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Божја честица
неухватљива?
Није доказано, али постоји оправдана сумња да Хигса нема!
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Нос за
женске
сузе

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

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

Магазин
за науку,
информатику
и технологију
број 7
СРЕДА,
7. ДЕЦЕМБАР 2011.

Човек,
меми и
култура

Изразит пример мема
доноси, рецимо, песма
„Happy Birthday to You”.
Је ли меметика „теорија
свега” у култури
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Који је бољи?
И државни, и приватни
Мртав угао

КОСМИЧКО ТКАЊЕ
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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
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Непрозирни
прапочетак
Искакање
из воза за Ниш
МОЖДАНЕ БРАЗДЕ

Нос за женске сузе
ЛИЦЕ ВЕЧНОСТИ

„Божја честица” неухватљива
АЛХЕМИЈА ДУХА

Човек, меми и култура

16 ПАНДОРИНА КУТИЈА

Вишак ткива усмрћује

Не постоји „звезда смрти” која лу
та удаљеним пределима Сунчеве по
родице, повремено избацујући, као
из праћке, опасне комете ка Земљи.
Поједини научници су малтене при
зивали Немезу у своје тумачење очи
гледне равномерности у смењивању
великих помора у прошлости наше
планете.
Уколико таква кресница, заиста, кр
стари космосом – како се претпоста
вљало – она у правилним размацима
усталаса репатице у далеком Орто
вом облаку, упућујући их ка нама.
Најновије истраживање, међутим,
порекло је смењивање таквих збива
ња по предвиђеном редоследу, зато
што се замишљени образац заснивао
на застарелим статистичким предви
ђањима. У неким случајевима испо
љио је видљиву слабост.
Зар у људској природи није да свуда
око себе проналази непостојеће узор
ке с некаквом мером уређивања?
У протекле четири и по милијарде
година Земљу су нештедимице заси

пали астероиди и комете; један од та
квих удара је почистио диносаурусе
пре 65 милиона година. Замисао за
„звезду смрти” поникла је, управо, из
проучавања свеопштих истребљења.
Осамдесетих година прошлог ве
ка истраживачи су уочили извесно
закономерно понављање у уништа
вањима, указујући да су се она поја
вљивала сваких 26 милиона година
у протеклих 250 милиона. Шта би то
могло да их изазове?
Звезда-пратиља нашег Сунца, која
у редовним раздобљима пролази по
крај Ортовог облака, леденог склади
шта комета што обујмљује Сунчеву
породицу. Изуч
 авање неких удубље
ња на Земљи поткрепила су прет
поставку, нашавши доказе у равно
мерним одступањима у редоследу
небеских погодака.
А то се, отприлике, одигравало на
сваких 13 до 50 милион
 а година.
Најсвежије налази томе противре
че, утврдивши да је Немеза – као и
планета зла Нибуру (или десета), за
коју су извесни измишљачи завере

смислили да ће се следеће године су
дарити са Земљом, вероватно мит.
Откуда бујица оваквих предсказања?
У оптицају су два тумачења. С једне
стране, омањи кратери се брже под
локају, а слична судбина задеси ста
рије који су дуже изложени природ
ним ћудима на нашој планети. Зато
је лакше пронаћи млађе и веће, него
старије и мање.
С друге стране, растућа стопа стро
поштавања могла би да буде веродо
стојна, слично се дешавало на Месе
цу који није подложан геол
 ошким
менама као наша планета.
На крају крајева, из проучавања
удубљења не происходи доказ за Не
мезу. Али преостаје голицљиво пита
ње: да ли су такви удари учестали или
нису у минулих 250 милиона година?
И даље није искључено да Сунце
има пратиљу, вероватно црвеног или
браон патуљка, која лута космичким
пространством веома далеко од нас.
Али су мали изгледи да она изазове
толики неред на нашој планети.


Стефан Вукашин
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Станко Стојиљковић

ТРЕЋИ КАМЕН

Живот у асфалтном језеру
ВРТОВИ АРКАДИЈЕ

Тартуф, секс и Цицерон
ЕКОсофија

Мотика непријатељ
„број један”
ТЕХНОУТОПИЈА

Видић пао на џабулани
ВИРТУЕЛНИ РАЈ

Иконе наде и очаја
ДИГИТАЛНИ УРОЂЕНИЦИ

Брже, више, јаче у SMS-има
КОСМИЧКО ТКАЊЕ

„Временске бомбе”
у Млечном путу

Који је бољи: државни или приватни?
Погодили сте – мислимо на факултете.
Како год да одговорите, нећете погрешити. И потврдно и од
рично у корист једног или другог, чак и ако кажете „нешто из
међу”. Сетите се истоименог филма Срђана Карановића.
Како је то могуће?
Ако годинама, па и деценијама, најбољи млади истражива
чи одлазе с картом у једном смеру, ко је услишио преклињање
песника Алексе Шантића да овде остану? Не, не морате наглас
изговорити.
Зашто је то битно?
Зато што су ти одликаши, углавном, будући универзитетски
наставници. У белом свету, не у Србији.
Наша земља, дакле, навелико извози будуће професоре уни
верзитета.
У међувремену су свуда почели да ничу свакојаки факулте
ти, и државни и приватни. Више него икада.
Ко предаје?
Опет сте погодили: они који су остали. Бољи или гори? Нај
бољи! Зар нас најбољи нису већ напустили?
Свакоме ко са имало приљежности прати збивања у науци
и високом образовању, одмах је јасно да Србија није могла да
створи довољно универзитетских наставника ни за државне
факултете. Поглавито у у условима незаус тављивог „одлива
мозгова”. Одакле нови извиру у толиком броју?
Убрзано излазе с покретне траке. И напредују по кратком
поступку – из нижег у више звање.
Чини вам се да сте остали без веродостојног одговора?
Нисте. Погледајте само најновију „Вебометриксову” на којој
је, према неколико мерила, разврстано 20.000 универзитета из
целог света. И шта сте на први поглед уочили?
Приватни из Србије заостају, чак, по неколико хиљада места
за државним!
Је л’ икога за то брига?
Протутњао је, уз покоју опору оптужбу, главни талас одобра
вања дозвола за рад (акредитација), и сада је (малтене) свима
потаман. Мало који је остао у шеширу за извлачење, иако је
на сва звона разглашавано да ће се, најзад, увести ред у високо
образовање.
Знате ли, можда, колико је академика с приватних факулте
та устоличено у протекле две деценије? •
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Међу јавом (сном)
Летећа зујалица

За беспилотне летелице вла
да велико занимање, чему
нису одолели ни Јапанци.
Недавно је министарство
одбране показало претечу
своје сферне зујалице.
Летелица узлеће вертикал
но, може да лебди у месту као хели
коптер и да лети као авион, а уколико

Цео интернет једна јагода – Када
се на електронски читач, попут „киндла”, учитају
хиљаде књига, постаје ли он тежи? „У принципу, одговор
је потврдан”, каже Џон Д. Кубијатович, професор рачунарски наука
на Универзитету Беркли (САД). Свет је после те изјаве остао у чуду.
Откриће да учитавање (download) електронске књиге повећава те
жину уређаја, заис та, јесте шокантно.
Поменути угледни професор је рекао да је та тежина тако мала и
да се мери атограмима или 0,000000000000000001 грама. И она
се не може делотворно измерити, чак најосетљивије мерне скале
имају резолуцију до 0,000000001 грама (10-9 грама).
Додавање података се, међутим, огледа у заробљеним електрони
ма који „имају вишу енергију од оних незаробљених”. Мада је укупна
количина података у електронској књизи толико сићушна да поста
је готово неважна јер ју је немогуће измерити, резултати се показују
смисленим када се мери већи скуп. Другим речима, рачунарски по
казатељи сачињени су од електрона, а електрони имају масу, па је то
био довољан разлог да се покуша измерити тежина интернета. У том
духу, поставља се питање колико теже све информације објављене
на светској рачунарској мрежи? Одговор: теже као једна јагода!

Зоран Савић

Материјал од ваздуха – Амерички истраживачи осми
слили су материјал од метала, за који тврде да је најлакши на свету.
Лакши од стиропора, аерогела, чак и од угљеничних наноцевчица.

је гурнете или налети на препреку сама се
поново стабилизује. Покреће је про
пелер, али је опремљена и
крилима, што јој омогу
ћава да лети брзином
од 65 километара на
сат. Може се напра
вити за свега 1.400
долара коришће
њем делова доступних
у продавницама и летети
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дуж зида, чак и слетети и откотр
љати се до одредишта.

дебљом на полутару. Повећано ис
пупчење последица је отапања леде
них наслага на Гренланду и Антаркти
ку. Годишње то износи 382 милијарде
тона леда.
Земља никада није била савршено
округла, превасходно због обртања око
своје осе. Отуда се вода више нагомила на
екватору него на половима.
За једну деценију то једва достигне један
сантиметар.

Земља дебља
у струку
Као што се људи дебљају у струку го
милајући килограме, тако се и наша пла
нета укрупњава. Најновији сателитски по
даци показују да је топљење ледника чини

Мала тежина је последица је изузетно мале густи
не: свега 0,9 милиграма по кубном сантиметру (аерогел
1,1, а угљеничне наноцевчице 1,3). Стиропор је, нећете веровати,
готово сто пута тежи.
Устројство чине шупље цевчице са зидовима дебелим 100 нано
метара (сто милионити делића милиметра), распоређених у микро
решетку. Испоставља се да је то 99,99 одсто празан простор, што ће
рећи ваздух. Али је изузетно
жилав и добро упија ударце.
Уколико се стисне до полови
не дебљине, после отпушта
ња поново се враћа у прво
битни облик.
У часопису „Сајенс” обја
вљено је да је направљен тако
што је ултраљубичастим све
тлом осветљаван резервоар
са смолом да би се уобличи
ла полимерна влакна која су
потом поређана у решеткасти
склоп и прекривена никлом.
Смола је затим растворена и
тако је добијена шупља матри
ца на бази никла, истог обли
ка као почетна решетка.
Технологија је осмишљена за потребе Војне агенције за напред
не истраживачке пројекте (DARPA) да би се користила за батеријске
електроде, катализаторске ослонце, изолацију и пригушивање зву
ка, вибрација и удара.

Памћење се губи на вратима – Да ли сте се ика
да запитали зашто нешто заборавите чим прекорачите праг
друге просторије? Научници су установили, не брините. То се
догађа зато што се наш мозак освежава и учитава нове подат
ке. Провера коју су спровели на студентима показала је да је
суштина у томе да се место у краткорочном памћењу на којем
је била једна информација одмах попуни другом.
У току истраживања су високошколце поделили у две групе:
једни су пролазили кроз врата у виртуелном простору, а дру
ги у стварном простору. Исходи су били подједнаки. Није бит
но у којем се простору крећете, ваш ће мозак почети аутомат
ски да се пуни новим информацијама и освежава чим дође на
ново место. А то може довести до стања у којем краткотрајно
заборавимо оно што смо претходно планирали и по шта смо
кренули. Дакле, пролазак кроз врата може изазвати кратак гу
битак памћења код људи!

Вране и симболи – Вране разликују ознаке, ако нисте зна
ли. И то оне које означавају различите количине. У најновијем јапан
ском проучавању посматрано је понашање осам птица из џунгле.
Одраније је познато да су вране веома
паметне. Основна замисао била је да
се установи јесу ли поменуте пернати
це, веће и с дужим кљуном од америч
ких, у стању да одреде у којем је од два
непрозирна контејнера сакривена хра
на, равнајући се по томе шта је споља
написано.
У једном са исписаним бројем пет
била је храна, у другом на којем је на
писан број два није. Када су им показа
ни контејнери са садржајем, птице су у
70 одсто случајева погодиле прави.
У другим опитима су промењени симболи, а вране су повећале по
стотак успешности на 70 до 90 посто! Укупно је спроведено 20 ра
зноврсних експеримената.

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.

Игла која иде где треба – Сваке године стотине хи
љада људи доживљава повреде нерава кад хиподермичке игле
инјекције продру дубље него што је потребно. Нови тип, разви
јен на Харварду, аутоматски стаје и не иде даље уколико се из
губи отпор на путу кроз ткива. У шупљини игле налази се фина,
танка жица која је нешто дужа од игле.
Кадa се игла забоде у кожу, жица се због отпора ткива по
влачи уназад и игла напредује све док не дође до шупљине
крвног суда, што јој је циљ. У шупљини нема отпора, тако да
жичица излази испред врха игле дозвољавајући убризгавање
лека, али не и даље напредовање игле. На Харварду се надају
да ће такве игле бити у промету 2012. године.

Зоран Савић

А у погону је много тога новог уведено, превасходно у складу
са еколошким захтевима испуштања издувних гасова, а један
од најважнијих је ваздушно хлађење.
•
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НИТервју

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”
Станко Стојиљковић
Зашто космос, уопште, постоји? Пи
тање које су људи одвајкада постављали
и које је још у домену религије и филозо
фије јесте да ли је постојање универзума
потреба, случајност или сврха. Велики
енглески филозоф Карл Попер закључио
је да се нешто може сматрати научним
ако постоји начин да се докаже да то
није истина, што овде још није случај.
Ако би из неке научно засноване теори
је проистекла неопходност постојања
универзума или ирелевантност потребе
за њим, овај проблем би добио потпуно
другачији значај.
Наше садашње теорије могу да се при
ближе почетку до такозваног Планко
вог времена (10-43 или 10 на минус 43 се
кунде). 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 унутра
шњост „црне рупе”.
Шта се поуздано зна, а шта је и даље
изван досега нашег сазнања? Ајнштај
нова теорија релативности омогућила
је потпуно нови приступ космологији
и универзум као целина постао је пред
мет наук е. На основу Ајнштајнових јед
начина, Александар Фридман је 1922.
показао да космос мора да се шири и да
ће, зависно од средње масе у њему, то
ширење да се настави бесконачно или
ће он почети да се сажима ка почетку.
Едвин Хабл је 1929, посматрајући уда
љене галаксије, потврдио да се налазимо
усред велике експлозије и да се галакси

,

је што су даље све брже удаљавају од нас.
Многи нису прихватали да се универзум
шири. Подсмешљиво говорећи о таквом
моделу, велики астроном Фред Хојл је
упитао: Зар је све ово постало као један
„Велики прасак”, што је прихваћено као
име за прапочетак.
Четрдесетих година прошлог века
Џорџ Гамов је, анализирајући модел, за
кључио да хемијски састав универзума,
у коме се налази око 90 одсто водони
ка, не могу да обезбеде садашњи термо
нуклеарни процеси у звезданим уну
трашњостима и да је то потврда да су
температура и густина васељене у доба
стварања хемијских елемената, за време
такозване примордијалне нуклеосинте
зе, били такви да су брзи и бројни фото
ни разбијали тежа језгра брже него што
су се она стварала, а када се тај период
завршио водоник је остао доминантан
хемијски елемент. Гамов је, такође, пред
видео да водоник у васиони која се хла
ди, када температура опадне до тачке
његове неутрализације, треба да пређе
из јонизованог у неут рално стање. У том
тренутку мењају се услови простирања
светлости и универзум који је био не
провидан постаје провидан. Пошто се то
то дешава уз огромно ослобађање енер
гије, синула би прва светлост чији траго
ви треба да постоје и данас. Он је закљу
чио да, ако је теорија „Великог праска”
исправна, из свих праваца треба да до
лази позадинско зрачење чију је темпе
ратуру проценио на неколико Келвина.
Тиме је Џорџ Гамов, у поперовском сми
слу, дао могућност да се докаже да је те
орија лажна, ако такво зрачење не по
стоји. Открили су га Арно Пензијас и
Роберт Вилсон 1965. године, за шта су
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ву, коју чине око 90 посто водоника, 10
процената хелијума и око један постотак
осталих хемијских елемената. Остало је
73 одсто мистериозне тамне енергије и
23 посто тајанствене тамне материје.
Зар не звучи готово метафизички да
је настао такорећи ни из чега (ex nihilo)?
Сме ли се такво тумачење сматрати ве
родостојним? Оно што се некада сматра
ло за „ништа”, за потпуно празан простор
– вакуум, данас има потпуно друкчије
значење. Он има своју унутрашњу енер
гију, која може да „породи” честицу и
античестицу, а у доба његовог детињства
била је неупоредиво већа. Осим тога, по
једине космолошке теорије предвиђају
постојање мултиверзума у коме васеље
не стално настају и нестају. На пример,
теорија струна претпоставља да се ту

ће бити његова коначна судбина зависи
од, за сада, непознате природе тамне
енергије. Ако се она понаша као космоло
шка константа коју је замислио Ајнштајн
– не мења се с временом, судбина му је
ништавило. Он ће се под њеним утица
јем раздувавати док не постане ледена и
бесконачна празнина. Овакав сценарио
астрономи зову „велико смрзавање” или
„топлотна смрт васион
 е”.
С друге стране, уколико се својства
тамне енергије мењају с временом, па се
са ширењем разређује и њена моћ слаби,
на крају ће сила гравитације одредити
коначни усуд васељене. Ако она превла
да, доћи ће до „великог сурвавања”, неке
врсте инверзног „Великог праска”.
Какве га то „нечастиве силе” на све
стране растржу? Хоће ли, напослетку,

добили Нобелову награду 1974.
Упркос огромном напретку астро
номије, постоје мистерије универзума
изван домета научног сазнања. Осим
разлога за његово постојање, за сада не
прелазну границу представља и тако
звани Планков период од самог почетка
времена које се исказује са до 10-43 се
кунде, у коме наука тапка у тами.
Опишите нам, у кратким цртама,
како он изгледа: колики је, од чега се
састоји, докле досеже? Када говоримо
о размерама, треба нагласити да је реч
о оном опсервабилном. Највећи теле
скопи омогућују астрономима да виде
галаксије које су 10 до 13 милијарди
светлосних година удаљене. Али по
што се за 13,7 милијарди година свога
постојања космос ширио, пречник оп
сервабилног дела није 2 х 13,7 него око
46 милијарди година. Ту границу астро
номи зову честични хоризонт. Иза њега
космичка инфлација је могла да се дого
ди на многим местима стварајући нама
недоступне нове васељене.
Алан Гут и Андреј Линде су 1981. раз
радили сценарио оваквог механизма,
који данас већина космолога сматра нај
вероватнијим. Према њему, наш веома
мали и густи универзум је 10-35 секун
ди после почетка ушао у фазу експонен
цијалне инфлације, када се за сићушни
делић секунде раздувао до размера неу
поредиво већих од опсервабилне васе
љене. Тако је она постала потпуно равна
и, упркос све моћнијим инструментима,
никакав знак њене закривљености није
до данас примећен.
Ми данас познајемо само четири од
сто материје у универзуму, ону видљи

Пречник опсервабилног дела је око 46 милијарди година

Милан Димитријевић

крећу Дирихлеове бране (од мембрана)
различитих димензија у деветодимензи
оналном простору, а једна од њих је и на
ша тродимензионална васељена.
Ако се све брже шири, може ли му
се предсказати коначна судбина? Због
чега закони физике искључују икакво
коначно стање? Уколико наш универзум
посматрамо као ауто, онда се он шири
под дејством два узрока. Сила гравитаци
је представља кочницу која покушава да
га успори и заустави, а тамна енергија па
пучицу за гас што тежи да га убрза. Каква

бити расточен на најсићушније састав
не делиће? До тога би дошло ако тамна
енергија, као унутрашња енергија ваку
ума, буде добијала на моћи са ширењем
васељене, пошто ће оно увећавати и сам
вакуум. Тада би она, заиста, постала „не
частива сила”. Како буде јачала, почела
би да растрже галаксије, планете и, на
крају, атоме. За двадесетак милијарди го
дина претворила би универзум у страхо
вито ретку „супу елементарних честица”.
Због чега поједини космолози и
астрофизичари призивају Ајнштајнову
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константу, иако се он сам ње врло брзо
одрекао? У време када је Алберт Ајн
штајн радио на теорији релативности,
сматрало се да је васељена бесконачна
и равномерно испуњена звездама, да је
одув
 ек постојала и да се током прошлих
и будућих еона није мењала, нити ће се
мењати. То је изгледало здраворазумски
и он је сматрао да њено ширење или ску
пљање, што произилази из једначина,
представља недостатак који треба укло
нити, па је увео космолошку константу
да је уравнотежи. Када је Хабл открио да
се галаксије удаљавају, Ајнштајн је рекао
да је то била његова највећа заблуда.
Међутим, 1998. су Сол Перлмутер,
Брајан Смит и Адам Рајс открили да наша
васељена не само што није почела, под
дејством гравитације, да успорава шире
ње, него је од пре пет милијарди година
почела и да га убрзава, за шта су 2011. до
били Нобелову награду. Да би се описала
тамна енергија која убрзава универзум,
члан који је аналоган космолошкој кон
станти враћен је у једначине, али с дру
гим смислом. Код Ајнштајна, она је игра
ла улогу неке врсте енергије својствене
простору, која се са његовим ширењем
није разређивала. Била је константна,
што јој је и дало име. Сада додати члан
зависи од природе тамне енергије: да ли
се она са ширењем универзума увећава,
разређује или остаје константна.
За којим ће тајанственим честица
ма научници посегнути да разјасне
порекло масе, уколико се – како се
наслућује – изјалови потрага за Хигсо
вим бозоном? Генерално се сматра да
је маса особина која припада есенцијал
ној природи честица, али теорија пре
сугерише да је то секундарно својство
које произлази из њихове интеракције
с вакуумом. Он није потпуно празан не
го садржи Хигсово поље које им, попут
вискозне средине, успорава кретање,
односно привидно им даје масу. Али ова
теоријска претпоставка тражи постојање
једне нове честице носиоца овог поља,
Хигсовог бозона, која тек треба да доби
је експерименталну потврду. То је недо
стајући делић фундаменталне теорије
материје „Стандардни модел”. Велики
сударач ће нам свакако понудити нешто
ново. Или Хигсов бозон или неке друге
нове егзотичне честице, можда носиоце
досада непознатих интеракција, одно
сно нове физичке феномене.
Како објаснити само „срце таме” све
коликог космоса – неухватљиву тамну
материју и недокучиву тамну енергију?

Коначна судбина зависи од природе тамне енергије
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Тамна материја може бити саставље
на од низа непознатих честица, које
можда интерреаг ују новим силама и
представљају читав нови универзум ис
преплетан с нашим. Међу главним кан
дидатима су хипотетичке тешке честице
ВИМП, што је скраћеница од енглеског
назива „слабо интереагујуће масивне че
стице”. Невидљиве су и немају практич
но никакав утицај на обичне честице.
Има и других кандидата – неутралино,
стабилна честица чија је маса више сто
тина пута већа од протонове или лака
честица названа аксион.
И за тамну енергију, осим енергије ва
куума, постоје и други егзотични кан
дидати. Међу њима су честице у облику
струна, које предвиђа ова теорија.
Из којих се побуда избегава, чак
унапред осуђује, сваки покушај проми
шљања збивања која су претходила
„Великом праску”? Осуде се односе
само на ненаучне приступе. „Велики
прасак” је само почетак фазе ширења
нашег универзума, а не и настанак вре
мена. Космолози данас покушавају да
завире у доба пре „Великог праска” и
покушавају да осмисле где би се могли
наћи његови трагови. Познати матема
тичари Роџер Пенроуз и Вахе Гурзадјан
објавили су 2010. чланак у коме тврде да
су у подацима о позадинском зрачењу
са сателита ВМАП пронашли концен
тричне кругове које су интерпретирали
као последицу гравитационих таласа из
периода пре „Великог праска”, насталих
фузијом гигантских „црних рупа”. Рад
је подвргнут критици и сумњама, али је
побудио пажњу. И ако се покаже да су
им закључци погрешни, указали су пут
како се могу у неправилностима поза
динског зрачења тражити ожиљци про
хујалих еона.
Трка да се „провири” иза „Вели
ког праска” је почела. Зато се с нестр
пљењем чекају и разматрају подаци са
европског сателита Планк, лансираног
2009. и нових космичких мисија, чији су
добијени подаци све веће прецизности
и, можда, могу да омогуће поглед иза
„Великог праска”.
Понеко се, с времена на време, осме
ли да учење Алберта Ајнштајна доведе
под сумњу. Верујете ли да је могућа
брзина кретања већа од брзине светло
сти? Дарио Аутијеро са сарадницима
ухватио је ин флагранти 23. септембра
2011. неутрин која се крећу брже од до
звољене светлосне брзине, што је ексцес
немогућ према све прецизније прове

,
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раваној Ајнштајновој теорији релатив
ности. Највероватније је да ће се пре
или касније установити да је у питању
нека грешка. Поготово што је један од
отаца неутринске астрономије, Кошиба,
ухватио неутрин истовремено с фото
нима који су објавили појаву супернове
1987А, што значи да су се кретали брзи
ном коју је дозволио Ајнштајн. Шта ако
је резултат тачан?
Неутрини која су прекорачили брзи
ну имају много већу енергију. То може
да буде прозор ка новом продору у физи
ци високих енергија, корак ближе једин

Дакле, за научнике брзина већа од све
тлосне није питање веровања, него екс
перимента, теоријског разматрања и
моделирања. Сетите се тахиона, хипоте
тичких честица бржих од светлости.
С каквом сликом стварности ће се
човек суочити када се буде завирило
у преостале димензије? Друге димен
зије предвиђа теорија струна, према
којој постоје девет просторних и једна
временска димензија, а да би се уклони
ли одређени проблеми додата је и једа
наес та. Према овој теор
 ији, субатомске
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времена, а колико је димензија било у
њему изван је наших могућности.
Занимљиво је да постоје претпостав
ке да су у самом почетку биле само две
просторне димензије. Али најлепше је
што су два научника предложила метод
како да се то тестира и да је један од њих
Дејан Стојковић, са Универзитета у Ба
фалу, а други Јонас Мурејка из Лос Ан
ђелеса. Они су показали да би се, ако су
у најранијем почетку биле само две про
сторне димензије, појавили приморди
јални гравитацион
 и таласи који би за
тим нестали, али би оставили трагове.

страховито ретки фотони. Ако су про
тони стабилни, еволуција универзума
до, како пишу „краја космологије и
повратка статичког универзума”, тра
јаће до 1056 година. Тада ће празним
космосом лутати само понека честица
гвоздене прашине, неун
 иштиви оста
так света који смо познавали.
Постоји ли и најмања нада за опста
нак живота у коначној свеоб
 ухватној
пустоши космичког „мрачног доба”?
Наде се никада не треба одрећи. Пустош
„мрачног доба” даје шансе којих нема у

Телескоп
„Хабл”

ственој теор
 ији свега. Они који се баве
струнама сматрају да овај резултат, ако је
тачан, може да буде доказ постојања ви
ше димензија. Наиме, претпостављају
да постоји и четврти тип неутрина који
може да прође у неку другу димензију и
стигне пречицом, што би нама изгледало
као да је прекорачио светлосну брзину.
Дарио Аутијеро је предложио како да
астрономи потврде или оповргну овај
резултат. Експлозије с највише енерги
је у универзуму јесу гама блескови, ко
јима се у нашој групи за астрофизичку
спектроскопију баве Лука Ч. Поповић
и Саша Симић. Та енергија је много ве
ћа него код неутрина-прекршитеља и
ако би се кретали брзином макар мало
већом од светлосне, из удаљених галак
сија би стизали хиљадама година пре га
ма блеска. Ако се детектују истовреме
но, у Аутијеровом експерименту постоји
озбиљан проблем.

честице као што су електрони и прото
ни јесу отворене струне па не могу да
напусте нашу васељену. Само неке хи
потетичке честице то могу. На пример
гравитон, носилац или посредник силе
гравитације. За инструменте које ко
ристимо, направљене од честица које
су везане за наше три димензије, друге
су невидљиве. За сада можемо само да
маштамо да ли ће их једнога дана ин
струменти досегнути помоћу гравитона
или неких других егзотичних честица и
омогућити нам једну потпуно нову сли
ку стварности.
Да ли је космос започео с четири или
с више димензија? Свакако то зависи од
теорије, шта узимамо за почетак и да ли
мислимо на мултиверзум, опсервабил
ни универзум или нашу брану у теор
 ији
струна. Додатни проблем јесте то што
нам теорије досежу само до Планковог

Трка да се „провири” иза „Великог праска” већ је почела

Да ли је у најранијем детињству васеље
на имала три, четири или једанаест ди
мензија, како каже теорија струна, за са
да је отворено питање.
Колико далеко се мисаоним путем
стиже у космичку будућност? Најбоље
могућности за мисаоно путешествије
у што даљу космичку будућност пружа
модел у коме се васељена бесконачно
шири. Фред Адамс, који међу пре
цима има и Срба, и Грегори Лафлин,
разрадили су 1997. године будућност
оваквог универзума до фантастичних
10100 година и то описали у својој књи
зи. Л. Краус и Р. Шерер су 2007. и 2008.
отишли даље: предочили су шта ће се
збивати у васељени, зависно од тога да
ли ће се протони распасти или остати
стабилни. У првом случају ишли су до
10793 година када ће се распасти по
следњи позитронијуми и остати само

сценарију „великог сурвавања” или „ве
ликог растрзања”. Погледајте колико је
човечанство напредовало за време зане
марљиво у космичким размерама. Пред
разумом су еони да се припреми за такве
услове. Уколико успе да у безграничној
пустоши створи себи неки мали рај, опа
сности за изненадно уништење, као што
су гама блескови или експлозија блиске
супернове, нестаће.
Зашто космос има, управо, такве од
лике које су довеле до појаве живота?
Заиста, многе константе у нашем уни
верзуму наизглед су тако подешене да
нас, ако би се само мало разликовале,
не би било. Још Џорџ Гамов је показао
да, ако би брзина светлости била већа,
звезде би брже трошиле своју енерги
ју и краће трајале. Узмемо ли у обзир
да је нашем Сунцу требало готово пет
милијарди година да се у његовом систе
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му развије разум, јасно је да код звезда
знатно краћег живота нас не би било.
Уколико би, пак, брзина светлости била
мања, сви процеси у њима текли би спо
рије, па не би експлодирале као нове и
супернове и тако расејавале по космосу
животворне хемијске елементе настале
у термонуклеарним реакцијама у њихо
вим недрима, као што су калцијум, фос
фор и угљеник у нашим телима – и нас,
такође, не би било.
И друге основне физичке константе
и релативне јачине четири основне си
ле тако су фино подешене да би и сасвим
мале промене имале велики утицај на
структуру и хемију универзума и могућ
ности нашег настанка и опстанка. Неки
се питају да ли је то случајно. Сматрају
да је све удешено да бисмо ми настали, и
то називају антропички принцип.
Али ми постојимо зато што је универ
зум такав какав јесте, иначе би ту били
или неки други или би он био без живо
та. Ако желимо да избегнемо закључке
као што су да је Бог створио универзум
ради нас или да је реализована неве
роватно мала вероватноћа, разумно је
претпоставити да су коцкице бацане ви
ше пута.
Да ли је наш космос само мало острво
у гигантском мултиверзуму, бесконач
но пространом и разноврсном? Питање
о многим световима, постављано још од
Анаксимандера, данас се поставља на
нови, научни начин и у коперниканском
стилу релативизује наш положај и улогу
у мултиверзуму, сводећи целу нашу ва
сељену на безначајни мехурић у бескрај
ној космичкој пени, у којем се, за раз
лику од других, појавила управо она од
безброј комбинација услова која је омо
гућила наш постанак.
Хоће ли једног дана довољно напред
на цивилизација бити у стању да на
прави нови космос? Легенда совјетске
астрономије Николај Кардашов, сада ди
ректор Института за радио-астрономију
у Подмосковљу, у свом чувеном раду
изнетом на научном конгресу о ванзе
маљским цивилизацијама, поделио их је
на три типа. Тип 1 контролише енергију
планете, тип 2 експлоатише енергију
свога сунца, истражио је планетарни
систем и оснива колоније на планетама
око суседних звезда. Тип 3 контролише
читаву галаксију и управља просторно
временским континуумом. Хоће ли бити
потребе да се уведе и цивилизација типа
4, која контролише универзум и у стању
је да направи нови, за сада је ствар науч
не фантастике. •

Ми постојимо зато што је универзум такав какав јесте

,
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МОЖДАНЕ БРАЗДЕ

Нос за

женске сузе
Кад региструје мирис, људски мозак користи
својуфантастичнунадареностраспознавања
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

Проф. др Момчило Б. Ђорђевић
У свим временима, од праисторије до
данас, мирис никога није остављао рав
нодушним, а његове особине изучава
ли су врачеви, шамани, алхемичари и
трговци. У данашње време, њиме се не
смањеним интересовањем баве инду
стријски и медицински психолози, фи
зиолози, електрофизиолози, неуролози
и мноштво других „олога”.
Мирис и његово чуло први су испрече
ни између природе и човека и, за разли
ку од тона и слике који се лако описују
речима, за мирис су потребне метафоре.
Од чула које га региструје, носа, мирис
се до мозга спроводи првим од дванаест
пари можданих живаца.
Нос људи никад није био у првом пла
ну научних истраживања и, у неку руку,
био је потиснут у корист „значајнијих
чула”, као што су вид и слух. У сушти
ни, то је последица предрасуде по којој
мирисни стимулуси на људе имају мали
утицај, у сваком случају ни изблиза она
кав какав имају на друге сисаре. Карл
Сеган је био у заблуди тврдећи да мирис
игра малу улогу у нашем свакодневном
животу, али сасвим је сигурно да би дру
гачије мислио да је доживео агонију гу
битка способности мирисања због по
вреде или неког другог разлога.
Квалитет мириса не може се приказа
ти сликом и речима, тако да је то један

од разлога што сви знамо за Рембранта
и Моцарта, док би се ретко ко могао се
тити неког од славних парфемиста, по
пут Маур
 ицијуса Франгипанија, који је
са својим следбеницима и те како ути
цао на специфичност наше цивилиза
ције.
У случајевима губитка неког од чула
показује се чудна ситуација у свим јези
цима света: глувоћа је кад неко не чује,
слепило је кад се не распознају објекти
на светлости дана, а кад неко не осе
ћа мирисе – која је реч за тако нешто?
Осим у латинском (anosmio), нема речи
за такво стање, без обзира на то што сто
тине хиљада људи не распознаје мирисе,
углавном због претрпљених повреда ло
бање и мозга или због болести.
Способност мирисања је најстарија и
најважнија потреба сваког организма и
његовог нервног система. Чак и најпри
митивнијим једноћелијским створењи
ма мирис сигнализира место где се на
лази храна. Оног тренутка када је први
кичмењак изронио из воде, његов мо
зак се бавио хемијском анализом околи
не. Очигледно, чуло мириса постојало је
знатно пре чула укуса, вида и слуха.
Сва друга чула, затим говор и језици,
и све оно што хомо сапијенс подразуме
ва под логиком и разумом, нису потисли
важност првог чула иако на скали разу
ма место мириса није на некој нарочи
тој висини.

Орган за феромоне
Један од првих људи из медицинских
наука који је установио релативну ва
жност способности људи да разликују
мирисе био је Пјер Пол Брока, утицајни
анатом из 19. века. Он је идентификовао
две прилично велике групе носева: ма
кросматичке, као у паса који се ослања
ју на мирис да би уопште преживели, и
микросматичке с врло малим и функци
онално неразвијеним мирисним апара
том, којима припадају људи и други при

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

мати, а и морски сисари, попут китова и
делфина. Ова идеја компатибилна је и с
новијим истраживањем у генетици.
Пас, чије је чуло мириса наводно кра
љевски надмоћно, располаже са 210 ми
лиона ћелија у носној слузници, а у ве
ликој је предности над људским родом
и по броју рецептора – има их од 800 до
1.000. Али добро, ни човек није тако не
моћан. Са својих 350–400 различитих
рецептора (погледајте графику) у више
слојева мирисне слузнице распознаје
око 10.000 различитих мирисних акор
да.
На несрећу, недавно спроведене гене
тичке анализе показују да је људско чу
ло мириса знатно слабије него пре не
колико милиона година, а тенденција
слабљења се наставља. Животиње поред
мирисне слузнице поседују и нарочити
орган који је задужен за ловљење феро
мона. Тај инструмент, познат и као Ја
кобсонов вомероназални орган (ВНО),
код човека је закржљао, представља ре
ликт, јер је дугачак око десет, а широк са
мо један милиметар.
Али остаје и питање на које нема де
финитивног одговора: уколико је човек
током еволуције изгубио способност
хемијске комуникације са припадни
цима своје врсте, због чега је мирис ње
говог тела тако интензиван? Ниједан
други примат нема у свом пазуху мири
сне жлезде као што их има човек. У људ
ском пазуху лучи се врло компликова
на мешавина хормона, масних киселина
и још, најмање, 100 других и међусобно
различитих супстанци.
За разлику од чула вида, укуса, слу
ха и додира, која немају приступ можда
ним хемисферама пре него што претход
но прођу кроз контролни, сигурносни
релеј познат као таламус, два нервна ми
рисна снопа, леви и десни, пролазећи
одмах испод чеоних режњева мозга, не
прекидају се у таламусу (погледајте дија
грам) већ имају директан приступ лим
бичком систему, најстаријој и, можда,
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најважнијој структури у мозгу, којој ду
гујемо сопствене емоције, емоционал
ну интелигенцију и емоцион
 ални живот
уопште.
Више студија показало је да мириса
њем распознајемо одређене хемикали
је растворене у води , и то у размери је
дан према пет милијарди. Здрава особа
може омирисати присуство две или три
мирисне капи етил меркаптана, убаче
ног у воду базена олимпијских димензи
ја (минимум запремине је 2.500 кубних
метара или 2.500.000 литара воде). Кад
региструје мирис, људски мозак користи
своју фантастичну надареност распозна
вања различитих нијанси, тако да раз
ликује и два молекула са потпуно истим
распоредом атома, при чему је један од
њих као слика у огледалу оног другог.
(Chemical Senses, свеска. 24, стр. 161)
Мирисање није само богомдана спо
собност којој можемо, али не морамо
придавати значај. Једна од студија обја
вљених почетком ове године говори да
коцкари изложени неком новом мирису
– пријатном или непријатном – прола
зе знатно лошије него када је у ваздуху
мирис на који су навикли! Истраживачи
тврде да нови мирис стимулише можда
на поља повезана са емоцијама и наводи
коцкара на доношење емоционалних, а
не рационалних одлука. (Можете про
читати више у Behavioral Brain Research,
свеска. 218, стр. 64)

Мирис емоције
Докторка Лилијане Мухика Пароди
која, иначе, ради у Њујорку и бави се не
уробиологијом стреса људи, доказала је
да сигурно можемо осетити страх неких
људи на основу њиховог зноја. Знајући
да пацови могу намирисати страх, јер

када се неки од њих стави у кавез у коме
је претходно био затворен пацов одвојен
од гладног мачка само стакленом пре
градом, онда и он у паничном страху по
кушава да побегне. Мухика Пароди ми
сли да и људи раде то исто јер су у стању
да намиришу страх.
Да би ову идеју проверила, она и њен
тим узели су узорке зноја људи који су
први пут скакали падобраном из авиона.
Када су испитанике ставили у функци
оналну магнетску резонанцу и дали им
да помиришу узорке зноја падобранаца,
видели су да је почело да светли поље у
коме се налазе амигдалоидна једра. Ова
једра испаљују електрохемијске рафале
кад год се појаве јаке емоције.
Међутим, промене на снимцима ни
су се догађале када су испитаницима да
вани узорци зноја будућих падобранаца
који су тог дана вежбали на бесконачној
траци, а нису скакали из авион
 а.
Сасвим је извесно да има много ол
фалкторних сигнала које емитује људ

Способност мирисања
је најстарија и најважнија
потреба сваког
организма и његовог
нервног система
ско тело. Из овогодишње студије урађе
не у Вајцмановом институту у Реховоту
(Израел), под вођством Јаре Јешуран,
види се да мирис женских суза, који се
не може осетити свесно, доводи до сни
жења сексуалног узбуђења мушкараца
(Science, vol 331, p. 226). То је, изгледа,
начин испољавања женске моћи која му
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шкарце чини мање агресивним, каже Ја
ра Јешуран.
Што се тиче феромона у међусобној
сексуалној привлачности, мишљења екс
перата још су противречна.
При избору животног сапутника ми
рис игра важнију улогу него што се
обично мисли. Нашироко је познат екс
перимент са знојавим мушким вешом:
жене које су оцењивале одлике мири
са рубља по правилу су за најмање не
пријатне проглашавале оне чији су вла
сници по генетичким одликама од њих
били потпуно различити. Ово је у савр
шеној сагласности с биолошким прави
лом које говори да што су родитељи ге
нетички различитији, то је потомство
здравије.

Мера смрад
Сви људи и жене ослобађају мирисе
који се појављују на површини коже и из
природних отвора. На крају крајева, пр
вобитна улога парфема била је прикри
вање смрада људског тела. Многе бакте
рије које на кожи живе као сапрофити,
храну и енергију апсорбују осмотски из
зноја и метаболишу је, што нос, наравно,
региструје, а мозак тумачи као смрад.
Кад зној причињава невољу и власни
ку и околини, онда се говори о хиперхи
дрози, болести од које пати најмање је
дан одсто светског становништва.
Специфични и неспецифични мириси
предмет су изучавања многих стручња
ка за биофизику. Они трагају за мириси
ма ослобођеним из појединих инду
стријских продуката, попут оних који се
уграђују у аутомобиле. Мера смрада је
тзв. олф, јединица коју је 1988. године
увео професор Олаф Фангер с Техничког
универзитета у Линдбију (Данска). Једи
ница је добила назив по по
четном словима његовог име
на и презимена. Референтна
вредност на скали смрада је
сте мирис човека.
Што се тиче прича о љу
дима који се одликују испу
штањем ужасно непријатних
мириса због зноја, који, на
водно, из сваке поре њихове
коже лучи смрдљиве хемиј
ске материје, мора се рећи
да у пракси ствари стоје дру
гачије. Не постоје особе ни
са очајном, нити са перфект
ном природном комбинаци
јом мириса са површине тела.
Уколико се не купају, и људи
и жене и деца ослобађају ка
кве-такве, али своје природ
не мирисе по којима се могу
препознати.
Иако руже миришу боље од
купуса, немојте мислити да
је супа боља од прве него од
друге биљке. •
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ЛИЦЕ ВЕЧНОСТИ

„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 последњих неколико година ве
лика пажња не само светске научне
јавности, већ и популарних медија,
посвећена је пуштању у погон Вели
ког хадронског сударача (LHC). Ова
огромна машина смештена је у Европ
ском институту за нуклеарна истра
живања ЦЕРН у Женеви, на самој
граници између Швајцарске и Фран
цуске. И поред тога што отвара мо
гућности за многа нова открића, њен
превасходни задатак је да открије фа
мозну „Божју честицу” или Хигсов бо
зон, под којим именом је позната у фи
зичарским круговима.
Каква је то честица? Које су њене осо
бине? Шта је све потребно да бисмо је
открили и били сигурни да постоји?
Да бисмо одговорили на ова питања,
морамо се вратити мало у историју.
Откако је света и века човек је поку
шавао да схвати од чега је природа на
прављена и какви закони владају у њој.
Дуг је и тежак процес откривања тајни
материје, али можемо слободно рећи
да је велики напредак у схватању фун
даменталних процеса настао почетком
двадесетог века.
Ове године навршава се 100 година од
легендарног Радерфордовог (Ернест) от
крића структуре атома (објављено 1911.
године).

У следећих неколико деценија откри
вено је да и језгро има структуру коју
чине протони и неут рони, па су триде
сете године прошлог века донеле и да
нас важећу слику атома. Он се састоји
из језгра и омотача; у омотачу се налазе
електрони, у језгру (које је 10.000 пута
мање) налазе се протони и неутрони.
У природи постоје само четири силе:
гравитациона, електромагнетна, слаба и
јака нуклеарна сила. Електрон, протон и
неутрон су проглашени за елементарне
честице, од којих је састављена сва мате
рија коју видимо око себе. Уз фотон као
преносиоца електромагнетне интерак
ције и још неколико елементарних че
стица откривених у космичком зрачењу
(мион, позитрон), слика света изгледала
је релативно једноставно.
Због каснијих аналогија споменућемо
само да је у то доба претпостављено да
постоји још једна хипотетична честица
названа неутрино за коју је огромна ве
ћина физичара била убеђена да постоји,
али се за њену потврду чекало скоро 30
година (откривен 1956. године).

Већа маса, већа енергија
Развој нових детекторских техника и,
пре свега, све већих и моћнијих акце
лератора почео је да нарушава ову ма
ње-више идиличну и просту слику све
та. У космичком зрачењу и у сударима
високоенергетских снопова с метом от
кривано је све више и више нових еле
ментарних честица, тако да су нам ше
здесете година прошлог века донеле цео
зоолошки врт од преко стотинак елемен
тарних честица. Оправдано се постави
ло питање да ли су те и такве честице за
иста елементарне, када их има толико
много? Да ли оне можда имају неку уну
трашњу структуру, као што је језгро са
стављено од протона и неутрона?
Да би се проверила ова хипотеза, би
ло је потребно даље унапредити акцеле
раторе и детекторе честица, али је она

потврђена крајем шездесетих година.
Теор
 ија која описује структуру „елемен
тарних” честица (назив је остао, иако
огромна већина њих није у правом сми
слу елементарна) назива се Стандардни
модел, а саставни делови сложених еле
ментарних честица названи су кваркови.
Кваркова има шест, са веома чудним
именима: горњи, доњи, страни, шар
мантни, врх и дно. Они су саставни еле
менти великог броја елементарних
честица, између осталих и протона и не
утрона. Поред кваркова у природи по
стоји још шест такозваних лептона (ме
ђу којима је електрон), који нам за сада
изгледају стварно елементарно. И то су
градивни елементи целокупног универ
зума: шест кваркова и шест лептона, уз
њихове античестице.
Поред конституената материје, посто
је и силе које владају између њих, ако
постоји сила, онда мора да постоји и не
што што је преноси. Преносилац елек
тромагнетне силе је први откривен још
у 19. веку, и то је општепознати фотон,
између осталог и саставни чинилац ви
дљиве светлости (која је по природи
електромагнетно зрачење). Преноси
лац гравитационе силе (гравитон) до
данас није откривен. На овом месту мо
жда треба рећи да гравитацију, силу коју
смо прву упознали (Исак Њутн, 17. век),
дан-данас најмање познајемо од свих.
У великим експериментима откривања
кварковске структуре материје упознали
смо и преносиоце јаке нуклеарне силе:
има их осам и називају се глуони. Глуе је
на енглеском лепак, и глуони задржавају
(лепе) кваркове тако да они праве прото
не, неут роне и остале елементарне чести
це. Са преносиоцима слабе интеракције
ситуац
 ија је била нешто тежа, и то зато
што имају велику масу.
Треба разумети да у креир
 ању нових
честица у сударима нужно морамо да
уложимо енергију да бисмо направили
масу коју новоформирана честица има.
У питању је општепозната Ајнштајнова
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релација која повезује масу и енергију:
енергија је једнака маса пута брзина све
тлости на квадрат. Што је тражена маса
већа, то је већа и енергија коју сударне
честице морају да имају. Масе преносио
ца слабе интеракције су велике (око 100
гигаелектронволти, што су физичарске
величине за енергију).

Нотр Дам под земљом
У једном бриљантно пројектованом
и изведеном експерименту у ЦЕРН-у
1983. године доказано је да те честице
постоје, за шта су следеће године доде
љене Нобелове награде. Њих има три и
називају се векторски бозони. Треба на
гласити да је огромна већина физичара
дуго времена била убеђена да те чести
це постоје, само се чекало на њихово от
кривање.
И тада на сцену ступа још једна нео
ткривена честица: Хигсов бозон. У
Стандардном моделу, у којем за сада не
видимо несугласице, пукотине или кон
традикције, постоји доста слободних па
раметара. Један од њих је и маса чести
ца. Поставља се питање одакле честице
(сви ми, па и цео универзум) добијају
карактеристичну особину коју назива
мо масом?
Одговор на то питање могао би да дâ
један теор
 ијски модел (смишљен још
средином шездесетих годи
на) који се назива Хигсов ме
ханизам, по његовом творцу
Питеру Хигсу. Да не улази
мо у фине детаље, ради се о
нечему што се у физици зо
ве спонтано нарушење симе
трије, а свако такво наруше
ње праћено је и постојањем
још једне честице, у конкрет
ном случају назване Хигсов
бозон.
Дакле, ако је Хигсов меха
низам одговоран за то што
честице добијају масу, онда
мора да постоји Хигсов бо
зон. Ако њега нема, онда ни
тај теоријски правац није добар. Овде
бих подвукао да је (опет) огромна већи
на физичара била убеђена да Хигсов бо
зон постоји и да је само питање времена
када ће техничке могућности дозволити
да га откријемо.
И ту долазимо до проблема: постојећи
акцелератори нису имали довољно сна
ге да продукују Хигса, његова маса ни
је позната, али је сигурно велика, иначе,
би већ био откривен. Донета је одлука да
се изгради нови акцелератор: Велики ха
дронски сударач!
Пројектовање новог акцелератора
трајало је дуже од десет година, изврше
не су десетине хиљада симулација и про
рачуна карактеристика не само акцеле
ратора, већ и детекторских система који
ће детектовати продукте судара прото
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симулације на основу до сада познатих
података и теоријских претпоставки ка
жу да је вероватноћа да се по једном су
дару креира „Божја честица” износи је
дан у 10 милијарди милијарди! Због тога
толики захтеви и за енергијом и за брзи
ном сударања.
Прављење такве машине представља
изванредан подухват, недохватљив за са
мо једну државу. У реализацији овог је
учествовао цео свет, скоро 10.000 физи
чара је радило на грађењу машине, си
мулацијама, пројектовању, прављењу
потребне програмске подршке да би све
функционисало како треба.
Машина је завршена 2008. године, пр
ви сноп је пуштен 10. септембра. На
жалост, после десетак дана дошло је до
хаварије – на суперпроводном споју из
међу два магнета створио се прелазни
отпор од милионитог дела ома, што је
узроковало нагли скок температуре, а за
тим и експлозију тог магнета. Експлози
ја је оштетила још 60 суседних магнета.
Вероватноћа у милијардама
Срећом није било људских жртава, али је
Да бисмо илустровали величину овог материјална штета била велика, па је по
подухвата, навешћемо још неколико чи правка трајала дуже од годину дана.
њеница. Да би се протони одржали на
После неколико пробних период
 а кра
кружној путањи кроз цеви за убрзавање јем 2009. године, у марту 2010. Велики
користе се суперпроводни магнети ко хадронски сударач кренуо је у потрагу за
ји су охлађени на свега два степена из Хигсовим бозоном. Од тог тренутка пер
над апсолутне нуле. То је температуре фомансе акцелератора су стално унапре
нижа него у отвореном свемиру. Ваку ђиване, број судара у секунди се повећа
вао, како то физичари воле да
кажу, статистика је стално ра
сла. А та прикупљена стати
стика битна је да нам каже по
стоји ли Хигсов бозон или не.
Какви су резултати после
скоро годину и по дана рада
LHC? Можемо ли већ сада не
што рећи?
Тешко је било шта тврдити
јер још немамо довољно са
купљених података, али чини
се да постоје неке индиције.
Подсетићу на две аналогије
поменуте раније: неут рино и
Зоран Савић
векторски бозони, за које је
већина физичара била убеђе
ум који је остварен у цевима за убрзање на да постоје и који су откривени када су
може се поредити са вакуумом у свеми техничке могућности то дозволиле. За
ру. Тачност у позицион
 ирању прстена Хигсов бозон огромна већина је, такође,
на целокупној дужини од 27 километара мислила да је само питање времена када
боља је од једног цантиметра. Током ра ће бити откривен.
да акцелератор троши око 120 мегавата
Аутор овог чланка је у једном интер
струје, плус још пар десетина које тро вјуу пре неколико година рекао да неће
ше детектори. Снопови протона сударају бити изненађење ако откријемо Хигса,
се 40 милиона пута у секунди, у већини већ ће бити изненађење ако га не нађе
случајева судари се више протона, тако мо. А то ће нам онда отворити путеве
да број судара прелази неколико стотина према некој новој физици.
милион
 а у секунди. Количина података
Судећи по досадашњим подацима,
који пристижу из детектора превазила „Божја честица” се и даље вешто скрива
зи 10 петабајта (10 милиона милијарди од свих наших напора да је откријемо.
бајтова) годишње. Та количина података Или, да употребим правнички речник:
мора да се дистрибуира по целом свету још није доказано, али постоје озбиљ
помоћу нове светске мреже зване ГРИД. не индиције да Питер Хигс (рођен 1929)
Све то било је потребно да би се крену неће доживети да добије Нобелову на
ло у лов на Хигсов бозон. Математичке граду! •

на са протонима. Сама изградња поче
ла је 1998. године и потрајала је децени
ју. Још на почетку LHC је пројектован да
буде на самој граници тадашњих техно
лошких могућности. Неки од система су
пројектовани тако да буду иза те грани
це, с надом да ће у међувремену и техно
логија напредовати.
Ради смањења трошкова, LHC је сме
штен у постојећи тунел који је прокопан
за претходни акцелератор звани LEP.
Тунел је дугачак 27 километара, а нала
зи се на просечно 100 метара дубине.
Две трећине у Француској, а једна тре
ћина у Швајцарској. На четири места на
ободу прстена ископане су огромне пе
ћине у које су смештени детектори ко
ји треба да региструју шта се дешава ка
да се сударе високо енергетски снопови
протона. Једна од њих (АТЛАS) може да
прими целокупну катедралу Нотр Дам у
Паризу.
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АЛХЕМИЈА ДУХА

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

Проф. др Милан Д. Тасић
„Све су срећне породице сличне из
међу себе, свака је несрећна породица
то на свој начин” – прве су Толстојеве
речи из „Ане Карењине”. И као да ни
ко (сем Платона који би песнике иза
гнао из државе – јер они „гору ствар
чине бољом”) и не примећује да две по
луреченице задиру једна у другу, трву
се – тâ добро је оно што није зло, а зло
оно што није добро, они мењају места –
и није прво једно и само једно, а друго
бескрајно различито.
Но кад би срећа и несрећа, добро и зло
имали своја minima pars (најситније де
лове), или „атоме” који их чине, а ми
знали како да их „меримо” и остварује
мо саставе – као што знамо да се органи
зам састоји од ћелија и ткива – било то и
драгоцено и најдрагоценије за човеково
опстајање међу људима.
Дало би то за право, управо, науц
 и ме
метике, која се латила да у идејама које
нам се јављају, понашању које следимо,
вредностима које стичемо и не само то,
изнађе она чврста и делотворна језгра
– или меме њихове – која се, управо, на
начин вируса преносе из једног у дру
ги људски дух, да се ту устале, варирају,
или ишчезну, по начелима дарвинистич
ке теорије.

Скандирање с геном
Хотимице, одабрана је при том кова
ница „мем”, да би се скандирала с реч
ју „ген”, а јер је у корену грчке речи
мимесис, еос (опонашање), или фран

цуске речи „л мем” (исто), као што се и
на енглеском изговара она као „мим”.
Тако се и усталио назив „меметика”,
а не „миметика”, још од 1976. године
и дела „Себичан ген” Ричарда Докин
са, биологиста, који је и домислио са
му идеју. Ова се, пак, показала поузда
ном, задобивши научну веродостојност
1996. с појавом две књиге: „Вируси
ума”, Ричарда Броудија, ранијег дирек
тора компаније „Мајкрософт”, и „Зара
за мишљења”, Арона Линча, математи
чара и филозофа.
Изворна замисао је, дакле, та да иде
је које се зачињу и проносе у културној
сфери и ту устаљују чине то на начин
вируса, обитавајући (тек) у људском ду
ху и прелазећи из једног од њих у други
– као што и вируси постоје само на пла
центи живе ћелије и довољно незави
сно од ње.
Радије нејасно одређени као „пара
дигме”, „обрасци”, „културни кодови” и
слично, меми, ти „унутрашњи видови”
(еидоси), или „кванти” појава и проце
са, по дужини сваке од наука: историје,
социологије, психологије... све до био
логије или роботике, настоје да се у мен
талном простору изборе за своје место,
остваре превласт над другим ентитети
ма овога вида и одрже се.
Али и да се понове, реплицирају, или
копирају на начин, управо, опонашања,
или путем учења, да тако однесу превагу
у нашем мишљењу, поступању, избору...
делујући независно, иако смо ми увере
ни да чинимо нешто у слободи. Овде је и
питање истинитости по себи онога што
односи превагу ирелеватно – јер је исти
нито оно што се нађе у резултату при
родне селекције, а лажно оно што буде
потиснуто итд.
Иначе, на том путу меми, као гени,
могу да унеколико и измене структуру
и мутирају, али им примарна својства
истрајавају, да би, једнако као гени,
имали моћ да се преносе: вертикално, у
породици, кроз традицију, васпитањем
из генерације у генерацију, али и хори
зонтално, „инфекцијски”, између једин
ки у друштвеној групи. И као што се ри
бонуклеинска киселина (РНК) јавља
посредником у преношењу информа

ција у ћелији, чији је, пак, носилац де
зоксирибонуклеинска киселина (ДНК),
тако се и овде преносиоцима (медија
торима) за меме јављају, уз људска би
ћа: интернет, штампа, књиге, дискови,
телефони.

Закучаста песмица
Од аутора, Сузана Блекмор ће наћи да
је улога мема и суштинска и најдубља
по човека, током његове историје и ево
луције, од онда када су неурони задоби
ли моћ да подражавају, што се нашло у
основи и развоја примитивних друшта
ва, и саме мождане масе његове, и говор
ног језика. Човек је овде меметичко би
ће, par excellence.
Док ће саме те поставке помоћи осни
вачу учења да из њиховог ракурса про
тумачи ионако сложену појаву рели
гије. Јер приклањање овим или оним
догмама вере, или прелаз из једне од
њих у другу (прозелитизам) следио би,
по Докинсу, наше чисто атеистичке по
буде, рецимо, за очишћењем од наку
пљене кривице (греха) или устрајну
жељу (порив) за праведношћу, вечним
животом и слично. Тако ће, на путу уна
зад, трајекторија вируса религије довр
шити у зороас тризму, као пра-моделу и
јудаизма, и хришћанства, и ислама и не
само њих, а сви се они, пак, јављају ва
ријацијом, модификацијом и рекомби
нацијом његовом – у духу меметичке
замисли.
Изразит пример мема доноси, реци
мо, песма „Happy Birthday to You”, која
се, на свим меридијанима, неком закуча
стом моћи својом, изборила у (природ
ној) селекцији, а да ми не можемо знати
како до тога долази.
Даљих примера мема је за пристали
це учења и посвуда и превише, јер се на
овај начин тумачи то што народи веко
вима негују усмена казивања, чувајући
од заборава властиту историју, или чи
нећи то на начин епских песама – као,
управо, мема. Имамо потом да се и број
не изреке, пословице, загонетке „уста
љују” у некој средини и (лако) преносе
током времена, а ту долазе и бајке, пе
сме за децу, успаванке. А поготово му
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зички фолклор обилује таквим једини
цама речи и звука, кадрим да се пробију
и „самопроизведу” у нашем духу, (чак) и
онда кад бисмо их, разумски, радије од
бацили као такве.
Случај је то и с тзв. тектоником, сло
женим феноменом који је ујединио еле
менте звука, покрета и одевања, а ко
ји се, средином прошле деценије, из
ноћних клубова с периферије Париза,
„пробио” до доминантног облика за
баве међу младима – следећи, управо,
меметичке законитости: репродукци
је, експанзије и еволуције, које се овде
и препознају. Јер бива тај облик касни
је „унапређен” доприносима (моћних)
индустрија забаве, одевања, телефони
је, у чему је и еволутивно обележје ње
гово итд.
Збирно казавши, синдроми мемети
ке ће „прожети” сваку од појава у поли
тици, економији, култури да се у њеним
терминима могу изнети бројни појмови:
демократије, традиције, обичаја, језика,
моде, рекламе, понашања, кухиње, брен

метички алгоритми”, по угледу на већ
постојеће „генетске алгоритме” и тако
даље., што није случајно, већ законито,
а јер две сфере, природе и културе, вла
дају истом (изоморфном) структуром.
Штавише, налази Паскал Жукстел,
оснивач „Франкофонског друштва за
меметику”, оба подручја се прожимају,
у смислу да меметичке промене могу
да врше утицај на генетске, јер налази
овај научник: „Природна генетска ево
луција код човека је завршена. Хиљада
ма година већ, управо из културе нам
долазе закони. Сви чиниоци природ
не селекције гена код људи, од избора
партнера до целибата, броја деце или
спречавања зачећа, под утицајем су ко
дова из културе.”

Сократовски завет
Томе даје за право и Лука Кавали
Сфорца, генетичар и лингвиста, с Уни
верзитета Станфорд, налазећи да у ис
куству заиста долази до повољнијих ге
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стичких појмова буде остварена она ре
љефна слика еволуције људских односа
у култури – саздана (нова) теорија кул
туре – па је 2005. године престао да из
лази часопис „Јournal of Memetics”, по
сле чланка Бруса Едмонда, објављеног
у њему.
Ту је он ген – мем аналогији преба
цио, уз оскудност у интерпретацијама,
и непоуз даност у изводима, или у пред
видљивости феномена, па су „разгр
нута” разногласја (већ) око полазних
појмова, попут: мем као информација,
артефакт или лични избор и слично?
Један оптимистички исход на том пу
ту био би – и онда када меми нису опа
жљиви, нити мерљиви (засад) као мен
талне суштине – да би моћни хардвери
и софтвери данас послужили разре
шењу дилеме, имајући у виду, рецимо,
да се и Дарвинова теорија еволуције
истинских потврдила тек сто година ка
сније (после открића ДНК).
Нема сумње, пак, да би замисао меме
тике, све и да не приспе до целовитијег

Изворна замисао
је, дакле, та да идеје
које се зачињу
и проносе
у културној сфери
и ту устаљују
чине то на начин
вируса, обитавајући
(тек) у људском
духу и прелазећи
из једног од њих
у други – као што
и вируси постоје
само на плаценти
живе ћелије
и довољно
независно од ње.
да. На један довољно поуздан начин,
онако као што је појам гена помогао би
ологији да се конституише као наука о
живим организмима, једна еволуциони
стичка наука о култури била би заснова
на овога пута на појму мема.
Хеуристичким (научним) методама
било би у овој области трагано за (по
тенцијално) оптималним исходима –
решењима, следећи меметички процес
еволуције, на начин укрштања и мута
ције, почев од могућих полазних ре
шења. Служили би томе нарочити „ме

нетских спојева код особа које говоре
истим језиком, него код оних који гово
ре различите језике. По томе би култура
и уверљиво однела превласт над биоло
гијом, меми над генима.
Ипак, десило се да је мем (барем) раз
личито одређиван, па се и потврдио да
леки сократовски завет да наук е могу
да остваре знање које је нужно, буду ли
ваљано дефинисале појмове у основи.
Јер нису уследили управо бројни и су
штински увиди у феномене, као што се
очекивало, то да у прегршти дарвини

остварења, изнутра осветлила, барем,
свеколике клишее, кодове (културне, со
цијалне, идеолошке...), њих као (радије)
контаминатора појединачних свести, не
би ли извела јединку на пут (истинске)
слободне одлуке.
А поготово, суштински доприносе
ћи разумевању самог тог појма слобо
де: „подиже” ли се она из ничег, или је
само лоше одабран назив за преголему
сложеност меметичких учинака – у јед
ном моменту, на једном месту, у једном
бићу? •
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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 својевремено рекао Карл
Сеган: „Негде нешто невероватно чека
да буде откривено”. Зато истраживачи
који проучавају рак стално ишчитавају
литературу с једним главним циљем –
доћи до идеја за осмишљавање (дизајн)
и тестирање следеће генерације тера
пеутика.

Скоро је објављено да је на Куби на
прављена вакцина за рак плућа код обо
лелих у одмаклом стадијуму болести. За
комерцијалну употребу такве вакцине и
дистрибуцију потребно је утврдити ње
ну ефикасност у већем броју истражи
вачких центара на више континената, а
то се може постићи у релативно кратком
времену. У сваком случају, вест је веома
охрабрујућа, поготово за пацијенте који
ће је користити.
Шта је то рак?
То је једно име за већи број болести ко
јима су заједнички генетска нестабилност
(велики број промена у молекулу носиоцу
генетског материјала, дезоксирибонукле
инске киселине или ДНК) и абнормална
регулација ћелијског размножавања. Све
ћелије организма, од настанка до самоу
ништења (апоптоза), обављају функције у
једном комплексном окружењу.
Бомбардоване разним сигналима и
споља и изнутра, оне успешно обавља

ју своје задатке у организму захваљујући
изузетно сложеној регулацију тих сиг
нала. У току нормалног процеса старе
ња, оне мутирају – мења се структура и
распоред база у молекулу ДНК. Пошто је
структура и функција протеина директ
но условљена распоредом база у моле
кулу ДНК, мутације често доводе до аку
мулације абнормалних протеин
 а, који
се разликују од нормалних протеина не
само по структури већ и по способности
да обављају свој задатак.

Везују се за ДНК
Понекад такве мутације обухватају
гене који садрже информације о проте
инима који учествују у ћелијском раз
множавању или у започињању програ
мираног самоуништења. Када се такви
абнормални протеини акумулирају у
ћелији, они почињу правити грешке ко
је могу довести до такозване ћелијске
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трансформације. Нормална ћелија по
стаје пуна абнормалних протеин
 а што
доводи до дерегулације сигналних мре
жа, започињања неконтролисаног раз
множавања и онемогућавања апоптозе.
Зато је главни проблем с којим се суоча
вају људи оболели од рака вишак ткива
који мора бити одстрањен.
С развојем медицине развијали су се
третмани којима су лечени пацијенти
са канцерогеним обољењима. Постоје
три главна приступа у лечењу људи обо
лелих од рака: радијација, хируршко
одстрањивање и хемотерапија. Радија
цијом се уништава ДНК ћелија рака, а
хируршком интервенцијом се одстрању
је маса ћелија настала абнормалним раз
множавањем. Хемотерапија је најновији
метод лечења чији је развој почео за вре
ме и после Другог светског рата.
Занимљиво је поменути како је от
кривен први ефикасни хемотерапеутик,
азотни иперит. У Првом светском рату
код војника који су били изложени бој
ном отрову ипериту, примећена је по
јава леукопеније – драстично смањење
броја белих крвних зрнаца. Требало је да
прође још двадесетак година да би због
једног инцидента у италијанској луци
Бари (када је група савезничких војника
такође била изложена сумпорном ипе
риту) започело озбиљно клиничко испи
тивање ипертиних једињења за лечење
леукемије – врсте рака чија је главна ка
рактеристика повећан број белих крв
них зрнаца.
Први лекови за лечење рака развијани
у фармацеутској индустрији били су мо
лекули који се везују за ДНК (као што је
претходно поменути азотни иперит) и
лекови који онемогућују синтезу ДНК,
такозвани антиметаболити. Њихова
ефикасност се заснива на чињеници да
се ћелије рака размножавају брже, а ће
лије које се брзо размножавају брзо за
почну процес апоптозе када је функција
молекула ДНК онемогућена.

Обећавајући лек
Крајем седамдесетих и почетком
осамдесетих година прошлог века по
чиње испитивање лекова који се везу
ју за тубулин. То је протеин који уче
ствује у ћелијској деоби. Када је његова
функција онемогућена, ћелије престају
да се размножавају. Ови лекови, позна
тији као цитотоксици, поседују ефика
сност и омогућавају продужетак живо
та великог броја пацијената. Нажалост,
то се често постиже на уштрб квалите
та живота. Пошто не постоји начин да
цитотоксици само уништавају ћелије
рака, они изазивају озбиљне нежељене
ефекте јер уништавају и део нормалних
ћелија у организму (зато људима који
ма се дају цитотоксици често опада ко
са, пате од мучнине, опада им имуни
тет и губе тежину). Обичним жаргоном

кажемо да се оваквим терапијама ду
жина живота продужава на рачун ква
литета.
И поред озбиљних нежељених ефека
та, ови терапеут ици се данас најчешће
користе за лечење канцера. Разлог је јед
ноставан: с обзиром на то да се ове тера
пије примењују више деценија, постоји
акумулирано знање и искуство лекара
како да се повећа терапеутски ефекат и
да се минимизира њихова токсичност.
У последњих двадесетак година, с раз
војем веома софистицираних аналитич
ких метода у биологији, научници су на
правили велики корак ка разумевању
начина на који функционишу сигналне
мреже у ћелијама и откривању много
бројних фактора који утичу на њихово
функционисање. Таква изучавања су от
крила велики број ензима и других про
теин
 а чија је основна функција да то
ком интеракције са другим протеин
 има
у ћелијама хемијски модификују своје
„партнере”.
Истраживања молекуларних биол
 ога
и биохемичара довела су до открића би
олошких функција и значење тих хемиј
ских модификација, а фармаколози су се
бацили на посао да открију молекуле ко
ји би блокирали такве интеракције. Тако
је рођена друга генерација лекова про
тив рака, такозваних цитостатика, по
знатијих као „циљни терапеутици”.
Њихов задатак није да излече рак та
ко што би елиминисали ћелије које се
брзо размножавају, већ радије да доведу

Вакцине против рака
су још једна област
од које се много очекује
у блиској будућности
до блокаде сигнала који активирају не
нормалну ћелијску деоб
 у. Пошто су та
кви сигнали погрешно регулисани у ће
лијама рака (зато их треба блокирати),
цитостатици у принципу не утичу на
функцију нормалних ћелија и зато су не
жељени ефекти углавном благи.
Школски пример ове врсте лекова је
„гливак”. Он се користи у лечењу једне
врсте рака белих крвних зрнаца, тако
зване хроничне мијелоидне леук емије.
Код ове врсте леукемије болест поти
че од абнормалне структуре једног ен
зима који више није регулисан у сиг
налним мрежама већ таква абнормална
структура доводи до перманентног
слања сигнала за ћелијску деобу белих
крвних зрнаца. Иако је то један ати
пични пример (рак најчешће произи
лази од већег броја ненормалних сиг
налних протеина), код људи који пате
од ове болести „гливак” је довео до де
ценијског продужења живота. Постао
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је познат и по томе што је добио најбр
жу дозволу за употребу у клиникама у
САД (захваљујући одсуству озбиљних
споредних ефеката као и великој тера
пеутској ефикасности).
У последњој деценији је започео раз
вој терапеутика на бази биомолекула
(као што су антитела или рибонуклеин
ска киселина, РНК) и терапија која ко
ристи једноставне организме као што су
вируси. Поред већ поменутих сазнања
из молекуларне биологије и биохемије,
истраживања о болестима која су проу
зрокована нефункционалним или дели
мично функционалним имунитетом су
открила и како ћелије рака успевају да
„преваре” имунитет.
Наим
 е, задатак имунитета је да шти
ти организам од страних патогена (бак
терија, вируса…) и да контролише да ли
ћелије организма праве нормалне или
ненормалне протеине. Све ћелије орга
низма треба да презентују делове синте
тисаних протеина на својој површини,
тај процес се зове „презентација антиге
на”. Ћелије имуно система проверавају
такве делове протеина на знаке абнор
малности. Ако се деси да открију абнор
малне делове протеина, такву ћелија ће
елиминисати.

Вакцине долазе
Један од разлога зашто се ћелије рака
развијају у организму јесте њихова спо
собност да избегну елиминацију путем
имунитета. Код ћелија рака презентаци
ја антигена је делимично или потпуно
онемогућена. Последица је „заслепље
ни” имунитет који не може да препозна
и ефикасно уклони такве ћелије. Један
од начина да се помогне имунитету да
уништи ћелије рака јесте да се оне изло
же такозваним онколитичким вирусима.
Ови организми су веом
 а ефикасне „уби
це” ћелија рака, и насупрот очекивању,
прилично безбедни.
Нормалне ћелије се бране од вируса
лучењем протеин
 а по имену интерфе
рон. Ћелије рака у највећем броју луче
недовољне количине инерферона и зато
се не могу ефикасно одбранити од смр
тоносног дејства вируса. Када напад
ну ћелију рака, вируси изазивају њену
апоптозу, с једне, а виралне инфекције
повећавају презентацију антигена и на
тај начин повећавају могућност униште
ња абнормалних ћелија путем имуни
тета, с друге стране. Вируси се тренутно
испитују и као „носачи” гена чији је за
датак да униште одређене ћелије.
Вакцине против рака су још једна
област од које се много очекује у блиској
будућности. Успех вакцине против виру
са папиломе (изазива рак грлића мате
рице), доказ је да вакцине могу деловати
превентивно. Далеко је теже развити вак
цине за лечење постојеће болести, али се
тренутно испитују начини (укључујући

►
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Терапеутици на бази
протеина, такође,
увелико обећавају
рапеутици испитују у комбинацији с
другим лековима. Подаци о овим испи
тивањима су за сада веома охрабрујући.
Изазови с којима се суочавају истра
живачи у овој области су, највероват
није, међу најкомплекснијима у фар
макологији. Научници покушавају да
контролишу помоћу лекова раст ћелија
чија се структура, биологија и генетски
састав стално мењају и еволуирају у ће
лије које брзо постају резистентне (от
порне) на постојеће лекове и где следе
ћи терапеутски третман треба да буде
примењен на пацијента већ ослабљеног
претходним терапијама.
(Аутор је истраживач у
Институту за откривање вакцина
и генетских терапија,Флорида)
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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!

Проф. др Владимир Глишин
Када се погледа неки речник страних
речи, заједнички именитељ речи „екс
трем” јесте – крајност, претераност, про
тивност. Екстреман, дакле, значи крај
њи, супротан, претеран. Нама је, опет,
ближи појам екстремиста, из историје и
свакодневног политичког живота.
Екстремизам није, међутим, само спе
цијалитет човекове врсте. У живом свету
на овом нашем земаљском шару постоји
огроман број живих створења која срећ
но живе и размножавају се у екстремним
условима. Само зато што су људи огра
ничени на живљење у датим условима,
не значи да су други животни облици на
сличан начин ограничени: на пример,
кисеоник неопходан за живот каквог зна
мо није потребан бројним организмима.
Дакле, екстремофили су способни да
живе у срединама екстремним за чове
ка. Да их набројимо: велика алкалност
(pH већа од 9); велика киселост (мања
од pH5); веом
 а хладна станишта (висо
ке планине, оба пола и океанске дуби
не); изузетно топла (температура стал
но виша од 40 Целзијусових степени, а
понегде и од тачке кључања воде); ви
сок салинитет (премашује морску воду);

огроман хидростатички притисак (мор
ске дубине веће од 10 километара); пре
комерно зрачење (ултравиол
 етно или
јонизујуће); одсуство слободне воде (ре
довно или повремено, као што асфалтно
језеро); недостатак слободног кисеоника
(дубински седименти или велика мор
ским удубљења).
Од свих набројаних детаљно ћу описа
ти три типа екстремофила: ацидофиле,
организме којима није потребна вода и
оне који живе под великим притиском.

Бактерије рудари
Ацидофили су микроорганизми еука
риоти (ћелије с једром), бактерије, архее
који живе у водама са сумпорном кисе
лином, гејзирима и јамама близу руд
ника за, рецимо, вађење бакра и, најзад,
све бактерије у нашим стомацима! Исто
тако убрајамо црвене алге (Cyanidium
caldarium) и зелене алге (Dunaliella aci
dophilia), које живе у условима где је pH
мања од 1, и фунге. Како се ови органи
зми бране од велике киселости?
Већину организама велика киселост
уништава, међутим ацидофили користе
неколико механизама да одрже свој уну
трашњи pH, обично на око 7,2. На рас
полагању им је тзв. пасивна регулација
на којој ћелији није потребна енергија
за тај подухват и активна регулација ко
ја се постиже уз утрошак енергије.
Пасивна одбрана од високе киселости
се, углавном, заснива на непропустиво
сти мембрана према неповољној среди
ни. Неки микроорганизми стварају око
себе биофилм који успорава дифузију
молекула у ћелију, док су други проме
нили структуру своје ћелијске мембране
уграђујући више масних киселина. За
тим ћелије излучују пуферске молекуле
које помажу да се у непосредној околи

ТРЕЋИ КАМЕН

вакцине) на који се имунитет може наве
сти да препозна и уништи ћелије рака.
Терапеутици на бази протеина, тако
ђе, увелико обећавају. Најчешће су у пи
тању протеини који сачињавају део при
родног имунитета, такозвана антитела.
Она су ефикасна и веома специфична,
мада су нежељени ефекти код оваквих
терапија нешто озбиљнији него код ци
љаних терапија. Лимит оваквих терапе
утика је условљен величином протеин
 а,
који у највећем броју не могу слободно
да уђу у ћелију, већ су дизајнирани да се
везују за протеин
 е на површини ћелија
рака. Висока специфичност за циљани
протеин их, и поред поменутих недоста
така, чини веома атрактивним за будућа
истраживања.
Недавно је започела производња ан
титела која имају високу специфичност
за одређени протеин који се, пре свега,
може наћи на ћелијама рака плућа или
рака дебелог црева, а тренутно се при
мењује клинички код одговарајућих па
цијената.
Важно је поменути један алтернатив
ни приступ лечењу рака, а то је спре
чавање стварања нових крвних судова,
такозвана ангиогенеза. Наиме, да би ће
лије рака могле да расту и да се размно
жавају, потребно је константно стварање
крвних судова. То значи да се контроли
сањем процеса ангиог енезе може кон
тролисати и стварање нежељених ткива.
Иако је код једног броја пацијената
којима су даване овакве терапије при
мећено побољшање, испоставило се да
ћелијама рака нови крвни судови ни
су апсолутно неопходни јер имају спо
собност да се одржавају и без сталног
приступа храњивим материјама и кисе
онику из крви. Тренутно се овакви те
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Једноћелијска амеба

ни подигне pH. И најзад, користе меха
низам испумпавања водоникових јона
да би pH у ћелији остао између 6,5–7.
Зашто су поменуте бактерије важне?
У свету се данас за добијање бакра и
уранијума све више примењује тзв. бак
теријско излуживање. Сви рудницу ба
кра у Африци, од Јужне Африке до Кон
га, у Шпанији и Канади, искључиво тако
издвајају овај метал! Бактерија Thioba
cillus ferrooxidans излучује биофилм који
приања за површину минерала, а потом
низом хемијских реакција се добијају
растворљиви бакарни сулфат (CuСО4) и
јака сумпорна киселина (H2СО4).
Речена ацидофилна бактерија има још
једну особину: као једини извор угљени
ка користи угљен-диоксид (CO2)!
Мада не као класични ацидофили, у
нашем интестиналном тракту се башка
ре два микроба, Escherichia coli, познати
цревни патоген, и Helicobacter pilori, који

ског земљишта, чији су главни пред
ставници цијанобактерије, зелене алге,
микрофунге, маховина и лишајеви
Данашње цијанобактерије су сличне
онима које су нађене у терестијалним
фосилима старим 1,2 милијарде година.
Заједно с другим члановима способне су
да фиксирају и угљеник и азот, што по
следње садашње биљке нису у стању. До
бар део поменутих нутријената излучује
се у околно земљиште. Као што смо ре
кли, издржавају екстремне температуре,
сушу и соларно зрачење, упркос чиње
ници да имају врло кратко време за соп
ствене метаболичке активности.

Подсећа на Титан
Није само пустиња најсувље место на
свету. У сувој долини на Антарктику, без
леда и с врло мало воде, преживљавају
поједини микроби и вишећелијски орга

Недавно је пронађена џиновска једноћелијска амеба
у Маријанском јарку (дубље од 10,5 километара)
у Тихом океану, која до сада није виђена на дубини
већој од 7.500 метара. То су највеће појединачне
откривене ћелије, пречника већег од 10 сантиметара!
узрокује стомачне чиреве. Основна стра
тегија бактерије E.coli јесте да повећа уну
трашњи pH премештајући трансмембран
ски потенцијал, имитирајући на тај начин
ацидофил. У самој бактерији је метабо
личка активност сведена на минимум.
У животним срединама без воде тем
пературе се крећу од веома високе до ве
ома ниске.
Земљину биолошку кору чини и зајед
ница организама на површини пустињ

низми. То је посебно важно, јер би слич
на места могла да постоје на Марсу!
Астробиол
 ози су нарочито заинтере
совани за изучавање екстремофила, за
то што – то сада знамо – опстају у веома
суровим (екстремним) условима какви
владају на другим планетама, а што је
можда важније успавани путују од једне
до друге средине погодне за живот. Да
ли је вода, уопште, потребна за одржава
ње живота?

Даљи пример безводног живота јесте
једно језеро с врућим, течним асфалтом на
Тринидаду и Тобагу које обилује микро
бима, упркос веома токсичној средини.
Највише подсећа на море угљоводоника
на Титану, једном од Сатурнових месеца.
Дотично језеро дубоко је око 75 мета
ра, има температуру од 30 до 55 Целзи
јусових степени, а смеша угљоводоника
– метана, пропана и етана – непрестано
брбоће кроз течни асфалт. Изотопска ис
траживања су показала да су гасови про
извод микробиолошке активности! У
једном граму смрдљивог течног асфалта
налази се од један до десет милиона јед
ноћелијских организама.
Ишчитавање генома показало је да је
популација шаролика, од бактерија до
археа, сви без једра. Око 30 одсто ни
је било познато. Једни живе на сумпо
ру, гвожђу или метану и другим угљово
доницима, други, чак, излучују метале.
Остаје могућност да користе мало воде
која је, вероватно, заостала у асфалту.
За астробиологе је то важан пример,
јер је очигледно живот могућ с врло
ограниченим резервама воде.
Недавно је пронађена џиновска једно
ћелијска амеба (Xenophyophores) у Мари
јанском јарку (дубље од 10,5 километара)
у Тихом океану, која до сада није виђе
на на дубини већој од 7.500 метара. То су
највеће појединачне ћелије икада откри
вене, пречника већег од 10 сантиметара!
Атмосферски притисак доле премашу
је једну тону на квадратни сантиметар!
На овако великим дубинама су откриве
не медузе које се весело шепуре. Поброја
на открића показују да би наше предста
ве у вези са еколошким условима за живи
свет могле да буду другачије. Важније је
што наведени екстремофили могу да пу
тују успавани, од једне до друге планете.
Још ћемо се ми ћерати! •
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СИНАПТИЧКА ВЕЗА

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

Проф. др Љубо Ристовски
Када је реч о односу према истражи
вањима друштвених, социјалних, еко
номских и политичких процеса, скоро
по правилу се суоч
 авамо са амбива
ленцијом. Неки те процесе истражују
с циљем да препознају елементе који
би убрзали њихов развој, а други тра
гају за елементима који би га онемо
гућили. Међу оне друге, по природи
ствари, свакако не спадају теоријски
физичари.
Али када се природни поредак ствари
толико поремети да се спирала друштве
ног развоја покрене уназад, а знање се
поистовети с друштвено(политичком)
непожељном сметњом, дешава се да и
они почну да се баве таквим истражива
њима. При томе, не с вером да могу не
што променити, већ са жељом да про
цене дужину трајања тих непожељних
стања или фаза развоја друштва коме
припадају. Управо зато, аутор ових редо
ва, бежећи од политичког лудила које је
овладало светом, покушава да неполи
тичким прилазом, заснованом на физи
ци сложених система, укаже да се нази
ре његов крај.

Локално слободни путници
Штавише, по физици тај крај је већ по
чео и време је да се истакне овде чувена
парола „Готов је”, која се, наравно, одно
си на неолиберални капитализам (а на
шта би друго?).
Како је предмет истраживања физике
објективно постојећа реалност, онда је
разумљиво што су физичари истражива

ли не само неживе, него и живе системе.
Предмет истраживања су биле и попула
ције зечева и лисица (ловине и ловаца),
рибља јата, скупови свитаца и винских
мушица, али људска заједница још ни
је била. То је помало чудно, посебно ка
да је реч о савременој људској заједници
која показује својства карактеристична
за тзв. нелинеарне кохерентне системе
(НЛК системи). Наиме, специфична уре
ђеност савремене светске економије и
сам процес глобализације директно ука
зују да људска заједница испољава пона
шања која су карактеристична за неживе
НЛК системе.
Најкраће речено, нелинеарни кохе
рентни физички систем састоји се од
великог броја компоненти, међусоб
но интерагујућих неком дугодометном
привлачном (кохезионом) силом, која
их наводи да се слично понашају, тј. уре
ђују. На тај начин се успоставља стање
система у коме постоји нека врста гло
балног уређења компоненти, при чему
оне могу имати релативно велику слобо
ду локалног понашања.
То је мешавина глобалног реда и ло
калног хаоса, али таквог да не може по
реметити глобалну уређеност система.
При томе, атрибут нелинеаран одржа
ва својство кохерентног система да не
линеарно реагује на спољне утицаје. За
разлику од линеарног система, код ког
слаби спољни утицај увек изазива мале
промене у систему, код нелинеарног си
стема слаб спољни утицај може изазвати
и драстично велике промене.
Груб али сликовит приказ кохерент
ности физичког система јесте путнич
ки воз који се креће пругом, рецимо од
Београда ка Нишу. Путници су компо
ненте овог система, а чињеницу да се
сви они крећу пругом ка Нишу може
мо схватити као последицу деловања
неке силе која их све нагони да се кре
ћу истом пругом у истом смеру и прав
цу. При томе путници имају велику ло
калну слободу, јер могу слободно да се
крећу по свом и другим купеима и ва
гонима, да се групишу у скупине, мир
но разговарају итд. Све то што они могу
чинити, не утиче на глобално уређење
система (воза) који се заједно са њима
неометано креће ка Нишу.

Иако путници имају велику локалну
слободу кретања (локални хаос), ипак су
увек непосредно изнад пруге, тј. ма шта
да чине увек се крећу у задатом правцу
и смеру (глобални ред). Нелинеарност,
тј. својство да слаби спољни утицај може
изазвати и разарајуће промене у овом
систему, илуструје чињеница да увећа
ње летње температуре за само неколико
степени може изазвати кривљење шина
и искакање воза.
Нелинеарни кохерентни економски
систем, који је устоличен са појавом нео
либералног капитализма, знатно је сло
женији, а такав је био и синхронизовани
вишефазни процес његовог успоставља
ња. Пре свега осталог, кохерентност је
захтевала деетатизацију, тј. да се посто
јећи, државама издељен, економски про
стор хомогенизује. Суштински циљ ове
фазе, који је усмерен на државне инсти
туције, јесте уклањање свих препрека
слободном протоку капитала и робе, ко
је су постављале државе ради заштите
својих локалних економских и других
интереса.

Усмеравање ка профиту
Тиме је успостављен јединствени
глобални систем регулације и контро
ле свих релевантних финансијских и
привредних чинилаца, што је постиг
нуто наметањем наднационалних еко
номско-финансијских прописа, којима
су маргинализоване све традицио
налне државне функције (регулација
и контрола привредне и финансијске
сфере, социјална политика...). Овај део
посла обавили су Светска трговинска
организација, Међународни монетар
ни фонд и Светска банка, та три јахача
апокалипсе савременог неолиберал
ног капиталистичког друштва. Они су
својим свима наметнутим правилима
пословања, од скупа држава са ауто
номном економском, финансијском и
социјалном политиком, створили је
динствени економски простор, прак
тично без локалне државне контроле,
по коме оргијају олигарси, девастира
јући све локалне привредне ресурсе,
сем оних које могу користити у вла
стите сврхе.
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Деетатизацијом је хомогенизован
светски економски простор, у коме је ус
постављен економски систем са једин
ственом економском регулативом, ко
јој су подређени сви локални закони и
прописи. Та глобално важећа законска
регулатива попримила је улогу кохези
оне силе, која је светску економију ује
динила, усмеравајући је ка истом циљу
– порасту профита. Профит је устоличен
као јединствени критеријум вредновања
свих активности, укључујући и култур
не. Тако је створен глобални кохерен

мулише уклањање друштвене стратифи
кације (радништво, култура, средњи ста
леж) и омета организовање социјалних
група, које су интересно повезане.
Створен је друштвени поредак у ко
ме постоји формална слобода да грађа
ни промовишу све своје политичке и
друге ставове, али као појединци или
као чланови неког малог кластера исто
мишљеника, неке невладине организа
ције (НВО). Стимулише се оснивање
таквих организација, јер што је већи њи
хов број, то је у средњем мање њихово

Новица Коцић

тан економски систем, који се
састоји од великог броја ком
понената (привредних субје
ката), чије је деловање у свим
деловима система уређено тако
да тежи истом циљу.
Међутим, тиме процес глобали
зације није био завршен јер су, по
ред привредних субјеката, постојали и
бројни друштвени и субпривредни су
бјекти (стручна удружења, синдикати,
невладине друштвене асоцијације), чији
је основни циљ био заштита и унапређе
ње стечених социјалних и других права.
Такве и било које друге организоване со
цијалне групе, које су интересно повеза
не, препознате су као непожељне јер су
могле ометати успостављање глобалног
реда. Зато је било потребно маргинали
зовати њихово деловање, што је и учи
њено двофазно: у фази десоцијализације
и фази депатријације.
Основни циљ фазе десоцијализаци
је био је усмерен на потпуну дехомоге
низацију локалних социјалних струк
тура. Локалном становништву, а у име
демократије и плурализма, драстично је
редукована могућност организовања у
асоцијације, које би својим деловањем
могле да утичу на наметнути образац
економског деловања. Системски се сти

чланство, мањи је и
њихов утицај на дру
штвену заједницу
као целину. Оне делу
ју декохезионо, омета
ју експликацију реал
них захтева друштвене
заједнице, јер је разбија
ју на мноштво малих дру
штвених кластера, чији је реалан дру
штвени утицај потпуно миноран.
Створена је благо узбуркана гомила,
друштвено посматрано јалових класте
ра појединаца, који баштине потпуно
контролисану илузију локалне слободе
у својим кластерима, несвесни да су дру
штвено импотентни.

Антицивилизацијска држава
Фаза депатријације је субфаза десоци
јализације, јер није могуће обавити кла
стеризацију друштвене заједнице без по
тирања могућих деструктивних утицаја
државе на тај процес. Наиме, у периоду
који претходи неолибералном капита
лизму држава је имала законске и дру
штвене механизме заштите права и ин
тереса грађана, који су, по природи свог
деловања, суштински супротстављени
процесу глобализације. Зато се након

ПОЛИТИКА, 7. ДЕЦЕМБАР 2011. 21

девастације локалних економија, на већ
економски и финансијски зависне др
жаве, врши притисак да драстично ре
дукују стечена социјална права станов
ништва. Тако су грађани добили државу
без реалне могућности да утиче на вла
ститу економију и социјални положај
својих грађана.
Поред тога, посматрано на култур
ном плану, извршен је потпуни отклон
од традиционалних културно-историј
ских вредности по наметнутој форму
ли: не локална, него глобална култура;
не створено, него оно што ће бити ство
рено по наметнутом обрасцу; не власти
та прошлост и садашњост, него глобална
светла будућност. Тиме је обављена де
патријација државе којој су, када је реч о
аутономној (ненаметнутој) регулативи,
преостале само репресивне и суштински
небитне функције.
То је антицивилизацијска држава, на
стала уништавањем свих друштвених и
социјалних тековина, потпуно отуђена
од својих грађана и реалних дешавања
и потреба друштва. То је држава која не
пристаје, а и не заслужује, да буде назва
на домовином.
Да резимирамо: процесима деетати
зације, десоцијализације и депатријаци
је, успостављен је глобалан кохерентан и
нелинеаран економски систем у коме су
све активности усмерене ка јединстве
ном циљу – увећању профита (глобални
ред), при чему је грађанима дата контро
лисана локална слобода деловања (ло
кални хаос), таква да не може утицати
на глобалну уређеност система.
Остало је да видимо у чему се испоља
ва нелинеарност овог система. Испоље
на је у следећим чињеницама: самоспа
љивање једног човека покренуло је целу
северну Африку; убиство једног млади
ћа покренуло је масе незадовољних по
британским градовима; група студена
та, који су камповали на тргу у Мадри
ду, покренула је масе незадовољних у
Шпанији; покренуте су из сличних, на
изглед баналних разлога, масе незадо
вољних у Португалији, САД итд. Ето,
дешава се да друштвено безначајни по
јединци, својим поступцима а не дели
ма, покрећу масе.
Поставља се питање: каква је повеза
ност свега тога с рушењем нелиберал
ног капитализма? Најједноставнији
одговор је: иста онаква као што је би
ла веза између оних неколико стотина
париских јуришника на Бастиљу с ру
шењем феудализма у Европи. Другим
речима, започео је процес прераста
ња локалног у регионални хаос, зашли
смо и у фазу претварања регионалног
у супконинентални хаос, а следи фаза
прерастања супконтиненталног у кон
тинентални хаос.
Дошло је време да се може рећи: „Го
тов је”; пре или касније, ипак, готов је
неолиберални капитализам. •
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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
Мења ли се нешто у царству гљива?
Пас Буфо пронашао је најцењенију
на најмање очекиваном месту, у шума
ма јужне Немачке, познатим по благим
зимама и изненадним променама вре
менских прилика. Нањушио је подзем
ни тартуф, изузетну посластицу, чија је
цена 1.800 долара за 456 грама.
Налажење је потанко описано у јед
ном часопису.
Зашто је то необично?
Зато што је ова печурка расла, с још
неколико мањих, на подручју на којем
није никада постојала. Научници се пи
тају има ли то везе с климатским про
менама. У протеклом столећу налажење
тартуфа се смањило за стотину и више
пута, и то у стаништима близу Средозем
ног мора, вероватно због јаких и дугих
суша. Није занемарљиво ни то што су
навелико ископаване.
Превагу је однела, чини се, клима у
крајевима северно од Алпа. У крајеви
ма познатим по хладноћи сада се се сме
њују благе зиме и обилне падавине, што
очигледно погодује скупоценој гљиви.

манта”, гљиве пријатног укуса, прилич
но велики – састоји се од 7.500 гена, у
којима је била скривена тајна укуса и
осталих недокучених одлика. Као што
је познато, доскора је опори мирис што
мами описиван на разноврсне начине и
приписиван различитим чиниоц
 има.
У „наследним јединицама” уписано је
да је то, превасходно, у спрези са сум
порним метаболитима (малени моле
кули који и посредују и настају у про
Буфо и гљива

Опори мирис
Дуго се претпостављало да се траже
на гљива, којој приписују афродизијачко
дејство, размножава асексуалним путем.
У недавно обелодањеном „наследном
отиску”, који се састоји од 7.500 гена,
крију се и тајне укуса и осталих одлика.
Када их крмаче нањуше у шуми, на
просто се помаме. Ако нисте знали, ми
ришу слично хормону андростенолу ко
ји луче мужјаци уочи парења.
Да ли ретку и скупу сорту печурака,
тартуфе, из истог разлога обожавају љу
ди?
Чули сте, свакако, за маштовите приче
да чудесно распаљују сексуални нагон,
због чега гостима у отменим гостион
 и
цама папрено наплаћују оброке. Има ли
икакве истине у таквим нагађањима?
Ботаничари са Универзитета Нанси
(Француска) завирили су у најскривени
је тајне веом
 а тражене биљке која расте
уз корење појединог дрвећа (симбиоза).
Шта су сазнали?
Деценијама је преовладавало уверење
да је тартуф асексуалан, поменута заблу
да је одскора развејана: гљива се поја
вљује у два пола. Зашто је то важно? За

• На Средњем истоку се сматра да имају исцељујућа својства,
чак се наводи да је пророк Мухамед рекао да је „њихов сок лек за очи”.
• Френк Гарланд из Северне Каролине (САД) први је
на Западу 1979. почео да их узгаја.
• Тартуфе од давнина увршћују у афродизијаке, величали су их
Цицерон, Плиније Старији и Плутарх.
• Занесењаци широм света били су узнемирени када су војници Садама
Хусеина опустошили тартуфе у пустињи Кувајта деведесетих година.
то што ће убудуће узгајивачи укопавати
у земљу и једне и друге споре, уколико
желе да уберу већи принос.
Научници су обелоданили да је „на
следни отисак” (геном) црног тартуфа
(Tuber melanosporum) или „црног дија

цесу метаболизма) и ензимима који
разграђују аминокиселине. Умешано је
око 200 молекула са испарљивим сум
порним једињењима и алдехидима, хе
микалијама често заступљеним у пар
фемима.

За особен укус и мирис нису, дакле, за
служни микроорганизми на датом под
ручју, као што се доскора веровало.
Истраживачи су, наим
 е, замишљали
да слично сиру и грожђу, кључну улогу у
отпуштању испарљивих једињења игра
ју микроби и квасци који обитавају на
гљивама. И то излуђује крмаче које, об
мануте мирисом сличном воњу вепра,
проналазе тартуфе и често их поједу.
Избацујући успут измет, оне расејавају
споре по шуми. Други мириси привлаче
врсту мува које слећу у потрази за спа
ривањем и разносе споре с једне на дру
гу печурку.
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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

Загонетни живот
Зна се да је узгајање тартуфа отежано,
делом због њиховог загонетног животног
циклуса под земљом, у којем хранљиве
састојке размењују с храстовим корењем.
Из разврставања гена, међутим, са
знајемо да се гљиве кудикамо чешће
размножавају сексуалним путем. Већи
на одгајивача ослања се на асексуално
умножавање, у којем се две хаплоидне
ћелије из једне печурке – свака с једном
копијом генома – обједињују образујући
диплоидно тело плода са оба умношка.
Сада су обелодањене две различите
збирке гена за размножавање у црним
тартуфима, што указује да се две супрот
не лозе сједињују у току сексуалног раз
множавања. Чему то сазнање, уопште,
користи?
Сасвим је очигледно да се отварају
врата кројењу и прекрајању гена (гене
тичко инжењерство) осталих гљива ко
јима би се додавао примамљив мирис
црног тартуфа. Замислите само печене
патке са сосом или рижото с комадићи
ма ових печурака? А тек пасту зачињену
нечим што наликује црним тартуфима,
чијег ћете се укуса дуго сећати?
Иако расту под земљом, имају свиту
гена за праћење светлости који их опо
мињу да се клоне сунчевих зрака, остају
ћи испод површине упозоравају на про
мене годишњих доба. Следећа поворка
задужена је свакодневну размену хран
љивих састојака с храстом-домаћином у
чије корење се уплела. А и збирку оних
који потпомажу лучење отрова што од
враћају намернике да се укотве међу жи
лице истог стабла.
Килограм црних тартуфа премашује
1.000 долара, зато што се узгајање више
заснивало на срећи него на знању. Бера
чи су се, пак, ослањали на изоштрена чу
ла својих паса и свиња ишчекујући да их
доведу на право место; другачији посту
пак налажења још није смишљен.
Уколико имате оштар вид и издржљи
ве ноге, можете их пронаћи загледајући
пажљиво земљиште око храстова. Ко
мадић огољеног тла око стабла јасан је
знак да се испод налазе тартуфи.


Градимир Терзински

Ко је непријатељ број један на на
шој планети?
Ниједан човек, ниједна заверенич
ка дружина, ниједна држава. Остави
мо таква нагађања политичарима и
уходама.
Пре два века Томас Малтус запитао
се хоће ли бити довољно хране за све
становнике. Може ли се данас нахра
нити седам милијарди људи, а да се не
уништи животна средина?
Испоставља се да је пољопривре
да, вероватно, најразорнија делатност
којом се човек бави. Оранице и па
шњаци данас прекривају две петине
Земљиног копна, обрадом земљишта
испушта се трећина свих шкодљивих
гасова.
За Џонатана Фолија са Универзите
та Минесота већ то је довољно лоше.
Научна предвиђања, међутим, наја
вљују удвостручење потребе за храном
сваких 40 година. Јесмо ли, заиста, су
очени с пустошењем без премца?
Према најновијем истраживању, ни
смо неминовно. Али да би се избегло
искорењивање шума и оскудица хра
не, нужан је велики заокрет. У најкра
ћем: повећати улагања у житнице као
што су Украјина и Уганда да би се по
већали приноси, делотворније кори
стити воду и ђубриво, смањити раси
пање намирница и јести мање меса.
Чак две петине годишње жетве поје
ду животиње!
Како то постићи? Одговор није по
нуђен. Економисти верују да ће само
тржиште (понуда и потражња) успо
ставити ваљану равнотежу. На почет
ку би државе морале да знатно поску
пе крчење шума, коришћење воде и
ђубрива и осујете бацање хране. И шта
ће се десити?

Намирнице ће поскупети, земљо
радници ће повећати производњу.
Али по коју цену? И данас је једна од
највећих главобоља прехранити најси
ромашније, а тек сутра?
Једни кажу да ће број људи достићи
9,2 милијарди до 2050 (80 одсто оби
таваће у градовима), повећаће се за
трећину са садашњих 6,7 милијарди,
а већ употребљавамо 80 посто земљи
шта подесног за ратарство, 41 проце
нат од укупне површине копна.
До средина столећа, дакле, биће
потребна додатна милијарда хектара
за пољопривреду (површина Брази
ла) – земљишта којег једноставно не
ма! Да ли су једини излаз вертикалне
фарме: у једном небодеру који има
21 спрат могло би се гајити 12 мили
она главица зелене салате годишње,
исто као на 238 хектара пољопри
вредне земље!
Уколико се, међутим, настави сада
шња стопа прираштаја новорођенча
ди и продужење животног века ста
рих, човечанство ће на истеку 21. века
бројати, чак, 27 милијарди душа! Како
кривуљу рађања обрнути надоле?
Џоел Коен, популациони биолог са
Колумбија универзитета, сматра да је
то веома тешко извести. Нико, наим
 е,
не зна када ће и у којем износу бити
достигнут врхунац у порасту светског
становништва. У највећој мери на то
ће утицати колико ће се убудуће ула
гати у планирање породице.
Једно је извесно: ако се ништа не
предузме, човечанство се неће зауста
вити на десет милијарди 2100. године;
велики су изгледи да ће се нагло уве
ћати на 27 милијарди.
Да ли ћемо с мотиком стићи у па
као? С батином смо изашли из раја.
Вукашин Цветковић

ЕКОсофија

ВРТОВИ АРКАДИЈЕ

Тартуф, секс и Цицерон
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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?

Видић пао на

џабулани

више глатка, због чега су се голмани
доста намучили хватајући је, упркос
томе што је додато много ситних изра
слина које су јој поквариле су лет кроз
ваздух.

Дипл. инж. Бранко Васиљевић
Лопта ,,џабулани” (у преводу: весе
лити се) састоји се од осам спојених
парчића (делова), да би се повећала
додирна површина при удару ногом
или главом. За разлику од претходних,
има кудикамо мање утиснутих жле
бова приликом термичке обраде, што
увелико утиче на кретање у ваздуху, а
нарочито на подизање (Магнусов ефе
кат) и лелујање. Осим тога, она је пре

Џон Ерик Гоф, руководилац одељења
за физику на Линчберг колеџу и аутор
цењене књиге „Физика за златну ме
даљу: Спортска наука”, каже да – ако је
лопта сувише глатка – око ње се у вазду
ху ствара танак гранични слој.
Са осам делова може да се очекује
стабилан и предвидив лет, али пошто
су додати утиснути жлебови, да би за
менили оне код старијих, то се не до
гађа, чак при већим брзинама слаби
Магнусов учинак. Поред веће брзине
кретања, јавља се лелујање као резултат
прекида граничног слоја на неким ме
стима на површини, нарочито се пре
маши 70 километара на сат. Може да се
очекује да мале неравнине (израслине)
својом густином и положајем утичу на
појаву лелујања.
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Прва бела лопта је уведена 1951. го
дине, а са црно-белом телевизијом по
јавила се 1970. црно-бела лопта. И тако
је било до 1998. године када је напра
вљена лопта која, поред беле (ахромат
ске), садржи и хроматске, плаву и црве
ну боју. Наш мозак, наиме, препознаје
одређену таласну дужину која се одбија
од посматраног предмета и ми јој даје
мо назив.
Да бисмо поуздано и јасно видели,
потребан је контраст – хроматски или
ахроматски – који може бити динамич
ки (када се предмет или посматрач кре
ћу или оба то истовремено раде) или
статички (ако се предмет и посматрач не
крећу). Уопштено говорећи, када је фуд
бал у питању ми лопту видимо на поза
дини других предмета и боја, у већини
статичних, као што су игралиште, три
бине, небо и остало. Тешкоће настају ка
да потпуно белу лопту (ахроматска бо
ја) која се креће на хроматској позадини
(терен – зелена трава или браон земља,
небо – плаво, гледалиште – разнобојно)
не препознају лако ни играчи, ни судије,
ни гледаоци јер није јасно колики јој је
обим и пречник. Зато играчи праве не
жељене грешке.
С појавом црно-беле лопте, која се са
стојала од 32 дела – петоугаоника и ше
стоугаоника – било је знатно лакше
владати њоме јер су се обим и пречник
боље препознавали и аеродинамичке
одлике више испољавале. До појаве бе
лих и црно-белих лопте су биле једно
бојне (монохроматске) и лакше су се
препознавале.

Погрешили у скоку

Гледањем утакмица на стадион
 има
или ТВ екранима ми добијамо близу 80
одсто информација путем чула вида, а то
значи да морају да се примењују најбоље
препоруке за осветљавање игралишта,
посебно да буде одличан контраст изме
ђу лопте и позадине.

Збуњивање мозга
Средином шездесетих прошлог ве
ка уведена је бела (ахроматска) боја за
фудбалске лопте да би се боље видело,
зато што је вештачко осветљење било
слабог квалитета. Бела боја одбија све
таласне дужине у видном спектру ко
ји падају на предмет и наш мозак је
на неки начин збуњен. И црна боја
је ахроматска, само што у том случа
ју предмет упија све таласне дужине у
видном спектру које падају, и наш мо
зак је опет збуњен. У ахроматске спа
да и сива боја, и када имамо само цр
ну сиву и белу говоримо ахроматском
или црно-белом контрасту.

Прва с две хроматске боје, плавом и
црвеном, и две ахроматске, белом и цр
ном, и мрежом цртежа и других графич
ких појединости, „триколор” (Адидас),
унела је бројне невоље стварајући своје
врсни калеидоскопски учинак (често се
мења облик или детаљи на неком пред
мету који се окреће). Играчи нису могли
поуздано да оцене правац лета лопте.
Наше чуло вида, очи и мозак нису толи
ко савршени као што претпостављамо
или замишљамо, што је дивно објаснио
проф. др Момчило Б. Ђорђевић у члан
ку „Не веруј свему што видиш” (НИТ, 2.
новембар).
Сигурно ћете бити увелико изненађе
ни када сазнате да имамо прекиде про
тока информација док несвесно трепће
мо (на сваких пет секунди), а још више
да приликом усредсређивања (фокуси
рање) настају застоји названи каскаде
(три у секунди и трају од 30 до 200 ми
лисекунди). У таквим приликама наш
мозак покушава да предвиди кретање
лопте, па уколико се појави калеид
 о
скопски ефекат ми смо у већој недоуми
ци куда лопта иде и мала је вероватноћа
да ћемо правилно реаговати.

Следећа из исте компаније („фиверно
ва”) својим великим и зупчастим укра
сима у неколико хроматских боја ства
рала је врло снажан калеид
 оскопски
ефекат и ја претпостављам да су се игра
чи оправдано жалили на неочекивани
лет. А лопта „тимгајст” има четири не
правилна цртежа великих димензија, с
неколико боја, који приликом обртања
збуњују посматрача на коју ће страну
скренути. У овом случају је изражен ка
леидоскопски ефекат.
Али највише критика доживела је „џа
булани” с прошлогодишњег Светског
првенства у Јужној Африци, и то сасвим
оправдано. Четири неправилна троугла,
с 11 хроматских боја, на белој позадини
узрокују огромну недоумицу у вези са
смером кретања, због чега је било мно
го грешака – од голмана преко одбране

На крају се поставља
питање: да ли су
поједине земље знале
за ове мањкавости?
Три репрезентације
су се прилично добро
снашле: Шпанија,
Немачка и Јапан
до нападача. Обојени украси неправил
ног облика доводе у заблуду играче, јер
нису у стању да процене битне димензи
је лопте – обим и пречник. Бели делови
(површине) постају секундарна позади
на која се креће на примарној позадини,
као што су игралиште, гледалиште и не
бо. Осим тога, искрсавају недаће с поди
зањем лопте (Магнусов ефекат) и неоче
киваним лелујањем, због чега је тешко
фокусирати се на правац кретања. Мно
го за једну лопту, зар не?
Све то објашњава зашто су Немања
Видић и Невен Суботић згрешили једа
наестерце, и то у високом скоку. Како?
Нису могли да процене пречник лопте
јер су их збунила четири обојена и не
правилна троугла који се обрћу у свим
смеровима. Зато је голманима било нај
теже.
На крају се поставља питање: да ли су
поједине земље знале за ове мањкаво
сти? Три репрезентације су се прилич
но добро снашле: Шпанија, Немачка и
Јапан. Шпанија игра кратким додава
њима, тако да су наведени недостаци
знатно умањени. Јапан игра дугим пре
бацивањима по земљи, а има играче нај
виших квалитета у распознавању околи
не. Немачка је, највероватније, знала да
се лопта „џабулани” необично понаша
што се тиче Магнусовог ефекта и лелуја
ња, али сигурно није знала за последице
калеидоскопског ефекта. •
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Озрачени
рукописи
Марија Кири је живела и радила
окружена зрачењем. Дуже од једног
столећа белешке које је писала, наме
штај који је користила, чак и кувари на
основу којих је спремала јела још су ра
диоа
 ктивни!
Уколико бисте пожелели да прочи
тате њене рукописе, сачуване у Нацио
налној библиот еци Француске, морали
бисте да обучете заштитну одећу и да
потпишете да то чините на своју одго
ворност.
Славна научница, која је истраживала
заједно са супругом Пјером, носила је у
џеповима капута бочице с полонијумом
и радијумом, које је одлагала у фиокама
радног стола.
У књизи „Вртоглаве године: Евро
па 1900–1914”, француски историчар
Филип Блом наводи лична запажања
Марије Кири, у којима она описује за
гонетну плаво-зелену светлост у својој
лабораторији: „Једно од задовољстава
било је да уђемо у нашу радну собу ноћу;
свуда смо опажали силуете слабо осве
тљених бочица с капсулама које су са
држале продукте наших истраживања.
Заиста диван призор, увек нов за нас.
Светлуцајуће епрувете подсећале су на
слабашно светло чаробница.”
Године 1903. Пјер Кири је приметио
опекотине на својој левој руци, изазва
не комадићем радијума, који је држао
привезан десет сати, да би закључио да
ли је открио лек против рака.
Уколико желите ли да прочитате шта
је Марија Кири написала, морате знати
да полуживот изотопа радијума, ради
јум-226, износи 1.601 годину! Дакле, не
прилазите без нарочитог заштитног оде
ла и рукавица, у којима ћете личити на
астронаута који шета по Месецу.

Марија Кири
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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”

Горан Станковић
Шта може спојити староримског
стоика Сенеку, једног од највећих сли
кара 20. века Франсиса Бејкна и де
војку која себе на „Јутјубу” потписује
као Madandcrazychild? И то у друштву
„Књиге проповедникове”, интернет
критичара Ендруа Кина и америчке
фотографкиње Синди Шерман?
Најлогичнији одговор би био: све
и ништа? И најнетачнији.
Једна млада и лепа девојка је недав
но постала сензација на „Јутјубу”. Вор
холовска, додуше, с веом
 а ограниче
ним роком трајања. Петнаест минута,
фигуративно речено, али са милиони
ма „гледача” иза себе. Девојка је свако
дневно себе фотографисала пет година
и склопила од фотографија видео-клип
властитог лица кроз време, у менама
од несташне тинејџерке до самосвесне
младе жене. Нешто слично је виђено и
у неким рекламама на нашим телеви
зијама.
Али, „нема ништа ново под сунцем”,
и девојка без имена и презимена, али
не и без идентитета, само понавља у
своје време авангардне, дакле, савре
меницима углавном несхватљиве умет
ничке поступке. Током педесетих го
дина највећи сликар исконског зла и
крика у човеку, британски уметник
Франсис Бејкн радио је читаве сери
је полароида снимајући своје увелико

од алкохола и непроспаваних ноћи на
рушено лице у станичним аутомати
ма. Хронологија пропасти у дигитал
но време постаје кратковечни спектакл
трагања за идентитетом, начас привла
чећи пажњу милиона онлајн трагалаца
за властитим лицем.
Још сличније је дело Синди Шерман
(рођена 1954), која се у целокупном
опусу бавила искључиво својим ликом
и његовим трансформацијама у нове
идентитетe. Та фантазијска игра дру
штвених улога обезбедила јој је место
међу значајним уметничким фотогра
фима и медијским личностима седам
десетих и осамдесетих прошлог века,
скривајући прави идентитет саме умет
нице на тај начин да је он постао пот
пуно неважан.
Посматрамо Синди Шерман (ауто
рице доскора најскупље фотографије,
„Без наслова”) као истраживање нових
могућности трансформација и играња
друштвених улога, експлозивно нара
стајућих од самих почетака Интернета,
а што недвосмислено најављује њихову
вољу да загосподаре Интернетом, нај

Неки уметници
и научници, неки
„духовници” само
су много пре осетили
оно што се догађа,
лик ствари које
долазе
пре друштвеним мрежама и сервиси
ма, а потом и оном која као Сатурнов
прстен моћи сеже за свима.
А Сенека каже, у осмом писму пр
ве књиге „своме Луцилију”: „Вичем:
избегавајте све што се допада гомили
и све оно што доноси случај.” Две хи
љаде година касније, у успону диги

талне масовне културе, скептични ум
Ендруа Кина је 2007. исписао књигу
„Култ аматера: како данас Интернет
убија нашу културу”, у којој је изложио
критици тада тек у настајању веб 2.0 и
целокупну интернетску културу, као
културу у којој егоиз ам великих маса
уводи лош укус и незнање као доми
нантан сазнајни и вредности образац.
Ендру Кин полази од теза познатог
социол
 ога Јиргена Хабермаса о томе
да Интернет и сродне технологије ко
је нуде децентрализован приступ ин
формацијама чине да се губи интелек
туални фокус светске културе. Тако се
рађа култ аматера, а Ендру Кин до
казује да учешће широке публике ни
је превише мудро и да не доноси нове
квалитете. Не треба ни поменути да су
његови ставови изазвали доста крити
ка и полемика, али и похвала, а током
тих кратких година од 2007. њихова
контрадикторност и изазовност није
умањена ни за јоту. Напротив, и кри
тичарима и апологетама време је дало
за право.
Никако не мислим да је млада ано
нимка са „Јутјуба” ишта знала о Фран
сису Бејкну или Синди Шерман, нити
да их она свесно „наслеђује”. Нити да
се петнаестоминутне звезде дигитал
не културе угледају на било чију и би
ло какву авангарду, ту нетом прохуја
лу мисао испред свог времена. Нити да
Ендру Кин свесно понавља библијске
литаније. Све њих вуче невидљиво зби
вање у времену, кошмарна мисао којој
само треба времена да се појави у теле
диригованој, масовној култури.
Неки уметници и научници, неки
„духовници” само су много пре осетили
оно што се догађа, лик ствари које до
лазе. Наша комерцијална стварност ра
ђа властиту иконографију, склопљену
од нечега старог и нечега новог, подвр
гавајући их захтеву данашњице – ства
рању икона сатканих од манипулације
и комерцијализације, лакше речено, од
наде и очаја, песка и магле.
•

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

Проф. др Петар Кочовић
Свима је познато да још важи олим
пијско гесло Пјера де Кубертена: Брже,
више, снажније! Поједини спортски ре
зултати су данас, заиста, запањујући.
Када упоредимо Јамајчанина Јусаина
Болта, светског рекордера на 100 мета
ра (9,58 секунди), и победника првих
Олимпијских игара у Атини, 1896. го
дине, Американца Томаса Берка, који
је у квалификацијама истрчао 11,8 се
кунди, и тада важећи светски рекорд од
10,8 секунди Американца Лутера Ке
рија (из 1891), намеће се закључак да је
данашњи најбржи човек за 12 одсто бр
жи од оног од пре 115 година.

На лошим црно-белим снимцима пр
вих обновљених Олимпијских игара ви
димо штоперице, метре и летве за разно
разна мерења, а данас само електронске
уређаје.
Електроника је ушла у готово све
спортске дисциплине, а више задивљује
колико има новотарија унаоколо. За ко
ментаторе, телевизијски гледаоц
 е и по
сетиоце на борилиштима истог часа се
избацује графички приказ на којем се
очитава поредак такмичара.

Временска стиска
На протеклим Олимпијским играма у
Пекингу 2008. године, много тога је не
достајало ако их упоредимо са предсто
јећим 2012. у Лондону. „Мекдоналдс”
је с „Јахуом” покушао да их гледаоци
ма дочара на бази SMS-а. Појавили су
се први интелигентни телефони са ин
тернетском везом, фотоапарате и каме
ре имали су раније. Били су с тастату
рама, а онда је Стив Џобс представио
„ајфоне”.
На Олимпијским играма у Лондону
неће бити пробијања рокова, све мора
да се одигра за 17 дана (плус 11 за па
раолимпијске игре). Број спортова до
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стигао је 26, борилишта 96, догађаја
300 и спортиста око 10.500. Очекује се
10 милиона гледалаца на борилишти
ма, милијарда посетилаца веб-сајтова и
четири милијарде ТВ посматрача. Нај
савременија технологија ће све бројеве
повезати у невероватно искуство – оно
је са 4.500 километара оптичких кабло
ва, 80.000 пунктова за комуникацију
гласом и подацима, 200.000 сати тести
рања и 5.000 чланова техничког осо
бља. Тим је направљен пре три године,
ради по систему 24 сата у седам дана.
А после? По нашој народној: Куд који
мили моји.
Сав терет пао је на леђа извршног ди
ректора Џерија Пенела, одговорног за
ИТ и целокупну технологију (ТВ и так
мичења), који себе не види другачије од
осталих са истим звањем и овлашћењем
у другим компанијама. Једина је разлика
то што услуге испоручује само 17 дана
у страховитој стисци времена. Али то је
већ прошао с мањим тимом прошле го
дине на Комонвелтским играма у Ман
честеру.

Рачунари у облацима
Главни задатак у Лондону биће прику
пљање резултата с многих борилишта,
обједињавање и испорука потрошачима
(ТВ станицама, посетиоцима веб-сајто
ва, спортским федерацијама и удруже
њима). Извештаји морају да буду тачни
и доступни у делићу секунде након до
гађаја (трка, мерење или бодовање). За
цео догађај је задужен Технолошки ор
ганизациони центар (TOC) с три нивоа
подршке, опремљен екранима који да
ју ТВ слику и податке са свих догађаја
истог часа.
Планирање је почело још 2008. го
дине, а убрзо набавка и провера опре
ме (на пример, сви рачунари имају исти
чип-сет).
Занимљиво је да између Олимпијских
игара у Пекингу и Лондону постоји сво
јеврсна технолошка пукотина, а један од
најкритичнијих подухвата тиче се теле
комуникација. У Кини је главни доба
вљач комуникационе опреме била ком
панија „Хуавеј”, а у Великој Британији
„Циско”, за чије коришћење је требало
обучити око 6.000 људи из целог света.
Посебна прича је „рачунарства у обла
ку” (Cloud Computing).
Имајући у виду да ће доћи много посе
тилаца, предвиђа се знатан приход, а то
значи велики број плаћања. „Виза Евро
па” је припремила неколико нових услу
га које обухватају мобилно плаћање пу
тем интелигентних телефона, у које су,
чак, укључени таксисти. •

ДИГИТАЛНИ УРОЂЕНИЦИ

ВИРТУЕЛНИ РАЈ
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Дигитални
наркомани
Постају ли технолози нови (пре)продавци дроге, испору
чујући је кроз мождано надраживање?
Рохит Талвар, оснивач компаније „Истраживање убрзавају
ће будућности”, тако нешто предвиђа. И позива се на проучава
ње неуронаучника са Универзитета Беркли који су објединили
магнетско подстицање кроз лобању – коришћено да онемогући
мождане радње као што су говор или памћење – што отвара мо
гућност да се изведе опијање електронским путем.
У будућем научнотехнолошком сустицању (конвергенци
ја), названом нано-био-инфо-когно, моћи ћете да претворите
у слику (визуел
 изација) свачије искуство и да скројите учинке
какве год пожелите.
Један од путоказа води ка осмишљавању и коришћењу био
лошких протеина, обогаћених или зачињених својствима об
раде података, који ће омогућити свакојаке доживљаје под
стакнуте једноставним електромагнетским надраживањем.
Младима ће их у ђускаоницама испоручивати, у виду нано
четица, кроз слушалице особе задужене за пуштање музи
ке, поспешујући пожељна мождана стања. „Што више будемо
одгонетали мозак више ћемо бити у стању да постижемо по

Временске
бомбе”

у Млечном
путу
вољне учинке, као што је побољшање памћења. Желите ли да
будете омамљени? Мудрији? Ја бих у овом часу пожелело да
у својој глави живим као получовек-полумачка”, каже у шали
Рохит Талвар.
•

Наведи ме, доведи ме
Шта долази после сателитског на
вођења (Глобални позициони систем,
GPS)? Питање које није за милион до
лара, ако сте посумњали, морало би да
гласи: како ћемо телефонирати 2015.
године?
Зато обавештавамо кориснике (и
власнике) „паметних телефона” (smar

КОСМИЧКО ТКАЊЕ

ЗОВ БУДУЋНОСТИ
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tphones) да ће скорашње избацивање у
путању око Земље прва два сателита из
будуће светске мреже за сателитско на
вођење „Галилеј” (GNSS) за четири го
дине донети мноштво занимљивих но
вина. Каквих?
„Галилеј” ће у стварном времену,
истог часа, известити са одступањем од
једног метра где се тачно налазите, што

је десетоструко тачније од садашњег
поступка (GPS)! У међувремену се по
јавила нова „Еплова” справица (iPhone
4S) с чипом који омогућује приступ ру
ском парњаку „Глобалног позиционог
система”, мрежи сателита (Glonass).
Други произвођачи нису оклевали:
„Квалком”, „Самсунг” и „Тексас инстр
јументс” похитали су да известе да ће
новим чиповима и програмима подр
жати пријем сигнала из обе мреже –
„Галилеј” и „Глонас”. Телекомуника
ционо братство-јединство у космосу.
Ни Кина не жели да окасни: спрема
властито сателитско усмеравање, на
звано „Компас”.
Очекује се, дакле, нагли пораст услу
га и примена у праћењу мобилних ко
рисника, у чему ће предњачити – како
се предвиђа – „Епл”, „Мајкрософт/Но
кија”, „Гугл/Самсунг” и још неке ком
паније. Значи ли вам то ишта?
Замислите да пошаљете поруку непо
знатој особи у близини тако што усме
рите свој телефон или се возите путем
кроз непознати град, а у сналажењу до
одредишта се на вашем монитору, као
да листате књигу, смењују призори у
стварном времену на основу којих сти
жете тамо куда сте наумили.
Немојте никако испустити из вида да
ће све то бити искоришћено и у војне
сврхе – рецимо за беспрекорно навође
ње аутоматских летелица којима се га
ђају возила на путу. Стефан Вукашин

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!

У веом
 а гледаном холивудском фил
му „Брзина” прикачена је бомба која
треба све да разнесе у ваздух аутобус
када успори испод 80 километара на
сат. На томе су утемељена многа акцио
на остварења, али слична претпоставка
важи и у космичким размерама!
Скорашње истраживање показује да
поједине старе звезде, које се веома брзо
окрећу, чим успоре могу да се распрсну
у парампарчад у виду супернове. Хиља
де таквих је, нећете веровати, расуто по
нашој галаксији!
Иако још није пронађена ниједна
„временска бомба” у Млечном путу, нај
новији подаци упућују да су тражени
погрешни наговештаји. На основу по
сматрања и прорачунавања, Росана ди
Стефано из Харвард-Смитсонијевог цен
тра за астрофизику указује на нове начи
не трагања за претходницама.
То је особита врста звездане експло
зије, тип 1а супернове, која настаје ка
да стара и сабијена звезда, позната под

именом бели патуљак, исклизне из своје
равнотеже. Бели патуљци су остаци кре
сница којима је понестало нуклеарно го
риво. Уобичајено су око 1,4 пута теже од
нашег Сунца, што се назива Чандрасека
ровом масом, према којој су астрономи
најпре израчунавали.
Сваки тежи подвргнут бели патуљак,
код којег је гравитација што га држи на
окупу надјачана, почне да се сажима.
Другим речима, отпочне незаустављиво
стапање (фузија) у којем га нуклеарно
гориво напослетку разнесе.
Постоје две могућности да се прекора
чи Чандрасекарова маса и експлодира
као супернова тип 1а. Може да усиса гас
суседне звезде или да се два бела патуљ
ка сударе. Већина астронома је наклоње
на првом исходу, јер је вероватнији. Али
за то је потребно видети назнаке да је
поменута претпоставка исправна.
Росана ди Стефано указује да се од
гонетка крије у обртању белог патуљка.
Уколико се довољно брзо окреће, све ви
ше усисава (нагомилава) околни гас и

прашину, због чега премаши границу од
1,4 Сунчеве масе и постаје супермасив
на звезда. Када се једном тај пораст зау
стави, она почне постепено да успорава
и преобрати се у супернову тип 1а.
Убрзавање и успоравање обртања, да
кле, узрокује озбиљне последице.
У нашој галаксији такве звезде заси
јају три пута у хиљаду година. На осно
ву најновијих прорачуна, међутим, ис
поставља се да их на неколико хиљада
светлосних година од Земље може бити
неколико туцета у стању које претходи
експлозији. Шта то значи?
Једноставно речено, претпоставља се
да има више „временских бомби” у бли
зини које би – уколико прораде – могле
збрисати сав живот на нашој планети, а
можда и њу разнети. Није их, нажалост,
нимало лако пронаћи. Утешно је што се
још не зна ни за једног белог патуљка у
Млечном путу који је прекорачио Чан
драсекарову границу.
Космичка истрага се, међутим, наста
Стефан Вукашин
вља.
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Такнуто-ћакнуто
Путујте облацима

Путовање у облацима као из маште. Не ве
рујете? Ускоро ћете извијати вратове да
угледате „облаке летелице” изнад својих
глава како их ветар тера тамо-овамо. А то
је смислио Тијаго Барош, португалски архи
текта и дизајнер који живи уз Њујорку.
„Путујући облак” назив је његовог футури
стичког подухвата. Унутрашњост несвакида
шњег ваздухоплова састоји се од челичног

личине кортикоида у лекаријама травара. Др
Хоанг Ван Мин из Универзитетске болнице у
Хошимину, међутим, сматра да она болује од
мастоцитозе, ретког поремећаја за који не
постоји лек. И нада се да ће јој 50 до 70 од
сто коже вратити у нормално стање.

Преко ноћи остарела – Пре пет го
дина лепа 21-годишња Вијетнамка Нгујен Ти
Пуонг, данас изгледа као седамдесетогоди
шња старица. Готово преко ноћи је остарела.
Од чега болује?
Научници тек треба да открију шта је то
узроковало нагло старење младе жене, због
изобличења које се догодило 2008. Поједи
ни сматрају да је оболела од липодистрофи
је, ретког синдрома који изазива распадање
слојева масног поткожног ткива, уз убрзан
раст ћелија коже. За то још не постоји лек, а
обољење је изузетно ретко: од седам мили
јарди људи 2.000 болује од липодистрофије!
Постоји ли, барем, неко објашњење? Не
срећна Вијетнамка је алергична на морске
плодове, а веома тешку реакцију имала је
пре три године. Осећала је свраб по целом
телу, чешала се и док је спавала. Због сиро
маштва није могла да платити одлазак у бол
ницу, али је некако сакупила новац за лек.
После месец дана кожа је није сврбела,
али је остао осип. Затим се окренула тради
ционалној медицини, па је осип нестао.
Међутим, кожа је почела да се опушта, по
јавиле су се боре. На трбуху и прсима омли
тавела је као стара жена која је родила не
колико деце, иако никад није била трудна.
Када излази из куће, носи маску на лицу.
Занимљиво је да болест није утицала на
менструацију, косу, зубе, очи и ум.
У октобру су је лекари бесплатно прегле
дали, али још не могу да се сагласе у вези с
болешћу. Једни истичу да није липодистро
фија, други да је то последица превелике ко

Десноруки,
па леворуки

костура, прекривеног дебелим најлоном, а
испуњена је топлим ваздухом. Веома нали
кује цепелину или дирижаблу.
Надахнути Португалац је представио нов
поглед на исконски смисао путовања, а то
је, управо, само путовање.
Замислио је да „облак летелица” језди
брзином којом дува ветар тамо куда га ва
здушне струје однесу. А путници би време
проводили седећи на великом облаку или
шетајући по њему.

Свемирска фарма – У прошлом
броју смо укратко описали како настају сва
којаки цртежи и шаре које неупућени често
приписују ванземаљцима. У држави Јута су
то урадили у славу Националне ваздухоплов
не и свемирске агенције (НАСА). Тако су обе
лежили пет деценија од слања првог Амери
канца у свемир, 30 година полетања „спејс
шатла” и 20 година од избацивања свемир
ског телескопа „Хабл” у путању
око Земље. Кукурузиште на
којем је то изведено назвали
су „свемирска фарма 7”.

Пресађивање обеју шака може од деснору
ке особе направити леворуку. Повредивши
се, два пацијента изгубила су обе шаке, а
онда су после чекања од три и четири годи
не добили трансплантате који су се саврше
но примили и показали се идеално функци
оналним.

су рачунарско опонашање (модели) разних
врста друштвених мрежа. У једној је свако
био повезан са свима осталима из те мре
же. Други вид састојао се од појединаца који
су били повезани са великим бројем других
људи, постајући својеврсни „чворови” или
вође за преношење идеја. У трећем је сва
ки члан имао, отприлике, исти број веза са
осталима.
Почетно стање подразумевало је да сви
имају исти став, али да су, што је веом
 а ва
жно, отворени за другачије погледе.
Важно је нагласити да место почетка и ши
рења није ни у најмању руку важно.

„Кратак спој” у стопалима –
Зашто бисте били залуђени нечијим стопа
лима?
Недавно је Американац Мајкл Роберт Вајт
(50) ухапшен, зато што је у продавници при
шао некој жени и замолио је да јој сиса пр
сте на ногама. Толико је тиме обузет да се
претходно истом дућану понудио да ради
као педикир који ће уједно миловати и лиза
ти део женских ногу на који се ослањају ка
да ходају.
Нећете веровати: обожавање стопала је
изненађујуће уобичајено. Истраживања по
казују да су међу несексуалним предмети
ма за којима се жуди свакојака помагала и
украси за ноге и стопала најпожељнији у
удружењима фетишиста.

Довољан је сваки де
сети – Довољан је сваки десети

да се промени свет. Или барем по
глед на свет. Како то знамо?
У Ренселар институту у Њујорку когнитив
ни истраживачи су спровели истраживање
које је обелоданило да, ако је број увере
них истомишљеника мањи од десет одсто,
видљиви напредак у ширењу идеја неће се
догодити. У том случају, била би потребна
буквално вечност да се нешто промени у уве
рењима већине.
Уколико збир пређе поменути постотак,
нова замисао се рашири попут пламена.
За препознавање „тачке преокрета” Бо
леслав Сизмански и сарадници осмислили

Готово код сваког другог члана, а малтене
две трећине заљубљеника у предмете у спре
зи с људским телом најрадије бира ципеле
и чарапе.

Сигмун Фројд је давно рекао да су стопала
сексуално пожељна јер подсећају на пенис.
Виланајар Рамачандран, директор Центра
за мозак и спознају на Калифорнијском уни
верзитету у Сан Дијегу, верује да је разрешио
дуготрајну загонетку. Проучавајући сметње
које воде познатом синдрому „изгубљеног
уда”, када се одсечена нога осећа као део те
ла, он је открио да је то последица власти
те „слике тела”, својеврсне карте у којој су
различити делови повезани и управљани по
јединим можданим подручјима, неизбриса
ним из сећања и памћења.
У неким случајевима мозак није само од
био да то уради, већ је неочекивано успоста
вио нове везе на тој мапи које омогућују да
одсечено стопало побуди сексуално задовољ
ство. Обогаљени су то пријавили, чак и да су
доживели оргазам у несталом делу тела.
Дотични научник је раније уочио да су обла
сти повезане с гениталијама и стопалима јед
на покрај друге на можданој карти тела. Али
се нико други није усудио да сабере два и два
и објасни да је обожавање стопала, вероват
но, резултат премрежавања у мозгу између
подручја за ноге и подручја за гениталије. По
једностављено, настао је „кратак спој” у гла
ви који је област задужену за полне органе
преусмерио на ноге.

Предак са шестим чулом – Чо
век доживљава свет преко својих пет чула.
Ајкуле, неке праисторијске рибе и поједини
морски кичмењаци обдарени су и шестим,
којим откривају слабашно електрично поље
у води и користе га за проналажење плена,
усмеравање и међусобно општење.
Нећете се изненадити: и људи су га имали!
После четврт века истраживања откриве
но је да је шесто чуло красило већину кичме
њака – готово 30.000 врста копнених сисара
и отприлике исто толико врста риба зрако
перки (96 одсто од 25.000 врста) – које поти
чу од заједничког претка с развијеним прије
мом електричних подражаја.
А то је, вероватно, била морска риба гра
бљивица са изванредним видом, чељусти
ма и зубима, а и својеврсним биолошким от
кривачем у виду пруге са обе стране тела за

препознавање најслабијег таласања воде.
Живела је пре око 500 милиона година, а по
томци су јој приближно 65.000 врста дана
шњих кичмењака.
Стотине милиона година раније одиграло
се велико рачвање на еволуционом стаблу
кичмењака. Једна лоза водила је ка зрако
перкама (зракаста пераја), а друга ка шако
перкама (с меснатим перајима), од којих су
доцније настали копнени кичмењаци. Неки
од њих одликовали су се пријемом електрич
них сигнала, као што је гуштер саламандер.
Као део прилагођавања на сувоземни жи
вот, та грана је довела до гмизаваца, птица и
сисара, који су изгубили електроосећај и по
бочну траку.

Црни дани за коцкаре – Коцкари
ма који су прихватили и савладали добро по
знату стратегију вероватноће углавном успе
ва да на „блекџеку” урнишу коцкарнице. Али
на њихову несрећу, британски математичари
разрадили су аутоматизовани систем који
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Хирурзи и истраживачи у Француском цен
тру за когнитивну науку у Лиону установили
су да обе шаке врло спретно извршавају за
датке, што говори о одличној нервној спрово
дљивости кроз хируршки спојене живце.
Иако су обојица били десноруки, њихо
ве леве шаке успоставиле су везу с мозгом
за целу годину брже од десних, тако да су
обојица постали леворуки. Вероватно су мо
ждана поља за десну, доминантну шаку ма
ње флексибилна и теже се прилагођавају.

открива бројаче карата и пријављује их пре
него што узму паре.
Бројање и памћење избројаних карата као
коцкарска стратегија прослављено је у фил
му „Кишни човек”, а ослања се на памће
ње карата којима се већ играло и оних које
ће се вероватно појавити дељењем. Вели
ки број већ прошлих карата ниже вредности
иде на руку коцкарима и онда они који добро
броје и памте карте играју на велике суме.
Ова стратегија није илегална, нити забра
њена, али казино има право да сумњиве коц
каре – бројаче карата премести за други сто
где морају почети с бројењем испочетка, што
је много теже, или да им забрани игру.
У Великој Британији је развијен систем ко
ји помаже казину да применом стерео ка
мера и посебног софтвера врло брзо откри
је коцкаре „бројаче”. Стерео камера изнад
стола снима све покрете коцкара, а компју
тер обрађује видео-материјал и идентифику
је карте током дељења. Кад висина улога за
бележена камером уђе у компјутер и обради
се о са осталим подацима, „бројач” карата
биће откривен већ у првих 20 подела.

Слоновски корак – Не изгледају
баш као балерине, али ослањање слонова
на стопала знатно је елегантније него што би
се на основу њиховог гломазног тела могло
претпоставити. Раније схватање било је да
слонови корачају прилично укрућеним нога
ма ослањајући на равна стопало.
Да би проверили да ли је то тачно, струч
њаци Краљевског ветеринарског колеџа
у Лондону снимили су филм о кретању 15
афричких и азијских слонова, при чему је 15
кључних зглобова било маркирано специјал
ним рефлективним тракама да би се боље
видело колико је зглобно кретање.
Софтвер је регистровао понашање ре
флективних маркера, тако да је било могуће
начинити тродимензионални (3D) модел по
нашања скелета сниманих животиња.
Модел је показао да слонови ходају осла
њајући се на равна стопала, али кад трче
своју тежину пребацују с пета на прсте, за
право као човек. Зглобови се понашају као
опруге и потискују их напред.
•
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Бомбардовање
астероида
Да ли астероид који се запутио ка Зе
мљи може скренути с путање?
Филмови „Армагедон” и „Разорни удар”
позабавили су се тиме на свој начин, али
Европска свемирска агенција (ESA) хоће
истински да испита какве су могућности
за такав захват. Зато ће 2015. послати
две летелице да провери спречавање мо
гућег судара с нашом планетом.
Као мета је изабран астероид пречни
ка око 500 метара, назван 99942 Апофис,
који с вероватноћом од 1:250.000 може
да се стропошта на Земљу 2036. године.

Подухват „Дон Кихот” користиће две ле
телице: прва се зове „Хидалго”, тешка је
500 килограма и погодиће „космичку сте
ну” брзином од око десет километара у
секунди. За то време ће друга, „Санчо”,
све снимати и покушати да утврди да ли је
астероид имало променио путању.
После тога „Санчо” ће на астероид
послати мали аутономни уређај који
ће се слободним падом спустити у бли
зини кратера да би проуч
 ио хемијске,
термалне и механичке карактеристике
површине.

