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Тартуф, 
секс и 

Цицерон
Када крмаче нањуше 

у шуми ретку печурку, 
напросто се помаме. 

Да ли их из истог разлога 
обожавају људи

Живот у 
асфалтном 

језеру
У живом свету на нашем 
земаљском шару постоји 

огроман број живих 
створења која срећно 
живе и размножавају 

се у екстремним 
условима

Нос за 
женске 

сузе
Данас знамо и да сузе 

миришу, али тога нисмо 
свесни. Зашто је Карл Саган 

био у великој заблуди

Човек, 
меми и 
култура
Изразит пример мема 
доноси, рецимо, песма 
„Happy Birthday to You”. 
Је ли меметика „теорија 

свега” у култури

Није доказано, али постоји оправдана сумња да Хигса нема!

бОЖЈА ЧЕСТИЦА 
НЕУХвАТљИвА?
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СТАНКО СТОЈИљКОвИћ

Ко ји је бо љи: др жав ни или при ват ни?
По го ди ли сте – ми сли мо на фа кул те те.
Ка ко год да од го во ри те, не ће те по гре ши ти. И по тврд но и од-

рич но у ко рист јед ног или дру гог, чак и ако ка же те „не што из-
ме ђу”. Се ти те се исто и ме ног фил ма Ср ђа на Ка ра но ви ћа.

Ка ко је то мо гу ће?
Ако го ди на ма, па и де це ни ја ма, нај бо љи мла ди ис тра жи ва-

чи од ла зе с кар том у јед ном сме ру, ко је усли шио пре кли ња ње 
пе сни ка Алек се Шан ти ћа да ов де оста ну? Не, не мо ра те на глас 
из го во ри ти.

За што је то бит но?
За то што су ти од ли ка ши, углав ном, бу ду ћи уни вер зи тет ски 

на став ни ци. У бе лом све ту, не у Ср би ји.
На ша зе мља, да кле, на ве ли ко из во зи бу ду ће про фе со ре уни-

вер зи те та.
У ме ђу вре ме ну су сву да по че ли да ни чу сва ко ја ки фа кул те-

ти, и др жав ни и при ват ни. ви ше не го ика да.
Ко пре да је?
Опет сте по го ди ли: они ко ји су оста ли. бо љи или го ри? Нај-

бо љи! Зар нас нај бо љи ни су већ на пу сти ли?
Сва ко ме ко са има ло при ље жно сти пра ти зби ва ња у на у ци 

и ви со ком обра зо ва њу, од мах је ја сно да Ср би ја ни је мо гла да 
ство ри до вољ но уни вер зи тет ских на став ни ка ни за др жав не 
фа кул те те. По гла ви то у у усло ви ма не за у ста вљи вог „од ли ва 
мо зго ва”. Ода кле но ви из ви ру у то ли ком бро ју?

Убр за но из ла зе с по крет не тра ке. И на пре ду ју по крат ком 
по ступ ку – из ни жег у ви ше зва ње.

Чи ни вам се да сте оста ли без ве ро до стој ног од го во ра?
Ни сте. По гле дај те са мо нај но ви ју „ве бо ме трик со ву” на ко јој 

је, пре ма не ко ли ко ме ри ла, раз вр ста но 20.000 уни вер зи те та из 
це лог све та. И шта сте на пр ви по глед уочи ли?

При ват ни из Ср би је за о ста ју, чак, по не ко ли ко хи ља да ме ста 
за др жав ним!

Је л’ ико га за то бри га?
Про тут њао је, уз по ко ју опо ру оп ту жбу, глав ни та лас одо бра-

ва ња до зво ла за рад (акре ди та ци ја), и са да је (мал те не) сви ма 
по та ман. Ма ло ко ји је остао у ше ши ру за из вла че ње, иако је 
на сва зво на раз гла ша ва но да ће се, нај зад, уве сти ред у ви со ко 
обра зо ва ње.

Зна те ли, мо жда, ко ли ко је ака де ми ка с при ват них фа кул те-
та усто ли че но у про те кле две де це ни је?     •

Који је бољи? 
И државни, и приватни
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НИТервју

Непрозирни
прапочетак
Искакање 
из воза за Ниш
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Нос за женске сузе
12   ЛИЦЕ вЕЧНОСТИ

„божја честица” неухватљива
14   АЛХЕМИЈА ДУХА

Човек, меми и култура
16   ПАНДОРИНА КУТИЈА

вишак ткива усмрћује
18   ТРЕћИ КАМЕН

Живот у асфалтном језеру
22   вРТОвИ АРКАДИЈЕ

Тартуф, секс и Цицерон
23   ЕКОсофија

Мотика непријатељ
„број један”

24   ТЕХНОУТОПИЈА
видић пао на џабулани

26   вИРТУЕЛНИ РАЈ
Иконе наде и очаја

27   ДИГИТАЛНИ УРОЂЕНИЦИ
брже, више, јаче у SMS-има

29   КОСМИЧКО ТКАЊЕ
„временске бомбе” 
у Млечном путу

ИЗМИШљЕНА

Најновији налази искључују Немезу 
као изазивача великих помора у Земљиној 

прошлости, али не и загонетну Сунчеву пратиљу, 
црвеног или браон патуљка, која крстари 

далеким космичким пространством

Не по сто ји „зве зда смр ти” ко ја лу-
та уда ље ним пре де ли ма Сун че ве по-
ро ди це, по вре ме но из ба цу ју ћи, као 
из праћ ке, опа сне ко ме те ка Зе мљи. 
По је ди ни на уч ни ци су мал те не при-
зи ва ли Не ме зу у сво је ту ма че ње очи-
глед не рав но мер но сти у сме њи ва њу 
ве ли ких по мо ра у про шло сти на ше 
пла не те.

Уко ли ко та ква кре сни ца, за и ста, кр-
ста ри ко смо сом – ка ко се прет по ста-
вља ло – она у пра вил ним раз ма ци ма 
ус та ла са ре па ти це у да ле ком Ор то-
вом обла ку, упу ћу ју ћи их ка на ма.

Нај но ви је ис тра жи ва ње, ме ђу тим, 
по ре кло је сме њи ва ње та квих зби ва-
ња по пред ви ђе ном ре до сле ду, за то 
што се за ми шље ни обра зац за сни вао 
на за ста ре лим ста ти стич ким пред ви-
ђа њи ма. У не ким слу ча је ви ма ис по-
љио је ви дљи ву сла бост.

Зар у људ ској при ро ди ни је да сву да 
око се бе про на ла зи не по сто је ће узор-
ке с не ка квом ме ром уре ђи ва ња?

У про те кле че ти ри и по ми ли јар де 
го ди на Зе мљу су не ште ди ми це за си-

па ли асте ро и ди и ко ме те; је дан од та-
квих уда ра је по чи стио ди но са у ру се 
пре 65 ми ли о на го ди на. За ми сао за 
„зве зду смр ти” по ни кла је, упра во, из 
про у ча ва ња све оп штих ис тре бље ња.

Осам де се тих го ди на про шлог ве-
ка ис тра жи ва чи су уочи ли из ве сно 
за ко но мер но по на вља ње у уни шта-
ва њи ма, ука зу ју ћи да су се она по ја-
вљи ва ла сва ких 26 ми ли о на го ди на 
у про те клих 250 ми ли о на. Шта би то 
мо гло да их иза зо ве?

Зве зда-пра ти ља на шег Сун ца, ко ја 
у ре дов ним раз до бљи ма про ла зи по-
крај Ор то вог обла ка, ле де ног скла ди-
шта ко ме та што об ујм љу је Сун че ву 
по ро ди цу. Из у ча ва ње не ких уду бље-
ња на Зе мљи пот кре пи ла су прет-
по став ку, на шав ши до ка зе у рав но-
мер ним од сту па њи ма у ре до сле ду 
не бе ских по го да ка.

А то се, от при ли ке, од и гра ва ло на 
сва ких 13 до 50 ми ли о на го ди на.

Нај све жи је на ла зи то ме про тив ре-
че, утвр див ши да је Не ме за – као и 
пла не та зла Ни бу ру (или де се та), за 
ко ју су из ве сни из ми шља чи за ве ре 

сми сли ли да ће се сле де ће го ди не су-
да ри ти са Зе мљом, ве ро ват но мит.

От ку да бу ји ца ова квих пред ска за ња?
У оп ти ца ју су два ту ма че ња. С јед не 

стра не, ома њи кра те ри се бр же под-
ло ка ју, а слич на суд би на за де си ста-
ри је ко ји су ду же из ло же ни при род-
ним ћу ди ма на на шој пла не ти. За то 
је лак ше про на ћи мла ђе и ве ће, не го 
ста ри је и ма ње.

С дру ге стра не, ра сту ћа сто па стро-
по шта ва ња мо гла би да бу де ве ро до-
стој на, слич но се де ша ва ло на Ме се-
цу ко ји ни је под ло жан ге о ло шким 
ме на ма као на ша пла не та.

На кра ју кра је ва, из про у ча ва ња 
уду бље ња не про ис хо ди до каз за Не-
ме зу. Али пре о ста је го лиц љи во пи та-
ње: да ли су та кви уда ри уче ста ли или 
ни су у ми ну лих 250 ми ли о на го ди на?

И да ље ни је ис кљу че но да Сун це 
има пра ти љу, ве ро ват но цр ве ног или 
бра он па туљ ка, ко ја лу та ко смич ким 
про стран ством ве о ма да ле ко од нас. 
Али су ма ли из гле ди да она иза зо ве 
то ли ки не ред на на шој пла не ти.
 Сте фан ву ка шин
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Ле те ћа зу ја ли ца
За бес пи лот не ле те ли це вла-
да ве ли ко за ни ма ње, че му 
ни су одо ле ли ни Ја пан ци. 
Не дав но је ми ни стар ство 
од бра не по ка за ло пре те чу 
сво је сфер не зу ја ли це.

Ле те ли ца уз ле ће вер ти кал-
но, мо же да леб ди у ме сту као хе ли-
коп тер и да ле ти као ави он, а уко ли ко 

је гур не те или на ле ти на пре пре ку са ма се 
по но во ста би ли зу је. По кре ће је про-

пе лер, али је опре мље на и 
кри ли ма, што јој омо гу-

ћа ва да ле ти бр зи ном 
од 65 ки ло ме та ра на 
сат. Мо же се на пра-
ви ти за све га 1.400 

до ла ра ко ри шће-
њем де ло ва до ступ них 

у про дав ни ца ма и ле те ти 

Међу јавом (сном)
дуж зи да, чак и сле те ти и от ко тр-
ља ти се до од ре ди шта.

Зе мља де бља 
у стру ку
Као што се љу ди де бља ју у стру ку го-
ми ла ју ћи ки ло гра ме, та ко се и на ша пла-
не та укруп ња ва. Нај но ви ји са те лит ски по-
да ци по ка зу ју да је то пље ње лед ни ка чи ни 

де бљом на по лу та ру. По ве ћа но ис-
пуп че ње по сле ди ца је ота па ња ле де-
них на сла га на Грен лан ду и Ан тарк ти-
ку. Го ди шње то из но си 382 ми ли јар де 

то на ле да.
Зе мља ни ка да ни је би ла са вр ше но 

окру гла, пре вас ход но због обр та ња око 
сво је осе. Оту да се во да ви ше на го ми ла на 
еква то ру не го на по ло ви ма.

За јед ну де це ни ју то је два до стиг не је дан 
сан ти ме тар.

ЦЕО ИН ТЕР НЕТ ЈЕД НА ЈА ГО ДА – Ка да 
се на елек трон ски чи тач, по пут „кин дла”, учи та ју 
хи ља де књи га, по ста је ли он те жи? „У прин ци пу, од го вор 
је по твр дан”, ка же Џон Д. Ку би ја то вич, про фе сор ра чу нар ски на у ка 
на Уни вер зи те ту бер кли (САД). Свет је по сле те из ја ве остао у чу ду. 
От кри ће да учи та ва ње (dow nlo ad) елек трон ске књи ге по ве ћа ва те-
жи ну уре ђа ја, за и ста, је сте шо кант но.

По ме ну ти углед ни про фе сор је ре као да је та те жи на та ко ма ла и 
да се ме ри ато гра ми ма или 0,000000000000000001 гра ма. И она 
се не мо же де ло твор но из ме ри ти, чак нај о се тљи ви је мер не ска ле 
има ју ре зо лу ци ју до 0,000000001 гра ма (10-9 гра ма).

До да ва ње по да та ка се, ме ђу тим, огле да у за ро бље ним елек тро ни-
ма ко ји „има ју ви шу енер ги ју од оних не за ро бље них”. Ма да је укуп на 
ко ли чи на по да та ка у елек трон ској књи зи то ли ко си ћу шна да по ста-
је го то во не ва жна јер ју је не мо гу ће из ме ри ти, ре зул та ти се по ка зу ју 
сми сле ним ка да се ме ри ве ћи скуп. Дру гим ре чи ма, ра чу нар ски по-
ка за те љи са чи ње ни су од елек тро на, а елек тро ни има ју ма су, па је то 
био до во љан раз лог да се по ку ша из ме ри ти те жи на ин тер не та. У том 
ду ху, по ста вља се пи та ње ко ли ко те же све ин фор ма ци је об ја вље не 
на свет ској ра чу нар ској мре жи? Од го вор: те же као јед на ја го да!

МА ТЕ РИ ЈАЛ ОД вА ЗДУ ХА – Аме рич ки ис тра жи ва чи осми-
сли ли су ма те ри јал од ме та ла, за ко ји твр де да је нај лак ши на све ту. 
Лак ши од сти ро по ра, аеро ге ла, чак и од угље нич них на но цев чи ца.

Ма ла те жи на је по сле ди ца је из у зет но ма ле гу сти-
не: све га 0,9 ми ли гра ма по куб ном сан ти ме тру (аеро гел 

1,1, а угље нич не на но цев чи це 1,3). Сти ро пор је, не ће те ве ро ва ти, 
го то во сто пу та те жи.

Устрој ство чи не шу пље цев чи це са зи до ви ма де бе лим 100 на но-
ме та ра (сто ми ли о ни ти де ли ћа ми ли ме тра), рас по ре ђе них у ми кро-
ре шет ку. Ис по ста вља се да је то 99,99 од сто пра зан про стор, што ће 

ре ћи ва здух. Али је из у зет но 
жи лав и до бро упи ја удар це. 
Уко ли ко се сти сне до по ло ви-
не де бљи не, по сле от пу шта-
ња по но во се вра ћа у пр во-
бит ни об лик.

У ча со пи су „Са јенс” об ја-
вље но је да је на пра вљен та ко 
што је ул тра љу би ча стим све-
тлом осве тља ван ре зер во ар 
са смо лом да би се уоб ли чи-
ла по ли мер на влак на ко ја су 
по том по ре ђа на у ре шет ка сти 
склоп и пре кри ве на ни клом. 
Смо ла је за тим рас тво ре на и 
та ко је до би је на шу пља ма три-
ца на ба зи ни кла, истог об ли-
ка као по чет на ре шет ка.

Тех но ло ги ја је осми шље на за по тре бе вој не аген ци је за на пред-
не ис тра жи вач ке про јек те (DAR PA) да би се ко ри сти ла за ба те риј ске 
елек тро де, ка та ли за тор ске ослон це, изо ла ци ју и при гу ши ва ње зву-
ка, ви бра ци ја и уда ра.

вРА НЕ И СИМ бО ЛИ – вра не раз ли ку ју озна ке, ако ни сте зна-
ли. И то оне ко је озна ча ва ју раз ли чи те ко ли чи не. У нај но ви јем ја пан-
ском про у ча ва њу по сма тра но је по на ша ње осам пти ца из џун гле. 
Од ра ни је је по зна то да су вра не ве о ма 
па мет не. Основ на за ми сао би ла је да 
се уста но ви је су ли по ме ну те пер на ти-
це, ве ће и с ду жим кљу ном од аме рич-
ких, у ста њу да од ре де у ко јем је од два 
не про зир на кон теј не ра са кри ве на хра-
на, рав на ју ћи се по то ме шта је спо ља 
на пи са но.

У јед ном са ис пи са ним бро јем пет 
би ла је хра на, у дру гом на ко јем је на-
пи сан број два ни је. Ка да су им по ка за-
ни кон теј не ри са са др жа јем, пти це су у 
70 од сто слу ча је ва по го ди ле пра ви.

У дру гим опи ти ма су про ме ње ни сим бо ли, а вра не су по ве ћа ле по-
сто так успе шно сти на 70 до 90 по сто! Укуп но је спро ве де но 20 ра-
зно вр сних екс пе ри ме на та.

ПАМ ћЕ ЊЕ СЕ ГУ бИ НА вРА ТИ МА – Да ли сте се ика-
да за пи та ли за што не што за бо ра ви те чим пре ко ра чи те праг 
дру ге про сто ри је? На уч ни ци су уста но ви ли, не бри ни те. То се 
до га ђа за то што се наш мо зак осве жа ва и учи та ва но ве по дат-
ке. Про ве ра ко ју су спро ве ли на сту ден ти ма по ка за ла је да је 
су шти на у то ме да се ме сто у крат ко роч ном пам ће њу на ко јем 
је би ла јед на ин фор ма ци ја од мах по пу ни дру гом. 

У то ку ис тра жи ва ња су ви со ко школ це по де ли ли у две гру пе: 
јед ни су про ла зи ли кроз вра та у вир ту ел ном про сто ру, а дру-
ги у ствар ном про сто ру. Ис хо ди су би ли под јед на ки. Ни је бит-
но у ко јем се про сто ру кре ће те, ваш ће мо зак по че ти ауто мат-
ски да се пу ни но вим ин фор ма ци ја ма и осве жа ва чим до ђе на 
но во ме сто. А то мо же до ве сти до ста ња у ко јем крат ко трај но 
за бо ра ви мо оно што смо прет ход но пла ни ра ли и по шта смо 
кре ну ли. Да кле, про ла зак кроз вра та мо же иза зва ти кра так гу-
би так пам ће ња код љу ди!

ИГЛА КО ЈА ИДЕ ГДЕ ТРЕ бА – Сва ке го ди не сто ти не хи-
ља да љу ди до жи вља ва по вре де не ра ва кад хи по дер мич ке игле 
ин јек ци је про дру ду бље не го што је по треб но.  Но ви тип, раз ви-
јен на Хар вар ду, ауто мат ски ста је и не иде да ље уко ли ко се из-
гу би от пор на пу ту кроз тки ва. У шу пљи ни игле на ла зи се фи на, 
тан ка жи ца ко ја је не што ду жа од игле.

Кадa се игла за бо де у ко жу, жи ца се због от по ра тки ва по-
вла чи уна зад и игла на пре ду је све док не до ђе до шу пљи не 
крв ног су да, што јој је циљ. У шу пљи ни не ма от по ра, та ко да 
жи чи ца из ла зи ис пред вр ха игле до зво ља ва ју ћи убри зга ва ње 
ле ка, али не и да ље на пре до ва ње игле. На Хар вар ду се на да ју 
да ће та кве игле би ти у про ме ту 2012. го ди не.  

СЕКСИ „вЕСПА” – Зашто је „веспа” толико секси?
За најновију, названу „кварантасеи” (на италијанском), као 

надахнуће послужио је „пјађо” (MP6) из 1945. године. времена 
су се променила, технологија израде мотора је у минулих 
65 година знатно узнапредовала. Погледате ли данашњи 
изданак, признаћете да је леп и једноставан. Што је могуће 
најједноставнији.

А у погону је много тога новог уведено, превасходно у складу 
са еколошким захтевима испуштања издувних гасова, а један 
од најважнијих је ваздушно хлађење.      •Зоран СавићЗо
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ву, ко ју чи не око 90 по сто во до ни ка, 10 
про це на та хе ли ју ма и око је дан по сто так 
оста лих хе миј ских еле ме на та. Оста ло је 
73 од сто ми сте ри о зне там не енер ги је и 
23 по сто та јан стве не там не ма те ри је.     

Зар не зву чи го то во ме та фи зич ки да 
је на стао та ко ре ћи ни из че га (ex ni hi lo)? 
Сме ли се та кво ту ма че ње сма тра ти ве-
ро до стој ним? Оно што се не ка да сма тра-
ло за „ни шта”, за пот пу но пра зан про стор 
– ва ку ум, да нас има пот пу но друк чи је 
зна че ње. Он има сво ју уну тра шњу енер-
ги ју, ко ја мо же да „по ро ди” че сти цу и 
ан ти че сти цу, а у до ба ње го вог де тињ ства 
би ла је не у по ре ди во ве ћа. Осим то га, по-
је ди не  ко смо ло шке те о ри је пред ви ђа ју 
по сто ја ње мул ти вер зу ма у ко ме  ва се ље-
не стал но на ста ју и не ста ју. На при мер, 
те о ри ја стру на прет по ста вља да се ту 

кре ћу Ди ри хле о ве бра не (од мем бра на) 
раз ли чи тих ди мен зи ја у де ве то ди мен зи-
о нал ном про сто ру, а јед на од њих је и на-
ша тро ди мен зи о нал на ва се ље на. 

Ако се све бр же ши ри, мо же ли му 
се пред ска за ти ко нач на суд би на? Због 
че га за ко ни фи зи ке ис кљу чу ју ика кво 
ко нач но ста ње? Уко ли ко наш уни вер зум 
по сма тра мо као ауто, он да се он ши ри 
под деј ством два узро ка. Си ла гра ви та ци-
је пред ста вља коч ни цу ко ја по ку ша ва да 
га успо ри и за у ста ви, а там на енер ги ја па-
пу чи цу за гас што те жи да га убр за. Ка ква 

ће би ти ње го ва ко нач на суд би на за ви си 
од, за са да, не по зна те при ро де там не 
енер ги је. Ако се она по на ша као ко смо ло-
шка кон стан та ко ју је за ми слио Ајн штајн 
– не ме ња се с вре ме ном, суд би на му је 
ни шта ви ло. Он ће се под ње ним ути ца-
јем раз ду ва ва ти док не по ста не ле де на и 
бес ко нач на пра зни на. Ова кав сце на рио 
астро но ми зо ву „ве ли ко смр за ва ње” или 
„то плот на смрт ва си о не”.

С дру ге стра не, уко ли ко се свој ства 
там не енер ги је ме ња ју с вре ме ном, па се 
са ши ре њем раз ре ђу је и ње на моћ сла би, 
на кра ју ће си ла гра ви та ци је од ре ди ти 
ко нач ни усуд ва се ље не. Ако она пре вла-
да, до ћи ће до „ве ли ког сур ва ва ња”, не ке 
вр сте ин верз ног „ве ли ког пра ска”. 

Ка кве га то „не ча сти ве си ле” на све 
стра не рас тр жу? Хо ће ли, на по слет ку, 

би ти рас то чен на нај си ћу шни је са став-
не де ли ће? До то га би до шло ако там на 
енер ги ја, као уну тра шња енер ги ја ва ку-
у ма, бу де до би ја ла на мо ћи са ши ре њем 
ва се ље не, по што ће оно уве ћа ва ти и сам 
ва ку ум. Та да би она, за и ста, по ста ла „не-
ча сти ва си ла”. Ка ко бу де ја ча ла, по че ла 
би да рас тр же га лак си је, пла не те и, на 
кра ју, ато ме. За два де се так ми ли јар ди го-
ди на пре тво ри ла би уни вер зум у стра хо-
ви то рет ку „су пу еле мен тар них че сти ца”.

Због че га по је ди ни ко смо ло зи и 
астро фи зи ча ри при зи ва ју Ајн штај но ву 

кон стан ту, иако се он сам ње вр ло бр зо 
од ре као? У вре ме ка да је Ал берт Ајн-
штајн ра дио на те о ри ји ре ла тив но сти, 
сма тра ло се да је ва се ље на бес ко нач на 
и рав но мер но ис пу ње на зве зда ма, да је 
од у век по сто ја ла и да се то ком про шлих 
и бу ду ћих еона ни је ме ња ла, ни ти ће се 
ме ња ти. То је из гле да ло здра во ра зум ски 
и он је сма трао да ње но ши ре ње или ску-
пља ње, што про из и ла зи из јед на чи на, 
пред ста вља не до ста так ко ји тре ба укло-
ни ти, па је увео ко смо ло шку кон стан ту 
да је урав но те жи. Ка да је Хабл от крио да 
се га лак си је уда ља ва ју, Ајн штајн је ре као 
да је то би ла ње го ва нај ве ћа за блу да.

Ме ђу тим, 1998. су Сол Пер лму тер, 
бра јан Смит и Адам Рајс от кри ли да на ша 
ва се ље на не са мо што ни је по че ла, под 
деј ством гра ви та ци је, да успо ра ва ши ре-
ње, не го је од пре пет ми ли јар ди го ди на 
по че ла и да га убр за ва, за шта су 2011. до-
би ли Но бе ло ву на гра ду. Да би се опи са ла 
там на енер ги ја ко ја убр за ва уни вер зум, 
члан ко ји је ана ло ган  ко смо ло шкој кон-
стан ти вра ћен је у јед на чи не, али с дру-
гим сми слом. Код Ајн штај на, она је игра-
ла уло гу не ке вр сте енер ги је свој стве не 
про сто ру, ко ја се са ње го вим ши ре њем 
ни је раз ре ђи ва ла. би ла је кон стант на, 
што јој је и да ло име. Са да до да ти члан 
за ви си од при ро де там не енер ги је: да ли 
се она са ши ре њем уни вер зу ма уве ћа ва, 
раз ре ђу је или оста је кон стант на.

За ко јим ће та јан стве ним че сти ца-
ма на уч ни ци по сег ну ти да раз ја сне 
по ре кло ма се, уко ли ко се – ка ко се 
на слу ћу је – из ја ло ви по тра га за Хиг со-
вим бо зо ном? Ге не рал но се сма тра да 
је ма са осо би на ко ја при па да есен ци јал-
ној при ро ди че сти ца, али те о ри ја пре 
су ге ри ше да је то се кун дар но свој ство 
ко је про из ла зи из њи хо ве ин тер ак ци је 
с ва ку у мом. Он ни је пот пу но пра зан не-
го са др жи Хиг со во по ље ко је им, по пут 
ви ско зне сре ди не, успо ра ва кре та ње, 
од но сно при вид но им да је ма су. Али ова 
те о риј ска прет по став ка тра жи по сто ја ње 
јед не но ве че сти це но си о ца овог по ља, 
Хиг со вог бо зо на, ко ја тек тре ба да до би-
је екс пе ри мен тал ну по твр ду. То је не до-
ста ју ћи де лић фун да мен тал не те о ри је 
ма те ри је „Стан дард ни мо дел”. ве ли ки 
су да рач ће нам сва ка ко по ну ди ти не што 
но во. Или Хиг сов бо зон или не ке дру ге 
но ве ег зо тич не че сти це, мо жда но си о це 
до са да не по зна тих ин тер ак ци ја, од но-
сно но ве фи зич ке фе но ме не.  

Ка ко об ја сни ти са мо „ср це та ме” све-
ко ли ког ко смо са – не у хва тљи ву там ну 
ма те ри ју и не до ку чи ву там ну енер ги ју? 

Преч ник оп сер ва бил ног де ла је око 46 ми ли јар ди го ди на, Ко нач на суд би на за ви си од при ро де там не енер ги је ,
Н
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СТАНКО СТОЈИљКОвИћ

За што ко смос, уоп ште, по сто ји? Пи-
та ње ко је су љу ди од вај ка да по ста вља ли 
и ко је је још у до ме ну ре ли ги је и фи ло зо-
фи је је сте да ли је по сто ја ње уни вер зу ма 
по тре ба, слу чај ност или свр ха. ве ли ки 
ен гле ски фи ло зоф Карл По пер за кљу чио 
је да се не што мо же сма тра ти на уч ним 
ако по сто ји на чин да се до ка же да то 
ни је исти на, што ов де још ни је слу чај. 
Ако би из не ке на уч но за сно ва не те о ри-
је про ис те кла нео п ход ност по сто ја ња 
уни вер зу ма или ире ле вант ност по тре бе 
за њим, овај про блем би до био пот пу но 
дру га чи ји зна чај.

На ше са да шње те о ри је мо гу да се при-
бли же по чет ку до та ко зва ног План ко-
вог вре ме на (10-43 или 10 на ми нус 43 се-
кун де). Ако бу де раз ра ђе на не ка ко ја ће 
омо гу ћи ти про дор у овај ин тер вал, то ће 
нас при бли жи ти од го во ру на пи та ње – 
за што по сто ји ко смос? А ве ро ват но ће 
нам до зво ли ти и да за ви ри мо у уну тра-
шњост „цр не ру пе”.

Шта се по у зда но зна, а шта је и да ље 
из ван до се га на шег са зна ња? Ајн штај-
но ва те о ри ја ре ла тив но сти омо гу ћи ла 
је пот пу но но ви при ступ ко смо ло ги ји 
и уни вер зум као це ли на по стао је пред-
мет на у ке. На осно ву Ајн штај но вих јед-
на чи на, Алек сан дар Фрид ман је 1922. 
по ка зао да ко смос мо ра да се ши ри и да 
ће, за ви сно од сред ње ма се у ње му, то 
ши ре ње да се на ста ви бес ко нач но или 
ће он по че ти да се са жи ма ка по чет ку. 
Едвин Хабл је 1929, по сма тра ју ћи уда-
ље не га лак си је, по твр дио да се на ла зи мо 
усред ве ли ке екс пло зи је и да се га лак си-

је што су да ље све бр же уда ља ва ју од нас. 
Мно ги ни су при хва та ли да се уни вер зум 
ши ри. Под сме шљи во го во ре ћи о та квом 
мо де лу, ве ли ки астро ном Фред Хојл је 
упи тао: Зар је све ово по ста ло као је дан 
„ве ли ки пра сак”, што је при хва ће но као 
име за пра по че так.

Че тр де се тих го ди на про шлог ве ка 
Џорџ Га мов је, ана ли зи ра ју ћи мо дел, за-
кљу чио да хе миј ски са став уни вер зу ма, 
у ко ме се на ла зи око 90 од сто во до ни-
ка, не мо гу да обез бе де са да шњи тер мо-
ну кле ар ни про це си у зве зда ним уну-
тра шњо сти ма и да је то по твр да да су 
тем пе ра ту ра и гу сти на ва се ље не у до ба 
ства ра ња хе миј ских еле ме на та, за вре ме 
та ко зва не при мор ди јал не ну кле о син те-
зе, би ли та кви да су бр зи и број ни фо то-
ни раз би ја ли те жа је згра бр же не го што 
су се она ства ра ла, а ка да се тај пе ри од 
за вр шио во до ник је остао до ми нан тан 
хе миј ски еле мент. Га мов је, та ко ђе, пред-
ви део да во до ник у ва си о ни ко ја се хла-
ди, ка да тем пе ра ту ра опад не до тач ке 
ње го ве не у тра ли за ци је, тре ба да пре ђе 
из јо ни зо ва ног у не у трал но ста ње. У том 
тре нут ку ме ња ју се усло ви про сти ра ња 
све тло сти и уни вер зум ко ји је био не-
про ви дан по ста је про ви дан. По што се то 
то де ша ва уз огром но осло ба ђа ње енер-
ги је, си ну ла би пр ва све тлост чи ји тра го-
ви тре ба да по сто је и да нас. Он је за кљу-
чио да, ако је те о ри ја „ве ли ког пра ска” 
ис прав на, из свих пра ва ца тре ба да до-
ла зи по за дин ско зра че ње чи ју је тем пе-
ра ту ру про це нио на не ко ли ко Кел ви на. 
Ти ме је Џорџ Га мов, у по пе ров ском сми-
слу, дао мо гућ ност да се до ка же да је те-
о ри ја ла жна, ако та кво зра че ње не по-
сто ји. От кри ли су га Ар но Пен зи јас и 
Ро берт вил сон 1965. го ди не, за шта су 

до би ли Но бе ло ву на гра ду 1974.
Упр кос огром ном на прет ку астро-

но ми је, по сто је ми сте ри је уни вер зу ма  
из ван до ме та на уч ног са зна ња. Осим 
раз ло га за ње го во по сто ја ње, за са да не-
пре ла зну гра ни цу пред ста вља и та ко-
зва ни План ков пе ри од од са мог по чет ка 
вре ме на ко је се ис ка зу је са до 10-43 се-
кун де, у ко ме на у ка тап ка у та ми.

Опи ши те нам, у крат ким цр та ма, 
ка ко он из гле да: ко ли ки је, од че га се 
са сто ји, до кле до се же? Ка да го во ри мо 
о раз ме ра ма, тре ба на гла си ти да је реч 
о оном оп сер ва бил ном. Нај ве ћи те ле-
ско пи омо гу ћу ју астро но ми ма да ви де 
га лак си је ко је су 10 до 13 ми ли јар ди 
све тло сних го ди на уда ље не. Али по-
што се за 13,7 ми ли јар ди го ди на сво га 
по сто ја ња ко смос ши рио, преч ник оп-
сер ва бил ног де ла ни је 2 х 13,7 не го око 
46 ми ли јар ди го ди на. Ту гра ни цу астро-
но ми зо ву че стич ни хо ри зонт. Иза ње га 
ко смич ка ин фла ци ја је мо гла да се до го-
ди на мно гим ме сти ма ства ра ју ћи на ма 
не до ступ не но ве ва се ље не.

Алан Гут и Ан дреј Лин де су 1981. раз-
ра ди ли сце на рио ова квог ме ха ни зма, 
ко ји да нас ве ћи на ко смо ло га сма тра нај-
ве ро ват ни јим. Пре ма ње му, наш ве о ма 
ма ли и гу сти уни вер зум је 10-35 се кун-
ди по сле по чет ка ушао у фа зу екс по нен-
ци јал не ин фла ци је, ка да се за си ћу шни 
де лић се кун де раз ду вао до раз ме ра не у-
по ре ди во ве ћих од оп сер ва бил не ва се-
ље не. Та ко је она по ста ла пот пу но рав на 
и, упр кос све моћ ни јим ин стру мен ти ма, 
ни ка кав знак ње не за кри вље но сти ни је 
до да нас при ме ћен.

Ми да нас по зна је мо са мо че ти ри од-
сто ма те ри је у уни вер зу му, ону ви дљи-

НЕПРОЗИРНИ
ПРАПОЧЕТАК

„Наше садашње теорије могу да се приближе почетку до такозваног 
Планковог времена (10-43 или 10 на минус 43 секунде). Ако буде разрађена нека 

која ће омогућити продор у овај интервал, то ће нас приближити одговору 
на питање – зашто постоји космос? А вероватно ће нам дозволити 

и да завиримо у унутрашњост „црне рупе”, наглашава проф. др Милан Димитријевић, 
наш водећи астрофизичар. Хоће ли космос скончати у „великом смрзавању” 

или у „великом сурвавању”

Милан Димитријевић
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Там на ма те ри ја мо же би ти са ста вље-
на од ни за не по зна тих че сти ца, ко је 
мо жда ин тер ре а гу ју но вим си ла ма и 
пред ста вља ју чи тав но ви уни вер зум ис-
пре пле тан с на шим. Ме ђу глав ним кан-
ди да ти ма су хи по те тич ке те шке че сти це 
вИМП, што је скра ће ни ца од ен гле ског 
на зи ва „сла бо ин те ре а гу ју ће ма сив не че-
сти це”. Не ви дљи ве су и не ма ју прак тич-
но ни ка кав ути цај на обич не че сти це. 
Има и дру гих кан ди да та – не у тра ли но, 
ста бил на че сти ца чи ја је ма са ви ше сто-
ти на пу та ве ћа од про то но ве или ла ка 
че сти ца на зва на ак си он.

И за там ну енер ги ју, осим енер ги је ва-
ку у ма, по сто је и дру ги ег зо тич ни кан-
ди да ти. Ме ђу њи ма су че сти це у об ли ку 
стру на, ко је пред ви ђа ова те о ри ја.  

Из ко јих се по бу да из бе га ва, чак 
уна пред осу ђу је, сва ки по ку шај про ми-
шља ња зби ва ња ко ја су прет хо ди ла 
„ве ли ком пра ску”? Осу де се од но се 
са мо на не на уч не при сту пе. „ве ли ки 
пра сак” је са мо по че так фа зе ши ре ња 
на шег уни вер зу ма, а не и на ста нак вре-
ме на. Ко смо ло зи да нас по ку ша ва ју да 
за ви ре у до ба пре „ве ли ког пра ска” и 
по ку ша ва ју да осми сле где би се мо гли 
на ћи ње го ви тра го ви. По зна ти ма те ма-
ти ча ри Ро џер Пен ро уз и ва хе Гур за дјан 
об ја ви ли су 2010. чла нак у ко ме твр де да 
су у по да ци ма о по за дин ском зра че њу 
са са те ли та вМАП про на шли кон цен-
трич не кру го ве ко је су ин тер пре ти ра ли 
као по сле ди цу гра ви та ци о них та ла са из 
пе ри о да пре „ве ли ког пра ска”, на ста лих 
фу зи јом ги гант ских „цр них ру па”. Рад 
је под врг нут кри ти ци и сум ња ма, али је 
по бу дио па жњу. И ако се по ка же да су 
им за кључ ци по гре шни, ука за ли су пут 
ка ко се мо гу у не пра вил но сти ма по за-
дин ског зра че ња тра жи ти ожиљ ци про-
ху ја лих еона.

Тр ка да се „про ви ри” иза „ве ли-
ког пра ска” је по че ла. За то се с не стр-
пље њем че ка ју и раз ма тра ју по да ци са 
европ ског са те ли та Планк, лан си ра ног 
2009. и но вих ко смич ких ми си ја, чи ји су 
до би је ни по да ци све ве ће пре ци зно сти 
и, мо жда, мо гу да омо гу ће по глед иза 
„ве ли ког пра ска”.

По не ко се, с вре ме на на вре ме, осме-
ли да уче ње Ал бер та Ајн штај на до ве де 
под сум њу. ве ру је те ли да је мо гу ћа 
бр зи на кре та ња ве ћа од бр зи не све тло-
сти? Да рио Аути је ро са са рад ни ци ма 
ухва тио је ин фла гран ти 23. сеп тем бра 
2011. не у трин ко ја се кре ћу бр же од до-
зво ље не све тло сне бр зи не, што је екс цес 
не мо гућ пре ма све пре ци зни је про ве-

ра ва ној Ајн штај но вој те о ри ји ре ла тив-
но сти. Нај ве ро ват ни је је да ће се пре 
или ка сни је уста но ви ти да је у пи та њу 
не ка гре шка. По го то во што је је дан од 
ота ца не у трин ске астро но ми је, Ко ши ба, 
ухва тио не у трин исто вре ме но с фо то-
ни ма ко ји су об ја ви ли по ја ву су пер но ве 
1987А, што зна чи да су се кре та ли бр зи-
ном ко ју је до зво лио Ајн штајн. Шта ако 
је ре зул тат та чан?

Не у три ни ко ја су пре ко ра чи ли бр зи-
ну има ју мно го ве ћу енер ги ју. То мо же 
да бу де про зор ка но вом про до ру у фи зи-
ци ви со ких енер ги ја, ко рак бли же је дин-

стве ној те о ри ји све га. Они ко ји се ба ве 
стру на ма сма тра ју да овај ре зул тат, ако је 
та чан, мо же да бу де до каз по сто ја ња ви-
ше ди мен зи ја. На и ме, прет по ста вља ју 
да по сто ји и че твр ти тип не у три на ко ји 
мо же да про ђе у не ку дру гу ди мен зи ју и 
стиг не пре чи цом, што би на ма из гле да ло 
као да је пре ко ра чио све тло сну бр зи ну.

Да рио Аути је ро је пред ло жио ка ко да 
астро но ми по твр де или опо врг ну овај 
ре зул тат. Екс пло зи је с нај ви ше енер ги-
је у уни вер зу му је су га ма бле ско ви, ко-
ји ма се у на шој гру пи за астро фи зич ку 
спек тро ско пи ју ба ве Лу ка Ч. По по вић 
и Са ша Си мић. Та енер ги ја је мно го ве-
ћа не го код не у три на-пре кр ши те ља и 
ако би се кре та ли бр зи ном ма кар ма ло 
ве ћом од све тло сне, из уда ље них га лак-
си ја би сти за ли хи ља да ма го ди на пре га-
ма бле ска. Ако се де тек ту ју исто вре ме-
но, у Аути је ро вом екс пе ри мен ту по сто ји 
озби љан про блем.

Да кле, за на уч ни ке бр зи на ве ћа од све-
тло сне ни је пи та ње ве ро ва ња, не го екс-
пе ри мен та, те о риј ског раз ма тра ња и 
мо де ли ра ња. Се ти те се та хи о на, хи по те-
тич ких че сти ца бр жих од све тло сти.

С ка квом сли ком ствар но сти ће се 
чо век су о чи ти ка да се бу де за ви ри ло 
у пре о ста ле ди мен зи је? Дру ге ди мен-
зи је пред ви ђа те о ри ја стру на, пре ма 
ко јој по сто је де вет про стор них и јед на 
вре мен ска ди мен зи ја, а да би се укло ни-
ли од ре ђе ни про бле ми до да та је и је да-
на е ста. Пре ма овој те о ри ји, су ба том ске 

че сти це као што су елек тро ни и про то-
ни је су отво ре не стру не па не мо гу да 
на пу сте на шу ва се ље ну. Са мо не ке хи-
по те тич ке че сти це то мо гу. На при мер 
гра ви тон, но си лац или по сред ник си ле 
гра ви та ци је. За ин стру мен те ко је ко-
ри сти мо, на пра вље не од че сти ца ко је 
су ве за не за на ше три ди мен зи је, дру ге 
су не ви дљи ве. За са да мо же мо са мо да 
ма шта мо да ли ће их јед но га да на ин-
стру мен ти до сег ну ти по мо ћу гра ви то на 
или не ких дру гих ег зо тич них че сти ца и 
омо гу ћи ти нам јед ну пот пу но но ву сли-
ку ствар но сти.  

Да ли је ко смос за по чео с че ти ри или 
с ви ше ди мен зи ја? Сва ка ко то за ви си од 
те о ри је, шта узи ма мо за по че так и да ли 
ми сли мо на мул ти вер зум, оп сер ва бил-
ни уни вер зум или на шу бра ну у те о ри ји 
стру на. До дат ни про блем је сте то што 
нам те о ри је до се жу са мо до План ко вог 

Тр ка да се „про ви ри” иза „ве ли ког пра ска” већ је по че ла, Ми по сто ји мо за то што је уни вер зум та кав ка кав је сте ,
вре ме на, а ко ли ко је ди мен зи ја би ло у 
ње му из ван је на ших мо гућ но сти.

За ни мљи во је да по сто је прет по став-
ке да су у са мом по чет ку би ле са мо две 
про стор не ди мен зи је. Али нај леп ше је 
што су два на уч ни ка пред ло жи ла ме тод 
ка ко да се то те сти ра и да је је дан од њих 
Де јан Стој ко вић, са Уни вер зи те та у ба-
фа лу, а дру ги Јо нас Му реј ка из Лос Ан-
ђе ле са. Они су по ка за ли да би се, ако су 
у нај ра ни јем по чет ку би ле са мо две про-
стор не ди мен зи је, по ја ви ли при мор ди-
јал ни гра ви та ци о ни та ла си ко ји би за-
тим не ста ли, али би оста ви ли тра го ве. 

Да ли је у нај ра ни јем де тињ ству ва се ље-
на има ла три, че ти ри или је да на ест ди-
мен зи ја, ка ко ка же те о ри ја стру на, за са-
да је отво ре но пи та ње.  

Ко ли ко да ле ко се ми са о ним пу тем 
сти же у ко смич ку бу дућ ност? Нај бо ље 
мо гућ но сти за ми са о но пу те ше стви је 
у што да љу ко смич ку бу дућ ност пру жа 
мо дел у ко ме се ва се ље на бес ко нач но 
ши ри. Фред Адамс, ко ји ме ђу пре-
ци ма има и Ср ба, и Гре го ри Ла флин, 
раз ра ди ли су 1997. го ди не бу дућ ност 
ова квог уни вер зу ма до фан та стич них 
10100 го ди на и то опи са ли у сво јој књи-
зи. Л. Кра ус и Р. Ше рер су 2007. и 2008. 
оти шли да ље: пре до чи ли су шта ће се 
зби ва ти у ва се ље ни, за ви сно од то га да 
ли ће се про то ни рас па сти или оста ти 
ста бил ни. У пр вом слу ча ју ишли су до 
10793 го ди на ка да ће се рас па сти по-
след њи по зи тро ни ју ми и оста ти са мо 

стра хо ви то рет ки фо то ни. Ако су про-
то ни ста бил ни, ево лу ци ја уни вер зу ма 
до, ка ко пи шу „кра ја ко смо ло ги је и 
по врат ка ста тич ког уни вер зу ма”, тра-
ја ће до 1056 го ди на. Та да ће пра зним 
ко смо сом лу та ти са мо по не ка че сти ца 
гво зде не пра ши не, не у ни шти ви оста-
так све та ко ји смо по зна ва ли.

По сто ји ли и нај ма ња на да за оп ста-
нак жи во та у ко нач ној све о бу хват ној 
пу сто ши ко смич ког „мрач ног до ба”? 
На де се ни ка да не тре ба од ре ћи. Пу стош 
„мрач ног до ба” да је шан се ко јих не ма у 

сце на ри ју „ве ли ког сур ва ва ња” или „ве-
ли ког рас тр за ња”. По гле дај те ко ли ко је 
чо ве чан ство на пре до ва ло за вре ме за не-
мар љи во у ко смич ким раз ме ра ма. Пред 
ра зу мом су еони да се при пре ми за та кве 
усло ве. Уко ли ко успе да у без гра нич ној 
пу сто ши ство ри се би не ки ма ли рај, опа-
сно сти за из не над но уни ште ње, као што 
су га ма бле ско ви или екс пло зи ја бли ске 
су пер но ве, не ста ће.

За што ко смос има, упра во, та кве од-
ли ке ко је су до ве ле до по ја ве жи во та? 
За и ста, мно ге кон стан те у на шем уни-
вер зу му на из глед су та ко по де ше не да 
нас, ако би се са мо ма ло раз ли ко ва ле, 
не би би ло. Још Џорџ Га мов је по ка зао 
да, ако би бр зи на све тло сти би ла ве ћа, 
зве зде би бр же тро ши ле сво ју енер ги-
ју и кра ће тра ја ле. Узме мо ли у об зир 
да је на шем Сун цу тре ба ло го то во пет 
ми ли јар ди го ди на да се у ње го вом си сте-

му раз ви је ра зум, ја сно је да код зве зда 
знат но кра ћег жи во та нас не би би ло. 
Уко ли ко би, пак, бр зи на све тло сти би ла 
ма ња, сви про це си у њи ма те кли би спо-
ри је, па не би екс пло ди ра ле као но ве и 
су пер но ве и та ко ра се ја ва ле по ко смо су 
жи во твор не хе миј ске еле мен те на ста ле 
у тер мо ну кле ар ним ре ак ци ја ма у њи хо-
вим не дри ма, као што су кал ци јум, фос-
фор и угље ник у на шим те ли ма – и нас, 
та ко ђе, не би би ло.

И дру ге основ не фи зич ке кон стан те 
и ре ла тив не ја чи не че ти ри основ не си-
ле та ко су фи но по де ше не да би и са свим 
ма ле про ме не има ле ве ли ки ути цај на 
струк ту ру и хе ми ју уни вер зу ма и мо гућ-
но сти на шег на стан ка и оп стан ка. Не ки 
се пи та ју да ли је то слу чај но. Сма тра ју 
да је све уде ше но да би смо ми на ста ли, и 
то на зи ва ју ан тро пич ки прин цип.

Али ми по сто ји мо за то што је уни вер-
зум та кав ка кав је сте, ина че би ту би ли 
или не ки дру ги или би он био без жи во-
та. Ако же ли мо да из бег не мо за кључ ке 
као што су да је бог ство рио уни вер зум 
ра ди нас или да је ре а ли зо ва на не ве-
ро ват но ма ла ве ро ват но ћа, ра зум но је 
прет по ста ви ти да су коц ки це ба ца не ви-
ше пу та.

Да ли је наш ко смос са мо ма ло остр во 
у ги гант ском мул ти вер зу му, бес ко нач-
но про стра ном и ра зно вр сном? Пи та ње 
о мно гим све то ви ма, по ста вља но још од 
Анак си ман де ра, да нас се по ста вља на 
но ви, на уч ни на чин и у ко пер ни кан ском 
сти лу ре ла ти ви зу је наш по ло жај и уло гу 
у мул ти вер зу му, сво де ћи це лу на шу ва-
се ље ну на бе зна чај ни ме ху рић у бес крај-
ној ко смич кој пе ни, у ко јем се, за раз-
ли ку од дру гих, по ја ви ла упра во она од 
без број ком би на ци ја усло ва ко ја је омо-
гу ћи ла наш по ста нак.

Хо ће ли јед ног да на до вољ но на пред-
на ци ви ли за ци ја би ти у ста њу да на-
пра ви но ви ко смос? Ле ген да со вјет ске 
астро но ми је Ни ко лај Кар да шов, са да ди-
рек тор Ин сти ту та за ра дио-астро но ми ју 
у Под мо ско вљу, у свом чу ве ном ра ду 
из не том на на уч ном кон гре су о ван зе-
маљ ским ци ви ли за ци ја ма, по де лио их је 
на три ти па. Тип 1 кон тро ли ше енер ги ју 
пла не те, тип 2 екс пло а ти ше енер ги ју 
сво га сун ца, ис тра жио је пла не тар ни 
си стем и осни ва ко ло ни је на пла не та ма 
око су сед них зве зда. Тип 3 кон тро ли ше 
чи та ву га лак си ју и упра вља про стор но-
вре мен ским кон ти ну у мом. Хо ће ли би ти 
по тре бе да се уве де и ци ви ли за ци ја ти па 
4, ко ја кон тро ли ше уни вер зум и у ста њу 
је да на пра ви но ви, за са да је ствар на уч-
не фан та сти ке.     •

►

Телескоп 
„Хабл”
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У свим вре ме ни ма, од пра и сто ри је до 
да нас, ми рис ни ко га ни је оста вљао рав-
но ду шним, а ње го ве осо би не из у ча ва-
ли су вра че ви, ша ма ни, ал хе ми ча ри и 
тр гов ци. У да на шње вре ме, њи ме се не-
сма ње ним ин те ре со ва њем ба ве ин ду-
стриј ски и ме ди цин ски пси хо ло зи, фи-
зи о ло зи, елек тро фи зи о ло зи, не у ро ло зи 
и мно штво дру гих „оло га”.

Ми рис и ње го во чу ло пр ви су ис пре че-
ни из ме ђу при ро де и чо ве ка и, за раз ли-
ку од то на и сли ке ко ји се ла ко опи су ју 
ре чи ма, за ми рис су по треб не ме та фо ре. 
Од чу ла ко је га ре ги стру је, но са, ми рис 
се до мо зга спро во ди пр вим од два на ест 
па ри мо жда них жи ва ца.

Нос љу ди ни кад ни је био у пр вом пла-
ну на уч них ис тра жи ва ња и, у не ку ру ку, 
био је по ти снут у ко рист „зна чај ни јих 
чу ла”, као што су вид и слух. У су шти-
ни, то је по сле ди ца пред ра су де по ко јој 
ми ри сни сти му лу си на љу де има ју ма ли 
ути цај, у сва ком слу ча ју ни из бли за она-
кав ка кав има ју на дру ге си са ре. Карл 
Се ган је био у за блу ди твр де ћи да ми рис 
игра ма лу уло гу у на шем сва ко днев ном 
жи во ту, али са свим је си гур но да би дру-
га чи је ми слио да је до жи вео аго ни ју гу-
бит ка спо соб но сти ми ри са ња због по-
вре де или не ког дру гог раз ло га.

Ква ли тет ми ри са не мо же се при ка за-
ти сли ком и ре чи ма, та ко да је то је дан 

од раз ло га што сви зна мо за Рем бран та 
и Мо цар та, док би се рет ко ко мо гао се-
ти ти не ког од слав них пар фе ми ста, по-
пут  Ма у ри ци ју са Фран ги па ни ја, ко ји је 
са сво јим след бе ни ци ма и те ка ко ути-
цао на спе ци фич ност на ше ци ви ли за-
ци је.

У слу ча је ви ма гу бит ка не ког од чу ла 
по ка зу је се чуд на си ту а ци ја у свим је зи-
ци ма све та: глу во ћа је кад не ко не чу је, 
сле пи ло је кад се не рас по зна ју објек ти 
на све тло сти да на, а кад не ко не осе-
ћа ми ри се – ко ја је реч за та ко не што? 
Осим у ла тин ском (ano smio), не ма ре чи 
за та кво ста ње, без об зи ра на то што сто-
ти не хи ља да љу ди не рас по зна је ми ри се, 
углав ном због пре тр пље них по вре да ло-
ба ње и мо зга или због бо ле сти.

Спо соб ност ми ри са ња је нај ста ри ја и 
нај ва жни ја по тре ба сва ког ор га ни зма и 
ње го вог нер вног си сте ма. Чак и нај при-
ми тив ни јим јед но ће лиј ским ство ре њи-
ма ми рис сиг на ли зи ра ме сто где се на-
ла зи хра на. Оног тре нут ка ка да је пр ви 
кич ме њак из ро нио из во де, ње гов мо-
зак се ба вио хе миј ском ана ли зом око ли-
не. Очи глед но, чу ло ми ри са по сто ја ло је 
знат но пре чу ла уку са, ви да и слу ха.

Сва дру га чу ла, за тим го вор и је зи ци, 
и све оно што хо мо са пи јенс под ра зу ме-
ва под ло ги ком и ра зу мом, ни су по ти сли 
ва жност пр вог чу ла иако на ска ли ра зу-
ма ме сто ми ри са ни је на не кој на ро чи-
тој ви си ни.

Ор ган за фе ро мо не
Је дан од пр вих љу ди из ме ди цин ских 

на у ка ко ји је уста но вио ре ла тив ну ва-
жност спо соб но сти љу ди да раз ли ку ју 
ми ри се био је Пјер Пол бро ка, ути цај ни 
ана том из 19. ве ка. Он је иден ти фи ко вао 
две при лич но ве ли ке гру пе но се ва: ма-
кро сма тич ке, као у па са ко ји се осла ња-
ју на ми рис да би уоп ште пре жи ве ли, и 
ми кро сма тич ке с вр ло ма лим и функ ци-
о нал но не раз ви је ним ми ри сним апа ра-
том, ко ји ма при па да ју љу ди и дру ги при-

ма ти, а и мор ски си са ри, по пут ки то ва и 
дел фи на. Ова иде ја ком па ти бил на је и с 
но ви јим ис тра жи ва њем у ге не ти ци. 

Пас, чи је је чу ло ми ри са на вод но кра-
љев ски над моћ но, рас по ла же са 210 ми-
ли о на ће ли ја у но сној слу зни ци, а у ве-
ли кој је пред но сти над људ ским ро дом 
и по бро ју ре цеп то ра – има их од 800 до 
1.000. Али до бро, ни чо век ни је та ко не-
мо ћан. Са сво јих 350–400 раз ли чи тих 
ре цеп то ра (по гле дај те гра фи ку) у ви ше 
сло је ва ми ри сне слу зни це рас по зна је 
око 10.000 раз ли чи тих ми ри сних акор-
да.

На не сре ћу, не дав но спро ве де не ге не-
тич ке ана ли зе по ка зу ју да је људ ско чу-
ло ми ри са знат но сла би је не го пре не-
ко ли ко ми ли о на го ди на, а тен ден ци ја 
сла бље ња се на ста вља. Жи во ти ње по ред 
ми ри сне слу зни це по се ду ју и на ро чи ти 
ор ган ко ји је за ду жен за ло вље ње фе ро-
мо на. Тај ин стру мент, по знат и као Ја-
коб со нов во ме ро на зал ни ор ган (вНО), 
код чо ве ка је за кр жљао, пред ста вља ре-
ликт, јер је ду га чак око де сет, а ши рок са-
мо је дан ми ли ме тар.

Али оста је и пи та ње на ко је не ма де-
фи ни тив ног од го во ра: уко ли ко је чо век 
то ком ево лу ци је из гу био спо соб ност 
хе миј ске ко му ни ка ци је са при пад ни-
ци ма сво је вр сте, због че га је ми рис ње-
го вог те ла та ко ин тен зи ван? Ни је дан 
дру ги при мат не ма у свом па зу ху ми ри-
сне жле зде као што их има чо век. У људ-
ском па зу ху лу чи се вр ло ком пли ко ва-
на ме ша ви на хор мо на, ма сних ки се ли на 
и још, нај ма ње, 100 дру гих и ме ђу соб но 
раз ли чи тих суп стан ци.

За  раз ли ку од чу ла ви да, уку са, слу-
ха и до ди ра, ко ја не ма ју при ступ мо жда-
ним хе мис фе ра ма пре не го што прет ход-
но про ђу кроз кон трол ни, си гур но сни 
ре леј по знат као та ла мус, два нер вна ми-
ри сна сно па, ле ви и де сни, про ла зе ћи 
од мах ис под че о них ре жње ва мо зга, не 
пре ки да ју се у та ла му су (по гле дај те ди ја-
грам) већ има ју ди рек тан при ступ лим-
бич ком си сте му, нај ста ри јој и, мо жда, 

нај ва жни јој струк ту ри у мо згу, ко јој ду-
гу је мо соп стве не емо ци је, емо ци о нал-
ну ин те ли ген ци ју и емо ци о нал ни жи вот 
уоп ште.

ви ше сту ди ја по ка за ло је да ми ри са-
њем рас по зна је мо од ре ђе не хе ми ка ли-
је рас тво ре не у во ди , и то у раз ме ри је-
дан пре ма пет ми ли јар ди. Здра ва осо ба 
мо же оми ри са ти при су ство две или три 
ми ри сне ка пи етил мер кап та на, уба че-
ног у во ду ба зе на олим пиј ских ди мен зи-
ја (ми ни мум за пре ми не је 2.500 куб них 
ме та ра или 2.500.000 ли та ра во де). Кад 
ре ги стру је ми рис, људ ски мо зак ко ри сти 
сво ју фан та стич ну на да ре ност рас по зна-
ва ња раз ли чи тих ни јан си, та ко да раз-
ли ку је и два мо ле ку ла са пот пу но истим 
рас по ре дом ато ма, при че му је је дан од 
њих као сли ка у огле да лу оног дру гог. 
(Che mi cal Sen ses, све ска. 24, стр. 161)

Ми ри са ње ни је са мо бо гом да на спо-
соб ност ко јој мо же мо, али не мо ра мо 
при да ва ти зна чај. Јед на од сту ди ја об ја-
вље них по чет ком ове го ди не го во ри да 
коц ка ри из ло же ни не ком но вом ми ри су 
– при јат ном или не при јат ном – про ла-
зе знат но ло ши је не го ка да је у ва зду ху 
ми рис на ко ји су на ви кли! Ис тра жи ва чи 
твр де да но ви ми рис сти му ли ше мо жда-
на по ља по ве за на са емо ци ја ма и на во ди 
коц ка ра на до но ше ње емо ци о нал них, а 
не ра ци о нал них од лу ка. (Мо же те про-
чи та ти ви ше у Be ha vi o ral Brain Re se arch, 
све ска. 218, стр. 64)

Ми рис емо ци је 
Док тор ка Ли ли ја не Му хи ка Па ро ди 

ко ја, ина че, ра ди у Њу јор ку и ба ви се не-
у ро би о ло ги јом стре са љу ди, до ка за ла је 
да си гур но мо же мо осе ти ти страх не ких 
љу ди на осно ву њи хо вог зно ја. Зна ју ћи 
да па цо ви мо гу на ми ри са ти страх, јер 

ка да се не ки од њих ста ви у ка вез у ко ме 
је прет ход но био за тво рен па цов одво јен 
од глад ног мач ка са мо ста кле ном пре-
гра дом, он да и он у па нич ном стра ху по-
ку ша ва да по бег не. Му хи ка Па ро ди ми-
сли да и љу ди ра де то исто јер су у ста њу 
да на ми ри шу страх.

Да би ову иде ју про ве ри ла, она и њен 
тим узе ли су узор ке зно ја љу ди ко ји су 
пр ви пут ска ка ли па до бра ном из ави о на. 
Ка да су ис пи та ни ке ста ви ли у функ ци-
о нал ну маг нет ску ре зо нан цу и да ли им 
да по ми ри шу узор ке зно ја па до бра на ца, 
ви де ли су да је по че ло да све тли по ље у 
ко ме се на ла зе амиг да ло ид на је дра. Ова 
је дра ис па љу ју елек тро хе миј ске ра фа ле 
кад год се по ја ве ја ке емо ци је.

Ме ђу тим, про ме не на сним ци ма ни-
су се до га ђа ле ка да су ис пи та ни ци ма да-
ва ни узор ци зно ја бу ду ћих па до бра на ца 
ко ји су тог да на ве жба ли на бес ко нач ној 
тра ци, а ни су ска ка ли из ави о на.

Са свим је из ве сно да има мно го ол-
фалк тор них сиг на ла ко је еми ту је људ-

ско те ло. Из ово го ди шње сту ди је ура ђе-
не у вајц ма но вом ин сти ту ту у Ре хо во ту 
(Изра ел), под вођ ством Ја ре Је шу ран, 
ви ди се да ми рис жен ских су за, ко ји се 
не мо же осе ти ти све сно, до во ди до сни-
же ња сек су ал ног уз бу ђе ња му шка ра ца 
(Sci en ce, vol 331, p. 226). То је, из гле да, 
на чин ис по ља ва ња жен ске мо ћи ко ја му-

шкар це чи ни ма ње агре сив ним, ка же Ја-
ра Је шу ран.

Што се ти че фе ро мо на у ме ђу соб ној 
сек су ал ној при влач но сти, ми шље ња екс-
пе ра та још су про тив реч на.

При из бо ру жи вот ног са пут ни ка ми-
рис игра ва жни ју уло гу не го што се 
обич но ми сли. На ши ро ко је по знат екс-
пе ри мент са зно ја вим му шким ве шом: 
же не ко је су оце њи ва ле од ли ке ми ри-
са ру бља по пра ви лу су за нај ма ње не-
при јат не про гла ша ва ле оне чи ји су вла-
сни ци по ге не тич ким од ли ка ма од њих 
би ли пот пу но раз ли чи ти. Ово је у са вр-
ше ној са гла сно сти с би о ло шким пра ви-
лом ко је го во ри да што су ро ди те љи ге-
не тич ки раз ли чи ти ји, то је по том ство 
здра ви је.

Мера смрад 
Сви љу ди и же не осло ба ђа ју ми ри се 

ко ји се по ја вљу ју на по вр ши ни ко же и из 
при род них отво ра. На кра ју кра је ва, пр-
во бит на уло га пар фе ма би ла је при кри-
ва ње смра да људ ског те ла. Мно ге бак те-
ри је ко је на ко жи жи ве као са про фи ти, 
хра ну и енер ги ју ап сор бу ју осмот ски из 
зно ја и ме та бо ли шу је, што нос, на рав но, 
ре ги стру је, а мо зак ту ма чи као смрад. 
Кад зној при чи ња ва не во љу и вла сни-
ку и око ли ни, он да се го во ри о хи пер хи-
дро зи, бо ле сти од ко је па ти нај ма ње је-
дан од сто свет ског ста нов ни штва.

Спе ци фич ни и не спе ци фич ни ми ри си 
пред мет су из у ча ва ња мно гих струч ња-
ка за би о фи зи ку. Они тра га ју за ми ри си-
ма осло бо ђе ним из по је ди них ин ду-
стриј ских про ду ка та, по пут оних ко ји се 
угра ђу ју у ауто мо би ле. Ме ра смра да је 
тзв. олф, је ди ни ца ко ју је 1988. го ди не 
увео про фе сор Олаф Фан гер с Тех нич ког 
уни вер зи те та у Линд би ју (Дан ска). Је ди-

ни ца је до би ла на зив по по-
чет ном сло ви ма ње го вог име-
на и пре зи ме на. Ре фе рент на 
вред ност на ска ли смра да је-
сте ми рис чо ве ка.

Што се ти че при ча о љу-
ди ма ко ји се од ли ку ју ис пу-
шта њем ужа сно не при јат них 
ми ри са због зно ја, ко ји, на-
вод но, из сва ке по ре њи хо ве 
ко же лу чи смр дљи ве хе миј-
ске ма те ри је, мо ра се ре ћи 
да у прак си ства ри сто је дру-
га чи је. Не по сто је осо бе ни 
са очај ном, ни ти са пер фект-
ном при род ном ком би на ци-
јом ми ри са са по вр ши не те ла. 
Уко ли ко се не ку па ју, и љу ди 
и же не и де ца осло ба ђа ју ка-
кве-та кве, али сво је при род-
не ми ри се по ко ји ма се мо гу 
пре по зна ти.

Иако ру же ми ри шу бо ље од 
ку пу са, не мој те ми сли ти да 
је су па бо ља од пр ве не го од 
дру ге биљ ке.     •

Нос за
женске сузе

Кад региструје мирис, људски мозак користи 
своју фантастичну надареност распознавања 
различитих нијанси, тако да разликује и два 

молекула са потпуно истим распоредом 
атома, при чему је један од њих као слика 
у огледалу оног другог. Данас знамо и да 

сузе миришу, али тога нисмо свесни. 
Зашто је Карл Саган био у великој заблуди

Jајна ћелија 
мирише на ђурђевак, 
а сперматозоид je луд 
за тим мирисом

Спо соб ност ми ри са ња 
је нај ста ри ја и нај ва жни ја 
по тре ба сва ког 
ор га ни зма и ње го вог 
нер вног си сте ма
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„божја честица”
НЕУХвАТљИвА?

После открића целог зоолошког врта елементарних честица у протеклим деценијама, 
физичари су се дали у потрагу за једном за коју претпостављају да свему даје масу 

– и нама самима, и целом космосу. Најмоћнији акцелератор на свету, велики 
хадронски сударач, ни после годину и по дана није наишао на трагове 

неухватљивог бегунца. Правнички речено: још није доказано, 
али постоји оправдана сумња да Хигса нема!

ПРОФ. ДР ЈОвАН ПУЗОвИћ

У по след њих не ко ли ко го ди на ве-
ли ка па жња не са мо свет ске на уч не 
јав но сти, већ и по пу лар них ме ди ја, 
по све ће на је пу шта њу у по гон ве ли-
ког ха дрон ског су да ра ча (LHC). Ова 
огром на ма ши на сме ште на је у Европ-
ском ин сти ту ту за ну кле ар на ис тра-
жи ва ња ЦЕРН у Же не ви, на са мој 
гра ни ци из ме ђу Швај цар ске и Фран-
цу ске. И по ред то га што отва ра мо-
гућ но сти за мно га но ва от кри ћа, њен 
пре вас ход ни за да так је да от кри је фа-
мо зну „бож ју че сти цу” или Хиг сов бо-
зон, под ко јим име ном је по зна та у фи-
зи чар ским кру го ви ма.

Ка ква је то че сти ца? Ко је су ње не осо-
би не? Шта је све по треб но да би смо је 
от кри ли и би ли си гур ни да по сто ји?

Да би смо од го во ри ли на ова пи та ња, 
мо ра мо се вра ти ти ма ло у исто ри ју.

От ка ко је све та и ве ка чо век је по ку-
ша вао да схва ти од че га је при ро да на-
пра вље на и ка кви за ко ни вла да ју у њој. 
Дуг је и те жак про цес от кри ва ња тај ни 
ма те ри је, али мо же мо сло бод но ре ћи 
да је ве ли ки на пре дак у схва та њу фун-
да мен тал них про це са на стао по чет ком 
два де се тог ве ка.

Ове го ди не на вр ша ва се 100 го ди на од 
ле ген дар ног Ра дер фор до вог (Ер нест) от-
кри ћа струк ту ре ато ма (об ја вље но 1911. 
го ди не).

У сле де ћих не ко ли ко де це ни ја от кри-
ве но је да и је згро има струк ту ру ко ју 
чи не про то ни и не у тро ни, па су три де-
се те го ди не про шлог ве ка до не ле и да-
нас ва же ћу сли ку ато ма. Он се са сто ји 
из је згра и омо та ча; у омо та чу се на ла зе 
елек тро ни, у је згру (ко је је 10.000 пу та 
ма ње) на ла зе се про то ни и не у тро ни.

У при ро ди по сто је са мо че ти ри си ле: 
гра ви та ци о на, елек тро маг нет на, сла ба и 
ја ка ну кле ар на си ла. Елек трон, про тон и 
не у трон су про гла ше ни за еле мен тар не 
че сти це, од ко јих је са ста вље на сва ма те-
ри ја ко ју ви ди мо око се бе. Уз фо тон као 
пре но си о ца елек тро маг нет не ин тер ак-
ци је и још не ко ли ко еле мен тар них че-
сти ца от кри ве них у ко смич ком зра че њу 
(ми он, по зи трон), сли ка све та из гле да ла 
је ре ла тив но јед но став но.

Због ка сни јих ана ло ги ја спо ме ну ће мо 
са мо да је у то до ба прет по ста вље но да 
по сто ји још јед на хи по те тич на че сти ца 
на зва на не у три но за ко ју је огром на ве-
ћи на фи зи ча ра би ла убе ђе на да по сто ји, 
али се за ње ну по твр ду че ка ло ско ро 30 
го ди на (от кри вен 1956. го ди не).

ве ћа ма са, ве ћа енер ги ја
Раз вој но вих де тек тор ских тех ни ка и, 

пре све га, све ве ћих и моћ ни јих ак це-
ле ра то ра по чео је да на ру ша ва ову ма-
ње-ви ше иди лич ну и про сту сли ку све-
та. У ко смич ком зра че њу и у су да ри ма 
ви со ко е нер гет ских сно по ва с ме том от-
кри ва но је све ви ше и ви ше но вих еле-
мен тар них че сти ца, та ко да су нам ше-
зде се те го ди на про шлог ве ка до не ле цео 
зо о ло шки врт од пре ко сто ти нак еле мен-
тар них че сти ца. Оправ да но се по ста ви-
ло пи та ње да ли су те и та кве че сти це за-
и ста еле мен тар не, ка да их има то ли ко 
мно го? Да ли оне мо жда има ју не ку уну-
тра шњу струк ту ру, као што је је згро са-
ста вље но од про то на и не у тро на?

Да би се про ве ри ла ова хи по те за, би-
ло је по треб но да ље уна пре ди ти ак це ле-
ра то ре и де тек то ре че сти ца, али је она 

по твр ђе на кра јем ше зде се тих го ди на. 
Те о ри ја ко ја опи су је струк ту ру „еле мен-
тар них” че сти ца (на зив је остао, иако 
огром на ве ћи на њих ни је у пра вом сми-
слу еле мен тар на) на зи ва се Стан дард ни 
мо дел, а са став ни де ло ви сло же них еле-
мен тар них че сти ца на зва ни су квар ко ви.

Квар ко ва има шест, са ве о ма чуд ним 
име ни ма: гор њи, до њи, стра ни, шар-
мант ни, врх и дно. Они су са став ни еле-
мен ти ве ли ког бро ја еле мен тар них 
че сти ца, из ме ђу оста лих и про то на и не-
у тро на. По ред квар ко ва у при ро ди по-
сто ји још шест та ко зва них леп то на (ме-
ђу ко ји ма је елек трон), ко ји нам за са да 
из гле да ју ствар но еле мен тар но. И то су 
гра див ни еле мен ти це ло куп ног уни вер-
зу ма: шест квар ко ва и шест леп то на, уз 
њи хо ве ан ти че сти це.

По ред кон сти ту е на та ма те ри је, по сто-
је и си ле ко је вла да ју из ме ђу њих, ако 
по сто ји си ла, он да мо ра да по сто ји и не-
што што је пре но си. Пре но си лац елек-
тро маг нет не си ле је пр ви от кри вен још 
у 19. ве ку, и то је оп ште по зна ти фо тон, 
из ме ђу оста лог и са став ни чи ни лац ви-
дљи ве све тло сти (ко ја је по при ро ди 
елек тро маг нет но зра че ње). Пре но си-
лац гра ви та ци о не си ле (гра ви тон) до 
да нас ни је от кри вен. На овом ме сту мо-
жда тре ба ре ћи да гра ви та ци ју, си лу ко ју 
смо пр ву упо зна ли (Исак Њутн, 17. век), 
дан-да нас нај ма ње по зна је мо од свих.

У ве ли ким екс пе ри мен ти ма от кри ва ња 
квар ков ске струк ту ре ма те ри је упо зна ли 
смо и пре но си о це ја ке ну кле ар не си ле: 
има их осам и на зи ва ју се глу о ни. Глуе је 
на ен гле ском ле пак, и глу о ни за др жа ва ју 
(ле пе) квар ко ве та ко да они пра ве про то-
не, не у тро не и оста ле еле мен тар не че сти-
це. Са пре но си о ци ма сла бе ин тер ак ци је 
си ту а ци ја је би ла не што те жа, и то за то 
што има ју ве ли ку ма су.

Тре ба раз у ме ти да у кре и ра њу но вих 
че сти ца у су да ри ма ну жно мо ра мо да 
уло жи мо енер ги ју да би смо на пра ви ли 
ма су ко ју но во фор ми ра на че сти ца има. 
У пи та њу је оп ште по зна та Ајн штај но ва 

ре ла ци ја ко ја по ве зу је ма су и енер ги ју: 
енер ги ја је јед на ка ма са пу та бр зи на све-
тло сти на ква драт. Што је тра же на ма са 
ве ћа, то је ве ћа и енер ги ја ко ју су дар не 
че сти це мо ра ју да има ју. Ма се пре но си о-
ца сла бе ин тер ак ци је су ве ли ке (око 100 
ги га е лек трон вол ти, што су фи зи чар ске 
ве ли чи не за енер ги ју).

Но тр Дам под зе мљом
У јед ном бри љант но про јек то ва ном 

и из ве де ном екс пе ри мен ту у ЦЕРН-у 
1983. го ди не до ка за но је да те че сти це 
по сто је, за шта су сле де ће го ди не до де-
ље не Но бе ло ве на гра де. Њих има три и 
на зи ва ју се век тор ски бо зо ни. Тре ба на-
гла си ти да је огром на ве ћи на фи зи ча ра 
ду го вре ме на би ла убе ђе на да те че сти-
це по сто је, са мо се че ка ло на њи хо во от-
кри ва ње. 

И та да на сце ну сту па још јед на нео-
т кри ве на че сти ца: Хиг сов бо зон. У 
Стан дард ном мо де лу, у ко јем за са да не 
ви ди мо не су гла си це, пу ко ти не или кон-
тра дик ци је, по сто ји до ста сло бод них па-
ра ме та ра. Је дан од њих је и ма са че сти-
ца. По ста вља се пи та ње ода кле че сти це 
(сви ми, па и цео уни вер зум) до би ја ју 
ка рак те ри стич ну осо би ну ко ју на зи ва-
мо ма сом?

Од го вор на то пи та ње мо гао би да дâ 
је дан те о риј ски мо дел (сми шљен још 
сре ди ном ше зде се тих го ди-
на) ко ји се на зи ва Хиг сов ме-
ха ни зам, по ње го вом твор цу 
Пи те ру Хиг су. Да не ула зи-
мо у фи не де та ље, ра ди се о 
не че му што се у фи зи ци зо-
ве спон та но на ру ше ње си ме-
три је, а сва ко та кво на ру ше-
ње пра ће но је и по сто ја њем 
још јед не че сти це, у кон крет-
ном слу ча ју на зва не Хиг сов 
бо зон.

Да кле, ако је Хиг сов ме ха-
ни зам од го во ран за то што 
че сти це до би ја ју ма су, он да 
мо ра да по сто ји Хиг сов бо-
зон. Ако ње га не ма, он да ни 
тај те о риј ски пра вац ни је до бар. Ов де 
бих под ву као да је (опет) огром на ве ћи-
на фи зи ча ра би ла убе ђе на да Хиг сов бо-
зон по сто ји и да је са мо пи та ње вре ме на 
ка да ће тех нич ке мо гућ но сти до зво ли ти 
да га от кри је мо.

И ту до ла зи мо до про бле ма: по сто је ћи 
ак це ле ра то ри ни су има ли до вољ но сна-
ге да про ду ку ју Хиг са, ње го ва ма са ни-
је по зна та, али је си гур но ве ли ка, ина че, 
би већ био от кри вен. До не та је од лу ка да 
се из гра ди но ви ак це ле ра тор: ве ли ки ха-
дрон ски су да рач!

Про јек то ва ње но вог ак це ле ра то ра 
тра ја ло је ду же од де сет го ди на, из вр ше-
не су де се ти не хи ља да си му ла ци ја и про-
ра чу на ка рак те ри сти ка не са мо ак це ле-
ра то ра, већ и де тек тор ских си сте ма ко ји 
ће де тек то ва ти про дук те су да ра про то-

на са про то ни ма. Са ма из град ња по че-
ла је 1998. го ди не и по тра ја ла је де це ни-
ју. Још на по чет ку LHC је про јек то ван да 
бу де на са мој гра ни ци та да шњих тех но-
ло шких мо гућ но сти. Не ки од си сте ма су 
про јек то ва ни та ко да бу ду иза те гра ни-
це, с на дом да ће у ме ђу вре ме ну и тех но-
ло ги ја на пре до ва ти.

Ра ди сма ње ња тро шко ва, LHC је сме-
штен у по сто је ћи ту нел ко ји је про ко пан 
за прет ход ни ак це ле ра тор зва ни LEP. 
Ту нел је ду га чак 27 ки ло ме та ра, а на ла-
зи се на про сеч но 100 ме та ра ду би не. 
Две тре ћи не у Фран цу ској, а јед на тре-
ћи на у Швај цар ској. На че ти ри ме ста на 
обо ду пр сте на ис ко па не су огром не пе-
ћи не у ко је су сме ште ни де тек то ри ко-
ји тре ба да ре ги стру ју шта се де ша ва ка-
да се су да ре ви со ко енер гет ски сно по ви 
про то на. Јед на од њих (АТЛАS) мо же да 
при ми це ло куп ну ка те дра лу Но тр Дам у 
Па ри зу.

ве ро ват но ћа у ми ли јар да ма
Да би смо илу стро ва ли ве ли чи ну овог 

по ду хва та, на ве шће мо још не ко ли ко чи-
ње ни ца. Да би се про то ни одр жа ли на 
кру жној пу та њи кроз це ви за убр за ва ње 
ко ри сте се су пер про вод ни маг не ти ко-
ји су охла ђе ни на све га два сте пе на из-
над ап со лут не ну ле. То је тем пе ра ту ре 
ни жа не го у отво ре ном све ми ру. ва ку-

ум ко ји је оства рен у це ви ма за убр за ње 
мо же се по ре ди ти са ва ку у мом у све ми-
ру. Тач ност у по зи ци о ни ра њу пр сте на 
на це ло куп ној ду жи ни од 27 ки ло ме та ра 
бо ља је од јед ног цан ти ме тра. То ком ра-
да ак це ле ра тор тро ши око 120 ме га ва та 
стру је, плус још пар де се ти на ко је тро-
ше де тек то ри. Сно по ви про то на су да ра ју 
се 40 ми ли о на пу та у се кун ди, у ве ћи ни 
слу ча је ва су да ри се ви ше про то на, та ко 
да број су да ра пре ла зи не ко ли ко сто ти на 
ми ли о на у се кун ди. Ко ли чи на по да та ка 
ко ји при сти жу из де тек то ра пре ва зи ла-
зи 10 пе та бај та (10 ми ли о на ми ли јар ди 
бај то ва) го ди шње. Та ко ли чи на по да та ка 
мо ра да се ди стри бу и ра по це лом све ту 
по мо ћу но ве свет ске мре же зва не ГРИД.

Све то би ло је по треб но да би се кре ну-
ло у лов на Хиг сов бо зон. Ма те ма тич ке 

си му ла ци је на осно ву до са да по зна тих 
по да та ка и те о риј ских прет по став ки ка-
жу да је ве ро ват но ћа да се по јед ном су-
да ру кре и ра „бож ја че сти ца” из но си је-
дан у 10 ми ли јар ди ми ли јар ди! Због то га 
то ли ки зах те ви и за енер ги јом и за бр зи-
ном су да ра ња.

Пра вље ње та кве ма ши не пред ста вља 
из ван ре дан по ду хват, не до хва тљив за са-
мо јед ну др жа ву. У ре а ли за ци ји овог је 
уче ство вао цео свет, ско ро 10.000 фи зи-
ча ра је ра ди ло на гра ђе њу ма ши не, си-
му ла ци ја ма, про јек то ва њу, пра вље њу 
по треб не про грам ске по др шке да би све 
функ ци о ни са ло ка ко тре ба.

Ма ши на је за вр ше на 2008. го ди не, пр-
ви сноп је пу штен 10. сеп тем бра. На-
жа лост, по сле де се так да на до шло је до 
ха ва ри је – на су пер про вод ном спо ју из-
ме ђу два маг не та ство рио се пре ла зни 
от пор од ми ли о ни тог де ла ома, што је 
узро ко ва ло на гли скок тем пе ра ту ре, а за-
тим и екс пло зи ју тог маг не та. Екс пло зи-
ја је оште ти ла још 60 су сед них маг не та. 
Сре ћом ни је би ло људ ских жр та ва, али је 
ма те ри јал на ште та би ла ве ли ка, па је по-
прав ка тра ја ла ду же од го ди ну да на.

По сле не ко ли ко проб них пе ри о да кра-
јем 2009. го ди не, у мар ту 2010. ве ли ки 
ха дрон ски су да рач кре нуо је у по тра гу за 
Хиг со вим бо зо ном. Од тог тре нут ка пер-
фо ман се ак це ле ра то ра су стал но уна пре-
ђи ва не, број су да ра у се кун ди се по ве ћа-

вао, ка ко то фи зи ча ри во ле да 
ка жу, ста ти сти ка је стал но ра-
сла. А та при ку пље на ста ти-
сти ка бит на је да нам ка же по-
сто ји ли Хиг сов бо зон или не.

Ка кви су ре зул та ти по сле 
ско ро го ди ну и по да на ра да 
LHC? Мо же мо ли већ са да не-
што ре ћи?

Те шко је би ло шта твр ди ти 
јер још не ма мо до вољ но са-
ку пље них по да та ка, али чи ни 
се да по сто је не ке ин ди ци је. 
Под се ти ћу на две ана ло ги је 
по ме ну те ра ни је: не у три но и 
век тор ски бо зо ни, за ко је је 
ве ћи на фи зи ча ра би ла убе ђе-

на да по сто је и ко ји су от кри ве ни ка да су 
тех нич ке мо гућ но сти то до зво ли ле. За 
Хиг сов бо зон огром на ве ћи на је, та ко ђе, 
ми сли ла да је са мо пи та ње вре ме на ка да 
ће би ти от кри вен.

Аутор овог члан ка је у јед ном ин тер-
вјуу пре не ко ли ко го ди на ре као да не ће 
би ти из не на ђе ње ако от кри је мо Хиг са, 
већ ће би ти из не на ђе ње ако га не на ђе-
мо. А то ће нам он да отво ри ти пу те ве 
пре ма не кој но вој фи зи ци. 

Су де ћи по до са да шњим по да ци ма, 
„бож ја че сти ца” се и да ље ве што скри ва 
од свих на ших на по ра да је от кри је мо. 
Или, да упо тре бим прав нич ки реч ник: 
још ни је до ка за но, али по сто је озбиљ-
не ин ди ци је да Пи тер Хигс (ро ђен 1929) 
не ће до жи ве ти да до би је Но бе ло ву на-
гра ду!     •

Зоран Савић
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ПРОФ. ДР МИЛАН Д. ТАСИћ

„Све су срећ не по ро ди це слич не из-
ме ђу се бе, сва ка је не срећ на по ро ди ца 
то на свој на чин” – пр ве су Тол сто је ве 
ре чи из „Ане Ка ре њи не”. И као да ни-
ко (сем Пла то на ко ји би пе сни ке иза-
гнао из др жа ве – јер они „го ру ствар 
чи не бо љом”) и не при ме ћу је да две по-
лу ре че ни це за ди ру јед на у дру гу, тр ву 
се – тâ до бро је оно што ни је зло, а зло 
оно што ни је до бро, они ме ња ју ме ста – 
и ни је пр во јед но и са мо јед но, а дру го 
бес крај но раз ли чи то.

Но кад би сре ћа и не сре ћа, до бро и зло 
има ли сво ја mi ni ma pars (нај сит ни је де-
ло ве), или „ато ме”  ко ји их чи не, а ми 
зна ли ка ко да их „ме ри мо” и оства ру је-
мо са ста ве – као што зна мо да се ор га ни-
зам са сто ји од ће ли ја и тки ва – би ло то и 
дра го це но и нај дра го це ни је за чо ве ко во 
оп ста ја ње ме ђу љу ди ма.

Да ло би то за пра во, упра во, на у ци ме-
ме ти ке, ко ја се ла ти ла да у иде ја ма ко је 
нам се ја вља ју, по на ша њу ко је сле ди мо, 
вред но сти ма ко је сти че мо и не са мо то, 
из на ђе она чвр ста и де ло твор на је згра 
– или ме ме њи хо ве – ко ја се, упра во, на 
на чин ви ру са пре но се из јед ног у дру-
ги људ ски дух, да се ту уста ле, ва ри ра ју, 
или иш че зну, по на че ли ма дар ви ни стич-
ке те о ри је.

Скан ди ра ње с ге ном
Хо ти ми це, ода бра на је при том ко ва-

ни ца „мем”, да би се скан ди ра ла с реч-
ју „ген”, а јер је у ко ре ну грч ке ре чи 
ми ме сис, еос (опо на ша ње), или фран-

цу ске ре чи „л мем” (исто), као што се и 
на ен гле ском из го ва ра она као „мим”. 
Та ко се и уста лио на зив „ме ме ти ка”, 
а не „ми ме ти ка”, још од 1976. го ди не 
и де ла „Се би чан ген” Ри чар да До кин-
са, би о ло ги ста, ко ји је и до ми слио са-
му иде ју. Ова се, пак, по ка за ла по у зда-
ном, за до бив ши на уч ну ве ро до стој ност 
1996. с по ја вом две књи ге: „ви ру си 
ума”, Ри чар да бро у ди ја, ра ни јег ди рек-
то ра ком па ни је „Мај кро софт”, и „За ра-
за ми шље ња”, Аро на Лин ча, ма те ма ти-
ча ра и фи ло зо фа.

Из вор на за ми сао је, да кле, та да иде-
је ко је се за чи њу и про но се у кул тур ној 
сфе ри и ту уста љу ју чи не то на на чин 
ви ру са, оби та ва ју ћи (тек) у људ ском ду-
ху и пре ла зе ћи из јед ног од њих у дру ги 
– као што и ви ру си по сто је са мо на пла-
цен ти жи ве ће ли је и до вољ но не за ви-
сно од ње.

Ра ди је не ја сно од ре ђе ни као „па ра-
диг ме”, „обра сци”, „кул тур ни ко до ви” и 
слич но, ме ми, ти „уну тра шњи ви до ви” 
(еидо си), или „кван ти” по ја ва и про це-
са, по ду жи ни сва ке од на у ка: исто ри је, 
со ци о ло ги је, пси хо ло ги је... све до би о-
ло ги је или ро бо ти ке, на сто је да се у мен-
тал ном про сто ру из бо ре за сво је ме сто, 
оства ре пре власт над дру гим ен ти те ти-
ма ово га ви да и одр же се.

Али и да се по но ве, ре пли ци ра ју, или 
ко пи ра ју на на чин, упра во, опо на ша ња, 
или пу тем уче ња, да та ко од не су пре ва гу 
у на шем ми шље њу, по сту па њу, из бо ру... 
де лу ју ћи не за ви сно, иако смо ми уве ре-
ни да чи ни мо не што у сло бо ди. Ов де је и 
пи та ње исти ни то сти по се би оно га што 
од но си пре ва гу ире ле ват но – јер је исти-
ни то оно што се на ђе у ре зул та ту при-
род не се лек ци је, а ла жно оно што бу де 
по ти сну то итд.

Ина че, на том пу ту ме ми, као ге ни, 
мо гу да уне ко ли ко и из ме не струк ту ру 
и му ти ра ју, али им при мар на свој ства 
ис тра ја ва ју, да би, јед на ко као ге ни, 
има ли моћ да се пре но се: вер ти кал но, у 
по ро ди ци, кроз тра ди ци ју, вас пи та њем 
из ге не ра ци је у ге не ра ци ју, али и хо ри-
зон тал но, „ин фек циј ски”, из ме ђу је дин-
ки у дру штве ној гру пи. И као што се ри-
бо ну кле ин ска ки се ли на (РНК) ја вља 
по сред ни ком у пре но ше њу ин фор ма-

ци ја у ће ли ји, чи ји је, пак, но си лац де-
зок си ри бо ну кле ин ска ки се ли на (ДНК), 
та ко се и ов де пре но си о ци ма (ме ди ја-
то ри ма) за ме ме ја вља ју, уз људ ска би-
ћа: ин тер нет, штам па, књи ге, ди ско ви, 
те ле фо ни.

За ку ча ста пе сми ца
Од ауто ра, Су за на блек мор ће на ћи да 

је уло га ме ма и су штин ска и нај ду бља 
по чо ве ка, то ком ње го ве исто ри је и ево-
лу ци је, од он да ка да су не у ро ни за до би-
ли моћ да по дра жа ва ју, што се на шло у 
осно ви и раз во ја при ми тив них дру шта-
ва, и са ме мо жда не ма се ње го ве, и го вор-
ног је зи ка. Чо век је ов де ме ме тич ко би-
ће, par ex cel len ce.

Док ће са ме те по став ке по мо ћи осни-
ва чу уче ња да из њи хо вог ра кур са про-
ту ма чи иона ко сло же ну по ја ву ре ли-
ги је. Јер при кла ња ње овим или оним 
дог ма ма ве ре, или пре лаз из јед не од 
њих у дру гу (про зе ли ти зам) сле дио би, 
по До кин су, на ше чи сто ате и стич ке по-
бу де, ре ци мо, за очи шће њем од на ку-
пље не кри ви це (гре ха) или ус трај ну 
же љу (по рив) за пра вед но шћу, веч ним 
жи во том и слич но. Та ко ће, на пу ту уна-
зад, тра јек то ри ја ви ру са ре ли ги је до вр-
ши ти у зо ро а стри зму, као пра-мо де лу и 
ју да и зма, и хри шћан ства, и исла ма и не 
са мо њих, а сви се они, пак, ја вља ју ва-
ри ја ци јом, мо ди фи ка ци јом и ре ком би-
на ци јом ње го вом – у ду ху ме ме тич ке 
за ми сли.

Из ра зит при мер ме ма до но си, ре ци-
мо, пе сма „Happy Birt hday to You”, ко ја 
се, на свим ме ри ди ја ни ма, не ком за ку ча-
стом мо ћи сво јом, из бо ри ла у (при род-
ној) се лек ци ји, а да ми не мо же мо зна ти 
ка ко до то га до ла зи.

Да љих при ме ра ме ма је за при ста ли-
це уче ња и по сву да и пре ви ше, јер се на 
овај на чин ту ма чи то што на ро ди ве ко-
ви ма не гу ју усме на ка зи ва ња, чу ва ју ћи 
од за бо ра ва вла сти ту исто ри ју, или чи-
не ћи то на на чин еп ских пе са ма – као, 
упра во, ме ма. Има мо по том да се и број-
не из ре ке, по сло ви це, за го нет ке „уста-
љу ју” у не кој сре ди ни и (ла ко) пре но се 
то ком вре ме на, а ту до ла зе и бај ке, пе-
сме за де цу, успа ван ке. А по го то во му-

зич ки фол клор оби лу је та квим је ди ни-
ца ма ре чи и зву ка, ка дрим да се про би ју 
и „са мо про и зве ду” у на шем ду ху, (чак) и 
он да кад би смо их, ра зум ски, ра ди је од-
ба ци ли као та кве.

Слу чај је то и с тзв. тек то ни ком, сло-
же ним фе но ме ном ко ји је ује ди нио еле-
мен те зву ка, по кре та и оде ва ња, а ко-
ји се, сре ди ном про шле де це ни је, из 
ноћ них клу бо ва с пе ри фе ри је Па ри за, 
„про био” до до ми нант ног об ли ка за-
ба ве ме ђу мла ди ма – сле де ћи, упра во, 
ме ме тич ке за ко ни то сти: ре про дук ци-
је, екс пан зи је и ево лу ци је, ко је се ов де 
и пре по зна ју. Јер би ва тај об лик ка сни-
је „уна пре ђен” до при но си ма (моћ них) 
ин ду стри ја за ба ве, оде ва ња, те ле фо ни-
је, у че му је и ево лу тив но обе леж је ње-
го во итд.

Збир но ка зав ши, син дро ми ме ме ти-
ке ће „про же ти” сва ку од по ја ва у по ли-
ти ци, еко но ми ји, кул ту ри да се у ње ним 
тер ми ни ма мо гу из не ти број ни пој мо ви: 
де мо кра ти је, тра ди ци је, оби ча ја, је зи ка, 
мо де, ре кла ме, по на ша ња, ку хи ње, брен-

да. На је дан до вољ но по у здан на чин, 
она ко као што је по јам ге на по мо гао би-
о ло ги ји да се кон сти ту и ше као на у ка о 
жи вим ор га ни зми ма, јед на ево лу ци о ни-
стич ка на у ка о кул ту ри би ла би за сно ва-
на ово га пу та на пој му ме ма.

Хе у ри стич ким (на уч ним) ме то да ма 
би ло би у овој обла сти тра га но за (по-
тен ци јал но) оп ти мал ним ис хо ди ма – 
ре ше њи ма, сле де ћи ме ме тич ки про цес 
ево лу ци је, на на чин укр шта ња и му та-
ци је, по чев од мо гу ћих по ла зних ре-
ше ња. Слу жи ли би то ме на ро чи ти „ме-

ме тич ки ал го рит ми”, по угле ду на већ 
по сто је ће „ге нет ске ал го рит ме” и та ко 
да ље., што ни је слу чај но, већ за ко ни то, 
а јер две сфе ре, при ро де и кул ту ре, вла-
да ју истом (изо морф ном) струк ту ром.

Шта ви ше, на ла зи Па скал Жук стел, 
осни вач „Фран ко фон ског дру штва за 
ме ме ти ку”, оба под руч ја се про жи ма ју, 
у сми слу да ме ме тич ке про ме не мо гу 
да вр ше ути цај на ге нет ске, јер на ла зи 
овај на уч ник: „При род на ге нет ска ево-
лу ци ја код чо ве ка је за вр ше на. Хи ља да-
ма го ди на већ, упра во из кул ту ре нам 
до ла зе за ко ни. Сви чи ни о ци при род-
не се лек ци је ге на код љу ди, од из бо ра 
парт не ра до це ли ба та, бро ја де це или 
спре ча ва ња за че ћа, под ути ца јем су ко-
до ва из кул ту ре.”

Со кра тов ски за вет
То ме да је за пра во и Лу ка Ка ва ли 

Сфор ца, ге не ти чар и лин гви ста, с Уни-
вер зи те та Стан форд, на ла зе ћи да у ис-
ку ству за и ста до ла зи до по вољ ни јих ге-

нет ских спо је ва код осо ба ко је го во ре 
истим је зи ком, не го код оних ко ји го во-
ре раз ли чи те је зи ке. По то ме би кул ту ра 
и увер љи во од не ла пре власт над би о ло-
ги јом, ме ми над ге ни ма.

Ипак, де си ло се да је мем (ба рем) раз-
ли чи то од ре ђи ван, па се и по твр дио да-
ле ки со кра тов ски за вет да на у ке мо гу 
да оства ре зна ње ко је је ну жно, бу ду ли 
ва ља но де фи ни са ле пој мо ве у осно ви. 
Јер ни су усле ди ли упра во број ни и су-
штин ски уви ди у фе но ме не, као што се 
оче ки ва ло, то да у пре гр шти дар ви ни-

стич ких пој мо ва бу де оства ре на она ре-
љеф на сли ка ево лу ци је људ ских од но са 
у кул ту ри – са зда на (но ва) те о ри ја кул-
ту ре – па је 2005. го ди не пре стао да из-
ла зи ча со пис „Јo ur nal of Me me tics”, по-
сле члан ка бру са Ед мон да, об ја вље ног 
у ње му.

Ту је он ген – мем ана ло ги ји пре ба-
цио, уз оскуд ност у ин тер пре та ци ја ма, 
и не по у зда ност у из во ди ма, или у пред-
ви дљи во сти фе но ме на, па су „раз гр-
ну та” ра зно гла сја (већ) око по ла зних 
пој мо ва, по пут: мем као ин фор ма ци ја, 
ар те факт или лич ни из бор и слич но? 
Је дан оп ти ми стич ки ис ход на том пу-
ту био би – и он да ка да ме ми ни су опа-
жљи ви, ни ти мер љи ви (за сад) као мен-
тал не су шти не – да би моћ ни хар две ри 
и софт ве ри да нас по слу жи ли раз ре-
ше њу ди ле ме, има ју ћи у ви ду, ре ци мо, 
да се и Дар ви но ва те о ри ја ево лу ци је 
истин ских по твр ди ла тек сто го ди на ка-
сни је (по сле от кри ћа ДНК).

Не ма сум ње, пак, да би за ми сао ме ме-
ти ке, све и да не при спе до це ло ви ти јег 

оства ре ња, из ну тра осве тли ла, ба рем, 
све ко ли ке кли шее, ко до ве (кул тур не, со-
ци јал не, иде о ло шке...), њих као (ра ди је) 
кон та ми на то ра по је ди нач них све сти, не 
би ли из ве ла је дин ку на пут (истин ске) 
сло бод не од лу ке.

А по го то во, су штин ски до при но се-
ћи раз у ме ва њу са мог тог пој ма сло бо-
де: „по ди же” ли се она из ни чег, или је 
са мо ло ше ода бран на зив за пре го ле му 
сло же ност ме ме тич ких учи на ка – у јед-
ном мо мен ту, на јед ном ме сту, у јед ном 
би ћу?     •

Човек, МЕМИ и култура
„Природна генетска еволуција код човека је завршена. Хиљадама година 

већ, управо из културе нам долазе закони. Сви чиниоци природне селекције 
гена код људи, од избора партнера до целибата, броја деце или спречавања 

зачећа, под утицајем су кодова из културе”, налази Паскал Жукстел. 
Изразит пример мема доноси, рецимо, песма „Happy Birthday to You”. 

Је ли меметика „теорија свега” у култури

Из вор на за ми сао 
је, да кле, та да иде је 
ко је се за чи њу 
и про но се 
у кул тур ној сфе ри 
и ту уста љу ју 
чи не то на на чин 
ви ру са, оби та ва ју ћи 
(тек) у људ ском 
ду ху и пре ла зе ћи 
из јед ног од њих 
у дру ги – као што 
и ви ру си по сто је 
са мо на пла цен ти 
жи ве ће ли је 
и до вољ но 
не за ви сно од ње.
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ћелија имунитета (жута) напада 
ћелију рака (црвена)

Плави ромбоид је вирус 
који уништава ћелије 
рака (доле), што доводи 
до презентације

вишак ткива усмрћује
Постоје три главна приступа у лечењу људи оболелих од рака: 

радијација, хируршко одстрањивање и хемотерапија. Скоро је на Куби 
обелодањена вакцина за канцер плућа код оболелих у одмаклом стадијуму 

болести, и то је веома охрабрујућа вест. Да ли сте знали да је први хемотерапеутик 
био азотни иперит, бојни отров који је усмртио много људи

ДР вЛАДИМИР бЕљАНСКИ

Као што је сво је вре ме но ре као Карл 
Се ган: „Не где не што не ве ро ват но че ка 
да бу де от кри ве но”. За то ис тра жи ва чи 
ко ји про у ча ва ју рак стал но иш чи та ва ју 
ли те ра ту ру с јед ним глав ним ци љем – 
до ћи до иде ја за осми шља ва ње (ди зајн) 
и те сти ра ње сле де ће ге не ра ци је те ра-
пе у ти ка.

Ско ро је об ја вље но да је на Ку би на-
пра вље на вак ци на за рак плу ћа код обо-
ле лих у од ма клом ста ди ју му бо ле сти. За 
ко мер ци јал ну упо тре бу та кве вак ци не и 
ди стри бу ци ју по треб но је утвр ди ти ње-
ну ефи ка сност у ве ћем бро ју ис тра жи-
вач ких цен та ра на ви ше кон ти не на та, а 
то се мо же по сти ћи у ре ла тив но крат ком 
вре ме ну. У сва ком слу ча ју, вест је ве о ма 
охра бру ју ћа, по го то во за па ци јен те ко ји 
ће је ко ри сти ти.

Шта је то рак?
То је јед но име за ве ћи број бо ле сти ко-

ји ма су за јед нич ки ге нет ска не ста бил ност 
(ве ли ки број про ме на у мо ле ку лу но си о цу 
ге нет ског ма те ри ја ла, де зок си ри бо ну кле-
ин ске ки се ли не или ДНК) и аб нор мал на 
ре гу ла ци ја ће лиј ског раз мно жа ва ња. Све 
ће ли је ор га ни зма, од на стан ка до са мо у-
ни ште ња (апоп то за), оба вља ју функ ци је у 
јед ном ком плек сном окру же њу.

бом бар до ва не ра зним сиг на ли ма и 
спо ља и из ну тра, оне успе шно оба вља-

ју сво је за дат ке у ор га ни зму за хва љу ју ћи 
из у зет но сло же ној ре гу ла ци ју тих сиг-
на ла. У то ку нор мал ног про це са ста ре-
ња, оне му ти ра ју – ме ња се струк ту ра и 
рас по ред ба за у мо ле ку лу ДНК. По што је 
струк ту ра и функ ци ја про те и на ди рект-
но усло вље на рас по ре дом ба за у мо ле-
ку лу ДНК, му та ци је че сто до во де до аку-
му ла ци је аб нор мал них про те и на, ко ји 
се раз ли ку ју од нор мал них про те и на не 
са мо по струк ту ри већ и по спо соб но сти 
да оба вља ју свој за да так.

ве зу ју се за ДНК
По не кад та кве му та ци је об у хва та ју 

ге не ко ји са др же ин фор ма ци је о про те-
и ни ма ко ји уче ству ју у ће лиј ском раз-
мно жа ва њу или у за по чи ња њу про гра-
ми ра ног са мо у ни ште ња. Ка да се та кви 
аб нор мал ни про те и ни аку му ли ра ју у 
ће ли ји, они по чи њу пра ви ти гре шке ко-
је мо гу до ве сти до та ко зва не ће лиј ске 

тран сфор ма ци је. Нор мал на ће ли ја по-
ста је пу на аб нор мал них про те и на што 
до во ди до де ре гу ла ци је сиг нал них мре-
жа, за по чи ња ња не кон тро ли са ног раз-
мно жа ва ња и оне мо гу ћа ва ња апоп то зе. 
За то је глав ни про блем с ко јим се су о ча-
ва ју љу ди обо ле ли од ра ка ви шак тки ва 
ко ји мо ра би ти од стра њен.

С раз во јем ме ди ци не раз ви ја ли су се 
трет ма ни ко ји ма су ле че ни па ци јен ти 
са кан це ро ге ним обо ље њи ма. По сто је 
три глав на при сту па у ле че њу љу ди обо-
ле лих од ра ка: ра ди ја ци ја, хи рур шко 
од стра њи ва ње и хе мо те ра пи ја. Ра ди ја-
ци јом се уни шта ва ДНК ће ли ја ра ка, а 
хи рур шком ин тер вен ци јом се од стра њу-
је ма са ће ли ја на ста ла аб нор мал ним раз-
мно жа ва њем. Хе мо те ра пи ја је нај но ви ји 
ме тод ле че ња чи ји је раз вој по чео за вре-
ме и по сле Дру гог свет ског ра та.

За ни мљи во је по ме ну ти ка ко је от-
кри вен пр ви ефи ка сни хе мо те ра пе у тик, 
азот ни ипе рит. У Пр вом свет ском ра ту 
код вој ни ка ко ји су би ли из ло же ни бој-
ном отро ву ипе ри ту, при ме ће на је по-
ја ва ле у ко пе ни је – дра стич но сма ње ње 
бро ја бе лих крв них зр на ца. Тре ба ло је да 
про ђе још два де се так го ди на да би због 
јед ног ин ци ден та у ита ли јан ској лу ци 
ба ри (ка да је гру па са ве знич ких вој ни ка 
та ко ђе би ла из ло же на сум пор ном ипе-
ри ту) за по че ло озбиљ но кли нич ко ис пи-
ти ва ње ипер ти них је ди ње ња за ле че ње 
ле у ке ми је – вр сте ра ка чи ја је глав на ка-
рак те ри сти ка по ве ћан број бе лих крв-
них зр на ца.

Пр ви ле ко ви за ле че ње ра ка раз ви ја ни 
у фар ма це ут ској ин ду стри ји би ли су мо-
ле ку ли ко ји се ве зу ју за ДНК (као што је 
прет ход но по ме ну ти азот ни ипе рит) и 
ле ко ви ко ји оне мо гу ћу ју син те зу ДНК, 
та ко зва ни ан ти ме та бо ли ти. Њи хо ва 
ефи ка сност се за сни ва на чи ње ни ци да 
се ће ли је ра ка раз мно жа ва ју бр же, а ће-
ли је ко је се бр зо раз мно жа ва ју бр зо за-
поч ну про цес апоп то зе ка да је функ ци ја 
мо ле ку ла ДНК оне мо гу ће на.

Обе ћа ва ју ћи лек
Кра јем се дам де се тих и по чет ком 

осам де се тих го ди на про шлог ве ка по-
чи ње ис пи ти ва ње ле ко ва ко ји се ве зу-
ју за ту бу лин. То је про те ин ко ји уче-
ству је у ће лиј ској де о би. Ка да је ње го ва 
функ ци ја оне мо гу ће на, ће ли је пре ста ју 
да се раз мно жа ва ју. Ови ле ко ви, по зна-
ти ји као ци то ток си ци, по се ду ју ефи ка-
сност и омо гу ћа ва ју про ду же так жи во-
та ве ли ког бро ја па ци је на та. На жа лост, 
то се че сто по сти же на уштрб ква ли те-
та жи во та. По што не по сто ји на чин да 
ци то ток си ци са мо уни шта ва ју ће ли је 
ра ка, они иза зи ва ју озбиљ не не же ље не 
ефек те јер уни шта ва ју и део нор мал них 
ће ли ја у ор га ни зму (за то љу ди ма ко ји-
ма се да ју ци то ток си ци че сто опа да ко-
са, па те од муч ни не, опа да им иму ни-
тет и гу бе те жи ну). Обич ним жар го ном 

ка же мо да се ова квим те ра пи ја ма ду-
жи на жи во та про ду жа ва на ра чун ква-
ли те та. 

И по ред озбиљ них не же ље них ефе ка-
та, ови те ра пе у ти ци се да нас нај че шће 
ко ри сте за ле че ње кан це ра. Раз лог је јед-
но ста ван: с об зи ром на то да се ове те ра-
пи је при ме њу ју ви ше де це ни ја, по сто ји 
аку му ли ра но зна ње и ис ку ство ле ка ра 
ка ко да се по ве ћа те ра пе ут ски ефе кат и 
да се ми ни ми зи ра њи хо ва ток сич ност.

У по след њих два де се так го ди на, с раз-
во јем ве о ма со фи сти ци ра них ана ли тич-
ких ме то да у би о ло ги ји, на уч ни ци су на-
пра ви ли ве ли ки ко рак ка раз у ме ва њу 
на чи на на ко ји функ ци о ни шу сиг нал не 
мре же у ће ли ја ма и от кри ва њу мно го-
број них фак то ра ко ји ути чу на њи хо во 
функ ци о ни са ње. Та ква из у ча ва ња су от-
кри ла ве ли ки број ен зи ма и дру гих про-
те и на чи ја је основ на функ ци ја да то-
ком ин тер ак ци је са дру гим про те и ни ма 
у ће ли ја ма хе миј ски мо ди фи ку ју сво је 
„парт не ре”.

Ис тра жи ва ња мо ле ку лар них би о ло га 
и би о хе ми ча ра до ве ла су до от кри ћа би-
о ло шких функ ци ја и зна че ње тих хе миј-
ских мо ди фи ка ци ја, а фар ма ко ло зи су се 
ба ци ли на по сао да от кри ју мо ле ку ле ко-
ји би бло ки ра ли та кве ин тер ак ци је. Та ко 
је ро ђе на дру га ге не ра ци ја ле ко ва про-
тив ра ка, та ко зва них ци то ста ти ка, по-
зна ти јих као „циљ ни те ра пе у ти ци”.

Њи хов за да так ни је да из ле че рак та-
ко што би ели ми ни са ли ће ли је ко је се 
бр зо раз мно жа ва ју, већ ра ди је да до ве ду 

до бло ка де сиг на ла ко ји ак ти ви ра ју не-
нор мал ну ће лиј ску де о бу. По што су та-
кви сиг на ли по гре шно ре гу ли са ни у ће-
ли ја ма ра ка (за то их тре ба бло ки ра ти), 
ци то ста ти ци у прин ци пу не ути чу на 
функ ци ју нор мал них ће ли ја и за то су не-
же ље ни ефек ти углав ном бла ги.

Школ ски при мер ове вр сте ле ко ва је 
„гли вак”. Он се ко ри сти у ле че њу јед не 
вр сте ра ка бе лих крв них зр на ца, та ко-
зва не хро нич не ми је ло ид не ле у ке ми је. 
Код ове вр сте ле у ке ми је бо лест по ти-
че од аб нор мал не струк ту ре јед ног ен-
зи ма ко ји ви ше ни је ре гу ли сан у сиг-
нал ним мре жа ма већ та ква аб нор мал на 
струк ту ра до во ди до пер ма нент ног 
сла ња сиг на ла за ће лиј ску де о бу бе лих 
крв них зр на ца. Иако је то је дан ати-
пич ни при мер (рак нај че шће про из и-
ла зи од ве ћег бро ја не нор мал них сиг-
нал них про те и на), код љу ди ко ји па те 
од ове бо ле сти „гли вак” је до вео до де-
це ниј ског про ду же ња жи во та. По стао 

је по знат и по то ме што је до био нај бр-
жу до зво лу за упо тре бу у кли ни ка ма у 
САД (за хва љу ју ћи од су ству озбиљ них 
спо ред них ефе ка та као и ве ли кој те ра-
пе ут ској ефи ка сно сти).

У по след њој де це ни ји је за по чео раз-
вој те ра пе у ти ка на ба зи би о мо ле ку ла 
(као што су ан ти те ла или ри бо ну кле ин-
ска ки се ли на, РНК) и те ра пи ја ко ја ко-
ри сти јед но став не ор га ни зме као што су 
ви ру си. По ред већ по ме ну тих са зна ња 
из мо ле ку лар не би о ло ги је и би о хе ми је, 
ис тра жи ва ња о бо ле сти ма ко ја су про у-
зро ко ва на не функ ци о нал ним или де ли-
мич но функ ци о нал ним иму ни те том су 
от кри ла и ка ко ће ли је ра ка успе ва ју да 
„пре ва ре” иму ни тет.

На и ме, за да так иму ни те та је да шти-
ти ор га ни зам од стра них па то ге на (бак-
те ри ја, ви ру са…) и да кон тро ли ше да ли 
ће ли је ор га ни зма пра ве нор мал не или 
не нор мал не про те и не. Све ће ли је ор га-
ни зма тре ба да пре зен ту ју де ло ве син те-
ти са них про те и на на сво јој по вр ши ни, 
тај про цес се зо ве „пре зен та ци ја ан ти ге-
на”. ће ли је иму но си сте ма про ве ра ва ју 
та кве де ло ве про те и на на зна ке аб нор-
мал но сти. Ако се де си да от кри ју аб нор-
мал не де ло ве про те и на, та кву ће ли ја ће 
ели ми ни са ти. 

вак ци не до ла зе
Је дан од раз ло га за што се ће ли је ра ка 

раз ви ја ју у ор га ни зму је сте њи хо ва спо-
соб ност да из бег ну ели ми на ци ју пу тем 
иму ни те та. Код ће ли ја ра ка пре зен та ци-
ја ан ти ге на је де ли мич но или пот пу но 
оне мо гу ће на. По сле ди ца је „за сле пље-
ни” иму ни тет ко ји не мо же да пре по зна 
и ефи ка сно укло ни та кве ће ли је. Је дан 
од на чи на да се по мог не иму ни те ту да 
уни шти ће ли је ра ка је сте да се оне из ло-
же та ко зва ним он ко ли тич ким ви ру си ма. 
Ови ор га ни зми су ве о ма ефи ка сне „уби-
це” ће ли ја ра ка, и на су прот оче ки ва њу, 
при лич но без бед ни. 

Нор мал не ће ли је се бра не од ви ру са 
лу че њем про те и на по име ну ин тер фе-
рон. ће ли је ра ка у нај ве ћем бро ју лу че 
не до вољ не ко ли чи не инер фе ро на и за то 
се не мо гу ефи ка сно од бра ни ти од смр-
то но сног деј ства ви ру са. Ка да на пад-
ну ће ли ју ра ка, ви ру си иза зи ва ју ње ну 
апоп то зу, с јед не, а ви рал не ин фек ци је 
по ве ћа ва ју пре зен та ци ју ан ти ге на и на 
тај на чин по ве ћа ва ју мо гућ ност уни ште-
ња аб нор мал них ће ли ја пу тем иму ни-
те та, с дру ге стра не. ви ру си се тре нут но 
ис пи ту ју и као „но са чи” ге на чи ји је за-
да так да уни ште од ре ђе не ће ли је.

вак ци не про тив ра ка су још јед на 
област од ко је се мно го оче ку је у бли ској 
бу дућ но сти. Успех вак ци не про тив ви ру-
са па пи ло ме (иза зи ва рак гр ли ћа ма те-
ри це), до каз је да вак ци не мо гу де ло ва ти 
пре вен тив но. Да ле ко је те же раз ви ти вак-
ци не за ле че ње по сто је ће бо ле сти, али се 
тре нут но ис пи ту ју на чи ни (укљу чу ју ћи 

вак ци не про тив ра ка 
су још јед на област 
од ко је се мно го оче ку је 
у бли ској бу дућ но сти

►
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ни по диг не pH. И нај зад, ко ри сте ме ха-
ни зам ис пум па ва ња во до ни ко вих јо на 
да би pH у ће ли ји остао из ме ђу 6,5–7.

За што су по ме ну те бак те ри је ва жне?
У све ту се да нас за до би ја ње ба кра и 

ура ни ју ма све ви ше при ме њу је тзв. бак-
те риј ско из лу жи ва ње. Сви руд ни цу ба-
кра у Афри ци, од Ју жне Афри ке до Кон-
га, у Шпа ни ји и Ка на ди, ис кљу чи во та ко 
из два ја ју овај ме тал! бак те ри ја Thi o ba-
cil lus fer ro o xi dans из лу чу је би о филм ко ји 
при а ња за по вр ши ну ми не ра ла, а по том 
ни зом хе миј ских ре ак ци ја се до би ја ју 
рас твор љи ви ба кар ни сул фат (CuСО4) и 
ја ка сум пор на ки се ли на (H2СО4).

Ре че на аци до фил на бак те ри ја има још 
јед ну осо би ну: као је ди ни из вор угље ни-
ка ко ри сти угљен-ди ок сид (CO2)!

Ма да не као кла сич ни аци до фи ли, у 
на шем ин те сти нал ном трак ту се ба шка-
ре два ми кро ба, Esche ric hia co li, по зна ти 
црев ни па то ген, и He li co bac ter pi lo ri, ко ји 

узро ку је сто мач не чи ре ве. Основ на стра-
те ги ја бак те ри је E.co li је сте да по ве ћа уну-
тра шњи pH пре ме шта ју ћи тран смем бран-
ски по тен ци јал, ими ти ра ју ћи на тај на чин 
аци до фил. У са мој бак те ри ји је ме та бо-
лич ка ак тив ност све де на на ми ни мум.

У жи вот ним сре ди на ма без во де тем-
пе ра ту ре се кре ћу од ве о ма ви со ке до ве-
о ма ни ске.

Зе мљи ну би о ло шку ко ру чи ни и за јед-
ни ца ор га ни за ма на по вр ши ни пу стињ-

ског зе мљи шта, чи ји су глав ни пред-
став ни ци ци ја но бак те ри је, зе ле не ал ге, 
ми кро фун ге, ма хо ви на и ли ша је ви

Да на шње ци ја но бак те ри је су слич не 
они ма ко је су на ђе не у те ре сти јал ним 
фо си ли ма ста рим 1,2 ми ли јар де го ди на. 
За јед но с дру гим чла но ви ма спо соб не су 
да фик си ра ју и угље ник и азот, што по-
след ње са да шње биљ ке ни су у ста њу. До-
бар део по ме ну тих ну три је на та из лу чу је 
се у окол но зе мљи ште. Као што смо ре-
кли, из др жа ва ју екс трем не тем пе ра ту ре, 
су шу и со лар но зра че ње, упр кос чи ње-
ни ци да има ју вр ло крат ко вре ме за соп-
стве не ме та бо лич ке ак тив но сти.

Под се ћа на Ти тан
Ни је са мо пу сти ња нај су вље ме сто на 

све ту. У су вој до ли ни на Ан тарк ти ку, без 
ле да и с вр ло ма ло во де, пре жи вља ва ју 
по је ди ни ми кро би и ви ше ће лиј ски ор га-

ни зми. То је по себ но ва жно, јер би слич-
на ме ста мо гла да по сто је на Мар су!

Астро би о ло зи су на ро чи то за ин те ре-
со ва ни за из у ча ва ње екс тре мо фи ла, за-
то што – то са да зна мо – оп ста ју у ве о ма 
су ро вим (екс трем ним) усло ви ма ка кви 
вла да ју на дру гим пла не та ма, а што је 
мо жда ва жни је успа ва ни пу ту ју од јед не 
до дру ге сре ди не по год не за жи вот. Да 
ли је во да, уоп ште, по треб на за одр жа ва-
ње жи во та?

Да љи при мер без вод ног жи во та је сте 
јед но је зе ро с вру ћим, теч ним ас фал том на 
Три ни да ду и То ба гу ко је оби лу је ми кро-
би ма, упр кос ве о ма ток сич ној сре ди ни. 
Нај ви ше под се ћа на мо ре угљо во до ни ка 
на Ти та ну, јед ном од Са тур но вих ме се ца. 

До тич но је зе ро ду бо ко је око 75 ме та-
ра, има тем пе ра ту ру од 30 до 55 Цел зи-
ју со вих сте пе ни, а сме ша угљо во до ни ка 
– ме та на, про па на и ета на – не пре ста но 
бр бо ће кроз теч ни ас фалт. Изо топ ска ис-
тра жи ва ња су по ка за ла да су га со ви про-
из вод ми кро би о ло шке ак тив но сти! У 
јед ном гра му смр дљи вог теч ног ас фал та 
на ла зи се од је дан до де сет ми ли о на јед-
но ће лиј ских ор га ни за ма.

Ишчи та ва ње ге но ма по ка за ло је да је 
по пу ла ци ја ша ро ли ка, од бак те ри ја до 
ар хеа, сви без је дра. Око 30 од сто ни-
је би ло по зна то. Јед ни жи ве на сум по-
ру, гво жђу или ме та ну и дру гим угљо во-
до ни ци ма, дру ги, чак, из лу чу ју ме та ле. 
Оста је мо гућ ност да ко ри сте ма ло во де 
ко ја је, ве ро ват но, за о ста ла у ас фал ту.

За астро би о ло ге је то ва жан при мер, 
јер је очи глед но жи вот мо гућ с вр ло 
огра ни че ним ре зер ва ма во де.

Не дав но је про на ђе на џи нов ска јед но-
ће лиј ска аме ба (Xe nophyop ho res) у Ма ри-
јан ском јар ку (ду бље од 10,5 ки ло ме та ра) 
у Ти хом оке а ну, ко ја до са да ни је ви ђе-
на на ду би ни ве ћој од 7.500 ме та ра. То су 
нај ве ће по је ди нач не ће ли је ика да от кри-
ве не, преч ни ка ве ћег од 10 сан ти ме та ра!

Ат мос фер ски при ти сак до ле пре ма шу-
је јед ну то ну на ква драт ни сан ти ме тар! 
На ова ко ве ли ким ду би на ма су от кри ве-
не ме ду зе ко је се ве се ло ше пу ре. По бро ја-
на от кри ћа по ка зу ју да би на ше пред ста-
ве у ве зи са еко ло шким усло ви ма за жи ви 
свет мо гле да бу ду дру га чи је. ва жни је је 
што на ве де ни екс тре мо фи ли мо гу да пу-
ту ју успа ва ни, од јед не до дру ге пла не те.

Још ће мо се ми ће ра ти!     •

ТРЕћ
И

 КАМ
ЕН

ПРОФ. ДР вЛАДИМИР ГЛИШИН

Ка да се по гле да не ки реч ник стра них 
ре чи, за јед нич ки име ни тељ ре чи „екс-
трем” је сте – крај ност, пре те ра ност, про-
тив ност. Екс тре ман, да кле, зна чи крај-
њи, су про тан, пре те ран. На ма је, опет, 
бли жи по јам екс тре ми ста, из исто ри је и 
сва ко днев ног по ли тич ког жи во та.

Екс тре ми зам ни је, ме ђу тим, са мо спе-
ци ја ли тет чо ве ко ве вр сте. У жи вом све ту 
на овом на шем зе маљ ском ша ру по сто ји 
огро ман број жи вих ство ре ња ко ја срећ-
но жи ве и раз мно жа ва ју се у екс трем ним 
усло ви ма. Са мо за то што су љу ди огра-
ни че ни на жи вље ње у да тим усло ви ма, 
не зна чи да су дру ги жи вот ни об ли ци на 
сли чан на чин огра ни че ни: на при мер, 
ки се о ник нео п хо дан за жи вот ка квог зна-
мо ни је по тре бан број ним ор га ни зми ма. 

Да кле, екс тре мо фи ли су спо соб ни да 
жи ве у сре ди на ма екс трем ним за чо ве-
ка. Да их на бро ји мо: ве ли ка ал кал ност 
(pH ве ћа од 9); ве ли ка ки се лост (ма ња 
од pH5); ве о ма хлад на ста ни шта (ви со-
ке пла ни не, оба по ла и оке ан ске ду би-
не); из у зет но то пла (тем пе ра ту ра стал-
но ви ша од 40 Цел зи ју со вих сте пе ни, а 
по не где и од тач ке кљу ча ња во де); ви-
сок са ли ни тет (пре ма шу је мор ску во ду); 

огро ман хи дро ста тич ки при ти сак (мор-
ске ду би не ве ће од 10 ки ло ме та ра); пре-
ко мер но зра че ње (ул тра ви о лет но или 
јо ни зу ју ће); од су ство сло бод не во де (ре-
дов но или по вре ме но, као што ас фалт но 
је зе ро); не до ста так сло бод ног ки се о ни ка 
(ду бин ски се ди мен ти или ве ли ка мор-
ским уду бље ња).

Од свих на бро ја них де таљ но ћу опи са-
ти три ти па екс тре мо фи ла: аци до фи ле, 
ор га ни зме ко ји ма ни је по треб на во да и 
оне ко ји жи ве под ве ли ким при ти ском.

бак те ри је ру да ри
Аци до фи ли су ми кро ор га ни зми еука-

ри о ти (ће ли је с је дром), бак те ри је, ар хее 
ко ји жи ве у во да ма са сум пор ном ки се-
ли ном, геј зи ри ма и ја ма ма бли зу руд-
ни ка за, ре ци мо, ва ђе ње ба кра и, нај зад, 
све бак те ри је у на шим сто ма ци ма! Исто 
та ко убра ја мо цр ве не ал ге (Cyani di um 
cal da ri um) и зе ле не ал ге (Du na li el la aci-
dop hi lia), ко је жи ве у усло ви ма где је pH 
ма ња од 1, и фун ге. Ка ко се ови ор га ни-
зми бра не од ве ли ке ки се ло сти?

ве ћи ну ор га ни за ма ве ли ка ки се лост 
уни шта ва, ме ђу тим аци до фи ли ко ри сте 
не ко ли ко ме ха ни за ма да одр же свој уну-
тра шњи pH, обич но на око 7,2. На рас-
по ла га њу им је тзв. па сив на ре гу ла ци ја 
на ко јој ће ли ји ни је по треб на енер ги ја 
за тај по ду хват и ак тив на ре гу ла ци ја ко-
ја се по сти же уз утро шак енер ги је.

Па сив на од бра на од ви со ке ки се ло сти 
се, углав ном, за сни ва на не про пу сти во-
сти мем бра на пре ма не по вољ ној сре ди-
ни. Не ки ми кро ор га ни зми ства ра ју око 
се бе би о филм ко ји успо ра ва ди фу зи ју 
мо ле ку ла у ће ли ју, док су дру ги про ме-
ни ли струк ту ру сво је ће лиј ске мем бра не 
угра ђу ју ћи ви ше ма сних ки се ли на. За-
тим ће ли је из лу чу ју пу фер ске мо ле ку ле 
ко је по ма жу да се у не по сред ној око ли-

вак ци не) на ко ји се иму ни тет мо же на ве-
сти да пре по зна и уни шти ће ли је ра ка.

Те ра пе у ти ци на ба зи про те и на, та ко-
ђе, уве ли ко обе ћа ва ју. Нај че шће су у пи-
та њу про те и ни ко ји са чи ња ва ју део при-
род ног иму ни те та, та ко зва на ан ти те ла. 
Она су ефи ка сна и ве о ма спе ци фич на, 
ма да су не же ље ни ефек ти код ова квих 
те ра пи ја не што озбиљ ни ји не го код ци-
ља них те ра пи ја. Ли мит ова квих те ра пе-
у ти ка је усло вљен ве ли чи ном про те и на, 
ко ји у нај ве ћем бро ју не мо гу сло бод но 
да уђу у ће ли ју, већ су ди зај ни ра ни да се 
ве зу ју за про те и не на по вр ши ни ће ли ја 
ра ка. ви со ка спе ци фич ност за ци ља ни 
про те ин их, и по ред по ме ну тих не до ста-
та ка, чи ни ве о ма атрак тив ним за бу ду ћа 
ис тра жи ва ња.

Не дав но је за по че ла про из вод ња ан-
ти те ла ко ја има ју ви со ку спе ци фич ност 
за од ре ђе ни про те ин ко ји се, пре све га, 
мо же на ћи на ће ли ја ма ра ка плу ћа или 
ра ка де бе лог цре ва, а тре нут но се при-
ме њу је кли нич ки код од го ва ра ју ћих па-
ци је на та.

ва жно је по ме ну ти је дан ал тер на тив-
ни при ступ ле че њу ра ка, а то је спре-
ча ва ње ства ра ња но вих крв них су до ва, 
та ко зва на ан ги о ге не за. На и ме, да би ће-
ли је ра ка мо гле да ра сту и да се раз мно-
жа ва ју, по треб но је кон стант но ства ра ње 
крв них су до ва. То зна чи да се кон тро ли-
са њем про це са ан ги о ге не зе мо же кон-
тро ли са ти и ства ра ње не же ље них тки ва.

Иако је код јед ног бро ја па ци је на та 
ко ји ма су да ва не ова кве те ра пи је при-
ме ће но по бољ ша ње, ис по ста ви ло се да 
ће ли ја ма ра ка но ви крв ни су до ви ни-
су ап со лут но нео п ход ни јер има ју спо-
соб ност да се одр жа ва ју и без стал ног 
при сту па хра њи вим ма те ри ја ма и ки се-
о ни ку из кр ви. Тре нут но се ова кви те-

ра пе у ти ци ис пи ту ју у ком би на ци ји с 
дру гим ле ко ви ма. По да ци о овим ис пи-
ти ва њи ма су за са да ве о ма охра бру ју ћи.

Иза зо ви с ко ји ма се су о ча ва ју ис тра-
жи ва чи у овој обла сти су, нај ве ро ват-
ни је, ме ђу нај ком плек сни ји ма у фар-
ма ко ло ги ји. На уч ни ци по ку ша ва ју да 
кон тро ли шу по мо ћу ле ко ва раст ће ли ја 
чи ја се струк ту ра, би о ло ги ја и ге нет ски 
са став стал но ме ња ју и ево лу и ра ју у ће-
ли је ко је бр зо по ста ју ре зи стент не (от-
пор не) на по сто је ће ле ко ве и где сле де-
ћи те ра пе ут ски трет ман тре ба да бу де 
при ме њен на па ци јен та већ осла бље ног 
прет ход ним те ра пи ја ма.

(Аутор је ис тра жи вач у 
Ин сти ту ту за от кри ва ње вак ци на 

и ге нет ских те ра пи ја,Флорида)

►

Те ра пе у ти ци на ба зи 
про те и на, та ко ђе, 
уве ли ко обе ћа ва ју

Живот у
асфалтном 

језеру
У живом свету на нашем земаљском шару 
постоји огроман број живих створења која 

срећно живе и размножавају се у екстремним 
условима. важније је што екстремофили 
могу да путују успавани, рецимо од једне 

до друге планете! Једноћелијска амеба

Не дав но је про на ђе на џи нов ска јед но ће лиј ска аме ба 
у Ма ри јан ском јар ку (ду бље од 10,5 ки ло ме та ра) 
у Ти хом оке а ну, ко ја до са да ни је ви ђе на на ду би ни 
ве ћој од 7.500 ме та ра. То су нај ве ће по је ди нач не 
от кри ве не ће ли је, преч ни ка ве ћег од 10 сан ти ме та ра!
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Де е та ти за ци јом је хо мо ге ни зо ван 
свет ски еко ном ски про стор, у ко ме је ус-
по ста вљен еко ном ски си стем са је дин-
стве ном еко ном ском ре гу ла ти вом, ко-
јој су под ре ђе ни сви ло кал ни за ко ни и 
про пи си. Та гло бал но ва же ћа за кон ска 
ре гу ла ти ва по при ми ла је уло гу ко хе зи-
о не си ле, ко ја је свет ску еко но ми ју ује-
ди ни ла, усме ра ва ју ћи је ка истом ци љу 
– по ра сту про фи та. Про фит је усто ли чен 
као је дин стве ни кри те ри јум вред но ва ња 
свих ак тив но сти, укљу чу ју ћи и кул тур-
не. Та ко је ство рен гло бал ни ко хе рен-

тан еко ном ски си стем, ко ји се 
са сто ји од ве ли ког бро ја ком-
по не на та (при вред них су бје-
ка та), чи је је де ло ва ње у свим 
де ло ви ма си сте ма уре ђе но та ко 
да те жи истом ци љу.

Ме ђу тим, ти ме про цес гло ба ли-
за ци је ни је био за вр шен јер су, по-
ред при вред них су бје ка та, по сто ја ли и 
број ни дру штве ни и суб при вред ни су-
бјек ти (струч на удру же ња, син ди ка ти, 
не вла ди не дру штве не асо ци ја ци је), чи ји 
је основ ни циљ био за шти та и уна пре ђе-
ње сте че них со ци јал них и дру гих пра ва. 
Та кве и би ло ко је дру ге ор га ни зо ва не со-
ци јал не гру пе, ко је су ин те ре сно по ве за-
не, пре по зна те су као не по жељ не јер су 
мо гле оме та ти ус по ста вља ње гло бал ног 
ре да. За то је би ло по треб но мар ги на ли-
зо ва ти њи хо во де ло ва ње, што је и учи-
ње но дво фа зно: у фа зи де со ци ја ли за ци је 
и фа зи де па три ја ци је.  

Основ ни циљ фа зе де со ци ја ли за ци-
је био је усме рен на пот пу ну де хо мо ге-
ни за ци ју ло кал них со ци јал них струк-
ту ра. Ло кал ном ста нов ни штву, а у име 
де мо кра ти је и плу ра ли зма, дра стич но је 
ре ду ко ва на мо гућ ност ор га ни зо ва ња у 
асо ци ја ци је, ко је би сво јим де ло ва њем 
мо гле да ути чу на на мет ну ти обра зац 
еко ном ског де ло ва ња. Си стем ски се сти-

му ли ше укла ња ње дру штве не стра ти фи-
ка ци је (рад ни штво, кул ту ра, сред њи ста-
леж) и оме та ор га ни зо ва ње со ци јал них 
гру па, ко је су ин те ре сно по ве за не.

Ство рен је дру штве ни по ре дак у ко-
ме по сто ји фор мал на сло бо да да гра ђа-
ни про мо ви шу све сво је по ли тич ке и 
дру ге ста во ве, али као по је дин ци или 
као чла но ви не ког ма лог кла сте ра исто-
ми шље ни ка, не ке не вла ди не ор га ни за-
ци је (НвО). Сти му ли ше се осни ва ње 
та квих ор га ни за ци ја, јер што је ве ћи њи-
хов број, то је у сред њем ма ње њи хо во 

члан ство, ма њи је и 
њи хов ути цај на дру-
штве ну за јед ни цу 
као це ли ну. Оне де лу-

ју де ко хе зи о но, оме та-
ју екс пли ка ци ју ре ал-

них зах те ва дру штве не 
за јед ни це, јер је раз би ја-
ју на мно штво ма лих дру-

штве них кла сте ра, чи ји је ре а лан дру-
штве ни ути цај пот пу но ми но ран.

Ство ре на је бла го уз бур ка на го ми ла, 
дру штве но по сма тра но ја ло вих кла сте-
ра по је ди на ца, ко ји ба шти не пот пу но 
кон тро ли са ну илу зи ју ло кал не сло бо де 
у сво јим кла сте ри ма, не све сни да су дру-
штве но им по тент ни.

Ан ти ци ви ли за циј ска др жа ва
Фа за де па три ја ци је је суб фа за де со ци-

ја ли за ци је, јер ни је мо гу ће оба ви ти кла-
сте ри за ци ју дру штве не за јед ни це без по-
ти ра ња мо гу ћих де струк тив них ути ца ја 
др жа ве на тај про цес. На и ме, у пе ри о ду 
ко ји прет хо ди нео ли бе рал ном ка пи та-
ли зму др жа ва је има ла за кон ске и дру-
штве не ме ха ни зме за шти те пра ва и ин-
те ре са гра ђа на, ко ји су, по при ро ди свог 
де ло ва ња, су штин ски су прот ста вље ни 
про це су гло ба ли за ци је. За то се на кон 

де ва ста ци је ло кал них еко но ми ја, на већ 
еко ном ски и фи нан сиј ски за ви сне др-
жа ве, вр ши при ти сак да дра стич но ре-
ду ку ју сте че на со ци јал на пра ва ста нов-
ни штва. Та ко су гра ђа ни до би ли др жа ву 
без ре ал не мо гућ но сти да ути че на вла-
сти ту еко но ми ју и со ци јал ни по ло жај 
сво јих гра ђа на.

По ред то га, по сма тра но на кул тур-
ном пла ну, из вр шен је пот пу ни от клон 
од тра ди ци о нал них кул тур но-исто риј-
ских вред но сти по на мет ну тој фор му-
ли: не ло кал на, не го гло бал на кул ту ра; 
не ство ре но, не го оно што ће би ти ство-
ре но по на мет ну том обра сцу; не вла сти-
та про шлост и са да шњост, не го гло бал на 
све тла бу дућ ност. Ти ме је оба вље на де-
па три ја ци ја др жа ве ко јој су, ка да је реч о 
ауто ном ној (не на мет ну тој) ре гу ла ти ви, 
пре о ста ле са мо ре пре сив не и су штин ски 
не бит не функ ци је.

То је ан ти ци ви ли за циј ска др жа ва, на-
ста ла уни шта ва њем свих дру штве них и 
со ци јал них те ко ви на, пот пу но оту ђе на 
од сво јих гра ђа на и ре ал них де ша ва ња 
и по тре ба дру штва. То је др жа ва ко ја не 
при ста је, а и не за слу жу је, да бу де на зва-
на до мо ви ном.

Да ре зи ми ра мо: про це си ма де е та ти-
за ци је, де со ци ја ли за ци је и де па три ја ци-
је, ус по ста вљен је гло ба лан ко хе рен тан и 
не ли не а ран еко ном ски си стем у ко ме су 
све ак тив но сти усме ре не ка је дин стве-
ном ци љу – уве ћа њу про фи та (гло бал ни 
ред), при че му је гра ђа ни ма да та кон тро-
ли са на ло кал на сло бо да де ло ва ња (ло-
кал ни ха ос), та ква да не мо же ути ца ти 
на гло бал ну уре ђе ност си сте ма.

Оста ло је да ви ди мо у че му се ис по ља-
ва не ли не ар ност овог си сте ма. Ис по ље-
на је у сле де ћим чи ње ни ца ма: са мо спа-
љи ва ње јед ног чо ве ка по кре ну ло је це лу 
се вер ну Афри ку; уби ство јед ног мла ди-
ћа по кре ну ло је ма се не за до вољ них по 
бри тан ским гра до ви ма; гру па сту де на-
та, ко ји су кам по ва ли на тр гу у Ма дри-
ду, по кре ну ла је ма се не за до вољ них у 
Шпа ни ји; по кре ну те су из слич них, на-
из глед ба нал них раз ло га, ма се не за до-
вољ них у Пор ту га ли ји, САД итд. Ето, 
де ша ва се да дру штве но бе зна чај ни по-
је дин ци, сво јим по ступ ци ма а не де ли-
ма, по кре ћу ма се.

По ста вља се пи та ње: ка ква је по ве за-
ност све га то га с ру ше њем не ли бе рал-
ног ка пи та ли зма? Нај јед но став ни ји 
од го вор је: иста она ква као што је би-
ла ве за из ме ђу оних не ко ли ко сто ти на 
па ри ских ју ри шни ка на ба сти љу с ру-
ше њем фе у да ли зма у Евро пи. Дру гим 
ре чи ма, за по чео је про цес пре ра ста-
ња ло кал ног у ре ги о нал ни ха ос, за шли 
смо и у фа зу пре тва ра ња ре ги о нал ног 
у суп ко ни нен тал ни ха ос, а сле ди фа за 
пре ра ста ња суп кон ти нен тал ног у кон-
ти нен тал ни ха ос.

До шло је вре ме да се мо же ре ћи: „Го-
тов је”; пре или ка сни је, ипак, го тов је 
нео ли бе рал ни ка пи та ли зам.     •
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Ка да је реч о од но су пре ма ис тра жи-
ва њи ма дру штве них, со ци јал них, еко-
ном ских и по ли тич ких про це са, ско ро 
по пра ви лу се су о ча ва мо са ам би ва-
лен ци јом. Не ки те про це се ис тра жу ју 
с ци љем да пре по зна ју еле мен те ко ји 
би убр за ли њи хов раз вој, а дру ги тра-
га ју за еле мен ти ма ко ји би га оне мо-
гу ћи ли. Ме ђу оне дру ге, по при ро ди 
ства ри, сва ка ко не спа да ју те о риј ски 
фи зи ча ри.

Али ка да се при род ни по ре дак ства ри 
то ли ко по ре ме ти да се спи ра ла дру штве-
ног раз во ја по кре не уна зад, а зна ње се 
по и сто ве ти с дру штве но(по ли тич ком) 
не по жељ ном смет њом, де ша ва се да и 
они поч ну да се ба ве та квим ис тра жи ва-
њи ма. При то ме, не с ве ром да мо гу не-
што про ме ни ти, већ са же љом да про-
це не ду жи ну тра ја ња тих не по жељ них 
ста ња или фа за раз во ја дру штва ко ме 
при па да ју. Упра во за то, аутор ових ре до-
ва, бе же ћи од по ли тич ког лу ди ла ко је је 
овла да ло све том, по ку ша ва да не по ли-
тич ким при ла зом, за сно ва ном на фи зи-
ци сло же них си сте ма, ука же да се на зи-
ре ње гов крај.

Ло кал но сло бод ни пут ни ци
Шта ви ше, по фи зи ци тај крај је већ по-

чео и вре ме је да се ис так не ов де чу ве на 
па ро ла „Го тов је”, ко ја се, на рав но, од но-
си на нео ли бе рал ни ка пи та ли зам (а на 
шта би дру го?).

Ка ко је пред мет ис тра жи ва ња фи зи ке 
објек тив но по сто је ћа ре ал ност, он да је 
ра зу мљи во што су фи зи ча ри ис тра жи ва-

ли не са мо не жи ве, не го и жи ве си сте ме. 
Пред мет ис тра жи ва ња су би ле и по пу ла-
ци је зе че ва и ли си ца (ло ви не и ло ва ца), 
ри бља ја та, ску по ви сви та ца и вин ских 
му ши ца, али људ ска за јед ни ца још ни-
је би ла. То је по ма ло чуд но, по себ но ка-
да је реч о са вре ме ној људ ској за јед ни ци 
ко ја по ка зу је свој ства ка рак те ри стич на 
за тзв. не ли не ар не ко хе рент не си сте ме 
(НЛК си сте ми). На и ме, спе ци фич на уре-
ђе ност са вре ме не свет ске еко но ми је и 
сам про цес гло ба ли за ци је ди рект но ука-
зу ју да људ ска за јед ни ца ис по ља ва по на-
ша ња ко ја су ка рак те ри стич на за не жи ве 
НЛК си сте ме.

Нај кра ће ре че но, не ли не ар ни ко хе-
рент ни фи зич ки си стем са сто ји се од 
ве ли ког бро ја ком по нен ти, ме ђу соб-
но ин тер а гу ју ћих не ком ду го до мет ном 
при влач ном (ко хе зи о ном) си лом, ко ја 
их на во ди да се слич но по на ша ју, тј. уре-
ђу ју. На тај на чин се ус по ста вља ста ње 
си сте ма у ко ме по сто ји не ка вр ста гло-
бал ног уре ђе ња ком по нен ти, при че му 
оне мо гу има ти ре ла тив но ве ли ку сло бо-
ду ло кал ног по на ша ња.

То је ме ша ви на гло бал ног ре да и ло-
кал ног ха о са, али та квог да не мо же по-
ре ме ти ти гло бал ну уре ђе ност си сте ма. 
При то ме, атри бут не ли не а ран одр жа-
ва свој ство ко хе рент ног си сте ма да не-
ли не ар но ре а гу је на спољ не ути ца је. За 
раз ли ку од ли не ар ног си сте ма, код ког 
сла би спољ ни ути цај увек иза зи ва ма ле 
про ме не у си сте му, код не ли не ар ног си-
сте ма слаб спољ ни ути цај мо же иза зва ти 
и дра стич но ве ли ке про ме не.

Груб али сли ко вит при каз ко хе рент-
но сти фи зич ког си сте ма је сте пут нич-
ки воз ко ји се кре ће пру гом, ре ци мо од 
бе о гра да ка Ни шу. Пут ни ци су ком по-
нен те овог си сте ма, а чи ње ни цу да се 
сви они кре ћу пру гом ка Ни шу мо же-
мо схва ти ти као по сле ди цу де ло ва ња 
не ке си ле ко ја их све на го ни да се кре-
ћу истом пру гом у истом сме ру и прав-
цу. При то ме пут ни ци има ју ве ли ку ло-
кал ну сло бо ду, јер мо гу сло бод но да се 
кре ћу по свом и дру гим ку пе и ма и ва-
го ни ма, да се гру пи шу у ску пи не, мир-
но раз го ва ра ју итд. Све то што они мо гу 
чи ни ти, не ути че на гло бал но уре ђе ње 
си сте ма (во за) ко ји се за јед но са њи ма 
нео ме та но кре ће ка Ни шу.

Иако пут ни ци има ју ве ли ку ло кал ну 
сло бо ду кре та ња (ло кал ни ха ос), ипак су 
увек не по сред но из над пру ге, тј. ма шта 
да чи не увек се кре ћу у за да том прав цу 
и сме ру (гло бал ни ред). Не ли не ар ност, 
тј. свој ство да сла би спољ ни ути цај мо же 
иза зва ти и ра за ра ју ће про ме не у овом 
си сте му, илу стру је чи ње ни ца да уве ћа-
ње лет ње тем пе ра ту ре за са мо не ко ли ко 
сте пе ни мо же иза зва ти кри вље ње ши на 
и иска ка ње во за.

Не ли не ар ни ко хе рент ни еко ном ски 
си стем, ко ји је усто ли чен са по ја вом нео-
ли бе рал ног ка пи та ли зма, знат но је сло-
же ни ји, а та кав је био и син хро ни зо ва ни 
ви ше фа зни про цес ње го вог ус по ста вља-
ња. Пре све га оста лог, ко хе рент ност је 
зах те ва ла де е та ти за ци ју, тј. да се по сто-
је ћи, др жа ва ма из де љен, еко ном ски про-
стор хо мо ге ни зу је. Су штин ски циљ ове 
фа зе, ко ји је усме рен на др жав не ин сти-
ту ци је, је сте укла ња ње свих пре пре ка 
сло бод ном про то ку ка пи та ла и ро бе, ко-
је су по ста вља ле др жа ве ра ди за шти те 
сво јих ло кал них еко ном ских и дру гих 
ин те ре са.

Усме ра ва ње ка про фи ту
Ти ме је ус по ста вљен је дин стве ни 

гло бал ни си стем ре гу ла ци је и кон тро-
ле свих ре ле вант них фи нан сиј ских и 
при вред них чи ни ла ца, што је по стиг-
ну то на ме та њем над на ци о нал них еко-
ном ско-фи нан сиј ских про пи са, ко ји ма 
су мар ги на ли зо ва не све тра ди ци о-
нал не др жав не функ ци је (ре гу ла ци ја 
и кон тро ла при вред не и фи нан сиј ске 
сфе ре, со ци јал на по ли ти ка...). Овај део 
по сла оба ви ли су Свет ска тр го вин ска 
ор га ни за ци ја, Ме ђу на род ни мо не тар-
ни фонд и Свет ска бан ка, та три ја ха ча 
апо ка лип се са вре ме ног нео ли бе рал-
ног ка пи та ли стич ког дру штва. Они су 
сво јим сви ма на мет ну тим пра ви ли ма 
по сло ва ња, од ску па др жа ва са ауто-
ном ном еко ном ском, фи нан сиј ском и 
со ци јал ном по ли ти ком, ство ри ли је-
дин стве ни еко ном ски про стор, прак-
тич но без ло кал не др жав не кон тро ле, 
по ко ме ор ги ја ју оли гар си, де ва сти ра-
ју ћи све ло кал не при вред не ре сур се, 
сем оних ко је мо гу ко ри сти ти у вла-
сти те свр хе. 

Искакање из воза за Ниш
Започео је процес прерастања локалног у регионални хаос, зашли смо 

и у фазу претварања регионалног у супконинентални хаос, а следи фаза 
прерастања супконтиненталног у континентални хаос. Дошло је време 

да се може рећи: „Готов је”; пре или касније, ипак, 
готов је неолиберални капитализам

Новица Коцић
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Ме ња ли се не што у цар ству гљи ва?
Пас бу фо про на шао је нај це ње ни ју 

на нај ма ње оче ки ва ном ме сту, у шу ма-
ма ју жне Не мач ке, по зна тим по бла гим 
зи ма ма и из не над ним про ме на ма вре-
мен ских при ли ка. На њу шио је под зем-
ни тар туф, из у зет ну по сла сти цу, чи ја је 
це на 1.800 до ла ра за 456 гра ма.

На ла же ње је по тан ко опи са но у јед-
ном ча со пи су.

За што је то нео бич но?
За то што је ова пе чур ка ра сла, с још 

не ко ли ко ма њих, на под руч ју на ко јем 
ни је ни ка да по сто ја ла. На уч ни ци се пи-
та ју има ли то ве зе с кли мат ским про-
ме на ма. У про те клом сто ле ћу на ла же ње 
тар ту фа се сма њи ло за сто ти ну и ви ше 
пу та, и то у ста ни шти ма бли зу Сре до зем-
ног мо ра, ве ро ват но због ја ких и ду гих 
су ша. Ни је за не мар љи во ни то што су 
на ве ли ко ис ко па ва не.

Пре ва гу је од не ла, чи ни се, кли ма у 
кра је ви ма се вер но од Ал па. У кра је ви-
ма по зна тим по хлад но ћи са да се се сме-
њу ју бла ге зи ме и обил не па да ви не, што 
очи глед но по го ду је ску по це ној гљи ви.

Опо ри ми рис
Ду го се прет по ста вља ло да се тра же-

на гљи ва, ко јој при пи су ју афро ди зи јач ко 
деј ство, раз мно жа ва асек су ал ним пу тем. 
У не дав но обе ло да ње ном „на след ном 
оти ску”, ко ји се са сто ји од 7.500 ге на, 
кри ју се и тај не уку са и оста лих од ли ка.

Ка да их кр ма че на њу ше у шу ми, на-
про сто се по ма ме. Ако ни сте зна ли, ми-
ри шу слич но хор мо ну ан дро сте но лу ко-
ји лу че муж ја ци уочи па ре ња.

Да ли рет ку и ску пу сор ту пе чу ра ка, 
тар ту фе, из истог раз ло га обо жа ва ју љу-
ди?

Чу ли сте, сва ка ко, за ма што ви те при че 
да чу де сно рас па љу ју сек су ал ни на гон, 
због че га го сти ма у от ме ним го сти о ни-
ца ма па пре но на пла ћу ју обро ке. Има ли 
ика кве исти не у та квим на га ђа њи ма?

бо та ни ча ри са Уни вер зи те та Нан си 
(Фран цу ска) за ви ри ли су у нај скри ве ни-
је тај не ве о ма тра же не биљ ке ко ја ра сте 
уз ко ре ње по је ди ног др ве ћа (сим би о за). 
Шта су са зна ли?

Де це ни ја ма је пре о вла да ва ло уве ре ње 
да је тар туф асек су а лан, по ме ну та за блу-
да је од ско ра раз ве ја на: гљи ва се по ја-
вљу је у два по ла. За што је то ва жно? За-

то што ће убу ду ће уз га ји ва чи уко па ва ти 
у зе мљу и јед не и дру ге спо ре, уко ли ко 
же ле да убе ру ве ћи при нос.

На уч ни ци су обе ло да ни ли да је „на-
след ни оти сак” (ге ном) цр ног тар ту фа 
(Tu ber me la no spo rum) или „цр ног ди ја-

ман та”, гљи ве при јат ног уку са, при лич-
но ве ли ки – са сто ји се од 7.500 ге на, у 
ко ји ма је би ла скри ве на тај на уку са и 
оста лих не до ку че них од ли ка. Као што 
је по зна то, до ско ра је опо ри ми рис што 
ма ми опи си ван на ра зно вр сне на чи не и 
при пи си ван раз ли чи тим чи ни о ци ма.

У „на след ним је ди ни ца ма” упи са но је 
да је то, пре вас ход но, у спре зи са сум-
пор ним ме та бо ли ти ма (ма ле ни мо ле-
ку ли ко ји и по сре ду ју и на ста ју у про-

це су ме та бо ли зма) и ен зи ми ма ко ји 
раз гра ђу ју ами но ки се ли не. Уме ша но је 
око 200 мо ле ку ла са ис пар љи вим сум-
пор ним је ди ње њи ма и ал де хи ди ма, хе-
ми ка ли ја ма че сто за сту пље ним у пар-
фе ми ма.

Ко је не при ја тељ број је дан на на-
шој пла не ти?

Ни је дан чо век, ни јед на за ве ре нич-
ка дру жи на, ни јед на др жа ва. Оста ви-
мо та ква на га ђа ња по ли ти ча ри ма и 
ухо да ма.

Пре два ве ка То мас Мал тус за пи тао 
се хо ће ли би ти до вољ но хра не за све 
ста нов ни ке. Мо же ли се да нас на хра-
ни ти се дам ми ли јар ди љу ди, а да се не 
уни шти жи вот на сре ди на?

Ис по ста вља се да је по љо при вре-
да, ве ро ват но, нај ра зор ни ја де лат ност 
ко јом се чо век ба ви. Ора ни це и па-
шња ци да нас пре кри ва ју две пе ти не 
Зе мљи ног коп на, об ра дом зе мљи шта 
ис пу шта се тре ћи на свих шко дљи вих 
га со ва.

За Џо на та на Фо ли ја са Уни вер зи те-
та Ми не со та већ то је до вољ но ло ше. 
На уч на пред ви ђа ња, ме ђу тим, на ја-
вљу ју удво стру че ње по тре бе за хра ном 
сва ких 40 го ди на. Је смо ли, за и ста, су-
о че ни с пу сто ше њем без прем ца?

Пре ма нај но ви јем ис тра жи ва њу, ни-
смо не ми нов но. Али да би се из бе гло 
ис ко ре њи ва ње шу ма и оску ди ца хра-
не, ну жан је ве ли ки за о крет. У нај кра-
ћем: по ве ћа ти ула га ња у жит ни це као 
што су Укра ји на и Уган да да би се по-
ве ћа ли при но си, де ло твор ни је ко ри-
сти ти во ду и ђу бри во, сма њи ти ра си-
па ње на мир ни ца и је сти ма ње ме са.

Чак две пе ти не го ди шње же тве по је-
ду жи во ти ње!

Ка ко то по сти ћи? Од го вор ни је по-
ну ђен. Еко но ми сти ве ру ју да ће са мо 
тр жи ште (по ну да и по тра жња) ус по-
ста ви ти ва ља ну рав но те жу. На по чет-
ку би др жа ве мо ра ле да знат но по ску-
пе кр че ње шу ма, ко ри шће ње во де и 
ђу бри ва и осу је те ба ца ње хра не. И шта 
ће се де си ти?

На мир ни це ће по ску пе ти, зе мљо-
рад ни ци ће по ве ћа ти про из вод њу. 
Али по ко ју це ну? И да нас је јед на од 
нај ве ћих гла во бо ља пре хра ни ти нај си-
ро ма шни је, а тек су тра?

Јед ни ка жу да ће број љу ди до сти ћи 
9,2 ми ли јар ди до 2050 (80 од сто оби-
та ва ће у гра до ви ма), по ве ћа ће се за 
тре ћи ну са са да шњих 6,7 ми ли јар ди, 
а већ упо тре бља ва мо 80 по сто зе мљи-
шта по де сног за ра тар ство, 41 про це-
нат од укуп не по вр ши не коп на.

До сре ди на сто ле ћа, да кле, би ће 
по треб на до дат на ми ли јар да хек та ра 
за по љо при вре ду (по вр ши на бра зи-
ла) – зе мљи шта ко јег јед но став но не-
ма! Да ли су је ди ни из лаз вер ти кал не 
фар ме: у јед ном не бо де ру ко ји има 
21 спрат мо гло би се га ји ти 12 ми ли-
о на гла ви ца зе ле не са ла те го ди шње, 
исто као на 238 хек та ра по љо при-
вред не зе мље!

Уко ли ко се, ме ђу тим, на ста ви са да-
шња сто па при ра шта ја но во ро ђен ча-
ди и про ду же ње жи вот ног ве ка ста-
рих, чо ве чан ство ће на ис те ку 21. ве ка 
бро ја ти, чак, 27 ми ли јар ди ду ша! Ка ко 
кри ву љу ра ђа ња обр ну ти на до ле?

Џо ел Ко ен, по пу ла ци о ни би о лог са 
Ко лум би ја уни вер зи те та, сма тра да је 
то ве о ма те шко из ве сти. Ни ко, на и ме, 
не зна ка да ће и у ко јем из но су би ти 
до стиг нут вр ху нац у по ра сту свет ског 
ста нов ни штва. У нај ве ћој ме ри на то 
ће ути ца ти ко ли ко ће се убу ду ће ула-
га ти у пла ни ра ње по ро ди це.

Јед но је из ве сно: ако се ни шта не 
пре ду зме, чо ве чан ство се не ће за у ста-
ви ти на де сет ми ли јар ди 2100. го ди не; 
ве ли ки су из гле ди да ће се на гло уве-
ћа ти на 27 ми ли јар ди.

Да ли ће мо с мо ти ком сти ћи у па-
као? С ба ти ном смо иза шли из ра ја.
 ву ка шин Цвет ко вић

Мотика непријатељ
„бРОЈ ЈЕДАН”
Све је више становника, све је мање обрадивог 

земљишта. Обрни-окрени, пољопривреда 
највише уништава животну средину. 

Има ли излаза из зачараног круга

буфо и гљива

Тартуф, секс и Цицерон
Дуго се претпостављало да се тражена гљива, којој приписују афродизијачко дејство, 

размножава асексуалним путем. Када крмаче нањуше у шуми ретку печурку, 
напросто се помаме. Да ли их из истог разлога обожавају људи

За осо бен укус и ми рис ни су, да кле, за-
слу жни ми кро ор га ни зми на да том под-
руч ју, као што се до ско ра ве ро ва ло.

Ис тра жи ва чи су, на и ме, за ми шља ли 
да слич но си ру и гро жђу, кључ ну уло гу у 
от пу шта њу ис пар љи вих је ди ње ња игра-
ју ми кро би и ква сци ко ји оби та ва ју на 
гљи ва ма. И то из лу ђу је кр ма че ко је, об-
ма ну те ми ри сом слич ном во њу ве пра, 
про на ла зе тар ту фе и че сто их по је ду. 
Из ба цу ју ћи ус пут из мет, оне ра се ја ва ју 
спо ре по шу ми. Дру ги ми ри си при вла че 
вр сту му ва ко је сле ћу у по тра зи за спа-
ри ва њем и раз но се спо ре с јед не на дру-
гу пе чур ку.

За го нет ни жи вот
Зна се да је уз га ја ње тар ту фа оте жа но, 

де лом због њи хо вог за го нет ног жи вот ног 
ци клу са под зе мљом, у ко јем хран љи ве 
са стој ке раз ме њу ју с хра сто вим ко ре њем.

Из раз вр ста ва ња ге на, ме ђу тим, са-
зна је мо да се гљи ве ку ди ка мо че шће 
раз мно жа ва ју сек су ал ним пу тем. ве ћи-
на од га ји ва ча осла ња се на асек су ал но 
умно жа ва ње, у ко јем се две ха пло ид не 
ће ли је из јед не пе чур ке – сва ка с јед ном 
ко пи јом ге но ма – об је ди њу ју обра зу ју ћи 
ди пло ид но те ло пло да са оба ум но шка.

Са да су обе ло да ње не две раз ли чи те 
збир ке ге на за раз мно жа ва ње у цр ним 
тар ту фи ма, што ука зу је да се две су прот-
не ло зе сје ди њу ју у то ку сек су ал ног раз-
мно жа ва ња. Че му то са зна ње, уоп ште, 
ко ри сти?

Са свим је очи глед но да се отва ра ју 
вра та кро је њу и пре кра ја њу ге на (ге не-
тич ко ин же њер ство) оста лих гљи ва ко-
ји ма би се до да вао при ма мљив ми рис 
цр ног тар ту фа. За ми сли те са мо пе че не 
пат ке са со сом или ри жо то с ко ма ди ћи-
ма ових пе чу ра ка? А тек па сту за чи ње ну 
не чим што на ли ку је цр ним тар ту фи ма, 
чи јег ће те се уку са ду го се ћа ти?

Иако ра сту под зе мљом, има ју сви ту 
ге на за пра ће ње све тло сти ко ји их опо-
ми њу да се кло не сун че вих зра ка, оста ју-
ћи ис под по вр ши не упо зо ра ва ју на про-
ме не го ди шњих до ба. Сле де ћа по вор ка 
за ду же на је сва ко днев ну раз ме ну хран-
љи вих са сто ја ка с хра стом-до ма ћи ном у 
чи је ко ре ње се упле ла. А и збир ку оних 
ко ји пот по ма жу лу че ње отро ва што од-
вра ћа ју на мер ни ке да се уко тве ме ђу жи-
ли це истог ста бла.

Ки ло грам цр них тар ту фа пре ма шу је 
1.000 до ла ра, за то што се уз га ја ње ви ше 
за сни ва ло на сре ћи не го на зна њу. бе ра-
чи су се, пак, осла ња ли на из о штре на чу-
ла сво јих па са и сви ња иш че ку ју ћи да их 
до ве ду на пра во ме сто; дру га чи ји по сту-
пак на ла же ња још ни је сми шљен.

Уко ли ко има те оштар вид и из др жљи-
ве но ге, мо же те их про на ћи за гле да ју ћи 
па жљи во зе мљи ште око хра сто ва. Ко-
ма дић ого ље ног тла око ста бла ја сан је 
знак да се ис под на ла зе тар ту фи.
 Гра ди мир Тер зин ски

• На Сред њем ис то ку се сма тра да има ју ис це љу ју ћа свој ства, 
чак се на во ди да је про рок Му ха мед ре као да је „њи хов сок лек за очи”.

• Френк Гар ланд из Се вер не Ка ро ли не (САД) пр ви је 
на За па ду 1979. по чео да их уз га ја.

• Тар ту фе од дав ни на увр шћу ју у афро ди зи ја ке, ве ли ча ли су их 
Ци це рон, Пли ни је Ста ри ји и Плу тарх.

• За не се ња ци ши ром све та би ли су уз не ми ре ни ка да су вој ни ци Са да ма 
Ху се и на опу сто ши ли тар ту фе у пу сти њи Ку вај та де ве де се тих го ди на.



24  ПОЛИТИКА, 7. ДЕЦЕМбАР 2011. ПОЛИТИКА, 7. ДЕЦЕМбАР 2011.  25Н А У К А / И Н Ф О Р М А Т И К А / Т Е Х Н О Л О Г И Ј А Н А У К А / И Н Ф О Р М А Т И К А / Т Е Х Н О Л О Г И Ј А

ДИПЛ. ИНЖ. бРАНКО вАСИљЕвИћ

Лоп та ,,џа бу ла ни” (у пре во ду: ве се-
ли ти се) са сто ји се од осам спо је них 
пар чи ћа (де ло ва), да би се по ве ћа ла 
до дир на по вр ши на при уда ру но гом 
или гла вом. За раз ли ку од прет ход них, 
има ку ди ка мо ма ње ути сну тих жле-
бо ва при ли ком тер мич ке об ра де, што 
уве ли ко ути че на кре та ње у ва зду ху, а 
на ро чи то на по ди за ње (Маг ну сов ефе-
кат) и ле лу ја ње. Осим то га, она је пре-

ви ше глат ка, због че га су се гол ма ни 
до ста на му чи ли хва та ју ћи је, упр кос 
то ме што је до да то мно го сит них из ра-
сли на ко је су јој по ква ри ле су лет кроз 
ва здух.

Џон Ерик Гоф, ру ко во ди лац оде ље ња 
за фи зи ку на Лин чберг ко ле џу и аутор 
це ње не књи ге „Фи зи ка за злат ну ме-
да љу: Спорт ска на у ка”, ка же да – ако је 
лоп та су ви ше глат ка – око ње се у ва зду-
ху ства ра та нак гра нич ни слој.

Са осам де ло ва мо же да се оче ку је 
ста би лан и пред ви див лет, али по што 
су до да ти ути сну ти жле бо ви, да би за-
ме ни ли оне код ста ри јих, то се не до-
га ђа, чак при ве ћим бр зи на ма сла би 
Маг ну сов учи нак. По ред ве ће бр зи не 
кре та ња, ја вља се ле лу ја ње као ре зул тат 
пре ки да гра нич ног сло ја на не ким ме-
сти ма на по вр ши ни, на ро чи то се пре-
ма ши 70 ки ло ме та ра на сат. Мо же да се 
оче ку је да ма ле не рав ни не (из ра сли не) 
сво јом гу сти ном и по ло жа јем ути чу на 
по ја ву ле лу ја ња.

Гле да њем утак ми ца на ста ди о ни ма 
или Тв екра ни ма ми до би ја мо бли зу 80 
од сто ин фор ма ци ја пу тем чу ла ви да, а то 
зна чи да мо ра ју да се при ме њу ју нај бо ље 
пре по ру ке за осве тља ва ње игра ли шта, 
по себ но да бу де од ли чан кон траст из ме-
ђу лоп те и по за ди не.

Збу њи ва ње мо зга
Сре ди ном ше зде се тих про шлог ве-

ка уве де на је бе ла (ахро мат ска) бо ја за 
фуд бал ске лоп те да би се бо ље ви де ло, 
за то што је ве штач ко осве тље ње би ло 
сла бог ква ли те та. бе ла бо ја од би ја све 
та ла сне ду жи не у вид ном спек тру ко-
ји  па да ју на пред мет и наш мо зак је 
на не ки на чин збу њен. И цр на бо ја 
је ахро мат ска, са мо што у том слу ча-
ју пред мет упи ја све та ла сне ду жи не у 
вид ном спек тру ко је па да ју, и наш мо-
зак је опет збу њен. У ахро мат ске спа-
да и си ва бо ја, и ка да има мо са мо цр-
ну си ву и бе лу го во ри мо ахро мат ском 
или цр но-бе лом кон тра сту.

ТЕ
ХН

О
УТ

О
П

И
ЈА

Пр ва бе ла лоп та је уве де на 1951. го-
ди не, а са цр но-бе лом те ле ви зи јом по-
ја ви ла се 1970. цр но-бе ла лоп та. И та ко 
је би ло до 1998. го ди не ка да је на пра-
вље на лоп та ко ја, по ред бе ле (ахро мат-
ске), са др жи и хро мат ске, пла ву и цр ве-
ну бо ју. Наш мо зак, на и ме, пре по зна је 
од ре ђе ну та ла сну ду жи ну ко ја се од би ја 
од по сма тра ног пред ме та и ми јој да је-
мо на зив.

Да би смо по у зда но и ја сно ви де ли, 
по тре бан је кон траст – хро мат ски или 
ахро мат ски – ко ји мо же би ти ди на мич-
ки (ка да се пред мет или по сма трач кре-
ћу или оба то исто вре ме но ра де) или 
ста тич ки (ако се пред мет и по сма трач не 
кре ћу). Уоп ште но го во ре ћи, ка да је фуд-
бал у  пи та њу ми лоп ту ви ди мо на по за-
ди ни дру гих пред ме та и бо ја, у ве ћи ни 
ста тич них, као што су игра ли ште, три-
би не, не бо и оста ло. Те шко ће на ста ју ка-
да пот пу но бе лу лоп ту (ахро мат ска бо-
ја) ко ја се кре ће на хро мат ској по за ди ни 
(те рен – зе ле на тра ва или бра он зе мља, 
не бо – пла во, гле да ли ште – ра зно бој но) 
не пре по зна ју ла ко ни игра чи, ни су ди је, 
ни гле да о ци јер ни је ја сно ко ли ки јој је 
обим и преч ник. За то игра чи пра ве не-
же ље не гре шке.

С по ја вом цр но-бе ле лоп те, ко ја се са-
сто ја ла од 32 де ла – пе то у га о ни ка и ше-
сто у га о ни ка – би ло је знат но лак ше 
вла да ти њо ме јер су се обим и преч ник 
бо ље пре по зна ва ли и аеро ди на мич ке 
од ли ке ви ше ис по ља ва ле. До по ја ве бе-
лих и цр но-бе лих лоп те су би ле јед но-
бој не (мо но хро мат ске) и лак ше су се 
пре по зна ва ле. 

По гре ши ли у ско ку
Пр ва с две хро мат ске бо је, пла вом и 

цр ве ном, и две ахро мат ске, бе лом и цр-
ном, и мре жом цр те жа и дру гих гра фич-
ких по је ди но сти, „три ко лор” (Ади дас), 
уне ла је број не не во ље ства ра ју ћи сво је-
вр сни ка ле и до скоп ски учи нак (че сто се 
ме ња об лик или де та љи на не ком пред-
ме ту ко ји се окре ће). Игра чи ни су мо гли 
по у зда но да оце не пра вац ле та лоп те. 
На ше чу ло ви да, очи и мо зак ни су то ли-
ко са вр ше ни као што прет по ста вља мо 
или за ми шља мо, што је див но об ја снио 
проф. др Мом чи ло б. Ђор ђе вић у члан-
ку „Не ве руј све му што ви диш” (НИТ, 2. 
но вем бар).

Си гур но ће те би ти уве ли ко из не на ђе-
ни ка да са зна те да има мо пре ки де про-
то ка ин фор ма ци ја док не све сно треп ће-
мо (на сва ких пет се кун ди), а још ви ше 
да при ли ком усред сре ђи ва ња (фо ку си-
ра ње) на ста ју за сто ји на зва ни ка ска де 
(три у се кун ди и тра ју од 30 до 200 ми-
ли се кун ди). У та квим при ли ка ма наш 
мо зак по ку ша ва да пред ви ди кре та ње 
лоп те, па уко ли ко се по ја ви ка ле и до-
скоп ски ефе кат ми смо у ве ћој не до у ми-
ци ку да лоп та иде и ма ла је ве ро ват но ћа 
да ће мо пра вил но ре а го ва ти.

Сле де ћа из исте ком па ни је („фи вер но-
ва”) сво јим ве ли ким и зуп ча стим укра-
си ма у не ко ли ко хро мат ских бо ја ства-
ра ла је вр ло сна жан ка ле и до скоп ски 
ефе кат и ја прет по ста вљам да су се игра-
чи оправ да но жа ли ли на нео че ки ва ни 
лет. А лоп та „тим гајст” има че ти ри не-
пра вил на цр те жа ве ли ких ди мен зи ја, с 
не ко ли ко бо ја, ко ји при ли ком обр та ња 
збу њу ју по сма тра ча на ко ју ће стра ну 
скре ну ти. У овом слу ча ју је из ра жен ка-
ле и до скоп ски ефе кат.

Али нај ви ше кри ти ка до жи ве ла је „џа-
бу ла ни” с про шло го ди шњег Свет ског 
пр вен ства у Ју жној Афри ци, и то са свим 
оправ да но. Че ти ри не пра вил на тро у гла, 
с 11 хро мат ских бо ја, на бе лој по за ди ни 
узро ку ју огром ну не до у ми цу у ве зи са 
сме ром кре та ња, због че га је би ло мно-
го гре ша ка – од гол ма на пре ко од бра не 

до на па да ча. Обо је ни укра си не пра вил-
ног об ли ка до во де у за блу ду игра че, јер 
ни су у ста њу да про це не бит не ди мен зи-
је лоп те – обим и преч ник. бе ли де ло ви 
(по вр ши не) по ста ју се кун дар на по за ди-
на ко ја се кре ће на при мар ној по за ди ни, 
као што су игра ли ште, гле да ли ште и не-
бо. Осим то га, ис кр са ва ју не да ће с по ди-
за њем лоп те (Маг ну сов ефе кат) и нео че-
ки ва ним ле лу ја њем, због че га је те шко 
фо ку си ра ти се на пра вац кре та ња. Мно-
го за јед ну лоп ту, зар не?

Све то об ја шња ва за што су Не ма ња 
ви дић и Не вен Су бо тић згре ши ли је да-
на е стер це, и то у ви со ком ско ку. Ка ко? 
Ни су мо гли да про це не преч ник лоп те 
јер су их збу ни ла че ти ри обо је на и не-
пра вил на тро у гла ко ји се обр ћу у свим 
сме ро ви ма. За то је гол ма ни ма би ло нај-
те же.

На кра ју се по ста вља пи та ње: да ли су 
по је ди не зе мље зна ле за ове мањ ка во-
сти? Три ре пре зен та ци је су се при лич-
но до бро сна шле: Шпа ни ја, Не мач ка и 
Ја пан. Шпа ни ја игра крат ким до да ва-
њи ма, та ко да су на ве де ни не до ста ци 
знат но ума ње ни. Ја пан игра ду гим пре-
ба ци ва њи ма по зе мљи, а има игра че нај-
ви ших ква ли те та у рас по зна ва њу око ли-
не. Не мач ка је, нај ве ро ват ни је, зна ла да 
се лоп та „џа бу ла ни” нео бич но по на ша 
што се ти че Маг ну со вог ефек та и ле лу ја-
ња, али си гур но ни је зна ла за по сле ди це 
ка ле и до скоп ског ефек та.     •

видић пао на
ЏАбУЛАНИ

Четири неправилна 
троугла, с 11 хроматских 
боја, на белој позадини 
узрокују огромну 
недоумицу у вези са 
смером кретања, а обојени 
украси доводе у заблуду, 
јер играчи нису у стању 
да процене битне 
димензије лопте – обим 
и пречник. бели делови 
постају секундарна 
позадина која се креће 
на примарној позадини, 
као што су игралиште, 
гледалиште и небо. 
А тек недаће с подизањем 
и неочекиваним 
лелујањем. Много за једну 
лопту, зар не?

На кра ју се по ста вља 
пи та ње: да ли су 
по је ди не зе мље зна ле 
за ове мањ ка во сти? 
Три ре пре зен та ци је 
су се при лич но до бро 
сна шле: Шпа ни ја, 
Не мач ка и Ја пан

Озра че ни 
ру ко пи си

Ма ри ја Ки ри је жи ве ла и ра ди ла 
окру же на зра че њем. Ду же од јед ног 
сто ле ћа бе ле шке ко је је пи са ла, на ме-
штај ко ји је ко ри сти ла, чак и ку ва ри на 
осно ву ко јих је спре ма ла је ла још су ра-
ди о ак тив ни!

Уко ли ко би сте по же ле ли да про чи-
та те ње не ру ко пи се, са чу ва не у На ци о-
нал ној би бли о те ци Фран цу ске, мо ра ли 
би сте да об у че те за штит ну оде ћу и да 
пот пи ше те да то чи ни те на сво ју од го-
вор ност.

Слав на на уч ни ца, ко ја је ис тра жи ва ла 
за јед но са су пру гом Пје ром, но си ла је у 
џе по ви ма ка пу та бо чи це с по ло ни ју мом 
и ра ди ју мом, ко је је од ла га ла у фи о ка ма 
рад ног сто ла.

У књи зи „вр то гла ве го ди не: Евро-
па 1900–1914”, фран цу ски исто ри чар 
Фи лип блом на во ди лич на за па жа ња 
Ма ри је Ки ри, у ко ји ма она опи су је за-
го нет ну пла во-зе ле ну све тлост у сво јој 
ла бо ра то ри ји: „Јед но од за до вољ ста ва 
би ло је да уђе мо у на шу рад ну со бу но ћу; 
сву да смо опа жа ли си лу е те сла бо осве-
тље них бо чи ца с кап су ла ма ко је су са-
др жа ле про дук те на ших ис тра жи ва ња. 
За и ста ди ван при зор, увек нов за нас. 
Све тлу ца ју ће епру ве те под се ћа ле су на 
сла ба шно све тло ча роб ни ца.”

Го ди не 1903. Пјер Ки ри је при ме тио 
опе ко ти не на сво јој ле вој ру ци, иза зва-
не ко ма ди ћем ра ди ју ма, ко ји је др жао 
при ве зан де сет са ти, да би за кљу чио да 
ли је от крио лек про тив ра ка.

Уко ли ко же ли те ли да про чи та те шта 
је Ма ри ја Ки ри на пи са ла, мо ра те зна ти 
да по лу жи вот изо то па ра ди ју ма, ра ди-
јум-226, из но си 1.601 го ди ну! Да кле, не 
при ла зи те без на ро чи тог за штит ног оде-
ла и ру ка ви ца, у ко ји ма ће те ли чи ти на 
астро на у та ко ји ше та по Ме се цу.

Марија Кири
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ГОРАН СТАНКОвИћ

Шта мо же спо ји ти ста ро рим ског 
сто и ка Се не ку, јед ног од нај ве ћих сли-
ка ра 20. ве ка Фран си са бејк на и де-
вој ку ко ја се бе на „Ју тју бу” пот пи су је 
као Ma dandcrazychild? И то у дру штву 
„Књи ге про по вед ни ко ве”, ин тер нет 
кри ти ча ра Ен друа Ки на и аме рич ке 
фо то граф ки ње Син ди Шер ман?

Најлогичнији одговор би био: све 
и ништа? И најнетачнији.

Јед на мла да и ле па де вој ка је не дав-
но по ста ла сен за ци ја на „Ју тју бу”. вор-
хо лов ска, до ду ше, с ве о ма огра ни че-
ним ро ком тра ја ња. Пет на ест ми ну та, 
фи гу ра тив но ре че но, али са ми ли о ни-
ма „гле да ча” иза се бе. Де вој ка је сва ко-
днев но се бе фо то гра фи са ла пет го ди на 
и скло пи ла од фо то гра фи ја ви део-клип 
вла сти тог ли ца кроз вре ме, у ме на ма 
од не ста шне ти неј џер ке до са мо све сне 
мла де же не. Не што слич но је ви ђе но и 
у не ким ре кла ма ма на на шим те ле ви-
зи ја ма.

Али, „не ма ни шта но во под сун цем”, 
и де вој ка без име на и пре зи ме на, али 
не и без иден ти те та, са мо по на вља у 
сво је вре ме аван гард не, да кле, са вре-
ме ни ци ма углав ном не схва тљи ве умет-
нич ке по ступ ке. То ком пе де се тих го-
ди на нај ве ћи сли кар искон ског зла и 
кри ка у чо ве ку, бри тан ски умет ник 
Фран сис бејкн ра дио је чи та ве се ри-
је по ла ро и да сни ма ју ћи сво је уве ли ко 

од ал ко хо ла и не про спа ва них но ћи на-
ру ше но ли це у ста нич ним ауто ма ти-
ма. Хро но ло ги ја про па сти у ди ги тал-
но вре ме по ста је крат ко веч ни спек такл 
тра га ња за иден ти те том, на час при вла-
че ћи па жњу ми ли о на он лајн тра га ла ца 
за вла сти тим ли цем.

Још слич ни је је де ло Син ди Шер ман 
(ро ђе на 1954), ко ја се у це ло куп ном 
опу су ба ви ла ис кљу чи во сво јим ли ком 
и ње го вим тран сфор ма ци ја ма у но ве 
идентит етe. Та фан та зиј ска игра дру-
штве них уло га обез бе ди ла јој је ме сто 
ме ђу зна чај ним умет нич ким фо то гра-
фи ма и ме диј ским лич но сти ма се дам-
де се тих и осам де се тих про шлог ве ка, 
скри ва ју ћи пра ви иден ти тет са ме умет-
ни це на тај на чин да је он по стао пот-
пу но не ва жан.

По сма тра мо Син ди Шер ман (ауто-
ри це до ско ра нај ску пље фо то гра фи је, 
„без на сло ва”) као ис тра жи ва ње но вих 
мо гућ но сти тран сфор ма ци ја и игра ња 
дру штве них уло га, екс пло зив но на ра-
ста ју ћих од са мих по че та ка Ин тер не та, 
а што не дво сми сле но на ја вљу је њи хо ву 
во љу да за го спо да ре Ин тер не том, нај-

пре дру штве ним мре жа ма и сер ви си-
ма, а по том и оном ко ја као Са тур нов 
пр стен мо ћи се же за сви ма.

А Се не ка ка же, у осмом пи сму пр-
ве књи ге „сво ме Лу ци ли ју”: „ви чем: 
из бе га вај те све што се до па да го ми ли 
и све оно што до но си слу чај.” Две хи-
ља де го ди на ка сни је, у успо ну ди ги-

тал не ма сов не кул ту ре, скеп тич ни ум 
Ен друа Ки на је 2007. ис пи сао књи гу 
„Култ ама те ра: ка ко да нас Ин тер нет 
уби ја на шу кул ту ру”, у ко јој је из ло жио 
кри ти ци та да тек у на ста ја њу веб 2.0 и 
це ло куп ну ин тер нет ску кул ту ру, као 
кул ту ру у ко јој его и зам ве ли ких ма са 
уво ди лош укус и не зна ње као до ми-
нан тан са знај ни и вред но сти обра зац.

Ен дру Кин по ла зи од те за по зна тог 
со ци о ло га Јир ге на Ха бер ма са о то ме 
да Ин тер нет и срод не тех но ло ги је ко-
је ну де де цен тра ли зо ван при ступ ин-
фор ма ци ја ма чи не да се гу би ин те лек-
ту ал ни фо кус свет ске кул ту ре. Та ко се 
ра ђа култ ама те ра, а Ен дру Кин до-
ка зу је да уче шће ши ро ке пу бли ке ни-
је пре ви ше му дро и да не до но си но ве 
ква ли те те. Не тре ба ни по ме ну ти да су 
ње го ви ста во ви иза зва ли до ста кри ти-
ка и по ле ми ка, али и по хва ла, а то ком 
тих крат ких го ди на од 2007. њи хо ва 
кон тра дик тор ност и иза зов ност ни је 
ума ње на ни за јо ту. На про тив, и кри-
ти ча ри ма и апо ло ге та ма вре ме је да ло 
за пра во.

Ни ка ко не ми слим да је мла да ано-
ним ка са „Ју тју ба” ишта зна ла о Фран-
си су бејк ну или Син ди Шер ман, ни ти 
да их она све сно „на сле ђу је”. Ни ти да 
се пет на е сто ми нут не зве зде ди ги тал-
не кул ту ре угле да ју на би ло чи ју и би-
ло ка кву аван гар ду, ту не том про ху ја-
лу ми сао ис пред свог вре ме на. Ни ти да 
Ен дру Кин све сно по на вља би блиј ске 
ли та ни је. Све њих ву че не ви дљи во зби-
ва ње у вре ме ну, ко шмар на ми сао ко јој 
са мо тре ба вре ме на да се по ја ви у те ле-
ди ри го ва ној, ма сов ној кул ту ри.

Не ки умет ни ци и на уч ни ци, не ки 
„ду хов ни ци” са мо су мно го пре осе ти ли 
оно што се до га ђа, лик ства ри ко је до-
ла зе. На ша ко мер ци јал на ствар ност ра-
ђа вла сти ту ико но гра фи ју, скло пље ну 
од не че га ста рог и не че га но вог, под вр-
га ва ју ћи их зах те ву да на шњи це – ства-
ра њу ико на сат ка них од ма ни пу ла ци је 
и ко мер ци ја ли за ци је, лак ше ре че но, од 
на де и оча ја, пе ска и ма гле.      •

ПРОФ. ДР ПЕТАР КОЧОвИћ

Сви ма је по зна то да још ва жи олим-
пиј ско ге сло Пје ра де Ку бер те на: бр же, 
ви ше, сна жни је! По је ди ни спорт ски ре-
зул та ти су да нас, за и ста, за па њу ју ћи. 
Ка да упо ре ди мо Ја мај ча ни на Ју са и на 
бол та, свет ског ре кор де ра на 100 ме та-
ра (9,58 се кун ди), и по бед ни ка пр вих 
Олим пиј ских ига ра у Ати ни, 1896. го-
ди не, Аме ри кан ца То ма са бер ка, ко ји 
је у ква ли фи ка ци ја ма ис тр чао 11,8 се-
кун ди, и та да ва же ћи свет ски ре корд од 
10,8 се кун ди Аме ри кан ца Лу те ра Ке-
ри ја (из 1891), на ме ће се за кљу чак да је 
да на шњи нај бр жи чо век за 12 од сто бр-
жи од оног од пре 115 го ди на.

На ло шим цр но-бе лим сним ци ма пр-
вих об но вље них Олим пиј ских ига ра ви-
ди мо што пе ри це, ме тре и ле тве за ра зно-
ра зна ме ре ња, а да нас са мо елек трон ске 
уре ђа је. 

Елек тро ни ка је ушла у го то во све 
спорт ске ди сци пли не, а ви ше за ди вљу је 
ко ли ко има но во та ри ја уна о ко ло. За ко-
мен та то ре, те ле ви зиј ски гле да о це и по-
се ти о це на бо ри ли шти ма истог ча са се 
из ба цу је гра фич ки при каз на ко јем се 
очи та ва по ре дак так ми ча ра.

временска стиска
На про те клим Олим пиј ским игра ма у 

Пе кин гу 2008. го ди не, мно го то га је не-
до ста ја ло ако их упо ре ди мо са пред сто-
је ћим 2012. у Лон до ну. „Мек до налдс” 
је с „Ја ху ом” по ку шао да их гле да о ци-
ма до ча ра на ба зи SMS-а. По ја ви ли су 
се пр ви ин те ли гент ни те ле фо ни са ин-
тер нет ском ве зом, фо то а па ра те и ка ме-
ре има ли су ра ни је. би ли су с та ста ту-
ра ма, а он да је Стив Џобс пред ста вио 
„ај фо не”.

На Олим пиј ским игра ма у Лон до ну 
не ће би ти про би ја ња ро ко ва, све мо ра 
да се од и гра за 17 да на (плус 11 за па-
ра о лим пиј ске игре). број спор то ва до-

сти гао је 26, бо ри ли шта 96, до га ђа ја 
300 и спор ти ста око 10.500. Оче ку је се 
10 ми ли о на гле да ла ца на бо ри ли шти-
ма, ми ли јар да по се ти ла ца веб-сај то ва и 
че ти ри ми ли јар де Тв по сма тра ча. Нај-
са вре ме ни ја тех но ло ги ја ће све бро је ве 
по ве за ти у не ве ро ват но ис ку ство – оно 
је са 4.500 ки ло ме та ра оп тич ких ка бло-
ва, 80.000 пунк то ва за ко му ни ка ци ју 
гла сом и по да ци ма, 200.000 са ти те сти-
ра ња и 5.000 чла но ва тех нич ког осо-
бља. Тим је на пра вљен пре три го ди не, 
ра ди по си сте му 24 са та у се дам да на. 
А по сле? По на шој на род ној: Куд ко ји 
ми ли мо ји.

Сав те рет пао је на ле ђа из вр шног ди-
рек то ра Џе ри ја Пе не ла, од го вор ног за 
ИТ и це ло куп ну тех но ло ги ју (Тв и так-
ми че ња), ко ји се бе не ви ди дру га чи је од 
оста лих са истим зва њем и овла шће њем 
у дру гим ком па ни ја ма. Је ди на је раз ли ка 
то што услу ге ис по ру чу је са мо 17 да на 
у стра хо ви тој сти сци вре ме на. Али то је 
већ про шао с ма њим ти мом про шле го-
ди не на Ко мон велт ским игра ма у Ман-
че сте ру.

Рачунари у облацима
Глав ни за да так у Лон до ну би ће при ку-

пља ње ре зул та та с мно гих бо ри ли шта, 
об је ди ња ва ње и ис по ру ка по тро ша чи ма 
(Тв ста ни ца ма, по се ти о ци ма веб-сај то-
ва, спорт ским фе де ра ци ја ма и удру же-
њи ма). Из ве шта ји мо ра ју да бу ду тач ни 
и до ступ ни у де ли ћу се кун де на кон до-
га ђа ја (тр ка, ме ре ње или бо до ва ње). За 
цео до га ђај је за ду жен Тех но ло шки ор-
га ни за ци о ни цен тар (TOC) с три ни воа 
по др шке, опре мљен екра ни ма ко ји да-
ју Тв сли ку и по дат ке са свих до га ђа ја 
истог ча са.

Пла ни ра ње је по че ло још 2008. го-
ди не, а убр зо на бав ка и про ве ра опре-
ме (на при мер, сви ра чу на ри има ју исти 
чип-сет). 

За ни мљи во је да из ме ђу Олим пиј ских 
ига ра у Пе кин гу и Лон до ну по сто ји сво-
је вр сна тех но ло шка пу ко ти на, а је дан од 
нај кри тич ни јих по ду хва та ти че се те ле-
ко му ни ка ци ја. У Ки ни је глав ни до ба-
вљач ко му ни ка ци о не опре ме би ла ком-
па ни ја „Ху а веј”, а у ве ли кој бри та ни ји 
„Ци ско”, за чи је ко ри шће ње је тре ба ло 
об у чи ти око 6.000 љу ди из це лог све та. 

По себ на при ча је „ра чу нар ства у обла-
ку” (Cloud Com pu ting).

Има ју ћи у ви ду да ће до ћи мно го по се-
ти ла ца, пред ви ђа се зна тан при ход, а то 
зна чи ве ли ки број пла ћа ња. „ви за Евро-
па” је при пре ми ла не ко ли ко но вих услу-
га ко је об у хва та ју мо бил но пла ћа ње пу-
тем ин те ли гент них те ле фо на, у ко је су, 
чак, укљу че ни так си сти.     •

Иконе наде и очаја
Интернет и сродне технологије које нуде децентрализован приступ информацијама 

чине да се губи интелектуални фокус светске културе. Зашто је једна 
млада и лепа девојка постала сензација на „Јутјубу”

Не ки умет ни ци 
и на уч ни ци, не ки 
„ду хов ни ци” са мо 
су мно го пре осе ти ли 
оно што се до га ђа, 
лик ства ри ко је 
до ла зе

брже, више, јаче 
у SMS-има

Извештаји са Олимпијских игара 2012. у Лондону морају 
бити тачни и доступни у делићу секунде у свим деловима 

света, захваљујући најсавременијим информатичко- 
-комуникационим технологијама и услугама
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По ста ју ли тех но ло зи но ви (пре)про дав ци дро ге, ис по ру-
чу ју ћи је кроз мо жда но на дра жи ва ње?

Ро хит Тал вар, осни вач ком па ни је „Ис тра жи ва ње убр за ва ју-
ће бу дућ но сти”, та ко не што пред ви ђа. И по зи ва се на про у ча ва-
ње не у ро на уч ни ка са Уни вер зи те та бер кли ко ји су об је ди ни ли 
маг нет ско под сти ца ње кроз ло ба њу – ко ри шће но да оне мо гу ћи 
мо жда не рад ње као што су го вор или пам ће ње – што отва ра мо-
гућ ност да се из ве де опи ја ње елек трон ским пу тем.

У бу ду ћем на уч но тех но ло шком су сти ца њу (кон вер ген ци-
ја), на зва ном на но-био-ин фо-ког но, мо ћи ће те да пре тво ри те 
у сли ку (ви зу е ли за ци ја) сва чи је ис ку ство и да скро ји те учин ке 
ка кве год по же ли те.

Је дан од пу то ка за во ди ка осми шља ва њу и ко ри шће њу би о-
ло шких про те и на, обо га ће них или за чи ње них свој стви ма об-
ра де по да та ка, ко ји ће омо гу ћи ти сва ко ја ке до жи вља је под-
стак ну те јед но став ним елек тро маг нет ским на дра жи ва њем. 
Мла ди ма ће их у ђу ска о ни ца ма ис по ру чи ва ти, у ви ду на но-
че ти ца, кроз слу ша ли це осо бе за ду же не за пу шта ње му зи-
ке, по спе шу ју ћи по жељ на мо жда на ста ња. „Што ви ше бу де мо 
од го не та ли мо зак ви ше ће мо би ти у ста њу да по сти же мо по-

вољ не учин ке, као што је по бољ ша ње пам ће ња. Же ли те ли да 
бу де те ома мље ни? Му дри ји? Ја бих у овом ча су по же ле ло да 
у сво јој гла ви жи вим као по лу чо век-по лу мач ка”, ка же у ша ли 
Ро хит Тал вар.      •

Шта до ла зи по сле са те лит ског на-
во ђе ња (Гло бал ни по зи ци о ни си стем, 
GPS)? Пи та ње ко је ни је за ми ли он до-
ла ра, ако сте по сум ња ли, мо ра ло би да 
гла си: ка ко ће мо те ле фо ни ра ти 2015. 
го ди не? 

За то оба ве шта ва мо ко ри сни ке (и 
вла сни ке) „па мет них те ле фо на” (smar-

tpho nes) да ће ско ра шње из ба ци ва ње у 
пу та њу око Зе мље пр ва два са те ли та из 
бу ду ће свет ске мре же за са те лит ско на-
во ђе ње  „Га ли леј” (GNSS) за че ти ри го-
ди не до не ти мно штво за ни мљи вих но-
ви на. Ка квих?

„Га ли леј” ће у ствар ном вре ме ну, 
истог ча са, из ве сти ти са од сту па њем од 
јед ног ме тра где се тач но на ла зи те, што 

је де се то стру ко тач ни је од са да шњег 
по ступ ка (GPS)! У ме ђу вре ме ну се по-
ја ви ла но ва „Епло ва” спра ви ца (iP ho ne 
4S) с чи пом ко ји омо гу ћу је при ступ ру-
ском пар ња ку „Гло бал ног по зи ци о ног 
си сте ма”, мре жи са те ли та (Glo nass).

Дру ги про из во ђа чи ни су окле ва ли: 
„Квал ком”, „Сам сунг” и „Тек сас ин стр-
ју ментс” по хи та ли су да из ве сте да ће 
но вим чи по ви ма и про гра ми ма по др-
жа ти при јем сиг на ла из обе мре же – 

„Га ли леј” и „Гло нас”. Те ле ко му ни ка-
ци о но брат ство-је дин ство у ко смо су.

Ни Ки на не же ли да ока сни: спре ма 
вла сти то са те лит ско усме ра ва ње, на-
зва но „Ком пас”.

Оче ку је се, да кле, на гли по раст услу-
га и при ме на у пра ће њу мо бил них ко-
ри сни ка, у че му ће пред ња чи ти – ка ко 
се пред ви ђа – „Епл”, „Мај кро софт/Но-
ки ја”, „Гугл/Сам сунг” и још не ке ком-
па ни је. Зна чи ли вам то ишта?

За ми сли те да по ша ље те по ру ку не по-
зна тој осо би у бли зи ни та ко што усме-
ри те свој те ле фон или се во зи те пу тем 
кроз не по зна ти град, а у сна ла же њу до 
од ре ди шта се на ва шем мо ни то ру, као 
да ли ста те књи гу, сме њу ју при зо ри у 
ствар ном вре ме ну на осно ву ко јих сти-
же те та мо ку да сте на у ми ли.

Не мој те ни ка ко ис пу сти ти из ви да да 
ће све то би ти ис ко ри шће но и у вој не 
свр хе – ре ци мо за бес пре кор но на во ђе-
ње ауто мат ских ле те ли ца ко ји ма се га-
ђа ју во зи ла на пу ту. Сте фан ву ка шин

У ве о ма гле да ном хо ли вуд ском фил-
му „бр зи на” при ка че на је бом ба ко ја 
тре ба све да раз не се у ва здух ауто бус 
ка да успо ри ис под 80 ки ло ме та ра на 
сат. На то ме су уте ме ље на мно га ак ци о-
на оства ре ња, али слич на прет по став ка 
ва жи и у ко смич ким раз ме ра ма!

Ско ра шње ис тра жи ва ње по ка зу је да 
по је ди не ста ре зве зде, ко је се ве о ма бр зо 
окре ћу, чим успо ре мо гу да се рас пр сну 
у па рам пар чад у ви ду су пер но ве. Хи ља-
де та квих је, не ће те ве ро ва ти, ра су то по 
на шој га лак си ји!

Иако још ни је про на ђе на ни јед на 
„вре мен ска бом ба” у Млеч ном пу ту, нај-
но ви ји по да ци упу ћу ју да су тра же ни 
по гре шни на го ве шта ји. На осно ву по-
сма тра ња и про ра чу на ва ња, Ро са на ди 
Сте фа но из Хар вард-Смит со ни је вог цен-
тра за астро фи зи ку ука зу је на но ве на чи-
не тра га ња за прет ход ни ца ма.

То је осо би та вр ста зве зда не екс пло-
зи је, тип 1а су пер но ве, ко ја на ста је ка-
да ста ра и са би је на зве зда, по зна та под 

име ном бе ли па ту љак, ис кли зне из сво је 
рав но те же. бе ли па туљ ци су оста ци кре-
сни ца ко ји ма је по не ста ло ну кле ар но го-
ри во. Уоби ча је но су око 1,4 пу та те же од 
на шег Сун ца, што се на зи ва Чан дра се ка-
ро вом ма сом, пре ма ко јој су астро но ми 
нај пре из ра чу на ва ли.

Сва ки те жи под врг нут бе ли па ту љак, 
код ко јег је гра ви та ци ја што га др жи на 
оку пу над ја ча на, поч не да се са жи ма. 
Дру гим ре чи ма, от поч не не за у ста вљи во 
ста па ње (фу зи ја) у ко јем га ну кле ар но 
го ри во на по слет ку раз не се.

По сто је две мо гућ но сти да се пре ко ра-
чи Чан дра се ка ро ва ма са и екс пло ди ра 
као су пер но ва тип 1а. Мо же да уси са гас 
су сед не зве зде или да се два бе ла па туљ-
ка су да ре. ве ћи на астро но ма је на кло ње-
на пр вом ис хо ду, јер је ве ро ват ни ји. Али 
за то је по треб но ви де ти на зна ке да је 
по ме ну та прет по став ка ис прав на.

Ро са на ди Сте фа но ука зу је да се од-
го нет ка кри је у обр та њу бе лог па туљ ка. 
Уко ли ко се до вољ но бр зо окре ће, све ви-
ше уси са ва (на го ми ла ва) окол ни гас и 

пра ши ну, због че га пре ма ши гра ни цу од 
1,4 Сун че ве ма се и по ста је су пер ма сив-
на зве зда. Ка да се јед ном тај по раст за у-
ста ви, она поч не по сте пе но да успо ра ва 
и пре о бра ти се у су пер но ву тип 1а.

Убр за ва ње и успо ра ва ње обр та ња, да-
кле, узро ку је озбиљ не по сле ди це.

У на шој га лак си ји та кве зве зде за си-
ја ју три пу та у хи ља ду го ди на. На осно-
ву нај но ви јих про ра чу на, ме ђу тим, ис-
по ста вља се да их на не ко ли ко хи ља да 
све тло сних го ди на од Зе мље мо же би ти 
не ко ли ко ту це та у ста њу ко је прет хо ди 
екс пло зи ји. Шта то зна чи?

Јед но став но ре че но, прет по ста вља се 
да има ви ше „вре мен ских бом би” у бли-
зи ни ко је би – уко ли ко про ра де – мо гле 
збри са ти сав жи вот на на шој пла не ти, а 
мо жда и њу раз не ти. Ни је их, на жа лост, 
ни ма ло ла ко про на ћи. Уте шно је што се 
још не зна ни за јед ног бе лог па туљ ка у 
Млеч ном пу ту ко ји је пре ко ра чио Чан-
дра се ка ро ву гра ни цу.

Ко смич ка ис тра га се, ме ђу тим, на ста-
вља. Сте фан ву ка шин

вРЕМЕНСКЕ 
бОМбЕ”

у Млечном 
путу

Најновији прорачуни указују 
да на удаљености од неколико 

хиљада светлосних година 
постоји више туцета белих 

патуљака који би могли 
да експлодирају и униште 

сав живот на Земљи, 
па и њу саму!

Наведи ме, доведи ме
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Пу туј те обла ци ма
Пу то ва ње у обла ци ма као из ма ште. Не ве-
ру је те? Уско ро ће те из ви ја ти вра то ве да 
угле да те „обла ке ле те ли це” из над сво јих 
гла ва ка ко их ве тар те ра та мо-ова мо. А то 
је сми слио Ти ја го ба рош, пор ту гал ски ар хи-
тек та и ди зај нер ко ји жи ви уз Њу јор ку.

„Пу ту ју ћи облак” на зив је ње го вог фу ту ри-
стич ког по ду хва та. Уну тра шњост не сва ки да-
шњег ва зду хо пло ва са сто ји се од че лич ног 

ко сту ра, пре кри ве ног де бе лим нај ло ном, а 
ис пу ње на је то плим ва зду хом. ве о ма на ли-
ку је це пе ли ну или ди ри жа блу.

На дах ну ти Пор ту га лац је пред ста вио нов 
по глед на искон ски сми сао пу то ва ња, а то 
је, упра во, са мо пу то ва ње.

За ми слио је да „облак ле те ли ца” је зди 
бр зи ном ко јом ду ва ве тар та мо ку да га ва-
зду шне стру је од не су. А пут ни ци би вре ме 
про во ди ли се де ћи на ве ли ком обла ку или 
ше та ју ћи по ње му.

Такнуто-ћакнуто
Де сно ру ки, 
па ле во ру ки
Пре са ђи ва ње обе ју ша ка мо же од де сно ру-
ке осо бе на пра ви ти ле во ру ку. По вре див ши 
се, два па ци јен та из гу би ла су обе ша ке, а 
он да су по сле че ка ња од три и че ти ри го ди-
не до би ли тран сплан та те ко ји су се са вр ше-
но при ми ли и по ка за ли се иде ал но функ ци-
о нал ним.

Хи рур зи и ис тра жи ва чи у Фран цу ском цен-
тру за ког ни тив ну на у ку у Ли о ну уста но ви ли 
су да обе ша ке вр ло спрет но из вр ша ва ју за-
дат ке, што го во ри о од лич ној нер вној спро во-
дљи во сти кроз хи рур шки спо је не жив це.

Иако су обо ји ца би ли де сно ру ки, њи хо-
ве ле ве ша ке ус по ста ви ле су ве зу с мо згом 
за це лу го ди ну бр же од де сних, та ко да су 
обо ји ца по ста ли ле во ру ки. ве ро ват но су мо-
жда на по ља за де сну, до ми нант ну ша ку ма-
ње флек си бил на и те же се при ла го ђа ва ју.

ПРЕ КО НО ћИ ОСТА РЕ ЛА – Пре пет го-
ди на ле па 21-го ди шња ви јет нам ка Нгу јен Ти 
Пу онг, да нас из гле да као се дам де се то го ди-
шња ста ри ца. Го то во пре ко но ћи је оста ре ла. 
Од че га бо лу је?

На уч ни ци тек тре ба да от кри ју шта је то 
узро ко ва ло на гло ста ре ње мла де же не, због 
из об ли че ња ко је се до го ди ло 2008. По је ди-
ни сма тра ју да је обо ле ла од ли по ди стро фи-
је, рет ког син дро ма ко ји иза зи ва рас па да ње 
сло је ва ма сног пот ко жног тки ва, уз убр зан 
раст ће ли ја ко же. За то још не по сто ји лек, а 
обо ље ње је из у зет но рет ко: од се дам ми ли-
јар ди љу ди 2.000 бо лу је од ли по ди стро фи је!

По сто ји ли, ба рем, не ко об ја шње ње? Не-
срећ на ви јет нам ка је алер гич на на мор ске 
пло до ве, а ве о ма те шку ре ак ци ју има ла је 
пре три го ди не. Осе ћа ла је свраб по це лом 
те лу, че ша ла се и док је спа ва ла. Због си ро-
ма штва ни је мо гла да пла ти ти од ла зак у бол-
ни цу, али је не ка ко са ку пи ла но вац за лек.

По сле ме сец да на ко жа је ни је свр бе ла, 
али је остао осип. За тим се окре ну ла тра ди-
ци о нал ној ме ди ци ни, па је осип не стао.

Ме ђу тим, ко жа је по че ла да се опу шта, по-
ја ви ле су се бо ре. На тр бу ху и пр си ма омли-
та ве ла је као ста ра же на ко ја је ро ди ла не-
ко ли ко де це, иако ни кад ни је би ла труд на. 
Ка да из ла зи из ку ће, но си ма ску на ли цу.

За ни мљи во је да бо лест ни је ути ца ла на 
мен стру а ци ју, ко су, зу бе, очи и ум.

У ок то бру су је ле ка ри бес плат но пре гле-
да ли, али још не мо гу да се са гла се у ве зи с 
бо ле шћу. Јед ни ис ти чу да ни је ли по ди стро-
фи ја, дру ги да је то по сле ди ца пре ве ли ке ко-

ли чи не кор ти ко и да у ле ка ри ја ма тра ва ра. Др 
Хо анг ван Мин из Уни вер зи тет ске бол ни це у 
Хо ши ми ну, ме ђу тим, сма тра да она бо лу је од 
ма сто ци то зе, рет ког по ре ме ћа ја за ко ји не 
по сто ји лек. И на да се да ће јој 50 до 70 од-
сто ко же вра ти ти у нор мал но ста ње.

СвЕ МИР СКА ФАР МА – У про шлом 
бро ју смо украт ко опи са ли ка ко на ста ју сва-
ко ја ки цр те жи и ша ре ко је не у пу ће ни че сто 
при пи су ју ван зе маљ ци ма. У др жа ви Ју та су 
то ура ди ли у сла ву На ци о нал не ва зду хо плов-
не и све мир ске аген ци је (НА СА). Та ко су обе-
ле жи ли пет де це ни ја од сла ња пр вог Аме ри-
кан ца у све мир, 30 го ди на по ле та ња „спејс 
ша тла” и 20 го ди на од из ба ци ва ња све мир-
ског те ле ско па „Хабл” у пу та њу 
око Зе мље. Ку ку ру зи ште на 
ко јем је то из ве де но на зва ли 
су „све мир ска фар ма 7”. 

ДО вО љАН ЈЕ СвА КИ ДЕ-
СЕ ТИ – До во љан је сва ки де се ти 
да се про ме ни свет. Или ба рем по-
глед на свет. Ка ко то зна мо?

У Рен се лар ин сти ту ту у Њу јор ку ког ни тив-
ни ис тра жи ва чи су спро ве ли ис тра жи ва ње 
ко је је обе ло да ни ло да, ако је број уве ре-
них исто ми шље ни ка ма њи од де сет од сто, 
ви дљи ви на пре дак у ши ре њу иде ја не ће се 
до го ди ти. У том слу ча ју, би ла би по треб на 
бу квал но веч ност да се не што про ме ни у уве-
ре њи ма ве ћи не.

Уко ли ко збир пре ђе по ме ну ти по сто так, 
но ва за ми сао се ра ши ри по пут пла ме на.

За пре по зна ва ње „тач ке пре о кре та” бо-
ле слав Си зман ски и са рад ни ци осми сли ли 

су ра чу нар ско опо на ша ње (мо де ли) ра зних 
вр ста дру штве них мре жа. У јед ној је сва ко 
био по ве зан са сви ма оста ли ма из те мре-
же. Дру ги вид са сто јао се од по је ди на ца ко ји 
су би ли по ве за ни са ве ли ким бро јем дру гих 
љу ди, по ста ју ћи сво је вр сни „чво ро ви” или 
во ђе за пре но ше ње иде ја. У тре ћем је сва-
ки члан имао, от при ли ке, исти број ве за са 
оста ли ма.

По чет но ста ње под ра зу ме ва ло је да сви 
има ју исти став, али да су, што је ве о ма ва-
жно, отво ре ни за дру га чи је по гле де.

ва жно је на гла си ти да ме сто по чет ка и ши-
ре ња ни је ни у нај ма њу ру ку ва жно.

„КРА ТАК СПОЈ” У СТО ПА ЛИ МА – 
За што би сте би ли за лу ђе ни не чи јим сто па-
ли ма?

Не дав но је Аме ри ка нац Мајкл Ро берт вајт 
(50) ухап шен, за то што је у про дав ни ци при-
шао не кој же ни и за мо лио је да јој си са пр-
сте на но га ма. То ли ко је ти ме об у зет да се 
прет ход но истом ду ћа ну по ну дио да ра ди 
као пе ди кир ко ји ће ујед но ми ло ва ти и ли за-
ти део жен ских но гу на ко ји се осла ња ју ка-
да хо да ју.

Не ће те ве ро ва ти: обо жа ва ње сто па ла је 
из не на ђу ју ће уоби ча је но. Ис тра жи ва ња по-
ка зу ју да су ме ђу не сек су ал ним пред ме ти-
ма за ко ји ма се жу ди сва ко ја ка по ма га ла и 
укра си за но ге и сто па ла нај по жељ ни ји у 

удру же њи ма фе ти ши ста. 

Го то во код сва ког дру гог чла на, а мал те не 
две тре ћи не за љу бље ни ка у пред ме те у спре-
зи с људ ским те лом нај ра ди је би ра ци пе ле 
и ча ра пе.

Сиг мун Фројд је дав но ре као да су сто па ла 
сек су ал но по жељ на јер под се ћа ју на пе нис.

ви ла на јар Ра ма чан дран, ди рек тор Цен тра 
за мо зак и спо зна ју на Ка ли фор ниј ском уни-
вер зи те ту у Сан Ди је гу, ве ру је да је раз ре шио 
ду го трај ну за го нет ку. Про у ча ва ју ћи смет ње 
ко је во де по зна том син дро му „из гу бље ног 
уда”, ка да се од се че на но га осе ћа као део те-
ла, он је от крио да је то по сле ди ца вла сти-
те „сли ке те ла”, сво је вр сне кар те у ко јој су 
раз ли чи ти де ло ви по ве за ни и упра вља ни по-
је ди ним мо жда ним под руч ји ма, не из бри са-
ним из се ћа ња и пам ће ња.

У не ким слу ча је ви ма мо зак ни је са мо од-
био да то ура ди, већ је нео че ки ва но ус по ста-
вио но ве ве зе на тој ма пи ко је омо гу ћу ју да 
од се че но сто па ло по бу ди сек су ал но за до вољ-
ство. Обо га ље ни су то при ја ви ли, чак и да су 
до жи ве ли ор га зам у не ста лом де лу те ла. 

До тич ни на уч ник је ра ни је уочио да су обла-
сти по ве за не с ге ни та ли ја ма и сто па ли ма јед-
на по крај дру ге на мо жда ној кар ти те ла. Али 
се ни ко дру ги ни је усу дио да са бе ре два и два 
и об ја сни да је обо жа ва ње сто па ла, ве ро ват-
но, ре зул тат пре мре жа ва ња у мо згу из ме ђу 
под руч ја за но ге и под руч ја за ге ни та ли је. По-
јед но ста вље но, на стао је „кра так спој” у гла-
ви ко ји је област за ду же ну за пол не ор га не 
пре у сме рио на но ге.

ПРЕ ДАК СА ШЕ СТИМ ЧУ ЛОМ – Чо-
век до жи вља ва свет пре ко сво јих пет чу ла. 
Ај ку ле, не ке пра и сто риј ске ри бе и по је ди ни 
мор ски кич ме ња ци об да ре ни су и ше стим, 
ко јим от кри ва ју сла ба шно елек трич но по ље 
у во ди и ко ри сте га за про на ла же ње пле на, 
усме ра ва ње и ме ђу соб но оп ште ње.

Не ће те се из не на ди ти: и љу ди су га има ли!
По сле че тврт ве ка ис тра жи ва ња от кри ве-

но је да је ше сто чу ло кра си ло ве ћи ну кич ме-
ња ка – го то во 30.000 вр ста коп не них си са ра 
и от при ли ке исто то ли ко вр ста ри ба зра ко-
пер ки (96 од сто од 25.000 вр ста) – ко је по ти-
чу од за јед нич ког пре тка с раз ви је ним при је-
мом елек трич них по дра жа ја.

А то је, ве ро ват но, би ла мор ска ри ба гра-
бљи ви ца са из ван ред ним ви дом, че љу сти-
ма и зу би ма, а и сво је вр сним би о ло шким от-
кри ва чем у ви ду пру ге са обе стра не те ла за 

пре по зна ва ње нај сла би јег та ла са ња во де. 
Жи ве ла је пре око 500 ми ли о на го ди на, а по-
том ци су јој при бли жно 65.000 вр ста да на-
шњих кич ме ња ка.

Сто ти не ми ли о на го ди на ра ни је од и гра ло 
се ве ли ко ра чва ње на ево лу ци о ном ста блу 
кич ме ња ка. Јед на ло за во ди ла је ка зра ко-
пер ка ма (зра ка ста пе ра ја), а дру га ка ша ко-
пер ка ма (с ме сна тим пе ра ји ма), од ко јих су 
доц ни је на ста ли коп не ни кич ме ња ци. Не ки 
од њих од ли ко ва ли су се при је мом елек трич-
них сиг на ла, као што је гу штер са ла ман дер.

Као део при ла го ђа ва ња на су во зем ни жи-
вот, та гра на је до ве ла до гми за ва ца, пти ца и 
си са ра, ко ји су из гу би ли елек тро о се ћај и по-
боч ну тра ку.

ЦР НИ ДА НИ ЗА КОЦ КА РЕ – Коц ка ри-
ма ко ји су при хва ти ли и са вла да ли до бро по-
зна ту стра те ги ју ве ро ват но ће углав ном успе-
ва да на „блек џе ку” ур ни шу коц кар ни це. Али 
на њи хо ву не сре ћу, бри тан ски ма те ма ти ча ри 
раз ра ди ли су ауто ма ти зо ва ни си стем ко ји 

от кри ва бро ја че ка ра та и при ја вљу је их пре 
не го што узму па ре.

бро ја ње и пам ће ње из бро ја них ка ра та као 
коц кар ска стра те ги ја про сла вље но је у фил-
му „Ки шни чо век”, а осла ња се на пам ће-
ње ка ра та ко ји ма се већ игра ло и оних ко је 
ће се ве ро ват но по ја ви ти де ље њем.  ве ли-
ки број већ про шлих ка ра та ни же вред но сти 
иде на ру ку коц ка ри ма и он да они ко ји до бро 
бро је и пам те кар те игра ју на ве ли ке су ме.

Ова стра те ги ја ни је иле гал на, ни ти за бра-
ње на, али ка зи но има пра во да сум њи ве коц-
ка ре – бро ја че ка ра та пре ме сти за дру ги сто 
где мо ра ју по че ти с бро је њем ис по чет ка, што 
је мно го те же, или да им за бра ни игру.

У ве ли кој бри та ни ји је раз ви јен си стем ко-
ји по ма же ка зи ну да при ме ном сте рео ка-
ме ра и по себ ног софт ве ра вр ло бр зо от кри-
је коц ка ре „бро ја че”. Сте рео ка ме ра  из над 
сто ла сни ма све по кре те коц ка ра, а ком пју-
тер об ра ђу је ви део-ма те ри јал и иден ти фи ку-
је кар те то ком де ље ња. Кад ви си на уло га за-
бе ле же на ка ме ром уђе у ком пју тер и об ра ди 
се о са оста лим по да ци ма, „бро јач” ка ра та 
би ће от кри вен већ у пр вих 20 по де ла. 

СЛО НОв СКИ КО РАК – Не из гле да ју 
баш као ба ле ри не, али осла ња ње сло но ва 
на сто па ла знат но је еле гант ни је не го што би 
се на осно ву њи хо вог гло ма зног те ла мо гло 
прет по ста ви ти. Ра ни је схва та ње би ло је да 
сло но ви ко ра ча ју при лич но укру ће ним но га-
ма осла ња ју ћи на рав на сто па ло. 

Да  би про ве ри ли да ли је то тач но, струч-
ња ци Кра љев ског ве те ри нар ског ко ле џа 
у Лон до ну сни ми ли су филм о кре та њу 15 
африч ких и азиј ских сло но ва, при че му је 15 
кључ них згло бо ва би ло мар ки ра но спе ци јал-
ним ре флек тив ним тра ка ма да би се бо ље 
ви де ло ко ли ко је зглоб но кре та ње.  

Софт вер је ре ги стро вао по на ша ње ре-
флек тив них мар ке ра, та ко да је би ло мо гу ће 
на чи ни ти тро ди мен зи о нал ни (3D) мо дел по-
на ша ња ске ле та сни ма них жи во ти ња. 

Мо дел је по ка зао да сло но ви хо да ју осла-
ња ју ћи се на рав на сто па ла, али кад тр че 
сво ју те жи ну пре ба цу ју с пе та на пр сте, за-
пра во као чо век. Згло бо ви се по на ша ју као 
опру ге и по ти ску ју их на пред.     •



Да ли асте ро ид ко ји се за пу тио ка Зе-
мљи мо же скре ну ти с пу та ње?

Фил мо ви „Ар ма ге дон” и „Ра зор ни удар” 
по за ба ви ли су се ти ме на свој на чин, али 
Европ ска све мир ска аген ци ја (ESA) хо ће 
истин ски да ис пи та ка кве су мо гућ но сти 
за та кав за хват. За то ће 2015. по сла ти 
две ле те ли це да про ве ри спре ча ва ње мо-
гу ћег су да ра с на шом пла не том.

Као ме та је иза бран асте ро ид преч ни-
ка око 500 ме та ра, на зван 99942 Апо фис, 
ко ји с ве ро ват но ћом од 1:250.000 мо же 
да се стро по шта на Зе мљу 2036. го ди не. 

По ду хват „Дон Ки хот” ко ри сти ће две ле-
те ли це: пр ва се зо ве „Хи дал го”, те шка је 
500 ки ло гра ма и по го ди ће „ко смич ку сте-
ну” бр зи ном од око де сет ки ло ме та ра у 
се кун ди. За то вре ме ће дру га, „Сан чо”, 
све сни ма ти и по ку ша ти да утвр ди да ли је 
асте ро ид има ло про ме нио пу та њу.

По сле то га „Сан чо” ће на асте ро ид 
по сла ти ма ли ауто ном ни уре ђај ко ји 
ће се сло бод ним па дом спу сти ти у бли-
зи ни кра те ра да би про у чио хе миј ске, 
тер мал не и ме ха нич ке ка рак те ри сти ке 
по вр ши не.

бом бар до ва ње  
асте ро и да
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