан” 
(ena ton ko smon), у пр вој де це ни ји овог 
сто ле ћа је и до ка за но и на гра ђе но –мо-
же се ре ћи и „сим бо лич ки” – са ми ли он 
аме рич ких до ла ра. Та ко је Та лес из Ми-
ле та срећ но на зна чио оно што је оди-
ста био пре вас ход ни ин те рес чо ве ка за-
гле да ног у све оп шту ра зно ли кост све та 
ода свуд: да овај уви ди ра ди је је дин ство 
и по ре дак у ње му, но ха ос без кра ја.

Тај ре зул тат, као ма те ма тич ки, при па-
да Гри го ри ју ја ко вље ви чу Пе рељ ма ну 
(1966), ру су је вреј ског по ре кла из Санкт 
Пе тер бур га, ко ји је до вољ но стро го про-
ту ма чио да се све оно су штин ско што 
би ва жи ло за лоп ту (а зе мља је то), мо-
же јед на ко пре не ти и на ко смос као це-
ли ну. у ма те ма тич ким тер ми ни ма то се 
дру га чи је из ра жа ва, али по по сле ди ца ма 
у нај ра зли чи ти јим обла сти ма на у ка, до-
во ди до ни за обра та: ре ци мо, то што је у 
ав гу сту На Са обе ло да ни ла да су на ђе ни 
са стој ци ДНК у ме те о ри ти ма, што ука зу-
је да је жи вот, по све му, не што ван те ре-
страл но, са мо је про ста по сле ди ца ста ва 
ко ји има мо у ви ду – да је свет је дан.

Та ко се и пут ко ји су сле ди ла от кри ћа 
у ко смо ло ги ји то ком ве ко ва од ви јао не-
ка ко у су прот ном сме ру: тра га ло би се, 
ре ци мо, за угље ни ком, во до ни ком... на 
Ме се цу, не кој пла не ти да би са мо от кри-

ће по ста ја ло (тек) „ку ри о зи тет”, уко ли ко 
би до ње га до шло. Да би се од сад гле да ло 
на њих про сто као на от кри ћа – са мо на 
дру гом ме сту – у ина че истом све ми ру, у 
сми слу „ко пер ни кан ског обра та”: јер се 
по мра че ње Сун ца, као по ја ва, мо же об-
ја сни ти ако се узме да се оно окре ће око 
зе мље, али да ле ко ви ше по ја ва об ја шња-
ва, упра во, јед на хе ли о цен трич на сли-
ка све та.

за ри чи је вим по то ком
би ла би он да ствар нај ду бљег уви да у 

струк ту ру са мо га до ка за Гри го ри ја Пе-
рељ ма на: на чи на на ко ји он при ла зи 
фе но ме ни ма у ге о ме три ји (то по ло ги-
ји) и за хва та их у пој мо ви ма ко је са зда-
је, ви спре ност с ко јом то чи ни и ду би на 
да се од ато ма до га лак си ја до гле да ју и 
„по пи шу” су штин ска свој ства те ла на-
шег тро ди мен зи о нал ног про сто ра и ова 
про ту ма че у истом „кљу чу”. Та ко би сад 

и астро но ми ја, и фи зи ка, и би о ло ги ја, а 
оне се „од но се” на овај про стор, мо гле 
да по ста ве пи та ња ко ја се ви ше ти чу су-
шти не, би ва ју ћи у свом раз во ју пот по-
мог ну те (но вим) ма те ма тич ким те о ри ја-
ма, ини ци ра ним тим ре зул та ти ма.

Да ље, оно што се за Гри го ри ја Пе-
рељ ма на мо же ре ћи је сте да је он ре-
шио „ми ле ни јум ски про блем”, пре ма 
озна ци Кле јо вог ма те ма тич ког ин сти-
ту та из Кем бри џа (Ма са чу сетс), ко ји 
је још 1904. по ста вио ан ри По ен ка ре. 

На и ме, ов де се по ла зи од из ве сног су-
штин ског раз ли ко ва ња два ли ка, два 
те ла, по пут: тач ке и кру жи ћа (кру га и 
пр сте на), лоп те и то ру са, или пред ме та 
као што су: ја бу ка и шо ља за ка фу, зр-
но па су ља и ђе врек и слич но, а он да се 
прет по ста вља да не пре кид но (без де-
фор ма ци је) ни је мо гу ће пр ви од ли ко-
ва (те ла, пред ме та) пре ве сти у дру ги и 
обрат но, да би ово га пу та то још и би ло 
уоп ште но до бро је ва 3, 4… и та ко да ље 
и на зва но „3-мно го стру кост”, „4-мно го-
стру кост” и слич но.

Осим за бро је ве 1 (кру жни ца), 2 (по-
вр ши на лоп те) и 3, те мно го стру ко сти 
ни је мо гу ће ви зу ел но пред ста ви ти, док 
се хи по те за По ен ка реа од но си упра во 
на број 3 ка да се ка же да све 3-мно го-
стру ко сти, бу ду ћи за тво ре не и без ру-
па (оне, да кле, на „ли ни ји”: кру жни ца, 
сфер на по вр ши на… из при ме ра), има-
ју иста то по ло шка свој ства као и 3-сфе-
ра. Ова по след ња је нај про сти ја 3-мно-
го стру кост, док из раз „иста свој ства” 
упу ћу је на исто вет ност (изо мор фи зам) 
свих њих из ме ђу се бе, у ми кро све ту и 
ма кро све ту, као ис по ља ва ње оног хе-
ра кли тов ског прин ци па: „јед но и све”. 
Про блем је ре шен за све бро је ве, осим 
за три.

Да би то до ка зао, Гри го риј Пе рељ ман 
је за не ма рио то по ло шке ме то де, што се 
уоби ча ва ло до тле, при кло нив ши се пар-
ци јал ним ди фе рен ци јал ним јед на чи на-
ма, сле де ћи про грам ко ји је, че тврт ве ка 
ра ни је, по ста вио аме ри ка нац ри чард 
Ха мил тон (тзв. про грам по то ка ри чи). 
Но, оно што Ха мил то ну ни је по шло за 
ру ком, а то је да, ко ли ко тре ба, про ду жи 
(по ток ри чи) де фор ма ци ја ма ри ма но ве 
ме три ке, због тзв. син гу ла ри те та та ча-
ка бес крај не за кри вље но сти ко је би ис-
кр са ва ле и то спре ча ва ле – и не зна ју ћи 
ка ко да их укло ни, Гри го риј Пе рељ ман 
учи нио је 2002. и 2003. го ди не: „из ре-
зи вао” је и „кр пио” та ква ме ста на ро чи-
тим те ли ма, што је учи ни ло мо гу ћим да 
на ста ви по ме ну те де фор ма ци је, али и 
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Григориј Перељман, који је математички потврдио предсказање првог филозофа 
на западу – „Свет је један”, никада није стекао звање доктора наука нити га је то занимало. 
Одбио је да му уруче Филдсову медаљу, чек на милион долара и сусрет с краљем у Мадриду! 
зарастао у браду и косу, бере печурке по шумарцима око Санкт Петербурга и избегава 

новинаре. Шта нам то поручује један од најгенијалнијих људи данашњице

да чи та ву мно го стру кост – по пут не ке 
вре ће са за кр па ма, као кон гло ме рат, ко-
нач но, 1–1 пре сли ка на 3-сфе ру.

Жи вот у оп ште жи ти ју
усле ди ла је дво го ди шња екс пер ти за 

ре зул та та ти мо ва струч ња ка (аме рич ки, 
не мач ки, ки не ски) на сто ти на ма, чак и 
хи ља ду стра ни ца тек ста, пре но што ће 
Клеј ин сти тут ауто ру до де ли ти на гра ду 
и ми ли он аме рич ких до ла ра за ре ше ње, 
јер је овај још 2000. го ди не по ну дио по 
ми ли он до ла ра за (пр во) ре ше ње сва ког 
од се дам тзв. ми ле ни јум ских про бле ма 
у ма те ма ти ци. Но, Гри го риј Пе рељ ман 
је из но ва од био да при ми и на гра ду и 
нов ча ни из нос, као што је јед ном ра ни је 
учи нио то исто и с Филд со вом ме да љом 
(2006; а она је ран га Но бе ло ве на гра де у 
овој на у ци), као и с оном европ ског ма-
те ма тич ког дру штва (2000) итд.

Од би ја ју ћи на гра ду (1. ју ла 2010), ре-
као је: „Нај кра ће, глав ни је раз лог за то у 
не сла га њу с ор га ни зо ва ном ма те ма тич-
ком за јед ни цом. Не сви ђа ју ми се њи хо-
ве од лу ке и сма трам их не пра вед ним, а и 
до при нос аме рич ког ма те ма ти ча ра Ха-
мил то на ре ше њу овог про бле ма ни је ни 
по че му ма њи од мог до при но са.”

Све је то иза зва ло нај ра зли чи ти је ко-
мен та ре, на ши ро кој ска ли „од про сја ка 
до кра ља”: екс тре ми су се при вла чи ли, 
су прот но сти ме ња ле ме ста… Свет се за-
и ста ука зи вао као је дан. у Ма дри ду, „от-
шељ ник” (пу сти њак) из Пи те ра (Санкт 
Пе тер бург) од био је да при ми на гра ду из 
ру ку кра ља и био по то ме „нај ве ћи”. Ни-
је то до тле ни ко ви део, ни учи нио.

или: ње му ће, за ра слом у ко су и бра ду 
(он нок те не се че) и већ ду го по шу мар-
ци ма Пе тер бур га „пре би ре” по пе чур ка-
ма, Сер геј Ми ро нов, спи кер Са ве та Фе-
де ра ци је, на пи са ти у те ле гра му (15. јун 
2010): „Од нај ви шег је зна ча ја за нас ва-
ше ми шље ње о бит ним пи та њи ма ре-
фор ме и мо дер ни за ци је ру ског си сте ма 
обра зо ва ња и на у ке…”

а Гри го риј Пе рељ ман се „уве ли ко” 
био раз и шао с ин сти ту том где је ра дио, 
јер ни је мо гао да удо во љи упра во зах те-
ви ма из рад ног од но са. или: ни је се ни 
по тру дио да ре ше ње ко је му је до не ло 
сла ву об ја ви у не ком на уч ном ча со пи су, 
већ га је са мо „ока чио” на ин тер нет.

Па ра докс је и то да, иако је лон дон ски 
„Деј ли те ле граф” удо сто јио овог ма те ма-
ти ча ра де ве тим ме стом на ли сти нај ге-
ни јал ни јих љу ди да на шњи це, Гри го риј 
Пе рељ ман не би мо гао, по све му, да пре-
да је ма те ма ти ку на уни вер зи те ту, јер га 

зва ње „док то ра на у ка” ни је ни ка да за ни-
ма ло и не по се ду је га.

Од ме та фо ра ко је су се чу ле по во дом 
све га, не ке су има ле ми сти чан при звук: 
„Све ти грал у ма те ма ти ци, ко смо ло ги-
ји”, да би дру ги из ра зи би ли по ка рак те-
ру ра ди је фан та стич ни: „На ђе на је фор-
му ла уни вер зу ма” (та ко је на сло вљен и 
је дан филм), или, пак: „Пе рељ ман зна 
ка ко да упра вља ко смо сом”, од но сно: 
„Мо же он све мир да пре тво ри у тач ку, 
ка ко је овај и на стао” и слич но. Да би по-
во дом „ми ле ни јум ских на гра да” јед на 
но ви нар ка за пи та ла: „је л’ ми ли он до ла-
ра за ре ше ње свих се дам про бле ма” (а, 
ре ци мо, Фер ма ов про блем је ре ша ван 
357 го ди на)?

и та ко наш ју нак сад ку пу је по ла ра-
же ног хле ба (15 ру ба ља), мле ко и сир и 
с оста ре лом (по лу сле пом) мај ком про-
во ди да не у не ком „оп ште жи ти ју” Санкт 
Пе тер бур га. Од ње му је оста ла и љу бав 

пре ма кла сич ној му зи ци и ра до би при-
су ство вао та мо где се она из во ди. Од но-
ви на ра се уда ља ва ужур ба но, го то во тр-
че ћи, или их „не при ме ћу је”, чак и кад 
му се уне су у ли це и пи та ју га. Ни је ни-
ка да дао ни је дан ин тер вју.

Пра вед ност и до ла ри
Но, ни је ова ко пр ви пут у исто ри ји на-

у ке, ма те ма ти ке. Слич но ће се и Фран-
цуз алек сан дар Гро тен дик (Филд со ва 
ме да ља 1966. го ди не) „из оп шти ти” сам 
из за јед ни це ма те ма ти ча ра да жи ви у 
не ком се лу на Пи ри не ји ма, у ан до ри. 
Пре но што се по ву као, на пи сао је књи гу 
„Же тва и се тва” – о не мо ра лу и не по ти-
зму у ма те ма тич ким ин сти ту ци ја ма.

По сле све га, што би нам Гри го риј Пе-
рељ ман мо гао ре ћи, или бо ље: про го во-
ри мо уне ко ли ко „њим са мим” и са ми.

Пр во је то да дру штво има на чи на да 
уви ди мо дел успе шне ор га ни за ци је на-
уч ног жи во та у зе мљи и не при кло ни се 
ола ко ње го вој би ро кра ти за ци ји. По том, 
да ће „ин дек си ци ти ра ња”, „им пакт фак-
то ри”, „број ра до ва” и слич но, ко ји ви се 
над гла вом сва ког ис тра жи ва ча да нас, 
све и да су осно ва ни, у би лан су раз во ја 
дру штва из ро ди ти ра ди је на за до ва њем, 
а он да и то да се ме ђу људ ским би ћи ма 
мо же оди ста да „при ми” и на чин жи во та 
по све ћен истин ским вред но сти ма и до 
ви со ке ме ре „с оне стра не” нов ца. и та-
ко да ље.

а до про ме на оди ста и до ла зи. у ру си-
ји се на уч ни жи вот већ „пре но си” из ин-
сти ту та на фа кул те те да би се и у Стол-
ко ву (у Под мо ско вљу) гра дио упра во 
огро ман на уч но тех но ло шки ком плекс 
на 370 хек та ра по вр ши не. у Ки ни, у зе-
мља ма ју го и сточ не ази је, на по зив вла-
да вра ћа ју се на уч ни ци са раз ви је ног за-
па да, иако су јед ном већ оти шли.

Мо жда је на не кој ска ли (из)ме ре на с 
Гри го ри јем Пе рељ ма ном и пра вед ност: 
ово га пу та она из но си ви ше од ми ли он 
аме рич ких до ла ра.     •

Да би то до ка зао, 
он је за не ма рио 
то по ло шке ме то де, 
при кло нив ши 
се пар ци јал ним 
ди фе рен ци јал ним 
јед на чи на ма

и та ко наш ју нак сад 
ку пу је по ла ра же ног 
хле ба (15 ру ба ља), мле ко 
и сир и с оста ре лом 
(по лу сле пом) мај ком 
про во ди да не у не ком 
„оп ште жи ти ју”
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за што је Сре тен бо жић из Гор ње Тре-
шње ви це код аран ђе лов ца у аустра-
ли ји до био име б. вон гар? Пи та ње из-
гле да чуд но као и све дру го у ње го вом 
жи во ту.

Чу дом је остао жив ка да је не мач ки 
вој ник 1941. ду го раз ми шљао да ли да 
ис па ли ме так из пи што ља чи ју цев је 
гур нуо ду бо ко у уста де ча ка ко ји је тек 
по шао у основ ну шко лу.

Чу дом је без до ку ме на та бе же ћи из 
ју го сла ви је 1959. го ди не пе ши це пре-
ко ал па у Фран цу ској по стао ми ље ник 
Симонa де бовоарa и Жан-По ла Сар-
тра ко ји му у свом ча со пи су „Мо дер-
на вре ме на” штам па ју пр ве књи жев не 
ра до ве.

Чу дом је по сле кли нич ке смр ти ус кр-
снуо у аустра лиј ској пу сти њи Та на ми.

и чу дом, мо жда нај ве ћим од свих, по-
чео је да пи ше на ен гле ском је зи ку, ко ји 
ни је знао, да би да нас сте као књи жев ну 
сла ву пи сца и ан тро по ло га пре ве де ног 
на све ве ли ке свет ске је зи ке.

Сре тен бо жић је од ра них ше зде се тих 
го ди на про шлог ве ка це лу де це ни ју жи-
вео са аустра лиј ским або ри џи ни ма, не 
ми ре ћи се са кул ту ром бе лих осва ја ча ко-
ја је овај на род ста ви ла из ван за ко на, из-
ван кул ту ре и из ван исто ри је. На су прот 
то ме, он ука зу је да кул ту ра аустра лиј ских 
ста ро се де ла ца тра је не пре кид но че тр де-
сет ду гих ми ле ни ју ма и да је то је ди ни на-
род ко ји је у сво јим пре да њи ма са чу вао 
ис ку ство ле де них до ба, с об зи ром на то 
да су у то ме пе ри о ду ми ну ла два ве ли ка 
за ле ђи ва ња на ше пла не те, што је сво јом 
кри вом осун ча ва ња та ко убе дљи во по ка-
зао Ми лу тин Ми лан ко вић.

Мит ско све до чан ство
На ша ци ви ли за ци ја, на ста ла у нео-

лит ском ме ђу ле де ном ото пље њу, не ма 
ис ку ство ле де них до ба. Сто га је бо жић 
схва тио ка кво је кључ но све до чан ство, 
из ра же но мит ским је зи ком, од у зе то 
укуп ном људ ском ис ку ству, јер је ко ло-
ни јал на кул ту ра сма тра ла, у скла ду са 
Дар ви но вом те о ри јом, да су або ри џи ни 
пре ла зни об лик из ме ђу мај му на и чо ве-
ка и да не при па да ју људ ској вр сти. Од у-
зи ма ју ћи им ста тус хо мо са пи јен са бе ли 
осва ја чи су се на сва ки на чин тру ди ли 
да ста ро се де о це ду хов но ис ко ре не, кул-
тур но обез вре де и фи зич ки до крај че.

за бра њи ва ли су им да жи ве у скла-
ду с при ро дом, да ко ри сте соп стве ни је-
зик и му зи ку, од у зи ма ли су де цу да би 
им про ме ни ли иден ти тет и на у чи ли да 
се гну ша ју сво јих ро ди те ља, а у нај но ви-
је вре ме из во ди ли атом ске про бе на те-
ри то ри ја ма на ко ји ма су уро ђе ни ци од 
пам ти ве ка жи ве ли.

Сре тен бо жић је пр ви ко ји је о све-
му то ме отво ре но про го во рио у сво јим 
књи жев ним де ли ма ко ја пот пи су је са 
б. вон гар, име ном ко је су му да ли або-
ри џи ни сим бо лич но га при хва та ју ћи у 
сво ју за јед ни цу. Под тим име ном он из-
ве шта ва о ко шма ру ве ков ног за ти ра ња 
ста ро се де лач ке ра се, упо ре до ука зу ју ћи 
на вред но сти ње не кул ту ре.

Ни је дан ан тро по лог пре ње га ни је са-
ку пио до вољ но хра бро сти да се сво јим 
жи во том за ло жи за жи вот оних ко је про-
у ча ва и да од по сма тра ча по ста не про-
та го нист. Он се ни је ус те зао да пи ше о 
ба ца њу атом ских бом би и по сле ди ца ма 
ра ди ја ци је ко ја се сва ка ко ни је за у ста-
ви ла на гра ни ца ма або ри џин ских ре зер-
ва та, већ се ши ри ла на цео аустра лиј ски 
кон ти нент и око ли ну. Ма ка ква ин фор-
ма ци ја о тим тај ним про ба ма по вла чи-
ла је кри вич не санк ци је, али вон гар је 
имао хра брост да у име оп ште људ ске и 
лич не са ве сти то учи ни.

Он се, с то га, сло бод но мо же сма тра ти 
јед ним од нај зна чај ни јих ан тро по ло га 
да на шњи це, јер је спо јио ан тро по ло ги ју 
и ети ку пре ва зи ла зе ћи ака дем ске гра ни-

це ове ди сци пли не. Ка да је На ТО по чео 
да ба ца ура ни јум ске про јек ти ле и по ју-
го сла ви ји, вон гар пи ше са да већ чу ве ни 
ро ман „ра ки” у ко ме до во ди у суд бин ску 
ве зу срп ски и або ри џин ски на род, чи-
је су исто ри је ухва ће не из ме ђу „дан ка у 
кр ви” и „ко нач ног ре ше ња”.

От ку да Сре те ну бо жи ћу хра брост да 
се упу сти у та ко ве ли ки и хра бри књи-
жев ни и ан тро по ло шки по ду хват?

Спрем ност да ка те го рич ким мо рал-
ним им пе ра ти вом раз об ли чи лаж им-
пе ри јал ног све та, што је нај пле ме ни ти-
ји вид људ ске са мо све сти, од ису са до 
вол те ра и Ни чеа, код вон га ра се ни је 
ство ри ла ни из че га. То је био део ње го-
вог по ро дич ног на сле ђа, при род ни ин-
стинкт ко јим су ње го ви пре ци рас ки да-
ли лан це не сло бо де. ње гов отац, Сте ван 
бо жић, у тре нут ку ка да ко му ни стич ки 
ко ло ни ја ли зам три јум фу је у ју го сла ви ји 
са иде јом за ти ра ња тра ди ци о нал ног жи-
во та и идо ла три је ре во лу ци о нар ног ра-
ја, ко ји се за вр шио у па клу, има до вољ но 
хра бро сти да ста не сам про тив свих.

у Мла де нов цу, на цр квен цу, још по-
сто ји че сма по диг ну та 1915. у част ху-

ма ни тар не ми си је шкот ских же на у Пр-
вом свет ском ра ту. На им про ви зо ва ној 
го вор ни ци по ред ње Сте ван је по зван 
да 1945. одр жи го вор на ску пу ко ме је 
пред се да вао не ки ру ски ге не рал. По ре-
чи ма ње го вог си на Ми ло са ва бо жи ћа, 
„отац је за хва лио ру си ма на осло бо ђе-
њу и ре као да ка да поч не са ра дом На-
род на скуп шти на у бе о гра ду пр ви за-
кон ко ји тре ба да се из гла са је сте за кон 
о уки да њу смрт не ка зне, јер је до ста нас 
Ср ба из ги ну ло у ра ту. До шло је до рас-

пра ве и сва ђе ме ђу при сут ни ма па је 
пред се да ва ју ћи ге не рал за тво рио скуп. 
Не ко ли ко не де ља ка сни је отац је про-
гла шен за ку ла ка”.

Пи смо кра љу алек сан дру
Ова кав ли бе рал ни став и ху ма ни стич-

ко за ла га ње за уки да ње смрт не ка зне, 
док су „осло бо ди о ци” по Ср би ји спре ма-
ли пре ке су до ве и ма сов не ли кви да ци је 
„осло бо ђе них”, ни ка ко ни је мо гао би ти 
по во љи вла сти. ње гов иступ иза звао је 
то ли ко не за до вољ ство да је по сле не ко-
ли ко ме се ци ба чен у за твор где је са пре-
ки ди ма про вео три го ди не.

вон гар је не сум њи во имао на уму оче-
ву хра брост док је у сво јим де ли ма жи-
го сао бри тан ску им пе ри ју за оно што је 
учи ни ла або ри џи ни ма. али то ни је све 
по че му се он угле дао на свог оца.

Ми ло сав бо жић ка же: „Сте ван је на-
пи сао пи смо кра љу алек сан дру у ко ме 
га је оба ве стио о свом сну у ко ме је ви-
део смрт ко ја га че ка у Фран цу ској. Ме-
ђу тим, Крун ски од бор, да пи смо не би 
за бри ну ло кра ља и од вра ти ло га од по-
се те Фран цу ској, а сма тра ју ћи га обич-
ним са ња ре њем јед ног се ља ка, од лу чио 
је да пи смо не пре да кра љу. По сле смр ти 
кра ља алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа, Сте-
ван бо жић, са по врат ним ре цеп том ко ји 
је до био од дво ра да је пи смо при мље но, 
обра тио се двор ској по шти. Над ле жни у 
двор ској по шти су се прав да ли да Крун-
ски од бор кра љу ни је уру чио пи смо мо-
жда због нер во зе и не у год но сти, а сма-
тра ју ћи по ни же њем да се са ња ње јед ног 
се ља ка пре да је кра љу као ва жност. Сте-
ван бо жић, пре ко адво ка та Че де Пле ће-
ви ћа, по ди же ту жбу про тив Крун ског 
од бо ра са на во ди ма да је Крун ски од-
бор спре чио спа са ва ње од смр ти кра ља 
алек сан дра. адво кат Че да Пле ће вић из 
аран ђе лов ца и Сте ван бо жић, се љак из 
Тре шње ви це, ни су мо гли во ди ти суд ски 
спор са Крун ским од бо ром и њи хо вим 
адво ка том.”

Ове ре чи го во ре да не ма ни ка квог слу-
ча ја што су або ри џи ни Сте ва ну бо жи ћу, 
ко ји је са њи хо вом су на род ни цом Ђу-
ма лом из ро дио дво је де це, да ли име под 
ко јим се про сла вио – вон гар, гла сник из 
све та сно ва. При ча из Ср би је по но ви ла 
се у аустра ли ји, та лас јед ног на ра шта-
ја пре лио се пре ко дру гог, јер је у сво-
јим де ли ма вон гар при звао сно ве ко је су 
або ри џи ни са ња ли ми ле ни ју ми ма и ко-
ји ће мо жда у не ком тре нут ку не пред ви-
ди вог обр та и ко ло ни за то ри ма омо гу ћи-
ти да се про бу де.

Сви ко ји же ле да са зна ју ви ше, на ћи ће 
то у ауто би о гра фи ји б. вон га ра ко ју је 
под на зи вом „Дин го во ле гло”, у окви ру 
иза бра них де ла, об ја вио из да вач „ја сен” 
из бе о гра да, и у збор ни ку „ан тро по ло-
ги ја исти не”, ко ји је по во дом про гла ше-
ња б. вон га ра за по ча сног док то ра об ја-
вио уни вер зи тет у Кра гу јев цу.     •

СрбиН
абОриџиН

Стевана божића из Горње Трешњице код аранђеловца 
аустралијски староседеоци прозвали су „гласником из света 

снова” или на абориџинском – б. вонгар. Наш земљак, 
један од најзначајнијих антрополога данашњице, 

у свом чувеном роману „раки”, доводи у судбинску везу 
српски и абориџински народ, чије су историје ухваћене 

између „данка у крви” и „коначног решења”

Стеван божић

Ни је дан ан тро по лог 
пре ње га ни је са ку пио 
до вољ но хра бро сти  
да се сво јим жи во том 
за ло жи за жи вот оних 
ко је про у ча ва и да 
од по сма тра ча по ста не 
про та го нист
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ПрОФ. Др бОЖиДар МиТрОвић

„иско ни бје Сло во и Сло во бје от бо-
га” (Про лог „Ми ро сла вље вог је ван ђе-
ља”). Ни ко ве ко ви ма ни је схва тао за-
што је бје пр во Сло во. вук Ка ра џић је 
то пре вео као „у по чет ку бје ше ри јеч”, 
али ни је унео ни ма ло ја сно сти као ни 
чла но ви са вре ме не ко ми си је Све тог ар-
хи је реј ског си но да Срп ске пра во слав не 
цр кве, ко ји тај део је ван ђе ља пре во де: 
„у по чет ку бје ше Ло гос”.

из вор но зна че ње мо же да се схва ти 
са мо ако се зна да су мно ги пој мо ви, па 
и ми ро во зре ње (по глед на свет) древ них 
Сло ве на, што су се бе зва ли Ко ло ве ни, 
нео сно ва но при пи са ни или Гр ци ма или 
ри му, па је та ко реч Ко ло ве ни пре ко ре-
чи Хел ве ни по гре шно по и сто ве ће на с 

тер ми ном Гр ци, ко ји су ру ску/срп ску 
реч го лос (глас бож ји) у об ли ку бу стро-
фе до на при ка за ли као ло Гос. Тач ност 
ово га по твр ђу је „за кон бож ји”: „и ре че 
бог: Да бу де Свет”. за то је реч (па и звук) 
– бо жан ска.

звук ви о ли не (рус. скрип ка, итал. vi o li-
no, фр. vi o lon, нем. Vi o li ne или Ge i ge) има 
основ у овом бо жан ском зна че њу.

али са крал но/бо жан ско зна че ње ви-
о ли не, пре све га, има ве зу са слич ном 
тех но ло ги јом по ти ски ва ња и скри ва ња 
из вор них сим бо ла и зна ња древ них Сло-
ве на. 

Про ду хо вљен звук
за то ни је чуд но што су оба кљу ча за 

де ши фро ва ње „тај не ви о ли не” из не ла 
два Ср би на. Пр ви је ви о ли нар ко ји је у 
еми си ји „Ква дра ту ра кру га” ге ни јал но 
јед но став но об ја снио да се она пра ви од 
жен ског и му шког др ве та, а ова два спа ја 
ду ши ца (ваљ ка сто др во). Та ко је гор ња 
пло ча (де ка – пре кри вач) од др ве та чи ји 
на зив мо ра да се за вр ша ва на сло во „а” 
(жен ско др во): смре ка или је ла, јер је то 
ме ко др во ко је упи ја звук, а до ња пло ча 
се пра ви од му шког др ве та (ја вор), за то 
што је твр до и од би ја звук да ва здух ви о-
ли/ви о ри до пу жа/во лу те на вр ху ви о ли-
не ода кле се вра ћа обо га ћен, под мла ђен 
и осна жен.

у мо јим књи га ма „рас Си ја (Ко ло ве ни-
ја) и фре ска Срп ски чу до твор ци” и „Ко-
ло ве ни (Сло ве ни) и кон ти ну и тет кул-
ту ре и пра ва” већ сам рас ту ма чио да је 
реч кул ту ра на ста ла из ре чи култ Ко ло, 
ка да су древ ни Сло ве ни по мо ћу схва та-
ња „Све је Ко ло” (је дин ство кре та ња Мај-
ке зе мље око сво га че да Сун ца, при ро де 
и чо ве ка) от кри ли да се то Ко ло све ви-
шњег кре та ња ма те ри ја ли зу је на пре се-
ку др ве та у об ли ку го до ва (ру си и да нас 
ка жу год – го ди на да на), и та ко су од ре-
ди ли ко ли ко тра је го ди на да на об но ве 
при ро де, за хва љу ју ћи че му су мо гли да 
пре ђу са ски тач ког на се де лач ки об лик 
жи во та.

Но, то не би би ло до вољ но да се схва ти 
за што су, упра во, у Кре мо ни ста са ли пр-
ви мај сто ри, а ви о ли на има та кав об лик.

иако сим бол ду хов но сти за па да, ви о-
ли на је на ста ла из гу дач ког ин стру мен-
та „фи дељ/фи ду ља/нем. Fi e del” ју жних 
Сло ве на. Сам на зив је ла ти ни зо ван тер-
мин гу ди ти/scri pa ti. Прет по ста вљам да 
ће свим мо гу ћим ви до ви ма ћу та ња и ни-
по да шта ва ња по ку ша ти да при кри ју чи-
ње ни цу да је ви о ли на, па и ви о ла, на ста-
ла из срп ских гу са ла, јер пре но си зна ње о 
ети ци и по гле ду на свет на ших пре да ка.

исто ри ја учи да је пр ве ви о ли не са-
чи нио ан дре ја ама ти, ко ји је жи вео у у 
16. ве ку у Кре мо ни. Гра дић се на ла зи на 
ле вој оба ли ре ке во ден ко, ко ја је у сред-

Српска 
оцила на 
виолини

зашто су се прве 
и најзначајније породице 

градитеља виолина амати, 
Страдивари и Гварнери 
појавиле баш у 16. веку, 

управо у Кремони, градићу 
на левој обали реке По? 
Одговор се крије, нећете 
поверовати, на обалама 
Дунава – у Лепенском 

виру и винчи

иако сим бол ду хов но сти за па да, ви о ли на је на ста ла 
из гу дач ког ин стру мен та „фи дељ” ју жних Сло ве на, Та ко сам от крио да су ру ски ца ре ви по зи ва ли 

ар хи тек те из ве не ци је, по кра ји на ве не то

,
божански 

звуци: 
виолина

њем ве ку ла ти ни зо ва на у ре ку BОdincus, 
да би ка сни је би ла пре и ме но ва на у ре ку 
По. Нај по зна ти ји сла ви ста 20. ве ка Олег 
Тру ба чов ни је мо гао да од го нет не зна че-
ње ре чи Bo din cus у пре ко 15 је зи ка. ре ка 
По је на зи ва на и Pa du sa, што је са мо ла-
ти ни зо ван срп ски на зив Па ду ша, јер па-
да са ал па. Ни на шем по зна том на уч ни-
ку Ми ла ну бу ди ми ру ни ка ко ни је мо гло 
да пад не на па мет да Pa du sa зна чи Па ду-
ша, иако је тра жио зна че ње у ви ше од де-
сет је зи ка.

ан дре ји ни си но ви ан то нио и Ђи ро-
ла мо и син по то њег Ни ко ло по да ри ли 
су ви о ли ни при ја тан, чист, не жан али не 
јак тон; иако ле по об ра ђе не, ни су би ле 
ве ли ке, а због ве ћег из ги ба с до ње стра-
не не ма ју ши рок и зву чан тон. али тај 
не жни, ско ро ти хи и умил ни звук, очу-
вао се до на ших да на.

Оста ла је тај на, ме ђу тим, ода кле по-
ти че њен бо жан ски звук ко ји про ду хо-
вљу је.

Гра ди те љи из ве не ти је
Сво ју књи гу „Ко ло ве ни (Сло ве ни) и 

кон ти ну и тет кул ту ре и пра ва” за ми слио 
сам на пе де се так стра ни ца, на ко ји ма 
бих срп ским ту ри сти ма ко ји по се те Мо-
скву пред ста вио три фре ске у ар хан гел-
ском са бор ном хра му (Кремљ), сим бо-
лу ру ске др жав но сти и ма у зо ле ју ру ских 

ца ре ва. Об ја шња ва ју ћи ко је са гра дио 
храм у ко јем се на ла зе фре ске „аги-
ос/Св. Са ва Серб скиј”, „Св. књаз Ла зар 
Серб скиј” и „Срп ски чу до твор ци” (пред-
ста вљен са ста вљач Крм чи је књи ге/за ко-
но пра ви ла, Све ти Са ва Серб ски и ње гов 
отац пре по доб ни Си ме он, књаз Сте фан 
Не ма ња), уочио сам јед ну гре шку. у ен-
ци кло пе ди ја ма и књи га ма, на и ме, пи ше 
да су ар хан гел ски храм, па и Храм ус пе-
ња и сам Кремљ, из гра ди ли ар хи тек те из 
ита ли је, иако је ар хан гел ски храм об но-
вљен 1508. го ди не, а ита ли ја пр ви пут 
осно ва на 1861. го ди не. Та ко сам от крио 
да су ру ски ца ре ви по зи ва ли ар хи тек те 
из ве не ци је, по кра ји на ве не то.

ве не ци ја је ве ко ви ма би ла сто жер от-
по ра пап ском дог ма ти зму и цен тра ли-
зму. Ли га за Се вер и сло бод ну Се вер-
ну ита ли ју, ако сте при ме ти ли, за свој 
сим бол Ко ло има – знак кре та ња зе мље 
око Сун ца, као знак веч ног вас кр са при-
род ног и ду хов ног. Пап ски ра то ви про-
тив ве не ци је, од 1508. до 1516. го ди не, 
во ђе ни су као Кам бриј ски јер су Све та 
рим ска им пе ри ја Мак си ми ли ја на I, Па-
пе ју ли ја II, Лу дви га XII Фер ди нан да 
Ка то лич ког (аустриј ског) у ме сту Кам-
бре 10. ок то бра 1508. уте ме љи ли Кам-
бриј ску ли гу, ко ја је пла ни ра ла да санк-
ци ја ма, изо ла ци јом и вој нич ки по ко ре 
ве не ци ју и от му јој Фа јен цу, ри ми ни, 
ра ве ну (Па па), Па до ву, ви чен цу и ве-
ро ну (Мак си ми ли јан), Тре ви зо и Фри-
ју љу (цар аустриј ски) и Кре мо ну (Лу-
двиг XII). 

зву чи ли вам по зна то?
Кре мо на је с ле ве, ве не ти јан ске/ве не-

ци јан ске стра не ре ке во ден ко/Bo din cus/
Па ду ша/По. По сле ски да ња ин тер дик-
та (Пап ске санк ци је про тив ве не ци је, од 
лат. in ter dic tum – за бра на свих цр кве них 
де ла од стра не епи ско па или це лог не по-
слу шног гра да), ве не ци ја, па и Кре мо-
на (итал. Cremona, ломб. Cremùna, лат. 
Cremona, град у Лом бар ди ји, итал. Lom-
bar dia, ломб. Lumbardía – древ них Лон-
го бар да/ Ду го бра дих, ка ко на во ди јо ван 
Де ре тић) мо ра ле су да се од рек ну сво јих 
древ них сим бо ла и по гле да на свет, због 
че га је рат и за по чет.

Му дри Кре мон ци, ама ти, Стра ди ва-
ри и Гвар не ри, пре не ли су скри ве ну, али 
не дво сми сле ну по ру ку. Др во ја во ро во 
за до њу пло чу (де ку) до но си ли су с бал-
ка на, а за гор њу пло чу од је ле уво зи ли 
су из Хел ве ти је/Ко ло ве ни је, ко ја се и 
у сред њо ве ков ном пе ри о ду пр вих ви-
о ли на ра на зи ва ла ра ци ја/рас Си ја или 
на ла тин ском Rut he nia/ру си ја (да нас 
Швај цар ска). Оста ви ли су ја сан за пис 
це ло ви то сти Ко ло ве ни је/Га ли је, ко ју је 

Гај ју ли је це зар раз де лио на ци сал пин-
ску и на Тран сал пин ску Га ли ју.

за то по сто ји фак тич ка и фо нет ска 
иден тич ност из ме ђу на зи ва Хел ве ти ја и 
ру те ни ја/ра си ја/ра ци ја/ру си ја и Сло ве-
ни ја и ве не ти ја/ве не то!

ру си ви о ли ну на зи ва ју скрип ка, јер је 
су шти на на ста ја ња бо жан ског зву ка у 
по вла че њу/скри па њу/шкри па њу гу да ла 
(рус. сми чок) пре ко че ти ри стру не, што 
кроз два S-обра зна отво ра, ко ји пред ста-
вља ју два ко ло врат-а (два Сун че ва по-
врат ни ка), а ови као че ти ри го ди шња до-
ба да ру ју ко ло Дар/ка лен дар – бо жан ски 
глас ства ра ња/вас кр са/об но ве.

али и реч ви о ли на од ра жа ва прин цип 
до би ја ња зву ка ви о ле њем/ви о ре њем та-
ла са до би је них гу сла њем – бо жан ским 
спа ја њем му шког и жен ског пер во на ча ла.

Крит ска за го нет ка
у на уч ном ра ду „Ко ло ве ни (Сло ве-

ни) и кон ти ну и тет кул ту ре и пра ва” нео-
спор но сам утвр дио да су на зи ви не ких 
на ро да, као што су Ср би и Шве ђа ни, на-
ста ли из зна ка Ко ло вра та   (Се вер ног и 
ју жног сун че вог по врат ни ка/Сун це Ста-
ја ња) ко ји је сли чан обр ну том ла ти нич-
ном сло ву „S” у ре чи Ко ло ве ди/Sведи 
ко ја је по гре шно иш чи та на као реч Све-
ди и да ље Шве ђа ни. Та ко је из ми шље на 
те о ри ја да су три вар ја га, на вод но Шве-
ђа ни на/Нор ве жа ни на, осно ва ла др жа ву 
ру си ју, што се ра чу на из во ри штем ње не 
др жав но сти.

у то вре ме ни сам имао до каз за по сто-
ја ње то га, тек ка да сам по се тио Крит, ко-
јим је ве не ци ја вла да ла од 13. до 17. ве-
ка, у ар хе о ло шком му зе ју сам на шао 
пре ан тич ке ар те фак те са зна ком S/Ко-
ло вра та.

бо жан ски звук ви о ли не до би ја се, да-
кле, ко лом му шког и жен ског др ве та на 
ко јем ви чан ви о ли нар мо ра очу ва ти ви-
дљи ве го до ве (ка ко ре че је дан ви о ли нар: 
ако би се др ве не пло че гла ча ле са вре ме-
ним елек трич ним апа ра ти ма, уни шти-
ла би се при род на струк ту ра др ве них го-
до ва ко ји су има ли са крал но зна че ње за 
древ не Сло ве не).

бо жан ски звук ви о ли не, као и Ко ло, 
оства ру је сво ју ко ло вен ску фор му пре-
ко ко ла – жен ских и му шких го до ва до 
пу жа/Ко ло вра та/во лу те, да би се пре ко 
древ ног сло вен ског сим бо ла Ко ло вра та 
у об ли ку S на ви о ли ни до би ла бо жан ска 
ду хов ност и оча ра ли слу ша о ци.

На ви о ли ни, као ниг де дру где, ви ди мо 
оно што сам већ раз ја снио – знак   ни је 
ла ти нич но S, већ знак Ко ло врат. На и ме 
на жен ској пло чи ви о ли не то   се склад-

S

S

S ►
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Об ја снио сам да су и у срп ском гр бу и на ви о ли ни 
та че ти ри С озна ча ва ла два сол сти ци ја,Српско коло: 

КуД „Коло”

но пре ли ва у, ре кло би се, два ћи ри лич-
на С исто као што на му шкој пло чи по-
сто је иста та ква два ћи ри лич на сло ва С. 
На ви о ли ни та че ти ри С ни ко не при ме-
ћу је, осим што сви на во де да је то струк 
ви о ли не (иако би би ло пра вил ни је ре-
ћи еква тор), док на срп ском гр бу, ка кав 
се ко ри стио и у том де лу евро пе, при да-
ју ис кљу чи во зна че ње: че ти ри азбуч на 
сло ва С.

На ста ри јим ин стру мен ти ма ти отво-
ри ви ше под се ћа ју на срп ска ог њи ла, 
али им је сми сао рас ту ма чен, упра во, 
на ви о ли на ма ама ти ја, Стра ди ва ри ја и 
Гвар не ри ја.

Не оспо ра ва ју ћи са вре ме ни сми сао 
по ру ке „Са мо сло га Ср би на спа са ва”, ка-
ко се та че ти ри С ту ма че у срп ском гр бу, 
об ја снио сам да су и у срп ском гр бу и на 
ви о ли ни та че ти ри С озна ча ва ла два сол-
сти ци ја (нај кра ћи и нај ду жи дан у го ди-
ни) и две рав но дне ви це у го ди шњем 
кре та њу Мај ке зе мље око Сун ца, 
нај сна жни је енер ги је ко ју чо век по-
зна је, што је ис ка за но и у пе то ку-

пол ном кр сто о бра зном хра му Св. Мар ка 
у ве не ци ји. Да нас пе то ку пол ни кр сто о-
бра зни храм на за па ду под ра зу ме ва тзв. 
Тај ну ру ског хра ма, иден тич ну тај ни што 
нам је од 16. ве ка бо жан ским зву ком 
при ча ју ви о ли не ве ли ких мај сто ра из 
Кре мо не, ко ји су тај но зна ње и ми ро во-
зре ње древ них Сло ве на пре не ли сто ти-
на ма ми ли о на слу ша ла ца на хи ља да ма 
ви о лин ских кон це ра та.

Та тај на је јед но став на – хе ли о цен-
трич ни си стем. Тај на вас кр са при ро де 
кре та њем зе мље око Сун ца.

На уч ни ци и да ље за да ју пи та ње: у че-
му је тај на за ди вљу ју ћег зву ча ња ви о-
ли на кре мон ских мај сто ра 17–18. ве ка: 
ама ти ја, Гвар не ри ја и Стра ди ва ри ја?

Сим бол кул ту ре
Ка ко на во ди би-би-Cи, то се об ја шња-

ва нај ра зли чи ти јим раз ло зи ма. 
Дво ји ца аме рич ких на уч ни ка 
(Лојд бер кли са Ко лум биј ског 
уни вер зи те та и Хен ри Гри-

си но-Ма јер са Др жав-
ног уни вер зи те та 

Те не си) до ка зу ју 
да је 70 го ди на, 

од 1645. до 1715, ак тив ност Сун ца би ла 
из у зет но ни ска, и у за пад ним кра је ви-
ма евро пи се ус по ста вио ма ли лед нич ки 
пе ри од с вр ло хлад ним и ду гим зи ма ма 
и хлад ним ле ти ма, па је др во у то вре ме 
ра сло по ла ко и рав но мер но, што све до че 
го до ви на ви о ли на ма ко ји су те сно при-
пи је ни је дан уз дру ги.

На до бром су пу ту – тај на је у го до ви-
ма. али фе но ме нал не ви о ли не ама ти 
ура ђе не пре 1645. оспо ра ва ју ову прет-
по став ку.

Тај на је у то ме што су ви о ли на ри из 
Кре мо не зна ли зна че ње го до ва за на ста-
нак кул ту ре од вре ме на Ле пен ског ви-
ра и вин че, зна ли за зна че ње Ко ло вра та, 
а на осно ву то га и ка да тре ба се ћи др во 
за из ра ду ви о ли не да би го до ви би ли бо-
жан ски рас по ре ђе ни јер S-обра зни отво-
ри има ју и уз ла зни и си ла зни знак, што 
ни је без ика квог сми сла по ста вље но и 
очу ва но је и на пра во слав ном ру ском 
кр сту. Крст и је сте знак Сун ца/ко ло Да-
ра. ви о ли на ри из Кре мо не су зна ли и ка-

да у од но су на Ко ло го ди шње об но ве 
при ро де тре ба узи ма ти смо лу с др-
ве та да би се до био бо жан ски звук 

ви о ли не. По зна ти ар хи тек та ви тру ви је 
оста вио је за пи се ка да тре ба се ћи др во за 
гра ђе ви не, иако ни је схва тио да сви ка-
пи те ли, ка не лу ре, фрон то ни про ис ти чу 
из истог ми ро во зре ња древ них Сло ве-
на/Ко ло ве на, а не од им пре си је Гр ка Ка-
ли ма ха, ка ко је сам твр дио.

Тај на ама ти ја и дру гих ви о ли на ра из 
Кре мо не сво јом му дро шћу, ле по том из-
гле да и бо жан ским зву ком ви о ли не ни-
је при ву кла ин кви зи ци ју, ко ју је 1215. 
уста но вио па па ино кен ти ја III да про-
го ни је рес/па га не, за тим је пре ра сла у 
Кон гре га ци ју док три не ве ре. ин кви-
зи ци ја се бе со муч но бо ри ла про тив хе-
ли о цен трич ког уче ња, јер је зна ла да је 
не са мо ва ти кан, не го и ње гов (вој ни) 
прет ход ник, рим ска им пе ри ја, све што је 
би ло ко ло вен ско/сло вен ско при пи сао 
или ри му или Грч кој.

у ри му је 1600. спа љен Ђор да но бру-
но, а 1633. Га ли лео Га ли леј мо рао је да се 

од рек не Ко пер ни ко вог уче ња. а на ви-
о ли ни не са мо да је при ка зан ко ло вен-
ски/хе ли о цен трич ни си стем кре та ња 
зе мље око Сун ца, већ је при ка за на бо-
жан ска сна га и ле по та Ко ла.

От кри ва ње тај не са крал не сим бо ли ке 
и кон струк ци је ви о ли не још је дан је до-
каз по сто ја ња древ не исто ри је Сло ве на 
и ка ко је она уни шта ва на и по ти ски ва-
на. и ва жно је за раз у ме ва ње ис кљу чи во 
сло вен ског по ре кла ру ске др жав но сти.

На и ме, про сто ри да на шње Sведске 
или Швед ске од дав ни на су би ли ко ло-
вен ски/сло вен ски, али су фо нет ским 
и је зич ким из ме на ма по ста ли не сло-
вен ски. Та ко тзв. нор ман ска да су три 
Нор ма ни на осно ва ла ру ску др жа ву не 
от кри ва да су то би ли Ко ло ве ни или 
Сло ве ни. у сред њо ве ков ној ми то ло ги ји 
Све да/Шве ђа на и да нас се чу ва зна ње да 
им је пра по стој би на би ла не ка вин лан-
ди ја, што је 45. па ра ле ла кул ту ре вин че, 
где се сун че ва енер ги ја пре тва ра ла у ви-
но ка да Сун це у вре ме лет њег Сун це Ста-
ја ња по чи ње да па да, дан да се скра ћу је, 
а Сун це од ла зи на југ да би но вим по-
врат ком об но ви ло при ро ду.

упра во тај бо жан ски про цес вас кр са 
при ро де очу ва ли су на ви о ли ни ви о ли-
на ри из Кре мо не – ама ти, Стра ди ва ри и 
Гвар не ри. Све је Ко ло, па и ви о ли на чи је 
ко ло зву ка да нас оправ да но пред ста вља 
сим бол кул ту ре.     •

Насловна 
страна књиге 
„Коловени 
/Словени”

Нај по у зда ни је пред ви ђа ње до са-
да по ка зу је да ви ше од че ти ри пе ти-
не (80 од сто) свих жи вих вр ста на зе-
мљи (жи во ти ња и би ља ка) још ни је 
от кри ве но.

На на шој пла не ти има 8,7 ми ли о-
на вр ста (1,3 ми ли он ви ше или ма ње). 
По след ња про це на би о ло шке ра зно-
ли ко сти, за сно ва на на но вом на чи-
ну про ра чу на ва ња, дра ма тич но су жа-
ва оп сег „нај бо љих на га ђа ња”, ко ји је 
прет ход но из но сио из ме ђу три и сто 
ми ли о на. То зна чи да за па њу ју ћих 86 
по сто коп не них и 91 про це на та мор-
ских вр ста оста је нео т кри ве но!

Ка ми ло Мо ра, по мор ски еко лог на 
уни вер зи те ту Ха ва ји, са са рад ни ци-
ма с уни вер зи те та у Ха ли фак су (Ка на-
да), уста но вио је до след ну раз ме ру ме-
ђу раз ли чи тим ни во и ма так со ном ског 
си сте ма кла си фи ка ци је (ред, род, вр-
ста итд.), ко ји омо гу ћу је да се пред ви-
ди уку пан број вр ста. ис тра жи ва ње је 
об ја вље но у по зна том ча со пи су „јав на 
на уч на би бли о те ка”. Он сма тра да са-
зна ње о то ме ко ли ко на зе мљи има вр-
ста пред ста вља јед но од нај ва жни јих 
на уч них пи та ња: „От кри ће то га бро-
ја за до во ља ва основ ну на уч ну зна ти-
же љу”.

боб Меј, зо о лог на уни вер зи те ту 
Окс форд, ко ји је на пи сао ко мен тар, 
са гла сан је с тим ви ђе њем: „Са зна ње 
ко ли ко на пла не ти има би ља ка и жи-
во ти ња ап со лут но је од су штин ске 
ва жно сти”. и ис ти че прак тич ни зна-
чај: „без тог са зна ња не мо же мо чак 
ни за по че ти да од го ва ра мо на пи та-
ња по пут оно га ко ли ко ра зно ли ко сти 
мо же мо из гу би ти на ста вља ју ћи с одр-
жа ва њем по је ди них уло га еко си сте ма 
од ко јих за ви си чо ве чан ство”.

Чак ни нео гра ни че ни на по ри так со-
но ма не ће нам да ти овај број у ско ри је 
вре ме. за ви ше од 250 го ди на, от ка ко 
је швед ски би о лог Карл Ли не осно-
вао на у ку так со но ми ју, пре по зна то је 
и раз вр ста но 1,2 ми ли о на вр ста, што 

је ма ње од 15 по сто та ка из но вог укуп-
ног зби ра Ка ми ла Мо ре. Овим тем-
пом, про це њу је боб Меј, би ће по треб-
но 480 го ди на да би се за вр шио по сао 
упи си ва ња свих вр ста.

уме сто то га, на уч ни ци су по ку ша ли 
да на осно ву већ по зна тог бро ја пред-
ви де уку пан број вр ста. Не ки не до се-
жу знат но да ље од при бли жних оце-
на. „Ова су пред ви ђа ња не до ка зи ва, а 
струч ња ци се и пре до ми шља ју”, ка же 
Ка ми ло Мо ра. Дру ги при сту пи ко ри-
сте прет по став ке ко је он опи су је као 
„не по у зда не и ла ке за оба ра ње”.

По сту пак Ка ми ла Мо ре за сни ва се 
на ана ли зи так со ном ске кла си фи ка ци-
је свих 1,2 ми ли о на по пи са них вр ста. 
Си стем Кар ла Ли неа обра зу је хи је рар-
хи ју на лик пи ра ми ди– што је ка те го-
ри ја ни же. има ви ше вр ста од ро до ва, 
ви ше ро до ва од по ро ди ца, ви ше по ро-
ди ца не го ре до ва и све та ко до са мог 
вр ха цар ства жи во та. Он по ка зу је да 
до след но број ча но усме ре ње (тренд) 
по ве зу је бро је ве у сва кој ка те го ри ји, 
и да се то мо же упо тре би ти за пред ви-
ђа ње.

„је дин стве ност ово га при сту па огле-
да се у то ме што га мо же мо по твр ди-
ти”, на гла ша ва Ка ми ло Мо ра. „упо ре-
ђу ју ћи пред ви ђа ња с до бро опи са ним 
ску пи на ма, по пут ма му та, пти ца, гми-
за ва ца и во до зе ма ца, би ли смо у мо-
гућ но сти да по ка же мо да мо же мо 
пред ви де ти та чан број вр ста”.

По ме ну то про у ча ва ње, та ко ђе, от-
кри ва да су јед не гру пе мно го по зна-
ти је од дру гих. При ме ра ра ди, око 72 
од сто од пред ска за них 29.8000 вр ста 
коп не них би ља ка већ је до ку мен то ва-
но у од но су на све га 12 по сто пред ви-
ђе них вр ста коп не них жи во ти ња и се-
дам про це на та коп не них вр ста гљи ва.

боб Меј је оду ше вљен: „До па да ми 
се овај при ступ. Не са мо што је ма-
што вит и нов, већ се број до ко јег до-
ла зи укла па у раз ме ре мо је нај бо ље 
про це не!”
 Сте фан ву ка шин

Скривање 
живота

На земљи живи 8,7 милиона 
врста животиња и биљака. 

запрепашћује сазнање да је 
86 посто копнених и 91 процената 

морских још није откривено!

►
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ПрОФ. Др јОвО ТОШевСКи

Пре не го што ви ди мо шта је ствар на 
бли скост ме ђу по ло ви ма, за др жа ће мо 
се на оно ме што се сма тра вр хун ском 
ин ти мом у од но си ма же не и му шкар-
ца, а то је, на рав но, сек су ал ни кон такт. 
раз мо три ће мо до ко је ме ре је сек су ал-
ни кон такт фи зич ки ин ти ман, слу же ћи 
се, на рав но, фи зич ким за ко ни то сти ма.

за пра во, ако по гле да мо ко ли ка бли-
скост по сто ји из ме ђу пе ни са и ва ги не у 
мо мен ту сек су ал ног од но са, ви де ће мо 
да та бли скост ни је ве ћа од обич ног ру-
ко ва ња. До дир но (так тил но) гле да ју ћи, 
ру ко ва ње и секс су исте бли ско сти, мо-
жда је, чак, ру ко ва ње ин тим ни је, јер об-
у хва та ве ли ке по вр ши не од лич но ожив-
че них под руч ја дла на.

Са дру ге стра не, за ко ни фи зи ке твр де 
да ка да се ди те на сто ли ци из ме ђу вас и 
ње по сто ји од сто ја ње од јед ног анг стре-
ма (10-10  ме тра), јер се ато ми због си ла 
од би ја ња су прот ста вља ју би ло ка квој ве-
ћој ин ти ми за ци ји од јед ног анг стре ма. 
То нео до љи во под се ћа на ле ви ти ра ње 
из над сто ли це на ко јој се ди те, са мо што 
је оно не ви дљи во.

ако ову не сум њи ву за ко ни тост при-
ме ни мо на сек су ал ни чин, до дат но по-
сто ји још ма ња ин тим ност из ме ђу пол-
них ор га на у то ку сек са јер су пол ни 
ор га ни ма ње при ле пље ни је дан уз дру-
ги. раз лог је по сто ја ње теч но сти и ни-
ско ви ско зних суп стан ци из лу че них 
због пре ко и тал не на дра же но сти оба 
пол на ор га на, а ко ји су прет ход ни ца еја-
ку ла ци је.

Да кле, у нај бо љем слу ча ју мо же мо ра-
чу на ти да то ком од ви ја ња сек су ал ног ак-
та по сто ји тај је дан анг стрем ра сто ја ња 
из ме ђу пе ни са и ва ги не, а с об зи ром на 
до дат ну вла жност ко ја у овим окол но-
сти ма по сто ји ве ро ват но и ви ше од то га.

Сек су ал ни анг стрем је си гу ран, ако се 
узме у об зир да анг стрем по сто ји и ка-
да се су да ре две су ве би ли јар ске лоп те 
на су вом те ре ну, а ка мо ли из ме ђу жен-
ског и му шког ко пу ла ци о ног ор га на чи-
је су ве ли чи не, на ро чи то му шког, иона-
ко про мен љи ве то ком сек су ал ног чи на. 
Мо жда због те про мен љи во сти ве ли чи-

не пол них ор га на це ла по ја ва ни је да ле-
ко од по ре ђе ња са ле ви та ци јом.

Са мо што би ов де то би ла сек су ал на 
ле ви та ци ја. Мно ги та ко зва ни ми сти ци 
стал но при ча ју о ле ви та ци ји. Мо жда им 
је ова нај си гур ни ја.

и та ко, пра те ћи стро гу ло ги ку, мо же 
да се ка же да ни ко ни ка да ни ко га ни је... 
(зна те ка ко се то већ ка же), јер анг стрем 
је анг стрем.

По сле јед ног мог пре да ва ња о овој те-
ма ти ци, у па у зи, ме ђу же на ма би ло је 
сим па тич них ко мен та ра, у сми слу: „Па 
ка жем ја да сам не ви на” или „До да нас 
ни сам зна ла да сам не ви на”.

То је још јед на по твр да да пре ва ра у 
при ро ди не по сто ји, не го смо је ми из-
ми сли ли, из на рав но за нас зна чај них 
емо ци о нал них раз ло га.

Да ви ди мо са да шта је пра ва му шко-
жен ска бли скост. истин ска и ул ти ма тив-
на ин ти ма ме ђу по ло ви ма је сте спој пол-
них ће ли ја јај не ће ли је и спер ма то зо и да.

Шта же на и му шка рац ми сле јед но о 
дру гом, а шта у ства ри је су?

Му шка рац је, на при мер, чо ба нин не-
пре глед них ста да спер ма то зо и да ко ји 
је два че ка ју да бу ду пу ште ни на сва та 
ме ста где се на ла зе же не и уба че ни у њи-
хо ве пол не ор га не, не би ра ју ћи их ни по 
име ну, ни по пре зи ме ну.

у ства ри, спер ма то зо и де не ин те ре су-
је же на, већ ње на зре ла јај на ће ли ја. за то 
су они про гра ми ра ни и на о ру жа ни ви-
ше стру ким оруж ји ма да би до шли до ње.

јај на ће ли ја у до ба ка да са зри би-
ва уба че на у ја јо вод ко ји у свом лу ме-
ну по се ду је тре пље, чи јим се по кре ти-
ма до пре ма у ње гов про ши ре ни део, где 
удоб но сме ште на че ка да до ђу спер ма то-
зо и ди, од ко јих ће са мо је дан има ти мо-
гућ ност да уђе у њу и опло ди је пре не го 
што се она за тво ри за дру ге. То зна чи да 
ће лиј ску мем бра ну про би ја са мо је дан 
спер ма то зо ид, док дру ги оста ју на по љу.

ула зак спер ма то зо и да у јај ну ће ли ју, 
чи ме се од две пол не ће ли је до би ја јед на, 
спа ја њем њи хо вих ген ских гар ни ту ра, 
је сте пра ва, је ди на и нај ду бља ин ти ма 
из ме ђу же не и му шкар ца.

По сто је у жи во ту огром не при вр же-
но сти из ме ђу му шкар ца и же не, чак без 
сек су ал ног чи на, и све су оне ко ри сне за 
вр сту на овај или онај на чин, али је спа-
ја ње пол них ће ли ја то тал ни чин. углав-
ном парт не ри ни су све сни то га, на при-
мер, ни она ни он че сто јед но вре ме не 
зна ју да је же на оста ла труд на.

При ро да је то код же не ле по уре ди ла: 
за че ће не бо ли – али за то по ро ђај бо ли. 
и јед но и дру го та ко тре ба да бу де, да би 
же на због по ро ђај них бо ло ва схва ти ла 
да је ро ди ти де те ве ли ка оба ве за ко ја јој 
пред сто ји. 

(есеј из нај но ви је књи ге „Ча роб ни мо-
зак, го спо дар емо ци ја, сек су ал но сти и 
ре ал но сти”, у из да њу „евро-Ђун ти ја” из 
бе о гра да)

ПреЖивеТи СеКС
С црНОМ уДОвицОМ

Може ли мужјак избећи неизбежну смрт, ако одабере ухрањену женку за парење? 
у сваком случају, излаже се великим изгледима да заврши као добар залога

за што муж јак цр не удо ви це нај ви ше 
во ли ухра ње не жен ке сво је вр сте?

На уч ни ци су од го нет ну ли да ни су, по 
све му су де ћи, без ика квог пред о се ћа-
ја, као што се до ско ра прет по ста вља ло. 
увре же но је ми шље ње да су, на кон па-
ре ња, за вр ша ва ли као до бар за ло гај у 
утро би сво је иза бра ни це.

Па жљи во над зи ра ни, нај све жи ји 
огле ди на уни вер зи те ту ари зо на су 
раз мр си ли ову тај ну: муж ја ци све чи-
не да не скон ча ју за у век би ра ју ћи 
жен ку ко ја се ма ло час нај е ла. Чак у 
не ми ло срд ном и стра стве ном сек-
су ал ном над ја ча ва њу има ју пред-
ност.

ве ћи на ис тра жи ва ча је усме ре-
на на по на ша ње жен ки у вре ме 
раз мно жа ва ња, ве ру ју ћи да је сна га из-
бо ра у њи хо вим те ла шци ма и но жи ца-
ма. за то што је то си ла ко ја пре су ђу је у 
при ла го ђа ва њу и пре жи вља ва њу 
сва ке вр сте, ма ло ко је прет по-
ста вљао да су, мо жда, муж ја ци 
ис хо ди ште ода би ра ња.

је ди но је то про у ча ва но у 
су ро вим окол но сти ма, ка да 
је па ре ње скоп ча но са смр-
ћу. у ис тра жи ва њу спро ве-
де ном у ари зо ни уоче но је 
да муж ја ци цр не удо ви це, 
озло гла ше не вр сте па у ка, 
на ве ли кој раз да љи ни осе-
те хе миј ске на го ве шта је да су 
жен ке у мре жи спрем не за па ре ње. и по-
врх то га у ста њу су да ра за зна ју да ли ће 
иза бра ни ци ко јој хр ле у за гр љај по ста ти 
сла стан за ло гај, да ли је ухра ње на или је 
из глад не ла.

Од лу ка је јед но став на: не ићи по то њој 
ко ја ће га, нај ве ро ват ни је, ха ла пљи во 
по је сти по сле љу бав не игре.

али по ја вљу је се још јед но пре и мућ-
ство: би ра ју ћи пу нач ке жен ке, муж ја ци 
ујед но ода би ру ону ко ја ће из ле ћи знат-
но ви ше ја ја ша ца. Дво стру ка до бит, ре-
кло би се.

Код ве ћи не жи во тињ ских вр ста жен-
ке усме ра ва ју ток раз мно жа ва ња, на-
пор но ра де ћи да из ле гу и са чу ва ју што 
ви ше ја ја. Му шки до при нос је та ко-

ре ћи за не мар љив: 
оби ље спер ме и ни шта 

ви ше. упра во та не сра зме ра у 
ула га њу (ин ве сти ци ја) те ра их 
да се спа ру ју са што ви ше жен-
ки, што би се – с чо ве ко ве тач ке 
гле ди шта – мо гло на зва ти раз-
вра том.

а ко је за то крив? Мај ка при-
ро да.

узме мо ли у раз ма тра ње цр ну 
удо ви цу, улог је нај ве ћи – жи вот 
муж ја ка!

На уни вер зи те ту ари зо на су из ве ли 
че ти ри опи та с па у ци ма од га је ним у ла-
бо ра то риј ским усло ви ма. Нај пре су ис-
пи та ли да ли су се муж ја ци на мре жи ви-

ше по све ти ли удва ра њу на хра ње ним 
или глад ним жен ка ма, па и ка да оне ни-
су би ле при сут не. ис по ста ви ло се да су 

ви ше па жње по кло ни ли пр ви ма.

у дру гој про ве ри су вра ти-
ли жен ке у сво је ра за пе то ста-

ни ште, и муж ја ци су по но во по-
ка за ли ве ће за ни ма ње за пу нач ке. за тим 
су на мер но иза зва ли по мет њу: ста ви ли 
су ухра ње не жен ке на мре жу из глад не-
лих и из глад не ле на мре жу ухра ње них. 
ис по ста ви ло се да су муж ја ци би ли збу-
ње ни, не за ни ма ју ћи се пре ви ше за пу-
нач ке жен ке на по гре шном ме сту.

На по слет ку су шта пи ћи ма до ди ри ва-
ли и јед не и дру ге жен ке и по том их при-
но си ли муж ја ци ма. и ови су се из но ва 
опре де ли ли за на хра ње не, што је ука зи-
ва ло да су не што на ми ри са ли. На пра-
ви ли су нај бо љи из бор у не по вољ ним 
окол но сти ма.

упр кос том лу кав ству и на по ру, муж ја-
ци че сто не пре жи ве па ре ње са жен ка ма 
цр не удо ви це. иако ари зон ски ис тра жи-
ва чи ни су то про ве ра ва ли, ис ку ство ка-
зу је да је ве ро ват но ћа да бу ду по је ди ни 
при лич но ве ли ка.

По не кад за вр ше у утро би глад не жен-
ке, а да ни су ни за по че ли љу бав ну игру.
 Ста ни слав Остров ски

ис ку ство ка зу је да 
је ве ро ват но ћа да бу ду 
по је ди ни при лич но 
ве ли ка

Сексуална 
левитација

Додирно (тактилно) гледајући, руковање и секс 
су исте блискости, можда је, чак, руковање интимније, 

јер обухвата велике површине одлично оживчених 
подручја длана. Колико износи најмање растојање 

у мушко-женској интими
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Фран цу ске оба ве штај не слу жбе твр-
де да је адлен Хи шер опа сан те ро ри ста, 
ухва ћен ка ко пла ни ра на па де по евро-
пи и ван ње. Чла но ви по ро ди це и ко ле ге 
сма тра ју да је из ван ре дан мла ди фи зи-
чар из дво јен због свог ака дем ског окру-
же ња. Крив или не вин, он је пре ба цио 
дру гу го ди ну у при тво ру без су ђе ња.

адлен Хи шер, са да 34-го ди шњак, 
ухап шен је 8. ок то бра 2009. у род ном 
гра ду ви је ну. у том тре нут ку, овај Фран-
цуз ал жир ског по ре кла, био је на пост-
док тор ским сту ди ја ма из фи зи ке ви со ке 
енер ги је у Са ве зном ин сти ту ту за тех-
но ло ги ју у Ло за ни и ра дио на ЛХцб де-
тек то ру у церН-у, вр хун ској европ ској 
ла бо ра то ри ји за фи зи ку че сти ца крај 
Же не ве (Швај цар ска).

Фран цу ске вла сти на во де да је Хи шер 
са ра ђи вао с чла но ви ма ал Ка и де у ислам-
ском Ма гре бу – се вер но а фрич ком кри лу 
чу ве не те ро ри стич ке гру пе. Штам па из-
ве шта ва да је у то вре ме пла ни рао на па-
де на фран цу ске сна ге и јед ну ра фи не ри ју 
наф те у вла сни штву фран цу ске ком па ни-
је „То тал”. Не за ви сна пра во суд на ис тра га 
за вр ши ла се 12. ок то бра. Ту жи ла штво ће 
има ти ме сец да на да од лу чи да ли да му се 
су ди или да се оп ту жбе од ба це.

Од тре нут ка хап ше ња, ађен Хи шер се 
на ла зи у при вре ме ном при тво ру у за-

тво ру Фре не крај Па ри за, уз огра ни чен 
кон такт са спољ ним све том. у од го во-
ру ко ји је пре нео ње гов брат Ха лим, фи-
зи чар не ги ра уме ша ност у ика кву те-
ро ри стич ку за ве ру. за пра во, твр ди да 
је уче ство вао у енер гич ној рас пра ви на 
ин тер не ту о тре нут ним свет ским кон-
флик ти ма, укљу чу ју ћи оне у ира ку и ав-
га ни ста ну.

Он лајн ба зе по да та ка, на веб-фо ру ми-
ма, об у хва та ле су број не те ме, ме ђу њи-
ма и те ро ри зам.

али твр ди да ни ка да ни је пла ни рао 
на па де по пут оних што о њи ма из ве шта-
ва штам па.

Ха лим Хи шер, на пост док тор ском уса-
вр ша ва њу из не у ро на у ка у Фран цу ској, 
ка же да по ро ди ца ве ру је да оба ве штај-
не слу жбе од ла жу из но ше ње слу ча ја 
пред суд јер не ма ју до ка зе: „ве ру је мо да 

фран цу ске слу жбе на кон две го ди не зна-
ју да не ма ју ни шта про тив адле на.”

за то че ног фи зи ча ра по др жа ва ју и бив-
ше ко ле ге. Жан-Пјер Ле, фи зи чар у Ла-
бо ра то ри ји за фи зи ку че сти ца ане си-л-
ви јеу, са ра ђи вао је с адле ном Хи ше ром 
као сту ден том и пред во ди кам па њу ра-
ди ње го вог осло ба ђа ња. Он ка же да су се 
мно ге са да шње и бив ше ко ле ге ода зва ле 
ша љу ћи пи сма по ли ти ча ри ма и Ми ни-
стар ству прав де.

али оста ли фи зи ча ри ко ји га ни су 
лич но по зна ва ли ни су ра ди да се ме ша-
ју. „ве ћи на љу ди сма тра да ако сте ухап-
ше ни, за то по сто ји раз лог и да ће прав-
да оба ви ти свој по сао”, твр ди Жан-Пјер 
Ле. „али ми слим да то ни је та ко јед но-
став но.”

До тич ни на уч ник ка же да фо ру ме на 
ко је је адлен Хи шер од ла зио мо жда је су, 
а мо жда и ни су, по се ћи ва ли те ро ри сти, 
али да он сам ни ка да ни је по ну дио по-
моћ или по др шку би ло ко ме с ким је кон-
так ти рао. Ту жи ла штво „ве о ма до бро зна  
да ни је учи нио ни шта озбиљ но“, твр ди 
Жан-Пјер Ле и ве ру је да је адлен Хи шер 
из дво јен као ви со ко о бра зо ва ни му сли-
ман ко ји се ба ви ну кле ар ном фи зи ком. 
„Овај се слу чај ко ри сти да по ка же ка ко 
се чак и на бо ље ин те гри са ни му сли ма ни 
ни ка да не укло пе”, за кљу чу је он.
 вук Жив ко вић Пр ња вор ски

у Ну кле ар ном ин сти ту ту „вин ча” 
мла ди алек сан дар едвардс пра ти ис-
тра жи ва ња ста ри јих ко ле га. На тај на-
чин овај мла дић ко ји сту ди ра на уни-
вер зи те ту Окс форд за вр ша ва сво ју 
сту диј ску прак су. На и ме, он је сту дент 
дру ге го ди не тех но ло ги је ис пи ти ва ња 
ма те ри ја ла и од лу чио је да на крат ко 
по се ти баш на шу по зна ту ис тра жи вач-
ку уста но ву.

– На фа кул те ту где сту ди рам ве о ма се 
це ни прак тич но ис ку ство и при да је ва-

жност бо рав ку у стра ним ла бо ра то ри ја-
ма – ка же алек сан дар едвардс, чи ја је 
мај ка Срп ки ња. – Сту ден ти су оба ве зни 
да у то ку сту ди ја оба ве нај ма ње че ти ри 
та кве по се те, и по сле сва ке прак се мо-
ра ју да на пи шу из ве штај, ко ји се по сле 
оце њу је. циљ је да стек не мо осе ћај ка-
ко се на у че но при ме њу је у ствар но сти 
– ка же нам овај мла дић на по ми њу ћи да 
се, по ред сту диј ских бо ра ва ка, за вре ме 
це лог шко ло ва ња ин си сти ра на ши ри-
ни и што бо љем и те мељ ни јем раз у ме-
ва њу пред ме та. 

Та ко је, на при мер, у ин тер на ци о-
нал ној шко ли ко ју је по ха ђао у ита ли-
ји пред ме те слу шао на ен гле ском, сем 
исто ри је и ге о гра фи је, ко је се у тој шко-
ли оба ве зно уче на дру гом је зи ку, у ње-
го вом слу ча ју фран цу ском. „То ми је па-
ло ве о ма те шко, али са да схва там да је 
све осми шље но та ко да сва ко мо ра да се 
упо зна са исто ри јом она ко ка ко је ви-
де дру ги. Ми смо у ен гле ском оде ље њу 
учи ли исто ри ју и ге о гра фи ју из фран цу-
ских књи га. Као ре зул тат ова квог шко-
ло ва ња, теч но го во рим ен гле ски, фран-
цу ски и ита ли јан ски.”

алек сан дар го во ри и срп ски, и то за-
хва љу ју ћи мај ци ко ја се тру ди ла да што 
че шће го во ри наш је зик. 

– Све рас пу сте сам про во дио код ба-
ке и де ке на Но вом бе о гра ду, го ди на-
ма смо би ли прет пла ће ни на „По ли-
ти кин за бав ник”, та ко смо се стра и ја 
на у чи ли ћи ри ли цу, чак је и та та, ко ји 
је ен глез, про го во рио срп ски! Чим сам 
са знао да је мо гу ће ићи на прак су у Ср-
би ју, од мах сам се при ја вио и убр зо су 
ме по зва ли љу ди из Ми ни стар ства про-
све те. би ла је то вр ло ефи ка сна и го-
то во спон та на ко му ни ка ци ја. Они су 
вр ло до бро раз у ме ли за шта сам за ин-
те ре со ван и та ко сам се по ве зао са др 
или јом Пле ћа шем из „вин че” – об ја-
шња ва алек сан дар едвардс.

До го вор је био да по не ко ли ко да на 
про ве де у сва кој од ла бо ра то ри ја не би 
ли са знао чи ме се ис тра жи ва чи ба ве, 
при дру жио се у не ким екс пе ри мен ти ма 
и за пи сао ути ске. 

– Сма трам да не што као што је „вин-
ча” не по сто ји у остат ку све та: то ли ко 
успе шних об ја вље них на уч них ра до ва 
на ви со ком ни воу са то ли ко ма ло сред-
ста ва је за па њу ју ће! „вин ча” је при-
зна та у све ту и има на уч ни ке ко ји су 
во де ћи у сво јим спе ци ја ли за ци ја ма. 
Схва тио сам да је већ ду же вре ме на уч-
ни рад у ин сти ту ту све те же ре а ли зо ва-
ти, али осе тио сам и да се за по сле ни на-
да ју да ће се ства ри по бољ ша ти. Дра го 
ми је што смо без про бле ма са ра ђи ва ли, 
и уоп ште, ле по ми је би ло с љу ди ма ко-
ји су ен ту зи ја сти. у евро пи је све ма ње 
стра сти у оно ме чи ме се ба ви те, а све 
ви ше се гра де ка ри је ре и ју ре па ре – на-
ста вља бу ду ћи на уч ник. 

По што се ни ка да ни је шко ло вао, ни ти 
жи вео у Ср би ји, алек сан дар едвардс на-
по ми ње да је ово би ла је дин стве на при-
ли ка да осе ти ка ква је оп шта рад на кул-
ту ра и од но си на рад ном ме сту. 

– Оста ћу у кон так ту с не ким ко ле-
га ма из бе о гра да, са ко ји ма сам се и 
по сле рад ног вре ме на дру жио на ко-
шар ка шком те ре ну. Не ки ма сам ма ло 
по мо гао и у ен гле ском је зи ку – за вр-
ша ва ка зи ва ње мла дић ко ји се вра ћа у 
ве ли ку бри та ни ју да на ста ви сту ди је и 
тре нин ге у уни вер зи тет ском ко шар ка-
шком ти му. 
 Мир ја на Сре те но вић

ФизиЧар ТавОри
у француском затвору

Две године од хапшења због оптужби за исламски тероризам, 
адлен Хишер још чека суђење

евОЛуција иНТеЛеКТуаЛНе СЛОбОДе

Проучаваћу 
што год 
пожелим

Проучаваћу 
што год мој 
професор 

пожели

Проучаваћу 
што год 
комисија 
за звања 
пожели

Проучаваћу 
што год одбор 

за пројекте 
пожели

Проучаваћу 
што год...

Проучавај 
у миру

Студент Последипломац ванредни 
професор

редовни 
професор

Пензионисани 
професор

Фран цуз ал жир ског 
по ре кла био је 
на пост док тор ским 
сту ди ја ма из фи зи ке 
ви со ке енер ги је 
у Ло за ни

С ћирилицом
 у „виНЧу”

Чим је сазнао да може доћи на студијски боравак 
у Србију, александар едвардс са универзитета Оксфорд 

одмах се пријавио. Од мајке Српкиње је, наравно, 
научио да говори српски

александар едвардс   Фото приватна архива
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ГОраН СТаНКОвић

бу ди мо про ро ци, иона ко нам са дру-
гим вре мен ским пер спек ти ва ма не 
иде. По је ди ни ауто ри те ти ми сле да се 
веб-уни вер зум кре ће из фа зе де сти на-
ци о нал ног ка ве бу у ре ал ном вре ме ну, 
те да ула зи мо у фа зу кон тек сту ал ног 
ве ба, ко ји ће по сле пре вла да ва ња ин-
фор ма тич ким сфе ра ма 2014. или 2015, 
пре ћи у се ман тич ки-веб, не где око 
2018. го ди не.

Не сум њам да ће се та ко до го ди ти. 
Не сум њам ни да ће се ко ри шће ње ин-
фор ма тич ких тех но ло ги ја одво ји ти 
од вла да ња ме ди ју мом, јер те тен-
ден ци је ви ди мо са екс пло зи јом 
дру штве них мре жа и њи хо вог 
ути ца ја на дру штво. Не сум-
њам ни да ће све ма сов ни је 
ко ри шће ње дру штве них 
сер ви са (Феј сбук, Тви тер 
итд) во ди ти ка дру штву 
ми ни мал ног за јед нич-
ког зна ња и сла бе ко-
му ни ка ци је ме ђу не-
срод ним сло је ви ма и 
гру па ма, и да ће ко ре-
ла тив по ја ви та квог 
умре же но-фраг мен-
тар ног дру штва би ти 
пре тва ра ње ве ба и це-
ле ди ги тал не струк ту-
ре у сфе ре ди ги тал ног 
иден ти те та, „ве ћег но жи-
вот сам”.

Па жњу пре при вла че но-
ви, све број ни ји ко ра ци, на-
по ри, из у ми и стра сти усме ре ни 
ви зу е ли за ци ји ди ги тал не сфе ре, 
пре вас ход но ин тер не та. иона-
ко је ин тер нет по стао ме диј сли-
ке, фил ма, зву ка, не ре чи, и као 
та кав по сто ји у све сти ве ћи не ко-
ри сни ка. Та ти ха ве ћи на, упр кос 

све му, тра жи но ве и дру га чи је ви зу ел не 
по зи ци је у ха о тич ном ин фор ма тич ком 
уни вер зу му, ко ји све ма ње раз у ме, а све 
ви ше ко ри сти.

Са мо сли ка оста је, и пам ти се, сва ко ће 
вам ре ћи.

Та ко је у ко мер ци јал ну упо тре бу, чи-
тај те за око 500 до ла ра, ушла (ре као бих 
„ре во лу ци о нар на” да то ни је та ко сум-
њи ва реч) фо то-ка ме ра фир ме „Ли тро” 
(ви ше на www.lytro.com), упо тре бом ре-
зул та та ис тра жи ва ња на уни вер зи те ту 
Стан форд, ко ри сти це ло куп но „све тло-
сно по ље”, омо гу ћа ва ју ћи на кнад но фо-
ку си ра ње фо то гра фи ја, из вла че ње тро-
ди мен зи о нал ног ефек та из сни мље них 
фо то гра фи ја и успе шно сни ма ње у за-
мра че ним усло ви ма.

апа рат, об ли ка ве ћег жен ског кар ми-
на, сни ма ју ћи це ло куп но до ступ но све-
тло сно по ље, пру жа ко ри сни ку ма ни-
пу ла ци је сли ком на лик мо гућ но сти ма 
„фо то шо па”, ин тер ак тив ност и умре же-
ност, у тој ме ри , да про из во ђа чи овог 
„га џе та” с пра вом го во ре о ожи вље ним 
сли ка ма.

Тех но-фрик по име ну јо хан Фајл је на-
пра вио ка ме ру у ви ду лоп те (Thro wa ble 
Pa no ra mic Ball Ca me ra), ко ја сни ма сфер-
не па но ра ме, на кон ба ца ња у ва здух. 
Она у нај ви шој тач ки ле та сни ма па но-
рам ске ви део-ма те ри ја ле, ко ји се ка сни је 
пре ба цу ју у ко ри сни ко ве уре ђа је и омо-
гу ћа ва ду бин ске, па но рам ске сним ке 
фи зич ког окру же ња.

аутор ове ка ме ре до бро зна да су па-
но рам ске сли ке фа сци нант не љу ди ма, 
јер је ве о ма ши ро ки угао сли ке или фил-
ма при род но бли жи људ ској пер цеп-
ци ји од кон вен ци о нал них сли ка. Осим 
при јат ног, раз дра га ног на чи на да се љу-
ди овом ка ме ром игра ју, про сто се на ме-
ће упо тре ба у вој ним опе ра ци ја ма, ка да 
тре ба ви де ти не при ја те ља „иза зи да” или 
не што ми ро љу би ви је, при до ку мен то ва-
њу ур ба ног или при род ног пеј за жа.

још јед на ка ме ра, про из вод швед-
ске фир ме „ро тун дус” (ви ше на www.
ro tun dus.se), је сте ро бот ска мо бил на 
плат фор ма на ко јој се на ла зе ка ме ре и 
сен зо ри. и она на лик лоп ти, са да љин-
ским упра вља њем, мо же да се ко тр ља 
кроз тра ву, снег, бла то или пе сак и ша ље 
сним ке те ре на у три ди мен зи је. Лоп та 
за сни ма ње се тре нут но те сти ра за упо-

тре бу на аеро дро ми ма и дру гим ло-
ка ци ја ма где је по тре бан над зор, 

а упо тре ба се ви ди и код да-
љин ског ис пи ти ва ња и ма пи-

ра ња те ре на или чак по сле 
ка та стро фа и код по тра ге 
и спа са ва ња. Пре све га, 
ја сно, у вој не свр хе.

Као да су све ове ди ги-
тал не ствар чи це не што 
на лик обр ну том ва тро-
ме ту: уме сто да иси ја-
ва ју све тлост у не бо, 
оне кра ду тра го ве све-
тло сти из окол не сре-
ди не. исто вре ме но, зар 
баш тре ба мно го ма ште 

да ови или не ки бу ду ћи 
срод ни из у ми, про на ђу 

сво је ме сто у ср ци ма за ви-
сни ка од ша ре них сли ка ди-

ги тал не ци ви ли за ци је. На ша 
ак ту ел на ци ви ли за ци ја по ста-

је сли ков на, анал фа бет ска, ви зу-
ел на, све тло сна, за сно ва на пре на 

оку не го на ре чи.
и то је, за пра во, из угла чо ве ка 

од кр ви и ме са, „обич ног гра ђа ни на”, 
пре суд ни део тог фа мо зног ди ги тал ног 
иден ти те та.     •

Ме ња ли ин тер нет наш мо зак?
Дру штве не мре же то, сва ка ко, чи не, 

на зна чу је нај но ви је ис тра жи ва ње на 
уни вер зи те ту Ко леџ у Лон до ну. уста-
но вље но је, на и ме, да су у не по сред ној 
спре зи број по зна ни ка ко је не ко има 
на „Феј сбу ку” (800 ми ли о на ко ри сни-
ка ши ром све та) и по је ди на мо жда на 
под руч ја.

Ни је још ја сно да ли но во тех но ло шко 
дру штве но по ве зи ва ње под сти че си ву 
ма су или су љу ди са из ве сним нер вним 
од ли ка ма при јем чи ви ји за спри ја те љи-
ва ње.

По ме ну те обла сти су, ина че, укљу че не 
у ства ра ње дру штве них ве за, пам ће ње и 
аути зам, што је пот кре пље но сним ци ма 
мо зга у три ди мен зи је 125 ви со ко шко ла-
ца из бри тан ске пре сто ни це.

ис тра жи ва чи су узе ли у об зир при ја-
те ље на „Феј сбу ку” и у ствар ном жи во ту 
сва ког уче сни ка у огле ду и от кри ли чвр-
сту ве зу из ме ђу зби ра „вир ту ел них дру-
га ра” и ко ли чи не си ве ма се у из ве сним 
де ло ви ма мо зга. и да из не на ђе ње бу-
де ве ће: број при вид них је у сра зме ри с 
при ја те љи ма од кр ви и ме са!

ис кр са ва уз бу дљи во пи та ње за на уч ни-
ке: да ли мо жда но устрој ство (струк ту ра) 
с вре ме ном тр пи про ме не (ево лу и ра)?

При ла го дљив и про мен љив
Од го вор ће, без сум ње, по мо ћи да се 

са зна да ли је то због ко ри шће ња ин тер-
не та или ни је. Кључ ну уло гу у све му то-
ме игра ју две амиг да ле (ску пи на је да ра у 
ис пуп че ном де лу сле по оч ног ре жња ве-
ли ког мо зга), ко је су у спре зи с ме мо ри-
јом и осе ћа њи ма.

Прет ход на про у ча ва ња пот кре пи ла су 
спо ну из ме ђу ко ли чи не си ве ма се (са-
ста вље на од те ла не у ро на) у амиг да ла-
ма и оби ма и сло же но сти дру же ња љу ди 
у ствар ном жи во ту. у тки ву си ве ма се се, 
ина че, об ра ђу ју ми са о на зби ва ња. 

још три обла сти мо зга су по ве за не са 
оп се гом не чи јег дру же ња на ин тер не ту, 
али не ма на зна ка да исто ва жи и у ствар-
ном жи во ту. Гор њи сле по оч ни ре жањ 
и сре ди шње сле по оч не ви ју ге (gyrus) 
укљу че ни су у тзв. дру штве но опа жа ње, 
пре по зна ва ње и ту ма че ње ту ђих по гле да 
и из ра за на ли цу, а ен то ри нал ни кор текс 
је ве о ма би тан за пам ће ње ли ца и име на.

џон ви ли јамс, ру ко во ди лац за не у ро-
на у ку и мен тал но здра вље у ком па ни-
ји „вел кам траст”, под се ћа да су све при-

сут ност ин тер не та и ње гов ути цај на 
наш жи вот у да на шње вре ме не из бе жни, 
иако су раз ме ре по то њег не до вољ но по-
зна те. у сва ком слу ча ју, људ ски мо зак је 
при ла го дљив (пла сти чан) и с про то ком 
вре ме на про мен љив.

Хо ће ли то по мо ћи да раз у ме мо да ли 
се ме ња (ево лу и ра) или не у са гла сју с но-
вим ви до ви ма дру штве ног по ве зи ва ња?

Ти ме су се по за ба ви ли Ге ри Смол, ве-
о ма це ње ни аме рич ки не у ро на уч ник, и 
ње го ва су пру га Ги ги вор ган, пу бли ци-
ста, у књи зи „ин тер нет мо зак” (из да вач 
Псхи по лис ин сти тут из Но вог Са да). Да 
ли ди ги тал на ци ви ли за ци ја об ли ку је 
мо зго ве на ше де це?

и без има ло око ли ша ња на са мом по-
чет ку ве о ма за ни мљи вог и по уч ног шти-
ва, на пи са ли су: „услед са да шње тех но-
ло шке ре во лу ци је, на ши мо зго ви упра во 
у овом тре нут ку ево лу и ра ју – бр зи ном 
као ни кад до са да. ево лу ци ја мо зга и 
уса вр ша ва ње је зи ка на ста вља се и да-
нас у ди ги тал но до ба.” Пре вас ход но је то 
уоч љи во код ма ло лет ни ка, „ди ги тал них 
до мо ро да ца”, ко ји и не зна ју за свет без 
ра чу на ра, те ле ви зо ра, мо бил них елек-
трон ских спра ва.

раст ин те ли ген ци је
Чи та ње шу ште ћих књи га и но ви на од 

1992. до 2004. у СаД опа ло је за 28 од сто 
у уз ра сту од 18. до 34. го ди не!

Чак и у нај ра ни јем де тињ ству мо зак 
је сва ко днев но ви ше са ти из ло жен де-
ло ва њу тех но ло ги је, што је обе ло да ни-

ло ис тра жи ва ње на уни вер зи те ту Тек сас 
2007. го ди не. Нео б у зда на ви со ко тех но-
ло шка по пла ва нас је „гур ну ла у ста ње 
стал не де ли мич не па жње”, ко је Лин да 
Сто ун, струч њак за ра чу нар ске про гра-
ме, опи су је као увек би ти за у зет – све 
по ма ло про ве ра ва ти, ни ка да се ни на 
шта не усред сре ди ти. бес ко нач ни са ти 
не пре кид не ди ги тал не по ве за но сти иза-

зи ва ју је дин стве ну вр сту мо жда ног стре-
са, про зва ног „са го ре ва ње тех но мо зга”, 
ко ја пре ти да по ста не на ве ли ко рас про-
стра ње на. Да на шњи ма ло лет ни ци та ко 
про ве ду ви ше од пу ног рад ног вре ме на 
сва ког да на.

На су прот то ме на ла зи се по да так да 
не пре ста но ра сте про сеч ни ко е фи ци јент 
ин те ли ген ци је, а да спо соб ност исто вре-
ме ног оба вља ња ви ше за да та ка без гре-
шке по бољ ша ва! То су са оп шти ли но во-
зе ланд ски на уч ни ци, има ју ћи нај пре на 
уму ком пју тер ске игри це.

Пре три го ди не не у ро на уч ни ца Су зан 
Грин филд, са уни вер зи те та Окс форд, по-
ди гла је ве ли ку пра ши ну твр де ћи да ће 
људ ски ум у 21. ве ку на чи сто по де ти њи-
ти, да ће би ти не спо со бан за ду жу па жњу 
и ужи вља ва ње, због че га ће има ти за му-
ће ни осе ћај соп ства. 

астро ном и пи сац Кли форд Стол јед-
ном се за пи тао: „за што се за ви сни ци од 
дро ге и до бри по зна ва о ци ра чу на ра на-
зи ва ју ко ри сни ци ма?”

ако сте при ме ти ли, ди ги тал ни воз се 
за хук та ва; ко не уско чи у ње га ли чи ће 
на ро бин зо на 21. ве ка.
 Стан ко Сто јиљ ко вић

СЛиКу СвОју љубиМ
Наша цивилизација постаје сликовна, аналфабетска, визуелна, 

светлосна, заснована пре на оку него на речи

Са мо сли ка оста је, и пам ти се, 
сва ко ће вам ре ћи

Сагоревање техномозга
Друштвене мреже на интернету утичу на човековом централни 

нервни систем. Да ли то значи да он, управо, еволуира

Да ли 
мо жда но 
устрој ство 
(струк ту ра) 
с вре ме ном 
тр пи про ме не 
(ево лу и ра)?
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за тре си 
но гом и ето 
му зи ке
Не до ста так про сто ра у ин фор-
ма тич ким спра ва ма под јед на ко 
ти шти и про из во ђа че и ко ри сни-
ке. Сто га је „Мај кро софт” по ну-
дио ре ше ње сви ма ко ји ни су за-
до вољ ни ве ли чи ном екра на на 
мо бил ним уре ђа ји ма. Тех но ло-
ги ја је осми шље на у раз вој ној 
ла бо ра то ри ји у ред мон ду, се ди-
шту ком па ни је, а за ко ри шће ње 
је до вољ на ма ко ја рав на по вр-
ши на.

Ома њи мо бил ни про јек тор се 
при чвр сти на ра ме и сен зор од-
ре ди ду би ну, а на зи ду или пло чи 
се по ја ви сво је вр сни екран осе-
тљив на до дир (Om ni To uch) на 
ко јем се дир ке (осве тље на по-
ља) до ди ру ју пр сти ма као на сва-
кој та ста ту ри.

за де си те ли се у ре сто ра ну у 
ве ћем дру штву и по же ли те да по-
де ли те ра чун на јед на ке де ло ве, 

јед но став но ће те при ка за ти (про-
јек то ва ти) кал ку ла тор на сто лу 
да би сви мо гли ви де ти шта то 
ра ди те. Чак се де ло ви те ла мо гу 
пре о бра зи ти у екран осе тљи вим 
на до дир и та ко те ле фо ни ра ти 
или по сла ти елек трон ска по шта.

за са да је уре ђај при лич но 
гло ма зан, ме ђу тим у ско рој бу-
дућ но сти би ће знат но ма њи.

Дру ги изум (Poc ket To uch) омо-
гу ћу је ко му ни ка ци ју са екра ни-
ма мо бил них пра ва ко је но си те у 
џе по ви ма. Ко ри сте ћи гру пу сен-
зо ра ко ји рас по зна ју (де тек ту ју) 
до дир, па и кроз тка ни ну, мо гу-
ће је сла ти крат ке по ру ке (SMS) 
и укљу чи ти му зи ку по кре том или 
ис пи си ва њем зна ко ва пр сти ма 
пре ко тка ни не.

ако сте у пре пу ном ауто бу су 
или во зу и не мо же те из ва ди ти 
мо бил ни те ле фон да би сте убр-
за ли еми то ва ње пе сме, мо же-
те јед но став но за тре сти но гом 
осла ња ју ћи се на но жне пр сте. 
зар то ни је пра ви па мет ни те ле-
фон?     •

у број ним, по го то во ве ли ким ком-
па ни ја ма, ра чу на ри су при ка че ни на 
ин тер нет као на ин фу зи ју – мал те не 
не пре ста но. за што он да ин ста ли ра ти 
про грам ске па ке те и ар чи ти про стор на 
хард ди ску, ка да све апли ка ци је мо гу да 
се пре ме сте на „мре жу свих мре жа”, за-
пи та ли су се у „Мај кро соф ту”? и осми-
сли су – „офис 365” (Of  ce 365), скуп 
„он лајн” алат ки ко ји ма је це ла кан це-

ла ри ја пре се ље на у вир ту ел ни про стор. 
Про је кат је пред ста вљен на је да на е стој 
„Си нер ги ји”. Но ви на ре је са „офи сом 
365” упо знао Да ни јел Ку е ва, ме на џер 
„Мај кро соф та” за цен трал ну и ис точ ну 
евро пу.

Да би ко ри сти ли бла го де ти ове ино-
ва ци је, ко ја омо гу ћу је при ступ елек-
трон ској по шти, до ку мен ти ма, кон так-

ти ма и ка лен да ри ма с би ло ко јег ме ста, 
ко ри сни ци тре ба да има ју ка блов ски 
ин тер нет на ра чу на ру или „вин до уз 
фон”, „ај фон”, „блек бе ри” или „ан дро-
ид” уре ђај. Дру ги ко рак је ре ги стра ци ја 
на ло га на сај ту of  ce365.com, уз ода бир 
и унос ко ри снич ког име на и ши фре за 
отва ра ње про фи ла на сер ве ру.

По мо ћу јед но став ног ин тер феј са, ко-
ји по во љи мо же да се уре ђу је, отва ра ју 
се „он лајн” вер зи је апли ка ци ја ко је чи-
не „офис 365”. То су Of  ce Web Apps за 
при ступ, пре глед и уре ђи ва ње Word, Ex-
cel, Po wer Po int и „One No te” до ку ме на та 
на ве бу, Sha re Po int за де ље ње ин фор ма-
ци ја на јед ном ме сту с ко ле га ма, Link за 
по ве зи ва ње са ко ле га ма и кли јен ти ма с 
ма ко јег ме ста и Ex chan ge за син хро ни-
за ци ју по ште, ка лен да ра и кон та ка та на 
ра чу на ру или те ле фо ну.

уз то иде за шти та од ви ру са и не же-
ље не елек трон ске по ште. По сред ством 
„офи са 365” мо гу ће је и ди зај ни ра ти 
веб-сајт.

Кон так ти се оства ру ју уза јам ним до-
да ва њем ко ри сни ка у соп стве не мре же, 
слич но до да ва њу при ја те ља на „Феј сбу-

ку”. Ка да се по ве жу, ко ле ге и по слов ни 
парт не ри по мо ћу на ве де них апли ка ци ја 
мо гу да одр жа ва ју „он лајн” са стан ке, да 
де ле ка лен дар оба ве за, по слов не ин фор-
ма ци је и ба зе по да та ка, да за јед но уре ђу-
ју ва жне до ку мен те...

у све то ура чу на та је си стем ска по др-
шка ко ри сни ци ма 24 са та, се дам да на у 
сед ми ци.

а це на? Шест до ла ра ме сеч но по ко-
ри сни ку, ко ли ко гра ђа ни СаД, ка ко је 
при ме тио Да ни јел Ку е ва, ме на џер „Мај-
кро соф та” за сред њу и ис точ ну евро пу, 
пла ћа ју ка фу у ме ђу на род ном лан цу ка-
фе те ри ја „Стар бакс”. То је – оп ти ми сти 
су у „Мај кро соф ту” – још је дан раз лог за 
„офис 365”. Чак и у Ср би ји, где за тај но-
вац цео ме наџ мент ма лог пред у зе ћа мо-
же да се по ча сти ка фом.

Са мо код нас ће на то мо ра ти још ма ло 
да се при че ка, јер ће проб на вер зи ја у на-
шој зе мљи би ти до ступ на до кра ја 2011, 
а ко мер ци јал на, на срп ском је зи ку, у пр-
вом тро ме сеч ју сле де ће го ди не.
 Ди ми три је бу квић

Канцеларија
у ОбЛациМа

На недавној „Синергији 2011”, компанија„Мајкрософт” 
представила „офис 365”, скуп „онлајн” алатки који 

за шест долара месечно омогућује приступ електронској 
пошти, документима, контактима и календарима, 

с било којег места и(ли) уређаја

Данијел Куева   Фото Мајкрософт

Нај ве ћа смо тра
у сре ди шту ово го ди шње „Си нер ги је” у „Са-
ва цен тру”, ко ју ор га ни за то ри из ком па ни је 
„Мај кро софт Ср би ја” пред ста вља ју као нај-
ве ћу иТ смо тру у ју го и сточ ној евро пи, би ло је 
„ра чу нар ство у обла ку” (Cloud Com pu ting), но-
ви тренд „он лајн” ко ри шће ња ра чу на ра чи ја је 
удар на пе сни ца упра во „офис 365”. Одр жа но 
је ви ше од 80 пре да ва ња и ра ди о ни ца на те му 
ин фор ма тич ких тех но ло ги ја, а по се ти о ци су 
чу ли и за ни мљи ве ста ти стич ке по дат ке.

Чак се де ло ви те ла 
мо гу пре о бра зи ти 
у екран осе тљи в 
на до дир
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Стру ја из но са
Ко ка же да не ће би ти до вољ но елек трич-

не енер ги је? Сва ки нос је јед на ма ле на 
цен тра ла, а на зе мљи жи ви око се дам ми-
ли јар ди љу ди!

На уни вер зи те ту Ме ди сон-вин скон син 
(СаД) дво ји ца ис тра жи ва ча су по ка за ла да 
се обич но ди са ње мо же пре тво ри ти у струј-
ни ток. По је ди ни ма те ри ја ли, као што је по-
ли ви ни ли ден флу о рид, упи ја ју елек трич ни 

на бој од го ва ра ју ћи на 
ме ха нич ко на пре за ње 
ко јем су из ло же ни. а 
то је по зна то под име-
ном пи е зо е лек трич ни 
учи нак.

у су шти ни, жа ње 
се би о ло шка енер ги-
ја. уоби ча је ни ва зду шни 
про ток при ли ком чо ве ко вог 
ди са ња до сти же је два два ме-

тра у се кун ди. за то је 
ма те ри јал мо рао да бу-
де та нак да би нај сла би је 
тре пе ре ње у но су пре тво-
рио у ми кро ват (ми ли о ни-

ти де лић ва та) елек трич-
не енер ги је.

По ме ну ти по-
сту пак се мо же 

при ме ни ти у из ра-
ди ма ју шних на пра ва.

Такнуто-ћакнуто

С оруж јем у ру ци би сте, ве ро ват но, 
озбиљ но по гре ши ли, мо жда и по ги ну-
ли. уко ли ко има те но ви ди ги тал ни фо-
то а па рат (Lytro), не из ла же те се ика-
квој прет њи, а нај ма ње жи вот ној.

Нај пре оки не те, по том се усред сре ди-
те на сни мље но. и не са мо то: уса вр ше-
ни сен зор омо гу ћу је да све то ви ди те у 
три ди мен зи је (3D).

Ни об лик ни је као код оста лих: с два 
дуг ме та – јед ним да га укљу чи те и ис-
кљу чи те, дру гим да на чи ни те фо то гра-
фи ју. Тек кад то оба ви те, пре о ста је да по-
гле да те шта сте ура ди ли.

Сним ци су по крет ни и ин тер ак тив ни: 
ка да их ко ри сник пре гле да на екра ну 
осе тљи вом на до дир, он клик не да ода-
бе ре пред мет или при зор ко ји би же лео 

да из дво ји. Све пре и по сле то га ве што је 
за ма гље но.

Спра ва се по де ша ва да сни мље но при-
ка зу је у пу ној оштри ни, на сли чан на чин 
се то мо же гле да ти и на лич ном ра чу на-
ру са од го ва ра ју ћим ком па ниј ским про-

гра мом (Lytro) или умре же но, с мо гућ-
но шћу да се раз ме њу је пре ко Феј сбу ка 
или ста ви на веб стра ни цу.

Ни је то са мо згод на олак ши ца за не-
вич не фо то гра фе, јер на кнад но из о-
штра ва ње сни ма ка пру жа при ли ку да се 
по и гра те и што шта још ура ди те на фо то-
гра фи ји.

Све тло сни сен зор чи ни ка ме ру друк-
чи јом од ма ко је у про да ји. Ка ко? Код по-
сто је ћих пик се ли (тач ке) из сен зо ра се 
по ја вљу ју у три ви да – цр ве но, зе ле но и 
пла во све тло – да би се са ста ви ла сли ка у 
пу ној бо ји. у но вој су раз дво је ни, јед ни су 
на ме ње ни цр ве ној, дру ги зе ле ној, тре ћи 
пла вој. Сва ки рас по зна је са мо све тлост 
ко ја му при сти же из од го ва ра ју ћег угла.

На ро чи ти про грам (софт вер) опо на-
ша сни мак ко ји би сни ми ла при вид на 
(вир ту ел на ка ме ра), усме ре на на за да ти 
на чин. и ка да ко ри сник до дир не фо то-
гра фи ју, про грам је по кре не да на чи ни 
но ву, из но ва усме ре ну.

Сен зо ри су па жљи во из ра ђе ни од ста-
кле них ли сти ћа, с ма ју шним со чи ви ма, 
ко ји обез бе ђу ју да по себ ни пик се ли при-
ма ју све тло из од ре ђе них угло ва. Сва ки 
ухва ти 11 ми ли о на све тло сних зра ка по-
да та ка.

На осно ву то га што ра чу нар ски про-
грам мо же на но во да из о штри сли ку и 
да сни ми ду би ну, ка сни је је мо гу ће то 
ви де ти у три ди мен зи је.

Сним ци су, да кле, из вор но тро ди мен-
зи о нал ни ни су ни ка квим дру гим за хва-
том до те ри ва ни.

иако по чет нич ка, исто и ме на ком па-
ни ја из Си ли ци јум ске до ли не ни је са мо 
по све ће на из ра ди ка ме ра. Под јед на ко 
се огле да у по сло ва њу на ин тер не ту, у 
услу га ма дру ге ге не ра ци је (Web 2.0).
 Ми хај ло Тер зин ски

Окини, па нишани
усавршени сензор на фотоапарату (Lytro) омогућује да све што снимите 

накнадно изоштрите и видите у три димензије (3D)

СЛО Мље Ни Пе НиС и ва ра ње – 
Мо же ли жен ска кле тва, на глас из ре че на 
или у се би про мр ља на, да на у ди му шкар цу?

Ско ра шње на уч но ис тра жи ва ње обе ло да-
њу је да по сто ји ве ли ка ве ро ват но ћа да ће 
му шкар ци сло ми ти свој пе нис, ако има ју ван-
брач не ве зе. Др ен дру Креј мер, уро лог са 
уни вер зи те та Ма ри ленд (СаД), уста но вио је 
да је 50 од сто пре ло ма пол ног ор га на ле че-
них у ње го вој бол ни ци у раз до бљу од 2004. 
до 2011. го ди не по сле ди ца сек су ал ног од но-
са с љу бав ни цом!

Сва ки дру ги! ух, што је мно го, мно го је.
али ва жно је и где то оба вља те. На и ме, 

ва ра ли це укљу че не у по ме ну то ис пи ти ва ње 
упра жњва ле су секс на нео бич ним ме сти ма: 
у ку па ти ли ма, ауто мо би ли ма, се па ре и ма и 
слич но. Ску чен про стор из и ску је од ре ђе не 
акро бат ске ве шти не, а ни су сви де ло ви му-
шкар че вог те ла то ли ко са ви тљи ви.

До га ђа се, че шће на ма лим екра ни ма, 
а по вре ме но и у ствар но сти, да влак на ста 
мем бра на пе ни са (тки во ко је се при ли ком 
укру ће ња стврд не као љу ска пу жа) пук не ка-
да је пре ви ше са ви је на или ка да се из ло жи 
гру бом по сту па њу. Ка ко то пре по зна ти? из-
не на дан оштар, ве о ма јак бол, пот пу ни не-

ста нак ерек ци је и, као да то ни је до вољ но, 
звук сли чан оно ме ка да отва ра те бо цу шам-
пањ ца. Че му ов де на здра ви ти?

По сле то га му шки по нос је из об ли чен, за-
пра во из гле да при лич но сме шно, под се ћа ју ћи 
нај ви ше на бу ме ранг. уко ли ко се не по тра жи 
по моћ од ле ка ра, фи зич ка оште ће ња оста-
ју трај но и узро ку ју до жи вот ну им по тен ци ју 
(ерек тил на дис функ ци ја). Да ли је то до вољ но 
да то спре чи му шкар це да бу ду не вер ни?

„НО СаЧ ави О На” ју ри Ка зе-
Мљи – Где ће те би ти 8. и 9. но вем бра? Ни-
сте још од лу чи ли?

Све јед но је на ко јој се тач ки на ше пла не те 
на ла зи те, асте о ирд 2005 YU55 про ши ша ће 
по крај зе мље на око 325.000 ки ло ме та ра. 
у ко смич ким раз ме ра ма, вр ло бли зу. На ма-
њем ра сто ја њу не го што је Ме сец у том ча су 
про ју ри ће „ко смич ки ка мен” ве лик као но-
сач ави о на (преч ник око 400 ме та ра).

али не бри ни те: астро но ми нас уми ру ју да 
се не ће до го ди ти „смак све та” од ко јег то ли-
ко стре пи мо. асте ро ид је опа жен 2005. го ди-
не, што му пи ше у кр ште ни ци, под окри љем 
про гра ма „Све мир ска стра жа”. исте го ди не 
је сни мљен на ра да ру ка да је од на ше пла не-
те био уда љен 2,3 ми ли о на ки ло ме та ра.

Пи ра ња Ла је – Да ли сте ика да чу ли 
пи ра њу ко ја ла је? Тро ји ца би о ло га, Сан ди 
Ми јо, Пјер ван де ва ле и ерик Пар ман ти је са 
уни вер зи те та у Ли је жу, је су. ри ба ко ја ужи-
ва да оштрим зу би ма рас ко ма да и про ждре 
све што до хва ти у во ди, ис пу шта зву ке на лик 
псе ћим ка да се раз љу ти!

По ме ну ти ис тра жи ва чи су спу сти ли хи дро-
фон (под вод ни ми кро фон) у ре зер во ар с пи-
ра ња ма и слу ша ли раз ли чи те зву ке ко је се 

оне ис пу шта ле. Све је за ви си ло од окол но-
сти. из два ја ју се три, од ко јих је дан на ли ку је 
ре жа њу ка да се су ко бе с дру гом су пар ни цом 
сво је вр сте.

Не за тва ра ју уста ни ка да су за љу бље не, 
али на уч ни ци из бел ги је на ме ра ва ју да то 
сни ме у бра зил ским ре ка ма. за са да су от-
кри ли да ове кр во жед не ри бе ства ра ју зву ке 
гр че њем ми ши ћа, и чи ме то пре ста не ни шта 
се ви ше не чу је.

МО ТО циКЛ ТО а ЛеТ – во зи те се дру-
мом, при те ра вас, а ви се без има ло пре ми-
шља ња олак ша те. На по љу да сви ви де?

ја пан ци су сми сли ли мо то цикл с то а ле том 
ко ји от пат ке пре тва ра у би о гас. Мо же те ли у 
исти мах да га во зи те и пу ни те?

за што да не, уко ли ко пу ње ње сво јим не-
при јат ном ми ри сом не угро жа ва ду ге во за-
че на пу ту.

али то ни је све: док во зи те мо же те да слу-
ша те му зи ку и да ћа ска те пре ко бе жич не ве зе.

Ки ЛО ва Ти СA Хи Ма Ла ја – за ми-
сли те сун че ве елек тра не на Хи ма ла ји ма из 
ко јих елек трич на стру ја те че у на се ља на па-
ди на ма и у под нож ју. Да ли је то нео бич но?

Нај но ви је про у ча ва ње на сто ји да про ме ни 
увре же ну пред ста ву да су за со лар на по стро-
је ња нај по де сни је пу сти ње. за што? за то што 
нај ви ши ви со ви и нај хлад ни је пла ни не има ју 
нај ве ћи до ток сун че вих зра ка. На ро чи то сто-
ти на ма ки ло ме та ра ду га чак пла нин ски ве-
нац Хи ма ла ји са сво јим вр хо ви ма, ме ђу ко ји-
ма се ви си ном из над 8.000 ме та ра из два ја 
Монт еве рест.     •



у сле де ћих пет ве ко ва оке а ни и мо ра ће се, нај-
ве ро ват ни је, уз ди ћи око пет и по ме та ра. Хо ће ли 
та да сви жи ве ти у Оке а ни ји?

и то је јед на од нај по губ ни јих по сле ди ца све оп-
штег ото пље ња, сма тра аслак Грин стед из ин сти-
ту та „Нилс бор” у Ко пен ха ге ну, ко ји је сво је пред ви-
ђа ње уте ме љио на са да шњим по да ци ма. има ју ћи у 
ви ду рас ту ће ис пу шта ње га со ва „ста кле не ба ште” 
и не за у ста вљи во за га ђе ње ат мос фе ре, са чи нио је 
ра чу нар ски обра зац на ко јем кри ву ља уз ди за ња 
свет ских во да стре ми у ви си ну.

у нај мрач ни јем пред ска за њу, до 2100. го ди не по-
раст ће из но си ти 1,1 ме тар, а до 2500. 5,5 ме та ра! 
у нај ве дри јем, ме ђу тим, по ра шће 60 сан ти ме та ра 

до кра ја сто ле ћа, а 1,8 ме та ра до сре ди не ми ле ни-
ју ма. и у тре ћем, за ко је се ка же да је нај и зве сни-
је, у пр вом раз до бљу по ве ћа ће се 75 сан ти ме тра, 
а у дру гом нај ви ше два ме тра.

у 20. ве ку оке а ни и мо ра су се сва ке го ди не уз ди-
за ли за два ми ли ме тра, с тим што је у по след њим 
де це ни ја ма тај ход убр зан за 70 од сто.

Чак и ако би пре ста ло ис пу шта ње га со ва „ста кле-
не ба ште” и уку пан из нос у ат мос фе ри се уста лио, 
по ди за ње би се на ста ви ло бр зим ко ра ци ма у до-
ла зе ћим сто ле ћи ма за то што оке а ни, мо ра и лед-
ни ци има ју успо рен од зив на про ме не. Про ху ја ло 
би 200–400 го ди на пре не го што би се по вра ти ли 
на ста ње из 20. ве ка.
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