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Огледало 
бескраја

руђер бо шко вић је 
пр ви раз вио оп шту 

ма те ма тич ку те о ри ју 
за сно ва ну на по сто ја њу 

исто вет них че сти ца

СЕКСА иМА иЛи нЕМА
нико се не смеје, не пева, не рецитује или ради било шта 
друго у току самог оргазма. Мозак је потпуно ангажован

Шапутање у 
децибелима

То што чујемо не мора 
бити реалност, јер њу 

конструише мозак. 
Зашто на концерту 

„чујемо” непостојеће 
најниже тонове 

клавира?

верујући 
неверник

иако по рођењу 

Јеврејин, Алберт 

Ајнштајн није 

упражњавао 

обреде заједнице 

из које је потекао
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СТАнКО СТОЈиљКОвић

Те о дор фон бург је љут. на пу сти ће Ср би ју, чим за вр ши Ма-
те ма тич ку гим на зи ју у бе о гра ду. Упи са ће се, ка ко је об зна-
нио, на Окс форд.

ни шта нео бич но, по ми сли ће те. и дру ги ов да шњи да ро ви-
ти мла ди ћи и де вој ке сре ћу су по тра жи ли „та мо да ле ко”. на 
хи ља де их је оти шло из зе мље, по нај ви ше де ве де се тих. Али 
ма ло ко с та ко бли ста вим од лич ји ма.

За што се ве о ма на да ре ни Те о дор фон бург на љу тио?
Јед ни раз ло зи су об зна ње ни, дру ги су пре ћу та ни. Мо же мо 

на га ђа ти ко је уме шан у ову од лу ку. но вац не би тре ба ло да 
бу де по вод, иако се јав но по ми ње. Због че га?

пре ма зва нич ним по да ци ма, Те о до ру фон бур гу је у 2011. 
упла ће но око 1.800.000 ди на ра. От при ли ке 150.000 ди на ра 
ме сеч но. ви ше од пла те ре дов них про фе со ра и на уч них са-
вет ни ка!

Мар ко по по вић, сту дент тре ће го ди не Хе миј ског фа кул те та 
у бе о гра ду, ни је љут и још ни је об ја вио да ће оти ћи. не дав но 
је на Свет ском кон гре су Ме ђу на род не уни је за при ме ње ну 
хе ми ју у пор то ри ку, на ко јем је уче ство ва ло се дам но бе ло-
ва ца, од осам срп ских ра до ва сам из ло жио че ти ри. по ло ви-
ну од укуп ног бро ја!

по сле то га му је, на Ха ва ји ма, уру че на на гра да Аме рич ког 
дру штва за ка ло ри ме три ју и исто вет ног из Ја па на. Учла ни ли 
су га (на њи хов по зив) и у ве о ма углед но Аме рич ко хе миј ско 
дру штво и Ме ђу на род ну асо ци ја ци ју за хе миј ску тер мо ди-
на ми ку. Још као уче ни ку сред ње шко ле иза шао му је на уч ни 
чла нак у ча со пи су ме ђу на род ног угле да „Тер мал са јенс”!

Ко ли ко ли ће се тек оти ма ти пр вих де сет свет ских уни вер-
зи те та кад чу ју да Мар ко по по вић на пу шта Ср би ју. За што? 
За то што је ма ло ко ји мла дић у том уз ра сту то ли ко ду бо ко 
за га зио у на уч не во де.

А шта је са Ср би јом?
на су прот сво јим мла ђа ним на уч ни ци ма и струч ња ци ма 

ко ји ма су ши ром отво ре на вра та Европ ске уни је (и Аме ри ке), 
го ди на ма дре жди у че ка о ни ци за кан ди да ту ру. Још је не по-
зи ва ју да се при дру жи, иако јој то, с вре ме на на вре ме, европ-
ски иза сла ни ци јав но обе ћа ју.

и она ни ка ко да се на љу ти, а мо гла би. на ко га?
на са му се бе.

не љути се, 
Теодоре!
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Ме мо ри ја 
сто пу та бр жа
нај но ви је от кри ће на уч ни ка ибМ омо гу ћи ће 
чи по ве ко ји упам те исто оно ли ко по да та ка 
ко ли ко и флеш-тех но ло ги ја, и то са сто пу та 
бо љим од ли ка ма (по сто је ће упи су ју по дат ке 
бр зи на ма до два ги га би та у се кун ди) и знат-
но ду жим ве ком ме мо ри са ња. из ра ђе ни су, 
на и ме, ме мо риј ски чи по ви на те ме љу про-

ме не фа зе (pha se-chan ge me mory, PCM), ко ји 
ускла ди ште два би та ин фор ма ци је по ће ли ји 
и не ис по ља ва ју сла бост гу бље ња по да та ка.

по пут флеш-ме мо ри је, и но ва вр ста за др-
жа ва по дат ке ка да јој се ис кљу чи на па ја ње, 
а не зах те ва да се по сто је ћи по да ци озна-
че за бри са ње пре не го што се пре ко упи шу 
но ви. по сту пак бри ши-пи ши успо ра ва флеш 
ме мо ри ју и вре ме ном је на ру ши, та ко да јој 
је рад ни век огра ни чен на око 3.000 ци клу-
са упи си ва ња, у про из во ди ма ши ро ке по-

тро шње, до нај ви ше 30.000, у про из во ди ма 
нај ви ше кла се. но ва мо же да из др жи до де-
сет ми ли о на ци клу са упи си ва ња. 

Хра на за бо ље 
пам ће ње
не и спа ва ност, умор, стрес, не до вољ но кре-
та ње и низ дру гих чи ни ла ца узро ку ју да пам-
ће ње по ла ко, али си гур но по ста је не по у-

Међу јавом (сном)
зда ни је. Сто га се пре по ру чу ју, ба рем, три 
на мир ни це ко је га осна жу ју.
СпА нАћ: ис тра жи ва ња су по ка за ла да на 
пам ће ње бла го твор но де лу је. Спре ча ва гу-
би так пам ће ња, ве ро ват но, за то што га ви-
со ка кон цен тра ци ја фол не ки се ли не окре-
пљу је, чак и код Ал цхај ме ро ве бо ле сти. Са 
са мо по ла чи ни је у ор га ни зам уно си те две 
тре ћи не по треб не днев не ко ли чи не.
Цр вЕ ни ЛУК: Са др жи кон цен тра ци ју фи се-
ти на, при род ног фла во но и да, ко ји де лу је ан-

ти кан це ро ге но и под сти че по бољ ша ње ду-
го роч ног пам ће ња. при то ме је цр ве ни лук 
здра ви ји од бе лог.
МА Сни ЈА ри бА: Оме га-3 ма сне ки се ли не 
сма њу ју из гле де за упа лу мо жда них ће ли ја 
ко је узро ку ју сла бље ње пам ће ња. Ма сни ја 
ри ба, као сар ди на или ло сос, од ли чан је из-
вор оме га-3 ма сних ки се ли на ко је по спе шу-
ју пам ће ње. пре по ру чу је се ри бу је сти, нај-
ма ње, три пу та сед мич но, иако са мо оброк 
де лу је на ква ли тет пам ће ња.

САК Си ЈА СА СЕн ЗО ри МА – ни је јед-
но став но по го ди ти сра зме ру во де, ва зду ха, 
све тла и ми не ра ла по треб них за раст би ља-
ка. За то је естон ска ком па ни ја „Клик ни и уз-
га јај” на пра ви ла елек трон ску сак си ју без зе-
мље, ко ја овај по сао оба вља уме сто вас.

Сак си ја има не ко ли ко сен зо ра, про це сор 
и софт вер ко ји про ве ра ва ста ње биљ ке и 
снаб де ва је во дом и хран љи вим са стој ци ма 
кад год јој за тре ба ју, слу же ћи се ме то да ма 
хи дро по ни ке (уз га ја ња у во де ном рас тво ру с 
ми не ра ли ма) и аеро по ни ке (пр ска њем во де-
ним спре јом с од го ва ра ју ћим ми не ра ли ма), 
ко је је ди но зах те ва ју да се њен ре зер во ар 
по вре ме но до пу ни во дом, от при ли ке јед ном 
ме сеч но. Ком плет ко ји ко шта 60 евра са др-
жи сак си ју, че ти ри АА ба те ри је и кер триџ у 
ко ме су се мен ке биљ ке.

КА МЕ рА нА бА ЦА ЊЕ – Јо нас Фајл 
осми слио је ка ме ру ко ја ни је са мо за ба ца-
ње увис и удаљ. Ка да је хит не те у ва здух, она 
ће усни ми ти све уна о ко ло под углом од 360 
сте пе ни! ни је дан при зор, пред мет или жи во 

би ће не ће оста ти из ван до ма-
ша ја објек ти ва.

Спо ља је на чич ка-
на са 36 сен зор ских 

ка ме ри ца ка кве се 
угра ђу ју у мо бил не 
те ле фо не, за шти-
ће не на ро чи том 
пе ном да се не раз-

би ју. Чим је из ба ци-
те, бр зи но мер за час 

из ра чу на нај да љу тач-
ку на луч ној пу та њи и, 

ка да је на са мом вр хун цу, 
за поч не сни ма ње па но ра ме.

по сле хва та ња нео бич не лоп те, пре о ста је 
вам да сним ке пре ко USB-а пре ба ци те у ра-
чу нар. Још ни је са оп ште но хо ће ли пр ва та-
ква на пра ва ика да би ти у про да ји.

ДО 2100. ГО Ди нЕ 27 Ми Ли ЈАр Ди 
љУ Ди – Хо ће ли до кра ја сто ле ћа на Зе-
мљи, за и ста, жи ве ти де сет ми ли јар ди љу ди? 
пред ви ђа ње Ује ди ње них на ци ја на до бром је 
пу ту да бу де опо рек ну то. Због че га?

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

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

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

нАЈ Ти ША вЕ ТрО ТУр би нА – У Аустра-
ли ји су на пра ви ли  ве тро ге не рар тор ко ји има 
де сет пу та ви ше ло па ти ца од уоби ча је них, 
ра ди при ма лим бр зи на ма ве тра, не ства ра 
мно го бу ке и по дрх та ва ња, про из во ди 30 од-
сто ви ше елек трич не енер ги је и има од лич ну 
ви дљи вост за пти це.

Тур би на преч ни ка 6,5 ме та ра има 30 алу-
ми ни јум ских ло па ти ца и ви со ка је 21,1 ме-
тар, што је упо ла ма ње од тра ди ци о нал них. 
Ло па ти це су дво стру ко кра ће, а кра је ви су 
им при чвр шће ни за по се бан ме тал ни пр стен 
та ко да има ју об лик ка пу ља че. Да би се бо ље 

ухва тио ве тар, она се ауто мат ски окре ће у 
сме ру ода кле ду ва.

Сна га до сти же 20 ки ло ва та, а го ди шње 
мо же да про из ве де из ме ђу 18.000 и 32.000 
ки ло ват-са ти елек трич не енер ги је.

Ср ЦЕ нА МО биЛ нОМ – бо ле сти ср-
ца су нај че шћи узроч ник, јер су од го вор не 
за 70.000–100.000 смр ти сва ке го ди не. Код 
ср ча них на па да кључ ни чи ни лац спре ча ва-
ња тра гич ног ис хо да је сте вре ме. За то су на 
Уни вер зи те ту у Ло за ни сми сли ли бе жич ни 
уре ђај ко ји от кри ва ср ча не не пра вил но сти 
из у зет но ра но. Он се по ве зу је с „па мет ним 
те ле фо ном” и упо зо ра ва бо ле сни ка и ле ка-
ра чим уочи ано ма ли ју у ра ду ср ца.

Са чи ња ва ју га сен зо ри ко ји се по ста вља ју 
на ко жу, ра дио-мо дул и чип по де шен за ана-
ли зи ра ње и об ра ђи ва ње би о ло шких сиг на-
ла. по што су сви де ло ви ма ле ни, ве о ма је ла-
ган и тро ши ве о ма ма ло стру је.

нА УЧ нА ГрО Зни ЦА ЗбОГ ви рУ-
СА – на ме ра да се по ја ви чла нак ко ји опи су-
је ства ра ње со ја гри па спо соб ног да уни шти 
људ ску ци ви ли за ци ју по де ли ла је на уч ни ке. 
Јед ни ми сле да би об ја ва по је ди но сти да ла 
при ли ку зли ков ци ма, дру ги за сту па ју сло бо-
ду на уч них ин фор ма ци ја.

Смр то но сни ви рус је ге нет ски про ме ње-
на вер зи ја H5N1 птич јег гри па, а ку ди ка мо 
се лак ше пре но си, па мо же с ла ко ћом за ра-
зи ти ми ли о не љу ди. и са мо ис тра жи ва ње 
је иза зва ло муч не рас пра ве, јер по је дин ци 
сма тра ју да се с та квим со је ви ма ни је сме ло 
екс пе ри мен ти са ти.

по сто је ћи сој H5N1 до са да је усмр тио са-
мо 500 осо ба и ни је до вољ но за ра зан да би 
иза звао гло бал ну пан де ми ју. Са да се, ме-
ђу тим, ја вља страх да би се мо ди фи ко ва но 
из да ње мо гло ис ко ри сти ти као би о ло шко 
оруж је.

ви ро лог рон Фу ши је из Ме ди цин ског цен-
тра Ера змус (Хо лан ди ја) пред во дио је ис тра-
жи вач ки тим ко ји је уста но вио да је са мо пет 
му та ци ја ви ру са птич јег гри па до вољ но да се 
он с ла ко ћом ра ши ри. Огле де су оба ви ли на 
ку на ма, за то што ове жи во ти ње има ју слич-
не ди сај не пу те ве као љу ди.

ис тра жи ва ње је тек део об у хват ног по ду-
хва та, чи ји је циљ бо ље раз у ме ва ње H5N1 ви-
ру са, јед ног од нај смр то но сни јих у оп ти ца ју.

по сто ји још јед но про у ча ва ње ви ру са 
H5N1, ко је су во ди ли ти мо ви са Уни вер зи те-
та ви скон син (САД) и То кио (Ја пан), чи ји су 

ре зул та ти слич ни они ма из Хо лан ди је. пол 
Кејм, пред се да ва ју ћи на ци о нал ног на уч ног 
са ве то дав но од бо ра за би о си гур ност (NS-
ABB), ка же: „не мо гу се се ти ти ни јед ног па-
то ге ног ор га ни зма ко ји је стра шни ји од ово-

га. У по ре ђе њу с њим, ан тракс ме уоп ште не 
пла ши.” САД ни су до зво ли ле да се обе ло да-
не све по је ди но сти.

под се ћа мо да, чак, 40 од сто ту мо ра иза зи-
ва ју ви ру си!

рО бОТ вО ДиЧ ЗА СЛЕ пЕ – Ја пан ска 
ком па ни ја на пра ви ла је но ву ге не ра ци ју ро-
бо та во ди ча за сле пе ко ји се, за раз ли ку од 
прет ход ног, кре ће бр же и спрет ни је на точ-
ко ви ма мон ти ра ним на че ти ри но ге и ауто-
мат ски де тек ту је сте пе ни ке.

пр ви про то тип ро бот ског „пса во ди ча”, са 
озна ком NR001, из ра ђен је 2005, а две го-
ди не ка сни је по ја ви ла се и дру га ге не ра ци ја 
(NR002) ко ја је пре по зна ва ла сте пе ни ке без 
до дат них по ка зи ва ча, ме ња ла по ло жај при 
пе ња њу и по том си ла зи ла. Три од че ти ри но-
ге мо ра ле су увек да до ди ру ју тле. Тре ћа ге-
не ра ци ја (NR003), иако још ни је спрем на за 
тр жи ште (тре ба ло да се по ја ви до 2020. го-
ди не), при ка за на је кра јем ок то бра и да ле ко 
је на пред ни ја од прет ход не.     •
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да се ме ња јер ће по ку шај ис кљу чи ва ње 
на гон ских де ло ва не ми нов но про ме ни-
ти мо зак. из ме њен мо зак ће до не ти не-
ку но ву вр сту ко ја ће би ти на лик чо ве ку, 
али не ће би ти чо век. То зна чи да то ви-
ше не ће мо би ти ми, већ на ши тех но ло-
шки су ро га ти.

То је, ина че, опа сна игра јер при ро да 
вр ло ла ко мо же да уки не би ло ко ју вр-
сту, па и нас са ме. при ро да то стал но ра-
ди, већ је уки ну ла ско ро 99 од сто вр ста 
ко је је ство ри ла! Ми љу ди ни смо из у зе-
ти, на ша нај ве ћа пред ност је сте мо зак 
ко ји тех но ло ги јом одр жа ва и се бе и нас, 
и још ни је пре шао цр ве ну ли ни ју уве ли-
ко за хук та не тех но ло ги је.

Ако се пре ђе гра ни ца, он ће до дат но 
би ти у опа сно сти јер за ви си од дру гих 
ор га на ко ји га снаб де ва ју ки се о ни ком и 
глу ко зом. Осим то га нео п ход не су му би-
о хе миј ске пор ци је енер ги је ко је се ства-
ра ју та ко зва ним ће лиј ским  ди са њем, у 
са мим не у ро ни ма и у свим дру гим ће ли-
ја ма ко је чи не оста ле ор га не.

по сто ји без број  на чи на на ко је при-
ро да мо же бр зо да нас уки не без на ше 
са гла сно сти. на при мер, тре ба са мо да 
про ме ни де ло ве ге на за ства ра ње ен-
зи ма ци то хром ок си да зе (има их ви ше 
ти по ва) ко ји у то ку ће лиј ског ме та бо-
ли зма ре гу ли шу ства ра ње енер гет ских 
мо ле ку ла нео п ход них за жи вот, и вр ста 
ће пре ста ти да по сто ји. Уоста лом, бо ле-
сти са уро ђе ним де фек ти ма ци то хро-
ма већ по сто је код чо ве ка и увек су фа-
тал не.

Ако је имао, и још има, не за мен љи-
ву уло гу у при ро ди, зна ли се ка кву? 
Ко ли ко је би тан за оп ста нак вр ста, 
на ро чи то у рва њу с број ним за ра зним 
бо ле сти ма? пол но раз мно жа ва ње је од 
су штин ске ва жно сти за жи вот код свих 
жи во ти ња са одво је ним по ло ви ма. Хер-
ма фро ди ти у ко је спа да ју јед но став не 
жи во ти ње има ју на јед ном те лу и жен ске 
и му шке пол не ор га не, али је и код њих 
нео п ход но сек су ал но спа ја ње. За оп ста-
нак љу ди нај ва жни је је да се спо је два 
раз ли чи та по ла. Ако сте уми сли ли да 
мо же те да се раз мно жи те без су прот ног 
по ла, мо ра те да по ста не те нај ни жи об-
лик жи во та, да бу де те аме ба, бак те ри ја, 
ал га, па се де ли те до ми ле во ље. Ме ђу-
тим, ни ко вас не ће при ме ти ти: ко ме је 
ста ло да ули цом но си ми кро скоп и пра-
ти шта ра ди те.

Што се за ра зних бо ле сти ти че, не ма их 
без до ди ра са узроч ни ци ма. Ту је све јед-
но да ли сте до би ли ки ја ви цу или си ду. 
Мо ра те по сред но или не по сред но да до-
ђе те у  кон такт.

Да ли му је је ди на свр ха да по у зда но 
пре но си ге не с по ко ле ња на по ко ле ње 
(по ри чар ду До кин су), и ни шта ви ше од 
то га? ри чард До кинс је у пра ву. Основ-
на уло га сек са је сте да пре но си ге не и 
раз мно жа ва њем одр жа ва вр сту. Код 
чо ве ка секс има, ме ђу тим, ви ше ди мен-
зи о нал ни зна чај, за то што је он исто вре-
ме но и на гон ско и све сно би ће. Чо век 
је при ну ђен да због оп стан ка и сво је 
све сно сти бу де и дру штве но би ће. Та ко 
се ства ра ју гру пе је дин ки, од по ро ди це 
до на ро да, у ко ји ма се по пра ви лу пе ри-
о дич но сме њу ју на кло ност и од бој ност. 
на ни воу на ро да, на жа лост, че шће су 
не тр пе љи во сти, што до во ди до ра то ва, 
углав ном за те ри то ри ју и ре сур се. То 
исто ра де дру ги при ма ти, али с ма ње 
по сле ди ца јер њи хов мо зак ни је у ста њу 
да сми сли та кав ар се нал оруж ја и сред-
ста ва ко ји ма се то ли ко мо же на шко ди ти 
дру ги ма.

У ко јој ме ри је ле ко вит, чак ис це ли-
тељ ски? Он је лек као што су то пи је ње 
во де, узи ма ње хра не и све дру ге на гон-
ске рад ње. За раз ли ку од уно ше ња хра не 
и во де, секс се до бро ме мо ри ше, а уоб ли-
че не ме мо ри је су по др шка лич но сти ка-
да она не до ста је из би ло ко јих раз ло га. 
Је сте ли се се ти ли ка да сте ју че по пи ли 
ча шу во де? не, а сек су ал не епи зо де не 
би сте ла ко за бо ра ви ли, без об зи ра на 
про те кло вре ме јер су оне упам ће не у 
де ло ви ма мо зга за ду же ним за емо ци о-
нал ну ме мо ри ју.   

У сво јој пр вој књи зи „пла не та же на”, 
а и у нај но ви јој „Ча роб ни мо зак”, на пи-
са ли сте да је чо ве ко во ус пра вља ње из 
ко ре на про ме ни ло ње го во сек су ал но 
по на ша ње. Ка ко и за што? Кроз све мо је 
књи ге про вла чи се тај ба зич ни мор фоп-
си хо ло шки став о узро ку на стан ка и 
оп стан ка чо ве ка. пет од ли ка ко је је ди но 
чо век има де ли га од свих дру гих би ћа. 
Јед на од њих је ус прав ни по ло жај. пре-
о ста ле че ти ри су: по раст ве ли ког мо зга, 
до ми на ци ја зу ба кут ња ка, спо соб ност 
ства ра ња ма те ри јал не кул ту ре и је дин-
стве но сек су ал но и ре про дук тив но по-
на ша ње.

Ус прав ни по ло жај је ва жна и нео бич на 
од ли ка, јер је дво но жни став не ста бил-
ни ји од че тво ро но жног, а ипак се, баш, 
он по ја вио у ево лу ци ји чо ве ка. по мом 
ми шље њу, нај ве ћа по сле ди ца ус прав ног 
по ло жа ја је сте скри ва ње жен ских ге ни-
та ли ја од ди рект ног до се га му шкар ца. 
Од свих жен ки на све ту, же на има нај-
скри ве ни је ге ни та ли је, и то је упра во 
због ус прав ног ста ва. Та ко је муж јак (му-

шка рац) до ве ден у си ту а ци ју да мо ра да 
има при ста нак же не за па ре ње, јер је ње-
гов глав ни циљ до бро скри вен и не при-
сту па чан.

Скри ве не жен ске ге ни та ли је и усло-
вља ва ње му шкар ца код па ре ња, са пси-
хо сек су ал ном ма ни пу ла ци јом же не као 
при род ном по ја вом, до ве ло је до уве-
ћа ња мо зга, на ро чи то до раз вит ка пре-
фрон тал не асо ци ја тив не мо жда не ко ре. 
Ова ко ра је у ста њу да сми сли, упам ти, 
из ве де пла ни ра не ак ци је, на чи ни ма те-
ри јал ну кул ту ру, укљу чу ју ћи све вр ста 
ору ђа и оруж ја.

Же не ће увек по ри ца ти оно што им 
не иде на ру ку, све док се не при ла го де и 
поч ну да ис по ља ва ју свој ути цај на му-
шкар ца. То је на ред ба при ро де. Све што 
не мо гу да ста ве у сво ју функ ци ју или им 
не иде на ру ку, же не од ба цу ју до тре нут-
ка ка да не мо гу да кон тро ли шу си ту а ци-
ју. Ка да ви ше не мо гу да се од у пру, оне 
се за љу бљу ју, и то је при род на и нор мал-
на по ја ва у на шој вр сти. Ако му шка рац 
уме да на чи ни при вид кон тро ле или је 
спо со бан да кон тро ли ше, же на по ста је 
за ин те ре со ва на.

на рав но, же на и му шка рац мо гу да се 
за љу бе спон та но, али се та да њи хо ве  љу-
бав не емо ци је по на ша ју као да су већ 
спрем не за су срет. Слич но се мо же де си-
ти пре по зна ва њем круп них ми ри сних 
мо ле ку ла од стра не пра ста рих де ло ва 
мо зга. То су фе ро мо ни ко ји су ком па ти-
бил ни за од ре ђен пар, а лу че их и же на и 
му шка рац. „Хе миј ско за љу бљи ва ње”, за 
ко је се ми сли ло да по сто ји са мо код жи-
во ти ња. 

Је су ли же на и му шка рац у не пре-
ста ном „хлад ном ра ту”, а по вре ме но и 
„то плом ра ту”, или је обрат но? То ни је 
пра ви рат већ уса вр ше на ме ђу пол на 
бор ба ко ју, осим ге нет ских чи ни ла ца ве-
за них за пол не хро мо зо ме, још од ре ђу ју 
жен ски и му шки мо зак. За ви сно од ин-
ди ви ду ал них мо гућ но сти мо зга, она мо-
же да бу де ви ше или ма ње успе шна, али 
је увек при сут на. при мар ни кључ ле жи 
у же ни ко ја је но си лац вр сте због већ 
на ве де ног мор фоп си хо ло шког мо де ла. 

У че му се сек су ал но раз ли ку је жен-
ски од му шког мо зга? У ко јем де лу 
ста ну ју њен и ње гов ор ган? Му шки и 
жен ски мо зак се, за и ста, мно го раз ли-
ку ју у свим ва жним си сте ми ма: емо ци-
о нал ним, са знај ним, мо тор ним, сен зор-
ним, ре про дук тив ним. Све те раз ли ке су 
од пре суд ног зна ча ја за функ ци о ни са ње 
вр сте и да ни је њих чо век не би по сто јао 
у овом об ли ку.

Шта је секс: нај ва жни ја спо ред на 
ствар на све ту, пуч ка за ба ва или не у-
мит ни ево лу ци о ни усуд? Због че га је 
не ким ство ре њи ма ус кра ћен: ка зна за 
по чи ње ни пра грех или...? Секс ни је са-
мо за до вољ ство, ка ко то мо же  из гле да ти 
на пр ви по глед. Секс је нај о збиљ ни ја на-
ред ба при ро де за чи је је не спро во ђе ње 
или оме та ње ка зна не ста нак вр сте. Он 
је ви ше од усу да, а да ле ко је од за ба ве – 
двор ске или пуч ке.

Да је то озби љан про цес, ди рект ни до-
каз је сте то да се ни ко не сме је, не пе ва, 
не ре ци ту је или ра ди би ло шта дру го у 
то ку са мог ор га зма. Мо зак је пот пу но 
ан га жо ван и све је све де но са мо на ор га-
зам. и му шка рац и же на у том ста њу на 
ли цу има ју је дин ствен из раз ко ји се те-

шко мо же опи са ти, јер је то на де мо ци о-
нал но ста ње у ко јем су емо ци је пре тво-
ре не у но ви ква ли тет.

пре не го што до сек са до ђе, по жељ не су 
на дах њу ју ће по зи тив не рад ње као што је 
ве се ље ду хо ви то сти, али ка да на сту пи ор-
га зам, у том мо мен ту пре ста ју сви уоби-
ча је ни обра сци по на ша ња, а до ми ни ра ју 
ве ге та тив ни зна ци нер вног си сте ма (убр-
за но ди са ње, рад ср ца и свих жле зда), а 
они су ли стом под ко ман дом мо зга.

Секс је ис кљу чив: или га има или га 
не ма. Он ни је пра грех или не ка ква ка-
зна. Су прот но то ме, он пред ста вља ин-
тен зив но ула га ње ор га ни зма ко ји хо ће 
да се раз мно жи.

Што се сек су ал ног гре ха ти че, он ап со-
лут но не по сто ји у при ро ди, ни ти би ло 

шта у ве зи са раз мно жа ва њем мо же то 
би ти. Са ма по ми сао на грех је штет на за 
секс. Ако не ко ми сли да чи ни грех ти ме 
што хо ће да про ду жи вр сту, сло бод но не-
ка не гу је ту вр сту глу по сти јер ће се увек 
на ћи ве ли ки број оних ко ји ма то не па да 
на па мет. Уоста лом, ка да „гре шни” за лу-
та ју у те во де, у мо мен ту де ша ва ња од у-
ста ју од сво јих уми шље них гре хо ва.

Секс код чо ве ка има не за ме њи ву уло-
гу, упра во он чи ни чо ве ка чо ве ком.

ни је тех но ло шки не из во дљи во да се 
раз мно жа ва ње оба ви ве шта чим спа ја-
њем пол них ће ли ја и да се плод ста ви 
у ве штач ку ма те ри цу. не во ља је у то ме 
што ће мо зак, ако бу де при ну ђен на та-
кву вр сту раз мно жа ва ња у ко јем при-
ме њу је тех но ло ги ју, не ми нов но по че ти 

Секс је ви ше од усу да, а да ле ко је од за ба ве, Он је лек као пи је ње во де, узи ма ње хра не ,
н

и
Те

рв
ју

►

СЕКСА 
иМА
иЛи

нЕМА
Да је то озбиљан процес, директан доказ јесте то да се нико не смеје, не пева, 
не рецитује или ради било шта друго у току самог оргазма. Мозак је потпуно 
ангажован и све је сведено само на оргазам. и мушкарац и жена у том стању 

на лицу имају јединствен израз који се тешко може описати. Управо секс човека 
чини човеком, сматра проф. др Јово Тошевски, наш водећи неуросексолог
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Мо рам да до дам да је те шко схва тљи-
во да не ки љу ди раз у ме ју по сто ја ње, на 
при мер, по ли тич ких раз ли ка сма тра-
ју ћи их нор мал ним, док пол не ко је су 
ство ри ле све дру ге раз ли ке не мо гу да 
раз у ме ју.

Жен ска и му шка сек су ал ност чи не не-
рас ки ди во функ ци о нал но је дин ство. Ху-
ма ни за ци ја (из два ја ње чо ве ка од дру гих 
при ма та) учи ње на је јед но став но и еле-
гант но. пе ри о дич на на гон ска сек су ал-
ност жи во ти ња, во ђе на ис кљу чи во ми-
ри сним мо згом, код чо ве ка је за ме ње на 
рас ко шном (људ ском) сек су ал но шћу та-
ко што је из вр ше на тран сфор ма ци ја ми-
ри сних у емо ци о нал не цен тре мо зга. С 
пот пу но но вом функ ци јом, уве ћа ни су 
емо ци о нал ни си сте ми ко ји су омо гу ћи-
ли да сек су ал ност љу ди бу де стал но при-
сут на и ак тив на.

Емо ци о а нал но-са знај ни си сте ми мо-
зга учи ње ни су раз ли чи тим код же не и 
му шкар ца, и уз по сто ја ње све сног мо зга 
ство ре но је нај чуд ни је би ће – чо век. по-
ве ћан је пред њи (че о ни део мо зга) ко ји 
слу жи за пла ни ра ње ак ци је и ње но из-
во ђе ње и по стао је се ди ште нео п ход не 
рад не ме мо ри је да би се план и ак ци ја 
из ве ли. Та ко је на ста ла уни кат на кон-
тро верз на вр ста ко ја бо ље раз у ме до га-
ђа је у ду бо ком све ми ру од сво је парт-
нер ке/парт не ра.

ина че, жен ски и му шки и пол ни ор га-
ни (не у ро ни ко ји их оп слу жу ју) ста ну ју 
бу квал но у це лом мо згу, а и у за вр шном 
де лу кич ме не мо жди не. на рав но, жен-
ски у жен ском, а му шки у му шком. Цео 
мо зак им је на рас по ла га њу, са мо што 
по не кад због не у ме ћа вла сни ка мо гу да 
се са те ра ју у јед ну со бу по ред оно ли ког 
про сто ра.

Чу ве ни аме рич ки фи зи о лог Џа ред 
Дај монд пи та: За што љу ди упра жња-
ва ју секс сва ко днев но и у би ло ко је 
до ба го ди не? Зна те ли од го вор? Код 
љу ди секс не ма са мо ре про дук тив ни 
зна чај, на рав но при ма ран, већ су мо-
зго ви ор га ни зо ва ни у прав цу рас ко шне 
сек су ал но сти и емо ци о нал но сти ко ја не 
под ра зу ме ва бу квал ни секс не го мно-
штво емо ци ја ко је слу же збли жа ва њу и 
дру же њу му шкар ца и же не. Уз гред, же на 
ни је увек при сту пач на за секс, а му шка-
рац углав ном је сте.

Да би же на ушла у сек су ал ни од нос, 
мо ра да из гле да она ко ка ко она ми сли 
да нај бо ље из гле да. Му шкар цу то че сто 
ни је бит но. по сто ји при лич но по у здан 
обра зац жен ског по на ша ња ка да је у пи-
та њу при ста нак да се срет не са му шкар-
цем ко ји јој упу ћу је по зив. Ако же на у 

тој вр сти кон вер за ци је по ста ви пи та ње 
„ка да” би тај су срет био, она је углав ном 
пси хич ки спрем на. Оста је да се до те ра 
ка ко је на у ми ла, што че сто тра је мно-
го оду же од оче ки ва ног. С дру ге стра не, 
жен ски од го во ри  „где”, „за што”, „ви де-
ће мо” не обе ћа ва ју мно го. Ка да се од лу-
чи, ни је јој ва жно „где” и „шта”, али ако 
пи та „ка да” су срет је вр ло из ве стан. Уко-
ли ко је фо ку си ра на на дру гог му шкар-
ца или дру гу ак ци ју, по треб но је ве ли ко 
уме ће да је му шка рац ко ји има на ме ру 
пре о кре не на сво ју стра ну.

има ли убе дљи вог об ја шње ња за не-
сра змер но ве ли ки му шки пе нис, иако 
би ве ћи на по же ле ла ве ћи? на рав но да 
има. Му шка рац је шам пи он у ве ли чи-
ни пе ни са ме ђу при ма ти ма. не мо же се 
по ре ди ти с не ким дру гим муж ја ци ма, 
на ро чи то с ду го у хим твр до гла вим ко пи-
та ром. Као што ма га рац има ево лу тив не 
раз ло ге за злат ну ме да љу, та ко их има 
му шка рац.

Код му шкар ца раз лог ве ли чи не ле жи 
у не при сту пач но сти жен ских ге ни та ли ја 
ко је су, у то ку ево лу тив ног у ус пра вља-
ња, тран сфор ма ци јом кар ли це до спе ле 
на нај скри ве ни је ме сто. За то је по треб-
на ве ћа ду жи на да се до пре до при лич но 
плит ке ва ги не ко ја, у про се ку, из но си се-
дам до де вет сан ти ме та ра. 

Ко ли ко је у пра ву би о лог и пи сац 
Мет ри дли у „Цр ве ној кра љи ци”: Све је 
те же раз у ме ти ка ко су људ ска би ћа по-
ста ла то ли ко па мет на, а да се не узме у 
об зир сек су ал но так ми че ње? Очи глед-
но да је Мет ри дли схва тио не ми нов ност 
си нер ги је ког ни ци је, емо ци о нал но сти 
и сек су ал но сти. Са знај ни, емо ци о нал ни 
и ме мо рич ки про це си чи не не рас ки див 
спој са сек су ал но шћу и код чо ве ка не 
мо гу јед ни без дру гих, што чо ве ка чи ни 
чо ве ком. 

Мно ге са вре ме не Де зде мо не су гла-
вом пла ти ле му шку љу бо мо ру. За што 
се му шкар ци по на ша ју као вла сни ци 
жен ских ва ги на? Са мо глуп му шка рац 
мо же да ми сли и да се по на ша као да 
је вла сник не чи је ва ги не. Ствар ност је 
пот пу но су прот на – је ди ни и нео по зи-
ви вла сник је сте же на. То је па жљи во 
се лек то ва на од ли ка кроз ево лу ци ју ко ја 
до зво ља ва ве ли ки ма не вар ски про стор 
за раз мно жа ва ње. Му шка рац ко ји ми сли 
да је сте, тре ба са мо да раз ми сли ка ко би 
он мо гао би ти вла сник не че га што ни је 
на ње го вом те лу и што је, уз гред, у стал-
ном по кре ту ста за ма ко је ни ка да не мо-
же да до ку чи.

Же не, углав ном, ра де по сва ку це ну 
оно што су на у ми ле не ми сле ћи на по-
сле ди це, што је та ко ђе зам ка при ро де да 
би се по бољ ша ло раз мно жа ва ње. Ме ђу-
тим, има љу бо мор них ни тко ва ко ји мо гу 
да на у де же ни. па ра док сал но, же не во ле 
ка да су му шкар ци ма ло љу бо мор ни, и на 
то их чак под сти чу. Му шка љу бо мо ра је 
агре сив ни ја.

    
Ево лу ци о ни пси хо лог Џе фри Ми лер 

сма тра: но ви мо зак је у ве ли кој ме ри 
сред ство за удва ра ње, за во ђе ње и за-
др жа ва ње сек су ал них парт не ра. Је сте 
ли са гла сни с њим? Сва ка ко, то је во де-
ћа уло га људ ског мо зга из ко је про ис ти-
чу ње го ве број не дру ге спо соб но сти.  

Шта то „же на кроз по љу бац и секс 
тра жи (оно) што јој при ро да ни је да ла”, 
ка ко са ми твр ди те? Ка да се љу би с му-
шкар цем, же на ода је ути сак као да тра-
жи не што што не мо же да на ђе. Ка да се 
љу би са же ном, му шка рац увек из гле да 
као да је на шао то што је тра жио. За што 
је та ко?

ве ли ки део жи вот не те жње же не са-
др жи стал ну ро ман тич ну по тра гу за не-
чим што не по сто ји. Ка да би по сто ја ло 
то што тра жи, она би га бр зо на шла, при 
че му би сва ње на сен зу ал но сти  не ста-
ла, а од не по сто ја не пси хо ло шке фор-
ме, ка ква је сте, бр зо би се пре тво ри ла у 
ста би лан и по сто јан об лик. Жен ска пси-
хо ло шка по сто ја ност би, да ле ко би ло, 
озна чи ла нај о збиљ ни ју опа сност за на-
шу нео бич ну вр сту. Же на не мо же да на-
ђе то што тра жи у по љуп цу и сек су, јер 
оно не по сто ји у при ро ди.

Му шка рац увек на ђе то што тра жи у 
по љуп цу и сек су, јер оно по сто ји у при-
ро ди. иста при ро да же ни су ро во не до-
зво ља ва да на ђе што тра жи, али то је је-
ди ни на чин да му шко-жен ски за ма јац 
ко ји је за вр те ла ни ка да не ста не.

Да кле, же на за тва ра очи док се љу би 
и у сек су, баш за то што не по сто ји оно 
што тра жи. Да по сто ји то што тра жи, очи 
би јој би ле отво ре ни је не го у би ло че му 
дру гом.  

ви ка же те да „му шка рац има нај-
пре фи ње ни ју и нај ра ско шни ју сек су ал-
ност” од свих муж ја ка? За што он не би 
пре жи вео ор га зам ко ји би, уме сто не-
ко ли ко се кун ди, по тра јао не ко ли ко да-
на, па и го ди на? не би га пре жи ве ла ни 
же на, јер је ор га зам мак си мум фи зич ке 
и пси хич ке пре да но сти. Сва ки ор га зам 
ли чи на крат ки ама нет при ро ди и по-
том ству у ко јем су же на и му шка рац да-
ли све што су има ли у ци љу да још не ко 

Од свих жен ки, же на има нај скри ве ни је ге ни та ли је, Му шка рац је шам пи он у ве ли чи ни пе ни са ,

по сто ји. Ор га зам је нај ве ли ко ду шни ја и 
нај не се бич ни ја рад ња ко ју чо век мо же 
да ура ди. Он зах те ва огром ну ко ли чи ну 
енер ги је и за то крат ко тра је, ни јед но те-
ло не би фи зич ки под не ло та ко огро ман 
енер гет ски зах тев. До дат но, жен ски ор-
га зам је енер гет ски ма ње зах те ван не го 
му шки, за то што му шка рац има ор га не 
за ор га зам чи ја је функ ци ја фи зич ки вр-
ло зах тев на.

по сто је же не ко је ни ка да ни су до жи-
ве ле ор га зам, а има ју по де се то ро де це. 
То зна чи да жен ски ор га зам ни је нео п-
хо дан за раз мно жа ва ње, без му шког се 
ни јед но де те ни је при род но ро ди ло. 

на че му за сни ва те пред ви ђа ње да 
ће у бу дућ но сти по сто ја ти два ти па 
му шка ра ца и је дан тип же не? људ ски 
мо зак би, под при ти ском тех но ло ги је, 

мо гао да на чи ни две вр сте му шка ра ца, 
што би у да на шње тех но ло шко до ба био 
ма не вар ко ри стан за вр сту. Ди стинк ци-
ја на две вр сте му шка ра ца не мо ра би ти 
де фи ни тив на, она мо же да бу де при ме-
њи ва она ко ка ко се кроз жи вот ме ња 
став му шкар ца пре ма же ни. Уоста лом, 
чи ни се да је та раз ли ка ме ђу му шкар-
ци ма увек по сто ја ла, али је би ла мно го 
ма ња.

Ства ра ње но вих фе но тип ских од ли-
ка, у овом слу ча ју код му шкар ца, дик-
ти ра но је тех но ло шким и со ци јал ним 
окру же њем ко је се дра стич но про ме ни-
ло у не ко ли ко по след њих де це ни ја. Као 
што ри чард До кинс на во ди, фе но тип 
је по јам ко јим се ге ни те ле сно ис по ља-
ва ју. Фе но тип, ина че, пред ста вља све 
ка рак те ри стич не од ли ке да тог ор га ни-
зма, од мор фо ло шких до пси хо ло шких.

Основ на раз ли чи тост из ме ђу те две 
вр сте хи по те тич них му шка ра ца огле-
да ла би се у од но су на по ве ћа не жен-
ске зах те ве. Јед на вр ста му шких мо-
зго ва се ла ко по ви ну је по ве ћа ним 
зах те ви ма же на, од мах им удо во ља ва-
ју ћи; дру ги тип ин тер ак ци ју са же на ма 
чи ни на кон зер ва ти ван на чин, не до-
зво ља ва ју ћи да их оне ла ко „ста ве под 
сво је”, чи ме за др жа ва ју из вор не од ли-
ке му шко сти.

Му шкар ци, за раз ли ку од же на, тре ба-
ло би да по се ду ју бес ком про ми сну му-
шкост, на жа лост све је ви ше оних ко ји 
има ју ком про ми сни ком про мис. За то су 
мо гу ће две вр сте му шка ра ца.

Же не су увек од лич но при ла го ђе не 
на му шкар це. Је ди ну не во љу им за да-
ју су ко би у њи ма са ми ма, ко је ни ка да не 
успе ва ју да ре ше за то што јој при ро да то 
не до зво ља ва, сма тра ју ћи ин тим не жен-
ске су ко бе ко ри сним за вр сту. Жен ски 
ста во ви и по на ша ње пре ма му шкар цу, 
иако има ју раз ли чи те кул ту ро ло шке од-
ли ке, увек пред ста вља ју бес ком про ми-
сни ком про мис, без об зи ра на ве ру ра су 
или ма те ри јал ни ста тус. 

Хо ће ли секс за у век иш че зну ти ка да 
љу ди поч ну ве штач ки да ства ра ју љу-
де? Ако секс иш че зне за у век, не ста ће 
чо век у са да шњем об ли ку, до ћи ће до 
пре о бли ко ва ња мо зга, при че му по сто је 
две моћ но сти: јед на је да не ста не чо век, 
а дру га је да усту пи део сво је лич не су-
ве ре но сти ро бо ти ма ко ји ће му у том 
слу ча ју нај пре би ти од по мо ћи, а ка да 
оја ча ју они ће га уни шти ти. Од го вор 
за што ће на пред ни ро бо ти уни шти ти чо-
ве ка је сте јед но ста ван: јер их на чи нио, 
упра во, наш са да шњи мо зак ко ји је увек 
склон уни ште њу дру гих.     •

Јово Тошевски

►



10  пОЛиТиКА, 4. ЈАнУАр 2012. пОЛиТиКА, 4. ЈАнУАр 2012.  11Н А У К А / И Н Ф О Р М А Т И К А / Т Е Х Н О Л О Г И Ј А Н А У К А / И Н Ф О Р М А Т И К А / Т Е Х Н О Л О Г И Ј А
АЛ

ХЕ
М

и
ЈА

 Д
УХ

А

прОФ. Др рАДОМир ЂОрЂЕвић

Да ли је Ал берт Ајн штајн био ре ли ги-
о зан? За це ло ви ту сли ку о по гле ди ма 
овог ми сли о ца би ло је по треб но про у ча-
ва ње свих об ја вље них ра до ва и обим не 

ар хив ске гра ђе ко ја се чу ва у по је ди ним 
свет ским цен три ма, и то си сте мат ски. 
Та квим ис тра жи ва њем се по за ба вио 
Макс Џе мер (1915), је дан од ис так ну-
тих на уч ни ка, исто ри ча ра и фи ло зо фа 
на у ке, ко ји је са ра ђи вао са Ал бер том 
Ајн штај ном у свом де лу „Ајн штајн и ре-
ли ги ја; фи зи ка и те о ло ги ја”, ко је пред-
ста вља пр во це ло ви то при ка зи ва ње 
по гле да овог ми сли о ца на осно ву ко га 
мо же мо да су ди мо о из вор ним ста во ви-
ма твор ца те о ри је ре ла тив но сти.

из ду го го ди шњих про у ча ва ња Мак са 
Џе ме ра сти че се умно го ме друк чи ја сли-
ка не го што је она из пре ђа шње ли те ра-
ту ре, што је ра зу мљи во. Тво рац те о ри је 
ре ла тив но сти иза звао је, ина че, обрт не 
са мо у фи зи ци не го и у оп штем гле да-

њу на свет, у фи ло зо фи ји. иако се пра ви 
сми сао ње го вих на уч них и фи ло зоф ских 
гле ди шта спо ро уви ђао, шта ви ше ду го 
је оспо ра ван и ме ђу са мим на уч ни ци-
ма (до бит ни ци но бе ло ве на гра де Штарк, 
Фи лип Ле нард и дру ги), ин те ре со ва ње 
је ра сло. У раз ли чи тим при ли ка ма и на 
по зив ра зних уста но ва, на ро чи то у до ба 
еми гра ци је у САД, он је са оп шта вао сво-
је по гле де не са мо о про бле ми ма на у ке и 
фи ло зо фи је не го и о мно гим про бле ми ма 
дру штва, о нај бо љем уре ђе њу дру штве-
них од но са, о пра ви ма чо ве ка, о же ни.

Сти хо ви из „Ку ра на”
Тре ба под се ти ти на чи ње ни цу да као 

еми грант ни је увек и до кра ја ја сно из но-
сио сво ја схва та ња у на сто ја њу да из бег-

не ве ће не спо ра зу ме у ра зним за јед ни ца-
ма ко ји ма се обра ћао. Упр кос то ме, био 
је на па дан и у не ким он да шњим ци о ни-
стич ким ра ди кал ним кру го ви ма ко ји су 
на сто ја ли да ње гов ауто ри тет ко ри сте у 
сво јим по ли тич ким ак ци ја ма. Фи ло зоф-
ски по гле ди и од нос пре ма ре ли ги ји био 
је пред мет нај ве ћих ин те ре со ва ња. Упра-
во у тој обла сти ути цај он да шњих опреч-
них и ра ди кал них иде о ло ги ја до во дио је 
до из ве сног из бе га ва ња пот пу не отво ре-
но сти не са мо Ајн штај на, не го дру гих на-
уч ни ка, фи ло зо фа, умет ни ка, ства ра ла ца 
уоп ште. А тво рац те о ри је ре ла тив но сти у 
свом не стан дард ном из ра зу ко ри стио је 
не рет ко и не ја сне фор му ла ци је, про жи-
ма не и спе ци фич ним ху мо ром, оста вља-
ју ћи та ко мо гућ ност за раз ли чи те ин тер-
пре та ци је.

Ка да се за вр шио ства ра лач ки и жи вот-
ни век, на кон од ре ђе не ну жне вре мен-
ске дис тан це, ство ри ли су се усло ви за 
но ву сли ку о Ал бер ту Ајн штај ну као ми-
сли о цу, чо ве ку, па и о ње го вој фи ло зо фи-
ји, по себ но о фи ло зо фи ји ре ли ги је. Ов де 
ва ља раз ли ко ва ти лич ну ре ли ги о зност, 
ко ја је уоста лом ево лу и ра ла од ра ног де-
тињ ства ка да је на од ре ђе ни на чин био 
ре ли ги о зан, пре ко ка сни јег на пу шта ња 
тих уве ре ња до вр ло спе ци фич ног ста но-
ви шта „ко смич ке ре ли ги о зно сти” из гра-
ђе ног у по зни јим го ди на ма.

по ро ђе њу био је Је вре јин, али од нос 
пре ма је вреј ству (мој си јев ству) ни по-
што ни је био јед но зна чан; он ни је био 

об ред но ре ли ги о зан, ни ка да ни је упра-
жња вао об ре де је вреј ске за јед ни це из ко-
је је по те као.

Ге не рал но по сма тра но, у ми са о ном 
раз во ју у це ли ни мо же се за па зи ти јед-
на кон стан та: из ра зи та ин ди ви ду ал ност, 
са мо свој ност ко ја се ни је укла па ла ни у 
је дан оквир он да шњих ду хов них ори јен-
та ци ја или по кре та, због че га су и про-
ис ти ца ли не спо ра зу ми, оп ту жбе за ате-
и зам, про ко му ни зам итд. из да на шње 
пер спек ти ве они ма ко ји не ма ју од го ва-
ра ју ћи увид мо же из гле да ти чуд но да су 
и по је ди ни ислам ски те о ло зи на ла зи ли 
не ке сти хо ве из „Ку ра на” ко ји су мо гли 
да се ту ма че у ду ху Ајн штај но вих иде-
ја о про сто ру, вре ме ну и ко смо су, ис по-
ља ва ју ћи раз у ме ва ње или по др жа ва ју-
ћи из ве сне ста во ве овог ми сли о ца. Ов де 
је реч о из у зет но обра зо ва ним ин те лек-
ту ал ци ма ко ји су на осно ву упо ред них 
ана ли за ве ли ких „об ја вље них” ре ли ги ја 
и мо дер не фи зи ке и ко смо ло ги је мо гли 
да уђу у рас пра ве на нај ви шем те о риј-
ском и фи ло зоф ском ни воу.

Сам Ал берт Ајн штајн, тре ба под се ти-
ти, сте као је обра зо ва ње не са мо из ју-
да и зма не го, доц ни је у шко ли и из ка-
то ли ци зма, а и сам је до ста чи тао спи се 
из дру гих ду хов них тра ди ци ја. Та ко су 
се ње го ва оп шта фи ло зоф ска гле ди шта 
фор ми ра ла на ве о ма ши ро кој и ра зно ли-
кој тра ди ци ји – он је на сто јао да из сва-
ке од ве ли ких ре ли ги ја узме оно што је 
оце њи вао као зна чај но, из бе га ва ју ћи ис-
кљу чи во сти ко је су ка рак те ри са ле ка ко 
про зе ли те та ко и мно ге дру ге љу де, што 
је оста ло до да нас. на Ајн штај на су у не-
кој ме ри, пре ма са мом ње го вом ка зи-
ва њу, ути ца ли број ни фи ло зо фи, на уч-
ни ци, ина че вр ло раз ли чи ти по сво јим 
по гле ди ма: ба рух де Спи но за, има ну-
ел Кант, Деј вид Хјум, Џон Стју арт Мил, 
Ан дре-Ма ри Ам пер, Ер нест Макс, Ан ри 
по ен ка ре, Хер ман фон Хел мхолц, Карл 
пир сон итд. из у зи ма ју ћи Спи но зу, чи-
ји су по је ди ни по гле ди би ли не ка вр ста 
кон стан те, оста ли по ме ну ти ми сли о ци, 
и не ки дру ги, де ли мич но су ути ца ли на 
Ајн штај на; од ре ђи ва ње ме ре тог ути ца ја 
спа да, упра во, у нај сло же ни је про бле ме 
ин тер ди сци пли нар ног ка рак те ра, тек та-
да се утвр ђу је сте пен ори ги нал но сти јед-
ног ми сли о ца.

Спи но зин ути цај
ба рух де Спи но за је ути цао, пре све га, 

сво јим пан те и змом и мо же се ре ћи да је 
Ал берт Ајн штајн био под нај ве ћим ути-
ца јем овог ми сли о ца. У сре ди шту свих 
Ајн штај но вих пре о ку па ци ја био је по-
ку шај да се про ник не у при ро ду „свет-
ске гра ђе ви не”, ко ја га је оп чи ња ва ла, 
на ро чи то у по гле ду на чи на де ло ва ња за-
ко ни то сти при ро де; стро гост и пра вил-
ност у де ша ва њи ма иза зи ва ла је ње го во 
ди вље ње те је до пу штао прет по став ку 
да је у осно ви тих де ша ва ња не ко су пер-

а ра ци о нал но би ће. на рав но, он ни је 
да вао ни ка кве до ка зе у при лог те ге не-
рал не хи по те зе. Упра во у ве зи с тим ње-
го вим ста вом је и по ме ну та ко смич ка 
ре ли ги о зност.

Ка да је реч о Ајн штај но вој те о ло ги ји, 
ту тре ба има ти у ви ду ње го ва сло бод на, 
фраг мен тар на раз ми шља ња о мо гу ћем 
твор цу све га по сто је ћег. Та раз ми шља ња 
ви ше по ка зу ју пси хо ло шки фон ње го вих 
тра га ња, че сто су про же та ду хо ви то шћу 
и ху мо ром, ко ји илу стру је ње го ву скеп су 
у по гле ду мо гућ но сти да се о то ме све му 
ка же не што од ре ђе ни је, што је под ло жно 
раз ма тра њу. Ов де мо же мо да под се ти мо 
на опа ску да се бе сма тра „ду бо ко ве ру-
ју ћим не вер ни ком”. За раз ли ку од фи зи-
ке, у ко јој се зна ња из во де на осно ву си-
сте ма раз ли чи тих до ка за, те о риј ских и 
екс пе ри мен тал них, у сфе ри „пр вих и по-
след њих на че ла све га по сто је ћег” – у ко-
смо ло ги ји ни је мо гућ тај сту пањ ег закт-
но сти, нео п ход не су ге не рал не хи по те зе 
на ко ји ма се гра ди све оста ло.

Ајн штај но ва „те о ло ги ја” не ма ону си-
сте ма тич ност, ре ла тив ну кон зи стент-
ност, што је јед на од основ них ка рак-
те ри сти ка те о ло ги је као док три не, да 
не го во ри мо о то ме да се она не мо же 
укло пи ти ни у јед ну од по сто је ћих те-
о ло ги ја у по гле ду нео п ход не ор то док-
си је. Ту је реч о спе ци фич ном ти пу ре-
ли ги о зно сти ко ји се по не кад на зи ва 
ин те лек ту ал на ре ли ги о зност, а пи сци 
ко ји су се ра ни је ба ви ли ње го вим по-
гле ди ма нај че шће су то на зи ва ли ко-
смич ком ре ли ги о зно шћу.

Ако има мо у ви ду ства ра о ца ко ји ства-
ра це ли ном сво га би ћа, кон цен три шу ћи 
све сво је сна ге на ре ша ва њу не ког про-
бле ма, он да ће се ја сно ви де ти да је од-
нос из ме ћу на у ке и ре ли ги је ком плек сан 
и да ове обла сти ни су увек у ис кљу чи-
вој су прот но сти, као што се че сто ми сли. 
Уко ли ко с гле ди шта пси хо ло ги је ства ра-
лач ког по ступ ка ис тра жу је мо на ста нак 
но вих ре зул та та, па ра диг ми, он да и ре-
ли гиј ска осе ћа ња као из ве стан им пулс 
има ју сво је од ре ђе но зна че ње, јер се 
ства ра лач ки про цес од и гра ва и на фо ну 
ра зно вр сних емо ци о нал них чи ни ла ца у 
ко је, без сум ње, спа да ју и ре ли гиј ски.

ре ли ги о зност је, да кле, пси хо ло шки 
чи ни лац и тек по сред но по при ма епи-
сте мо ло шки зна чај, ако је би ла под сти-
цај на на би ло ко ји на чин.     •

верујући неверник
иако по рођењу Јеврејин, однос Алберта Ајнштајна према јеврејству (мојсијевству) нипошто 
није био једнозначан; он није био обредно религиозан, никада није упражњавао обреде 
јеврејске заједнице из које је потекао. Ту је реч о специфичном типу религиозности који се 
понекад назива интелектуална религиозност, а писци који су се раније бавили његовим 

погледима најчешће су то називали космичком религиозношћу

на уч ни ци и 
„ре ли ги о зност”
Од нос ве ли ких на уч ни ка пре ма ре ли ги ји, 
њи хо ва „ре ли ги о зност”, пред мет је број них 
књи га и рас пра ва. би бли о гра фи је ра до ва о 
иса ку Њут ну, Чар лсу Дар ви ну и ни ко ли Те-
сли, на при мер, ве о ма су обим не. из пре-
гле да тих тек сто ва ла ко се за па жа да при-
ка зи ва ње не ма ју увек осно ву у опу су са мих 
на уч ни ка, за па жа се су бјек тив ни став пи са-
ца, не рет ко и са свим апо ло гет ски, са ста-
но ви шта не ке од вла да ју ћих или ути цај них 
кон цеп ци ја.

Је дан од глав них узро ка би ла је нео д ре ђе-
ност зна че ња пој ма ре ли ги о зност – по ла зи-
ло се од то га да је зна че ње ја сно, ме ђу тим и 
у спи си ма те о ло га тај по јам ни је ни из бли за 
јед но знач но од ре ђен. ра зно вр сност и ево лу-
ци ја ре ли ги о зног ис ку ства, као да се пре не-
бре га ва: од ин ди фе рент но сти до ступ ње ва 
ре ли ги о зно сти ко ји су по ста вље ни као нор-
ма, во ди ли су раз ли чи ти пу те ви, до спе ва ло 
се до ра зних бес пу ћа, нео бич не су и ме та-
мор фо зе од те и зма ка ате и зму, и обрат но.

Је ди но реч умет ни ка мо же да из ра зи те 
ра зно вр сне ме та мо р фо зе. иде о ло ги је су се 
по ка за ле као знат на пре пре ка да се ду бље 
про ник не у тај, без сум ње, сло жен ком плекс 
про бле ма.

Ал берт Ајн штајн, 
тре ба под се ти ти, сте као 
је обра зо ва ње не са мо 
из ју да и зма не го, 
доц ни је у шко ли, и из 
ка то ли ци зма
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Чарлс Дар вин је био нај ви ше им пре-
си о ни ран сло же но шћу кон струк ци је, 
са вр шен ством функ ци је и мо гућ но сти-
ма адап та ци је ока и ува, и за јед но са 
спо соб но шћу го во ра сма трао их је нај-
бит ни јим за оп ста нак чо ве ка.  До ду ше, 
ана ли зом аку стич них по да та ка ба ви се 
ма ње од 20 од сто мо жда не ко ре, за раз-
ли ку од ви зу ел них ин фор ма ци ја ко ји ма 
је по све ће но око 35 од сто ње не по вр-
ши не. Ме ђу тим, у слу ча је ви ма сла бо-
ви до сти или сле пи ла,   ауди тив на по ља 
мо жда не ко ре ши ре се на ра чун оп тич-
ких и по сте пе но их пре у зи ма ју.

Слух по ста је до ми нан тан, и обез бе ђу-
је ско ро ап со лут но ауди тив ну про це ну 
кон фи гу ра ци је про сто ра, што уз из ра-
зи ту му зи кал ност сле пих, до брим де-
лом на док на ђу је вид ни и со ци јал ни хен-
ди кеп. имај мо у ви ду пе ва ње сле пих 
умет ни ка по пут Ан дрее бо че ли ја, ре-
ја Чар лса, Сти ви ја вон де ра и ни кад не-
пре ва зи ђе не им про ви за ци је, та ко ђе сле-
пог, џез пи ја ни сте Ар та Теј ту ма, њи хо ву 
свет ску сла ву и ме сто ко је су сте кли у 
исто ри ји кул ту ре.

О пре но ше њу зву ка кроз чвр ста те ла 
зна ло се још у ан тич ким вре ме ни ма (уво 
је при сла ња но на тло да би се чуо да ле ки 
то пот ко ња и да би се про це ни ла уда ље-
ност ја ха ча). ри мља ни ни су ште де ли ма-
те ри јал не би ли зи до ви јав них гра ђе ви-
на би ли што де бљи, јер сма тра ли су да и 
зи до ви има ју уши и да због то га ве ћи на 
љу ди оста је без при ја те ља.

из гу бље ни то но ви
Ме ха ни ка тран сфе ра звуч них ви бра-

ци ја у уву по ста ла је пред мет на уч них 
раз ма тра ња тек од сре ди не 19. ве ка. Та-
да  је ита ли јан ски ана том Ал фон со Кор-
ти схва тио да се звуч ни сиг на ли и њи хо-
ве фре квен ци је по ја ча ва ју у уву и да на 
кра ју до ла зе до ва жне, до бро за шти ће-
не и као зр но гра шка ве ли ке пу жо ли ке 
ко сти у ко јој се као у му зич ком ин стру-
мен ту сиг на ли раз вр ста ва ју по то но ви-

ма. Кор ти је 1851. у тој тво ре ви ни зва ној 
пуж (coc hlea – пу же ва ку ћи ца) сво јим 
ми кро ско пом ви део и из бро јао 3.500 
ће ли ја с тре пља ма, крај њим при јем ни-
ци ма звуч них ви бра ци ја и ис хо ди штем 
осмог па ра мо жда них жи ва ца, ко ји звуч-
не ин фор ма ци је пре но се до мо зга где им 
се да је сми сао.

Кад мо ле ку ли ва зду ха уда ре у буб ну 
оп ну, она им не пре по зна је по ре кло ни-
ти зна ода кле до ла зе, али ви бри ра и по-
ме ра слу шне ко шчи це (че кић, на ко вањ 
и узен ги ја) ко је де лу ју ћи као по лу ге 20 
пу та по ја ча ва ју при спе ле ви бра ци је, на-
ро чи то из ме ђу 1.000 и 5.000 хер ца (Hz). 
За то што не кад по ти чу из мно го пра ва-
ца и узро ка, зву ци су мно го пу та не ком-
плет на и дез ор га ни зо ва на ме ша ви на ко-
ју у ред до во де че о ни ре жње ви мо зга у 
ко ји ма ста ну је па мет.

број ви бра ци ја у то ку јед не се кун де 
фи зи ча ри озна ча ва ју као фре квен ци ју и 

из ра жа ва ју је у хер ци ма (Hz). љу ди чу ју 
ви бра ци је од 12 до 20.000 хер ца, при че-
му се овај ра спон сма њу је то ком жи во та, 
та ко да на ши се ни о ри мо гу би ти срећ ни 
ако чу ју би ло шта из над 15.000. Мла до и 
здра во уво чо ве ка рас по зна је зву ке у оп-
се гу од де сет ок та ва, иден ти фи ку је 1.400  
раз ли чи тих то но ва и пра ви раз ли ку из-
ме ђу два уда ље на зву ка и он да ка да ни је 
ве ћа од 1/17 то на.

при јат ни ји део жи во та ве ћи на нас 
про во ди слу ша ју ћи му зи ку ко ја је плод 
раз ли ка звуч них фре квен ци ја што их 
му зи ча ри на зи ва ју ин тер ва ли ма.  Ка да је 
јед на но та дво стру ко ве ће фре квен ци је 
од дру ге – ин тер вал од јед не ок та ве – он-
да обе зву че ско ро исто, и ми не са мо да 
чу је мо исту но ту, ре ци мо, сред ње „Ц” с 
фре квен ци јом од 261,1 хер ца и за ок та ву 
ви ше,  с фре квен ци јом 523,2 хер ца, што 
је за ок та ву ви ше, не го обе на зи ва мо но-
та ма „Ц” и у њи ма ужи ва мо. Та ко не што 
свој стве но је са мо љу ди ма и  свим кул ту-
ра ма са си сте мом за бе ле же ње зву ко ва.

ра спон ин тен зи те та зву ка је ве ли ки, 
па се сто га у фи зи ци и у ото ло ги ји ме ри 
мно же њем са 10, чи ме се до би ја ло га ри-
там ска де ци бел ска ска ла. праг чуј но сти 
је 0 де ци бе ла (dB), док је шу шта ње ли-
шћа 10. Ме ђу тим, на ло га ри там ској ска-
ли оби чан го вор са сво јих 60 де ци бе ла 
ја чи је од шу шта ња ли шћа не шест, већ 
100.000 пу та!

Го вор као звуч ни об лик ме ђу људ ске 
ко му ни ка ци је под ра зним окол но сти ма 
има раз ли чи ту сна гу. Фо нет ска ком би-
на ци ја огра ни че ног ни за са мо гла сни ка 
и су гла сни ка, ко ја пред ста вља је ди ни це 
звуч ног го во ра, тј. ре чи, у би бли о те ци се 
из го ва ра ти хо, ин тен зи те том од 40 де ци-
бе ла, на ја сту ку још ти ше, с 20, а на ули-
ци ра сте и до 70.

љу ди, обич но, ми сле да је свет оно што 
ви де и чу ју. Мно ги екс пе ри мен ти по ка-
за ли су да је ре ал ност ипак не што дру-
го. Оно што, у ства ри, чу је мо фи нал ни је 
про из вод ду гог ни за мен тал них по је ди-
но сти из ко јих сти че мо им пре си ју – мен-
тал ну сли ку – о спо ља шњем, фи зич ком 
све ту. Мо зак кон стру и ше ре ал ност и на 
осно ву оче ки ва ња шта би се мо ра ло чу-
ти. За ово има мно го ево лу ци о них раз ло-
га, јер у опа сним и пре те ћим си ту а ци ја-
ма не кад мо ра мо до не ти бр зе од лу ке ко је 
су, на рав но, мно го пу та по гре шне.

У сва ко днев ном жи во ту су сре ће мо се 
с мно штвом си ту а ци ја ко је де фор ми шу 
или гу ше раз ли чи те зву ке и ре чи на ме-
ње не на шим уши ма, упр кос то ме, нај-
че шће раз у ме мо оно што чу је мо. Мо зак 
на док на ђу је из гу бље не то но ве, што је 
ауди о ло шки фе но мен по знат као фо не-

мич ка ре сто ра ци ја. ре сто ра ци ја је до те 
ме ре по у зда на да у мно гим окол но сти-
ма и не при ме ћу је мо из гу бље не сло го ве 
или чи та ве ре чи у не кој из го во ре ној  ре-
че ни ци.

Це на сла ве и Шо пен ха у ер
Од лич на де мон стра ци ја овог ефек та 

до шла је до ши ре јав но сти по сле пу бли-
ка ци је док то ра Ма ка ко Ка ши на, из Ла-
бо ра то ри је за на уч не ко му ни ка ци је у ја-
пан ском гра ду Ацу ги. Он је из го во рио 
и сни мио ре че ни цу: Да ли раз у ме те оно 
што по ку ша вам да вам ка жем? Он да је из 
те ре че ни це од стра нио не ко ли ко сло го-
ва, уме сто ко јих је у истом тра ја њу оста-
ла ти ши на. То је до ве ло до то га да ни ко 
ни је раз у мео зна че ње и сми сао ре че ни-
це. Ме ђу тим, ка да је „не ме” про сто ре по-
пу нио не у трал ним али до вољ но гла сним 
шу мо ви ма, ре че ни ца је од је дан пут по ста-
ла ра зу мљи ва. и за и ста, зву ци ко је чу-
је мо ни су јед но став на ко пи ја фи зич ких 
зву ко ва ко ји су нај че шће не ком плет ни. 
Ефе кат „пу ње ња” звуч них  пра зни на та-
ко је до бар да је мо гу ће сни мље ну ре че-
ни цу исе ћи на де ли ће ко ји тра ју, от при-
ли ке, 50 ми ли се кун ди и по том сва ки од 
тих де ли ћа у из ме ње ном ре до сле ду по-
но во вра ти ти у ре че ни цу, а да у из ме ње-
ној ре че ни ци ни ко не при ме ти ма ка кву 
про ме ну. (О ово ме ви ше де та ља има у 

He a ring Re se arch, све ска. 229, стр. 132). 
Фе но мен „пу ње ња” у игри је кад год на 
кон цер ту „чу је мо” нај ни же то но ве кла-
ви ра. У су шти ни, ми их не  чу је мо јер 
кла вир не ма сна гу да нам пре не се 27,5 
или 35 хер ца. Ком по зи то ри то зна ју и та-
кве ру пе у фре квен ци ја ма ис пу не дру-
гим звуч ним ин фор ма ци ја ма, ме ло ди ја 
кла ви ра оста је не пре ки ну та, а ми у соп-
стве ној илу зи ји ужи ва мо у ни ским кла-
вир ским но та ма ко је не чу је мо.  Кад се 
исто вре ме но до го де ауди тив не и  ви зу ел-
не илу зи је, он да по чи ње њи хов ме ђу соб-
ни рат. нај бо ља де мон стра ци ја те вр сте 
ра та је Мек гар ков ефект, у ко ме слу ша-
њем ни за иден тич них сло го ва, као што су 
„ба-ба-ба-ба” уз јед но вре ме но по сма тра-
ње не ког го вор ни ка ко ји сво јим усти ма 
и усна ма не мо из го ва ра „ба-да-ва-ла”, ви 
„чу је те” дру гу ком би на ци ју уме сто пр ве.

До не дав но су пси хо ло зи ве ро ва ли да 
је вид ни си стем над мо ћан над оста лим 
чу ли ма, али по чет ком 2000. гру па из Ка-
ли фор ниј ског ин сти ту та за тех но ло ги ју 
у па са де ни (САД) до ка за ла је да то ни-
је ни ка кво пра ви ло. До бро вољ ци ма су 
по ка зи ва ли „флеш” на ком пју тер ском 
екра ну, тј. сли ку јед не ја бу ке у тра ја њу 
од не ко ли ко ми ли се кун ди и ту сли ку ис-
пи та ни ци су увек до бро ви де ли. Ме ђу-
тим, ка да би „флеш” био син хро ни зо ван 
с два ре ска звуч на уда ра, уче сни ци би 
екра ну увек ви де ли две ја бу ке.

ШАпУТАЊЕ
у децибелима

То што чујемо не мора бити реалност, јер њу конструише мозак на основу звучних 
компоненти и нашег очекивања шта би се морало чути. Он надокнађује изгубљене 

тонове, што је аудиолошки феномен познат као фонемичка ресторација. 
Зашто на концерту „чујемо” непостојеће најниже тонове клавира

римљани су сматрали да и зидови имају уши 
и да због тога већина људи остаје без пријатеља, Многи од нас, укључујући писца овог текста, 

воле рок и плаћају свој део цене

,►
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иЗвОр нивО 
инТЕнЗиТЕТА

КОЛиКО ЈЕ 
вЕћи ОД прАГА 

ЧУЈнОСТи 

праг чујности       0 dB 100

Шуштање 
лишћа    10 dB 101

Шапат    20 dB 102

Обичан 
разговор    60 dB 106

Градска бука    70 dB 107

Усисивач    80 dB 108

велики 
оркестар    98 dB 109.8

радио на 
максимуму 100 dB 1010

први ред 
на концерту 
„пилота”

110 dB 1011

бол у ушима 130 dB 1013

Дизање 
„мига 29” 140 dB 1014

пуцање 
бубне опне 160 dB 1016

► Дру гим ре чи ма, звуч ни си стем је био 
по бед ник (Na tu re, све ска, 408, стр. 788).

Али и уво и мо зак су ла ко ра њи ви, а 
пре ја ки звук на но си им бол. Кад сте на 
не ком кон цер ту и 100 ми ну та вам уши 
по га ђа ју ра фа ли ва зду шних мо ле ку-
ла ин тен зи те том од 100 до 120 де ци бе-
ла, по треб но је 36 са ти да би сте по но во 
нор мал но чу ли. Ме ре ћи овог ле та звуч-
ну си ли ну „пи ло та” на кон цер ту у ба ру, 
ви део сам да је на би ни ин тен зи тет из-
но сио у про се ку 110 де ци бе ла, с вр хун-
цем од 150, на ро чи то ка да Ол га ву ло-
вић и Ки ки Ле сен дрић удру же гла со ве. 
Ова кву си ли ну сим фо ниј ски ор ке стри 
ни ка да не до сти жу. У 15. ре ду ин тен зи-
тет је из но сио 95 де ци бе ла.

Сре ћом, уво има два за штит на ме ха-
ни зма од ко јих је пр ви ре флек сно за те-
за ње буб не оп не ко ја се по вла чи упо ље, 
а узен ги ја иде уну тра, што  при гу шу је 
тран сфер ви бра ци ја, док се дру ги ме ха-
ни зам по кре ће тек од 140 на го ре на го ре, 
спре ча ва ју ћи кре та ње слу шних ко шчи-
ца у сме ру на пред-на зад и на из ме нич-
но их по вла че ћи ле во и де сно, што до во-
ди до при вре ме не глу во ће. и по ред то га, 
ин ци ден ци ја гу бит ка слу ха ме ђу рок му-
зи ча ри ма из но си 13–30 од сто. Али то је 
це на сла ве.

Мно ги од нас, укљу чу ју ћи пи сца овог 
тек ста, во ле рок и пла ћа ју свој део це не 
иг но ри шу ћи ста рог до брог Ар ту ра Шо-
пен ха у е ра ко ји је твр дио: „Ја чи на зву-
ка ко ју не ко ла ко под но си у обр ну тој је 
сра зме ри с ње го вим мен тал ним ка па-
ци те ти ма...” (Свет као во ља и пред ста-
ва, 1814).

по гле дај те на та бе ли про це ну ин тен-
зи те та че стих зву ко ва у де ци бе ли ма.

СЕнКЕ СЕћАЊА

прОФ. Др вЛАДиМир ГЛиШин

Још је дан од ве ли ка на, осни ва ча 
свет ске мо ле ку лар не би о ло ги је, на пу-
стио нас је по чет ком де цем бра, у сво-
јој 91. го ди ни. пол До ти (1920-2011), 
Ма лин крот про фе сор  хе ми је на Хар-
вар ду, оста вио је ду бок траг и у на у ци 
и у ме ђу на род ним од но си ма.

ин те ре со ва ње за по ли ме ре до ве ло га 
је до из у ча ва ња струк ту ре про те и на и 
ну кле ин ских ки се ли на. Јед но од ње го-
вих кључ них до стиг ну ћа: тем пе ра тур-
на де на ту ра ци ја ДнК, с раз два ја њем 
дво лан ча не струк ту ре и по нов ном ре-
кон сти ту ци јом, тзв. хи бри ди за ци ја, а 
по сле по сте пе ног хла ђе ња вра ћа ње у 
прет ход ни при род ни об лик. Са да то из-
гле да јед но став но, али су штин ско раз-
у ме ва ње прин ци па тер мо ди на ми ке до-
ве ло је до ре зул та та за ко је је тре ба ло 
има ти и ве ли ко зна ње и на уч нич ку ви-
до ви тост.

при се ћа ју ћи се тог фун да мен тал ног 
про до ра у мо ле ку лар ној би о ло ги ји, на 
јед ном ме сту Џејмс вот сон ка же: „Да-
нас ми хи бри ди за ци ју ну кле ин ских 
ки се ли на узи ма мо здра во за го то во, 
јер то пред ста вља осно ву за на шу са-
да шњу тех но ло ги ју ре ком би нант них 
ну кле ин ских ки се ли на. Али не где пе-
де се тих, ово от кри ће би ло је пот пу но 
нео че ки ва но та ко да ни ко дру ги ни је 

хтео да ри зи ку је сво ју ка ри је ру да се 
ти ме ба ви.”

и ху ма ни ге ном ски про је кат, и не 
са мо ху ма ни, ко ји је обе ло да нио пре-
ци зну ге не тич ку сли ку ге но ма, има да 
за хва ли по ме ну том от кри ћу по ла До-
ти ја. про у ча ва ју ћи про те и не са сво јом 
су пру гом Хел гом бет кер, от крио је да 
је ко ла ген, глав ни са сто јак хр ска ви це, 
са ста вљен од тро стру ке за вој ни це по-
ли пеп ти да.

Ју риј Га га рин и ја
Мој нај срећ ни ји дан у про фе си о нал-

ном жи во ту био је ка да сам од по ла До-
ти ја до био пи смо да, иако још без док-
то ра та, до ђем у ње го ву ла бо ра то ри ју 
(Che mi stry De part ment, Har vard Uni-
ver sity). пре по ру чио ме је про фе сор 
Деј вид Шу гар, свет ски по зна ти би о фи-
зи чар, ко ји је та да жи вео у вар ша ви. 
Та мо сам бо ра вио на тро ме сеч ној на уч-
ној раз ме ни Ју го сла ви ја-пољ ска.

и та ко по ђох у аме рич ки Кем бриџ, 
1961. го ди не, истог оног да на, ка да се 
Ју риј Га га рин ви нуо у све мир. Он у ра-
ке ти у, ја у ави о ну за САД.

на раз го вор с та квим на уч ним ве ли-
ка ном мо рао сам да са че кам не ко ли ко 
да на, јер је пол До ти био у ва шинг то-
ну. из пр вог су сре та, а био је по не де-
љак, схва тио сам да ћу има ти ту жи-
вот ну част да ми он бу де и учи тељ и 
на дах ну ће, а ка сни је и да схва тим да је 
то је дан од нај му дри јих, нај ср дач ни-
јих и нај до бро на мер ни јих љу ди ко је 
сам срео.

ни је про шло ду го, у по штан ском сан-
ду че ту сам на шао пи сам це да му се тог 
и тог да на ја вим у кан це ла ри ју.

– ре као си да имаш не ка кво ис ку-
ство са зра че њем ну кле ин ских ки се ли-
на, реч ју ра ди о би о ло ги јом, па по тра жи 
у ли те ра ту ри и ода бе ри шта је све зна-
чај но от кри ве но, укљу чу ју ћи про те и не, 
ли пи де и оста ле ће лиј ске са стој ке. Али 
са мо оно што је глав ном то ку на у ке (in 
the main stre am of sci en ce)!

– Ка да то тре ба да за вр шим?
– За два ме се ца.
Два ме се ца сам се ве рао по ра фо ви-

ма Хар вард ске би бли о те ке, пре ли ста ва-
ју ћи ста ре пра шња ве бро је ве ча со пи са, 
без по мо ћи ком пју те ра. Се кре та ри ца је 
до те ра ла мој из ве штај на ен гле ском и 
пре да ла га. 

по сле ви кен да до шао сам на ра порт. 
Чим сам ушао, по гле дао сам да ли на 
ли ца мо гу да пре по знам шта ме че ка. 
Осмех, при ја тељ ски:

– вр ло до бро си то ода брао, сло жио и 
на пи сао. ис пра вио се: све у све му, од-
лич но.

Уф, по ми слих у се би, а осе ћао сам као 
да ми је ве ли ки ка мен пао са ср ца.

Усле ди ло је из не на ђе ње ко јем ни у 
сну ни сам мо гао да се на дам:

– Знаш, ја сам члан аме рич ке на уч-
не де ле га ци је у Ује ди ње ним на ци ја ма, 
сеп тем бар 1961. у Њу јор ку, на кон фе-
рен ци ји по све ће ној деј ству јо ни зу ју ћег 
зра че ња на жи ви свет. С об зи ром на то 
да је ово тво ја мај сто ри ја, пред ла жем 
да одеш уме сто ме не! Ако си са гла сан, 
за мо ли ћу ше фа де ле га ци је, про фе со ра 
Зи гле ра, да те при хва ти.

Шу гар се не од би ја
и би при хва ће но, те и ја од се дох у хо-

те лу „вал дорф Асто ри ја”, у рас ко ши ка-
кву ни сам ни са њао.

То је, у нај кра ћем људ ско ли це по ла 
До ти ја. и на вео бих ре чи Џеј мса вот со-
на ко је му је јед ном упу тио: „Тво ја сна-
га би ла је у то ме што ни ка да ни си же-
лео моћ”.

С об зи ром на то да се пол До ти као 
из ра зи то на да ре ни на уч ник ве о ма ра но 
до ка зао, ње го ви са рад ни ци, док то ран-
ди и по сле док то ран ди ни су би ли мно-
го мла ђи! ваљ да због бли ско сти у го ди-
на ма, по сле не ког вре ме на по ста до смо 
по ро дич ни при ја те љи. У сло бод ном ћа-
ска њу јед ном сам га пи тао шта је то од-
лу чи ло да ме при ми, ка да ни сам имао 
бог зна ка кав на уч ни пе ди гре.

– Знаш, пре по ру ка Деј ви да Шу га ра 
ни је мо гла да се од би је, без об зи ра што 
је он био ко му ни ста, у то вре ме, чак, 
члан ЦК пољ ске! ва жан је био ње гов 
на уч ни углед!

по ро дич но дру же ње, ни је има ло ни-
ка квог ути ца ја ни на мо ју пла ту. на-

про тив. Да је би ло дру га чи је, не би ли-
чи ло на по ла До ти ја.

Је ди ни усту пак ко ји је учи нио био је да 
је мо ју су пру гу Ми ро сла ву, ди пло ми ра-
ног фи зи ча ра, за по слио код ме не као тех-
ни ча ра. А ни то ни је про шло без про пи-
ти вач ког раз го во ра ко ји је тра јао ви ше 
од са та. Што би се ре кло, у сит на црев ца.

без ма ло до пре го ди ну да на, док је 
имао сна ге и мен тал но здра вље га др-
жа ло, имао је оби чај да елек трон ском 
по штом про ве ра ва да ли још пра тим 
те ку ћу на уч ну ли те ра ту ру. Да ли сам 
про чи тао ово или оно. и да бо ме као 
по твр да да сам још жи ва хан, пи тао је 
шта ми слим о то ме и то ме. 

Се ћа ћу га се као чо ве ка са из ван ред-
но та на ним сми слом за ху мор и да ле-
ко ви дим пред ви ђа њи ма у на у ци, ко ји 
се бо рио да по бо шља наш свет. пол До-
ти био је, реч ни ком мо ле ку лар не би о-
ло ги је, не по но вљив ге ном!     •

непоновљив
ГЕнОМ

пол Доти, Малинкрот професор хемије на 
Харварду и један од оснивача светске молекуларне 

биологије, оставио је дубок траг и у науци 
и у међународним односима

Знаш, 
пре по ру ка 
Деј ви да Шу га ра 
ни је мо гла 
да се од би је, 
без об зи ра 
што је он био 
ко му ни ста, 
у то вре ме, 
чак, члан 
ЦК пољ ске! 
ва жан је био 
ње гов на уч ни 
углед!

пол Доти

пси хо за у ге ну 
бли за на ца
не дав на ис тра жи ва ња по ка за ла су да љу ди с 
схи зо фре ни јом и би по лар ним по ре ме ћа ји ма 
има ју про ме не у ге не тич кој ак тив но сти про у-
зро ко ва не око ли ном.

У ин сти ту ту за пси хи ја три ју Кра љев ског 
ко ле џа у Лон до ну сни мље ни су и про у че ни 
ге но ми 22 па ра иден тич них бли за на ца, ко-
ји су ода бра ни за то што је у сва ком од па ро-
ва је дан бли за нац био схи зо фре ни чан или је 
па тио од би по лар ног по ре ме ћа ја.  

Као што се оче ки ва ло, бли зан ци су има ли 
иден тич не ДнК, алу су би ли бит но раз ли чи ти 
јер су им ДнК раз ли чи то хе миј ски мар ки ра-
не та ко зва ним ме тил гру па ма. То мар ки ра-
ње не до во ди  до про ме на струк ту ре лан ца 
ДнК, али ле пље њем ме тил гру па спо ља дик-
ти ра на чин по на ша ња ге на.

на и ме, ме тил гру пе као пре ки да чем ис-
кљу чу ју ге не из функ ци је. Због то га  се не 
го во ри о ге не тич ким, већ о епи ге не тич ким 
про ме на ма (епи = из ван, спо ља). прoмене 
код бли за на ца од и гра ле су се са мо на ге ни-
ма ко ји су од ра ни је по зна ти по сво јој ве зи с 
на стан ком схи зо фре ни је и би по лар них по-
ре ме ћа ја. 

ис тра жи ва чи су ре ги стро ва ли при по је ња 
ме тил гру па на 27.000 ме ста ге но ма. Ме ти-
ла ци ја под нор мал ним  окол но сти ма ис кљу-
чу је ге не, док их под не нор мал ним ис кљу чу је. 

иако у слу ча је ви ма схи зо фре ни је функ-
ци ја спе ци фич них ге на за ту бо лест ни је 
утвр ђе на, да нас се ми сли да ти ге ни до да ју 
ше ћер про те и ни ма, што ме ња бр зи ну од и-
гра ва ња спе ци фич них функ ци ја. 

Ово ис тра жи ва ње се ре зул тат ски по кла-
па с дру гим сту ди ја ма у ко ји ма су пре гле да-
на тки ва умр лих бо ле сни ка од не ких об ли ка 
пси хо за. У про у ча ва њу по сле смр ти по ка за-
ло се да у 25 од сто слу ча је ва по сто ји раз ли-
ка у ме тла ци ја на истим ге ни ма, у по ре ђе ну 
с кон трол ном гру пом у ко јој ни је би ло бо ле-
сни ка од пси хо зе. 

Струч ња ци твр де да би у то ку жи во та бли-
зан це тре ба ло ре гу лар но кон тро ли са ти да 
би се  ви де ло да ли има про ме на ко је прет-
хо де по ја ви бо ле сти. вр ло је мо гу ће до ве-
сти у ве зу стре сне си ту а ци је, на чин ис хра не 
и око ли ну уоп ште, јер је и ра ни је по ка за но 
да оне мо гу раз лог на след них епи ген тич ких 
про ме на.       •
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Де ло ру ђе ра бо шко ви ћа (1711–1787) 
оста ви ло је ду бо ки траг не са мо у свом 
вре ме ну већ сна жно ути че и на мо дер-
ну ми сао. Сли ко ви та по твр да ове те зе 
на ла зи се на до бро по зна тој фо то гра фи-
ји ни ко ле Те сле ис пред спи рал ног се-
кун да ра ви со ко фре квент ног тран сфор-
ма то ра у ње го вој ла бо ра то ри ји у ули ци 
ист Ха стон у Њу јор ку. Те сла је на сли ци 
усред сре ђен на књи гу у фо лио фор ма ту 
„Те о ри ја при род не фи ло зо фи је” (The o-
ria Phi lo sop hi ae Na tu ra lis) ру ђе ра бо-
шко ви ћа ко ју др жи на кри лу.

иако би се мо гло оче ки ва ти да Те сла 
ли ста не ко од де ла Фа ра де ја или Мак-
све ла, ње гов из бор не сум њи во го во ри 
да бо шко ви ћа сма тра пра вом пре те чом 
и на дах ну ћем соп стве ног ра да. У то нас 
уве ра ва ју и ње го ве ре чи ко ји ма под вла-
чи зна чај бо шко ви ће вог ра да. „Те о ри ја 
ре ла тив но сти, уз гред, мно го је ста ри ја од 
ње них да на шњих за ступ ни ка. Њу је раз-
вио пре две сто ти не го ди на мој ува же ни 
зе мљак ру ђер бо шко вић, ве ли ки фи ло-
зоф ко ји је не из бе га ва ју ћи дру ге и број не 

оба ве зе, на пи сао без број не из вр сне књи-
ге о не пре глед ном бро ју те ма. бо шко вић 
је ра дио на ре ла тив но сти, укљу чу ју ћи и 
та ко зва ни кон ти ну ум про стор-вре ме.”

по ред Те сле и дру ги ве ли ки умо ви 
европ ске на у ке ис ка зи ва ли су нај ве ће по-
што ва ње ру ђе ру бо шко ви ћу. Але сан дро 
вол та га ци ти ра већ 1769, а то по том чи-
не и Кант, Ла плас, Фа ра деј, Кел вин, Мак-
свел, болц ман, Мен де ље јев, Хај зен берг, а 
ве о ма је за ни мљи во да је зу ит ског те о ло-
га ви со ко це ни и Фри дрих ни че. Ово ме 
тре ба до да ти да је бо шко ви ће во де ло и у 
Ср ба по ред Те сле има ло сна жан низ од зи-
ва о че му го во ре ра до ви Ко сте Сто ја но ви-
ћа, бра не пе тро ни је ви ћа, Ми лу ти на Ми-
лан ко ви ћа, па вла Са ви ћа и дру гих.

Ме ђу тим, по сто ји и дру га стра на ме-
да ље. реч је о чи ње ни ци да је глав но бо-
шко ви ће во де ло „Те о ри ја при род не фи ло-
зо фи је” до кра ја 20. ве ка до жи ве ло све га 
не ко ли ко из да ња. на ен гле ски је пр ви пут 
пре ве де но 1922, а тре ба по ме ну ти и да 
се пр ви пре вод на срп ско хр ват ски је зик 
по ја вио у бе о гра ду 1958. го ди не из пе ра 
вељ ка Гор та на и Ду ша на не дељ ко ви ћа.

Ма ли број из да ња и за ка сне ли пре во-
ди из гле да ју са свим не сра змер ни зна ча ју 
ко је бо шко ви ће во де ло има у очи ма на-
уч них ве ли ка на. То је при ме тио и фран-
цу ски астро ном Ла ланд та ко да је већ 
1792. не ко ли ко го ди на по сле бо шко ви-
ће ве смр ти у Jo ur nal des sa vants у па ри зу 
пи сао: „У свим овим рас пра ва ма има иде-
ја но вих и до стој них чо ве ка од ге ни ја; ове 
ко ри сне рас пра ве се, ме ђу тим, не мо гу 
на ћи у про да ји. За слу жи ва ле би да бу ду 
по но во штам па не.” и у исто ри ја ма фи ло-
зо фи је ко је ве ли ко ду шно усту па ју про-
стор ре во лу ци о нар ним за но си ма Ди дроа 
и Да лам бе ра и дру гих бо шко ви ће вих са-

вре ме ни ка ма ло је ре чи по све ће них бо-
шко ви ћу. Овај есеј по све ћен је по ку ша ју 
да се по ме ну ти па ра докс раз у ме.

по ме ра ње те жи шта
бо шко ви ће во де ло се у бит ном сми слу 

на ла зи на ни чи јој зе мљи, из ме ђу phi lo-
sop hi ae na tu ra ils и phi lo sop hi ae su per na-
tu ra lis, из ме ђу ми са о них стру ја 17. и 18. 
ве ка, из ме ђу его и стич не фи ло зо фи је кар-
те зи ја ни зма и гор љи вог ма те ри ја ли зма 
про све ти тељ ства. Оно осми шља ва пут 
из ван ре во лу ци о нар ног ен ци кло пе ди зма 
и не сле ди траг его и стич них фи ло зо фи ја 
ко је пра те Де кар та. ре не Де карт је по сто-
ја ње из вео из Ја ко је ми сли се бе да би та-
ко ство рио про блем не-Ја ко је не ми сли 
се бе и ко је је од ре дио као објект. Објект је 
у кар те зи јан ској ква зи ра ци о нал ној те о-
ло ги ји па ли су бјект, не ка вр ста Ја ко је се 
про јек то ва ло у ка ме ри оп ску ри. Објект 
има све што су бјект не ма, и обрат но. 

бо шко ви ће ва philosophiaе na tu ra ils та-
ко се раз ви ја из ван су же ног окви ра објек-
та ко ји Де карт на ме ће као об зор мо дер не 
на уч не те о ри је. Де карт по сту ли ра ду а ли-
зам ми сле ће и про те жне ства ри, су бјек-
та и објек та на че му се да нас не за сни-
ва са мо на уч но ис тра жи ва ње већ и са ма 
струк ту ра мо дер не све сти. Основ на дог-
ма кар те зи ја ни зма је су бјект ко ји ми сли 
и ко ји тре ба да са зна објект, ма те ри ју ко-
ја се про те же. бо шко вић ве о ма успе шно 
кри ти ку је Де кар то ве по став ке, по себ но 
ону о про те жно сти ма те ри је, а исто вре-
ме но је, иако се кре ће у фран цу ским ари-
сто крат ским кру го ви ма, вид но хла дан 
пре ма ен ци кло пе ди сти ма и њи хо вим 
хте њи ма, ма да је Ди дро пре не го што је 
по стао ате ист као и он при па дао је зу ит-

ском ре ду. Дру ги уред ник Ен ци кло пе ди-
је, Да лам бер, чак отво ре но пи ше да се из 
бо шко ви ће вог спе ва „О по мра че њу Сун-
ца и Ме се ца” ни шта не мо же на у чи ти.

Ди дро и Да лам бер су, по ла зе ћи од на-
уч них по стиг ну ћа 17. ве ка, оду ше вље но 
про па ги ра ли но ву на у ку у ко јој је при ро-
да све де на на не ми сле ћи објект где је ма-
те ри ја је ди но што по сто ји. Њи хо ва Ен ци-
кло пе ди ја је ко ди фи ко ва ла сли ку раз во ја 
на у ке у ко јој ни је би ло ме ста за бо шко ви-
ћа и Ко пер ни ка, ве ро ват но због то га што 
су и по ред на уч них ре зул та та они при па-
да ли екле зи ја стич кој тра ди ци ји ко ја ни је 
мо гла да при хва ти свет кар те зи јан ски све-
ден на објект. Ен ци кло пе ди сти су од ре ди-
ли на уч ни укус по то њих ве ко ва и мо же се 
ре ћи да је по сле бо шко ви ћа пр ву пра ву 
по бу ну про тив его и стич них и ен ци кло пе-
диј ских фи ло зо фи ја по ди гао тек Фри дрих 
ни че ко ји га је па жљи во чи тао и ве о ма 
ви со ко це нио ње гов не за ви сни дух.

Европ ска ми сао гле да на са бо шко ви-
ће ве стра не мо же се ја сно од ре ди ти као 
кар те зи јан ски ен ци кло пе ди зам да би у 
то од ре ђе ње мо гао да ста не нај ве ћи део 
оно га што је у на у ци и фи ло зо фи ји ура-
ђе но у 18, 19. и 20. ве ку. Чи та ње ње го вог 
глав ног де ла „Те о ри ја при род не фи ло зо-
фи је” по ка зу је да спој кар те зи јан ског и 
ен ци кло пе диј ског ма те ри ја ли зма за ње-
га пред ста вља сле пи пут. ни ко ла Те сла је 
ве ро ват но чи тао бо шко ви ћа као по ку шај 
по ме ра ња те жи шта са ма те ри је на енер-
ги ју и по свој при ли ци је на пра вио сво је 
ве ли ке ис ко ра ке јер се по ред бо шко ви-
ће ве окре тао и кри тич ким по гле ди ма на 
свет као што су вол те ров и Ге те ов.

За ни мљи во је да је Те сла фа на тич ном 
упор но шћу про чи тао мно ге хи ља де стра-
на вол те ро вих де ла док је бо шко вић има 
нај ви ше ми шље ње о вол те ру иако овај, 
до бро је по зна то, свој став о ри мо ка то-
лич кој цр кви, ко јој при па да бо шко вић, 
из ра жа ва до бро по зна тим по кли ком Уни-
шти те бе стид ни цу. Тог вол те ра ко га 
при ја те љи кри шом са хра њу ју јер га цр ква 
не же ли ни на гро бљу, бо шко вић пред ла-
же за чла на књи жев ног дру штва Ар ка ди-
ја за шта му овај за хва љу је пи смом.

У пре лом ном вре ме ну
ни је те шко по го ди ти да је раз лог тог 

нео бич ног ин те лек ту ал ног при ја тељ ства 
(бо шко вић ве о ма ра до гле да вол те ро ве 
ко ма де) од нос пре ма Њут ну – вол тер га 
обо жа ва ко ли ко и бо шко вић. бо шко вић 
за пра во, про ла зе ћи по ред кар те зи ја ни зма 
и ен ци кло пе ди зма као Оди сеј по ред остр-
ва си ре на, сво ју те о ри ју ви ди као да љи 
раз вој Њут но ве фи ло зо фи је при ро де. Он 

Њут но ву исти ну др жи из над свих дру гих. 
Али оно што тре ба на гла си ти је сте да бо-
шко вић Њут на не чи та у кар те зи јан ском 
или ен ци кло пе ди стич ком кљу чу.

Да би смо ово раз у ме ли тре ба ука за ти 
да бо шко вић ула зи у свет на у ке у пре-
лом ном вре ме ну европ ске исто ри је иде-
ја ка да се нео пла то ни стич ка сли ка све та 
по вла чи пред пли мом ме ха нич ких фи-
ло зо фи ја и ка да је ре во лу ци о нар но про-
све ти тељ ство већ уве ли ко пре се кло све 
ве зе са тра ди ци јом.

бо шко вић Њут на не сво ди на ен ци-
кло пе ди стич ку на уч ну исти ну, већ ја сно 
уви ђа да Њутн тра жи спој нео пла то нов-

ских, хер ме тич ких и ра ци о нал них ме ха-
нич ких иде ја.

бо шко ви ће ва лек ти ра Њут на је сло же-
ни ја, јер у ње му не ви ди са мо глав ни пра-
вац оно га што би на у ка тре ба ло да бу де, 
већ и пут ко јим би ре ли ги ја тре ба ло да 
иде на пу ту ви ше син те зе је дин ства на у-
ке и ре ли ги је. Ка ко је већ уоче но, Њутн се 
за и ста на дао да ће вас по ста ви ти истин ску 
ре ли ги ју – да ће оства ри ти „ре во лу ци ју”, 
по вра так у пр во бит но ста ње, у ра ни јем 
зна че њу ре чи ре во лу ци ја. Али на рав но 
пли ме ме ха ни зма, ма те ри ја ли зма, де и-
зма и ате и зма би ле су већ вр ло ја ке ка да је 
Њутн жи вео. Кем брич ки нео пла то ни сти 
до бро су га по у чи ли о опа сно сти ма тих 
тен ден ци ја, и он се ју нач ки бо рио да бих 
их за др жао, али ни је по бе дио.

Упра во ти „из ми” про тив ко јих се бо-
рио бр зо су усво ји ли ње гов си стем и по-
де си ли га та ко да им од го ва ра.

Он је до шао до нас као усво јен, као 
лик про све ће но сти без се би рав ног, ко-
ји се ни ка ко ни је мо гао ба ви ти ал хе ми-
јом или по сто ја њем и де лат но шћу бож-
јег про ви ђе ња.

иако су ен ци кло пе ди сти Њут на већ 
уве ли ко сво ди ли на пу ку ико ну про све-
ће но сти, бо шко вић са свим са мо свој но у 
ње му ви ди по ку шај из град ње ве ли ког је-
дин ства основ них европ ских тра ди ци ја. 
Њут нов циљ ни је свр га ва ње ста ре сли-
ке, ка ко то пред ста вља ју ен ци кло пе ди-
сти, већ по ку шај син те зе ко ја је тре ба ло 
да раз ре ши њи хо ву про тив реч ност. Сто-
га је Њутн је ште дро и до след но у сво ју 
ме ха нич ку фи ло зо фи ју угра ђи вао нео-
пла то ни стич ке иде је тран спо ну ју ћи их 
у скла ду са прин ци пи ма сво је те о ри је 
при ро де. 

Умет ну та у ва ку у му
У исто ри ји на у ке је већ при ме ће но 

да ве ли ке на уч не лич но сти и основ ни 
на уч ни пој мо ви по ве за ни са на уч ном 
ре во лу ци јом има ју свој ко рен у нео-
пла то ни стич кој ко смо ло ги ји. У Њут-
но вом де лу са свим је вид на дво стру ка 
си ту а ци ја ме ха нич ке на у ке. Она с јед-
не стра не на сто ји да пре вла да нео пла-
то ни зам и ква ли те те на ко ји ма се он 
за сни ва, а с дру ге цр пи сво је на дах ну-
ће тран спо ну ју ћи ње го ве кон цеп те у 
ме ха нич ки кон текст. ни је те шко уочи-
ти да бо шко вић, сле де ћи Њут на, пре у-
зи ма и мно го од ду ха ње го вог ра да, јер 
ства ра фи ло зо фи ју ко ја се до кра ја не 
мо же раз у ме ти у кон тек сту про све ће-
не ен ци кло пе диј ске на у ке и ко ја је сво-
ју пра ву сна гу по ка за ла тек раз во јем 
квант не фи зи ке чи јем те о риј ском апа-
ра ту су упра во по треб не за ми сли из-
ван кла сич не ме ха ни ке.

У пр во вре ме Њут но ва те о ри ја сма-
тра на је нео др жи вом због не сла га ња с 
ме та фи зи ком кор пу ску лар не хи по те-
зе. У тој ве ли кој кон тро вер зи бо шко-
вић ста је уз Њут на на сто је ћи да очу ва 
нео пла то ни зам у Њут но вој ми сли ко ја 
у ме ха нич ку фи ло зо фи ју учи та ва пој мо-
ве афи ни те та и ре пул зи је. Њутн ни ка да 
ни је кар те зи јан ски ту ма чио гра ви та ци-
ју као „фи зич ку” си лу. Увек је го во рио и 
по на вљао у мно гим при ли ка ма да је она 
са мо „ма те ма тич ки” ен ти тет ко ји не мо-
же да де лу је без не ке ак тив не си ле.

Ме ђу тим, пр ви ње го ви ђа ци при хва-
ти ли су си лу гра ви та ци је као ствар ни 
фи зич ко, чак су штин ско свој ство ма те-
ри је. За и ста, кар те зи јан ски ту ма чи ти 
Њут на зна чи по ве зи ва ти си лу о ко јој он 
го во ри са res ex ten sa.

OГЛЕДАЛO
бЕСКОнАЧнОСТи

Дело руђера бошковића (1711–1787), утемељивача модерне атомске теорије, оставило је 
дубоки траг не само у свом времену већ снажно утиче и на модерну мисао. на својеврстан 
начин је на то указао други наш великан, никола Тесла, пишући да „теорија релативности, 

узгред, много је старија од њених данашњих заступника... бошковић је радио 
на релативности, укључујући и такозвани континуум простор-време”

ру ђе р бо шко ви ћ

 бо шко вић је пр ви раз вио оп шту ма те ма тич ку те о ри ју 
 за сно ва ну на по сто ја њу исто вет них че сти ца

,►бо шко ви ће во де ло се у бит ном сми слу 
на ла зи на ни чи јој зе мљи,
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ЧУ вАЈ ТЕ СпЕр МА ТО ЗО и ДЕ! – За ко-
ра чи ли смо у зи му и сви же ли мо да у ауто мо-
би лу бу де удоб но и то пло. во за чи ко ји има ју 
се ди шта с гре ја чи ма ужи ва ју и у вре ме нај ве-
ће хлад но ће, али уко ли ко су му шкар ци тре ба-
ло би да по ве ду ра чу на о ви тал ном де лу те ла.

Оп ти мал на про дук ци ја спер ма то зо и да 
зах те ва тем пе ра ту ру ма њу за сте пен-два од 
те ле сне, од 37 Цел зи ју со вих сте пе ни. То је 
је дан од раз ло га што те сти си ви се из ван те-
ла. Да би про ве ри ли да ли гре ја на се ди шта 
у ауту по ди жу тем пе ра ту ру из над пра га од 
35 сте пе ни, ис тра жи ва чи из Ги се на у не мач-
кој ин ста ли ра ли су сен зо ре на скро ту ме 90 
здра вих до бро во ља ца ко ји су по том се де ли 
на за гре ја ним се ди шти ма 90 ми ну та.

по сле јед ног са та тем пе ра ту ра је по ра-
сла на 37,3 сте пе на, с мак си му мом од 39,7 
сте пе ни, до ду ше са мо у јед ном слу ча ју. 
Добровољцимa ко ји су се де ли на не за гре ја-
ним се ди шти ма про сеч на скро тал на тем пе-
ра ту ра до сти за ла  је 36,7 сте пе ни.

иако због за гре ја них се ди шта до ла зи са-
мо до бла гог  по ра ста тем пе ра ту ре, струч-
ња ци твр де да је и то до вољ но за ре ме ће ње 
ства ра ња спер ма то зо и да. ра ни ја ис тра жи ва-
ња по ка за ла су да брач ним па ро ви ма тре ба 
ви ше вре ме на за за че ће уко ли ко му шка рац 
во зи ко ла ви ше од три са та днев но. 

АСТЕ рО и Ди прЕ ТЕ – У ре ла тив ној 
бли зи ни на ше пла не те на ла зи се око хи ља-
ду асте ро и да ко ји су до вољ но ве ли ки да иза-
зо ву ве ли ку ка та стро фу на Зе мљи, об ја ви ла 

Чи ни се да су Њут но ви на след ни ци 
на пра ви ли ве ли ку гре шку чи та ју ћи га 
као Де кар та.

на су прот то ме, у ства ри из гле да да су 
ње го ви (Њут но ви) на по ри за ин те гра-
ци ју ал хе ми је и ме ха ни зма да ли јед но од 
нај бо љих вир ту о зних оства ре ња но вог 
пој ма си ле. Њут но ва ал хе ми ја пред ста-
вља исто риј ску ве зу хер ме ти зма ре не-
сан се и ра ци о нал не хе ми је и ме ха ни-
ке 18. ве ка. За слу га бо шко ви ћа је што 
успе ва да без кар те зи јан ског ду а ли зма 
су бјек та и про те жног објек та осми сли 
ал тер на ти ву кар те зи ја ни зму, ато ми стич-
ку ме та фи зи ку ко ја по др жа ва це ло ви ту 
Њут но ву те о ри ју. Он да ље раз ви ја њут-
нов ску ди на ми ку ука зу ју ћи да се сва ма-
те ри ја са сто ји од ма те ри јал них та ча ка, а 
сва ко де ло ва ње је деј ство на да љи ну. Те 
тач ке су не про те жне као мо на де ко је су 
уза јам но не за ви сне и ко је де лу ју јед на 
на дру гу са мо на осно ву при влач но сти и 
од бој но сти, атрак ци је и ре пул зи је. 

Сам бо шко вић сво јим нај ве ћим до при-
но сом сма тра уса вр ша ва ње Њут но ве те-
о ри је и сво ђе ње ма те ри је на за ко не си ла. 
бо шко вић ко ри сти дво ди мен зи о нал-
на од ре ђе ња (ра сто ја ње и вре ме) уме сто 
тро ди мен зи о нал них ко је ко ри сти Њутн 
(ма са, вре ме и ра сто ја ње). Ка ко су све че-
сти це-мо на де исто вет не, број че сти ца чи-
ни не по треб ним по јам ма се. на тај на чин 
је бо шко вић осло бо дио че сти це об ли ка, 
ве ли чи не и те жи не та ко да му Де кар тов 
објект ви ше ни че му ни је слу жио. Го во ре-
ћи о pun cta, a не о чвр стим де ло ви ма ма-
те ри је он је из бе гао и не из бе жни дис кон-
ти ну и тет че сти ца ма те ри је. Свет на ста је 
из раз ли чи тог ускла ђи ва ња раз ли чи тог 
бро ја че сти ца и усло ва ко ји од ре ђу ју за-
кон осци ла ци је. Свет је тро ди мен зи о-
нал на струк ту ра об ли ка у рав но те жи или 
про ме ни ко ја је од ре ђе но тач ка ма и њи-
хо вим уза јам ним ра сто ја њем. 

на тај на чин бо шко вић је пр ви раз вио 
оп шту ма те ма тич ку те о ри ју за сно ва ну 
на по сто ја њу исто вет них че сти ца. Он за-
кљу чу је да ма те ри ју ва си о не чи ни ко на-
чан број не про те жних та ча ка, при влач не 
и од бој не си ле ко је су са мо функ ци ја ра-
сто ја ња и ко је де лу ју ме ђу тим тач ка ма у 
скла ду са мо са јед ним за ко ном си ле. Све 
по ја ве мо гу се об ја сни ти рас по ре дом и 
кре та њем тих та ча ка и си ла ма ко је де лу ју 
ме ђу њи ма. пре ма ње го вим ре чи ма „ма-
те ри ја је умет ну та у ва ку у му и пли ва у 
ње му”. Ње ни при мар ни еле мен ти су мо-
на де, ко је за ми шља у Лајб ни цо вом ду ху, а 
сва ка мо на да је огле да ло бес ко нач но сти. 
Они има ју че ти ри од ли ке: не до ди ру ју се 
и про сти су, јер да ни су бес крај но ја ка од-
бој на си ла ра су ла би де ло ве ма те ри је.

Ма те ри ја је хо мо ге на и не про те жна, 
јер про сти еле мен ти не мо гу да има ју 
уоби ча је ну про те жност, већ пре не ку вр-
сту вир ту ел не про те жно сти. Од сло ва 
азбу ке на чи ње не су све ре чи и на пи са не 
све књи ге. Сва раз ли чи тост ко ја се на-
ла зи у књи га ма мо же се све сти, ве ли бо-
шко вић, на ко на чан број цр них тач ки ца. 
Књи ге су ана ло ги ја ве ли ких те ла, а раз-
ли чи те хе миј ске суп стан це од го ва ра ју 
ре чи ма. и на кра ју тач ке ко је са чи ња ва-
ју сло ва од го ва ра ју при мар ним про стим, 
хо мо ге ним еле мен ти ма ма те ри је. 

не про те жна ма те ри ја
Ова ко за ми шље на бо шко ви ће ва те о-

ри ја је иде ал ни ма те ма тич ки ато ми зам са 
са мо две прет по став ке (ме ђу соб но де ло-
ва ње два те ла усло вље но си лом и ра сто-
ја њем). Ту ви ше не ма двој ства су бјек та и 
објек та, пу ног и пра зног про сто ра већ се 
све струк ту ре ја вља ју као мре жа вир ту-
ел них та ча ка. бо шко ви ће ви ар гу мен ти о 
не про те жно сти ма те ри је и ње гов за кон 
си ла су исто вре ме но и ва ља на кри ти ка 
кар те зи ја ни зма и ен ци кло пе ди зма ко ја 
раз от кри ва њи хо ве не до след но сти.

Твр де ћи да је ма те ри ја не про те жна и да 
је ње на кар те зи јан ска објек тив ност са мо 
при вид бо шко вић је стао на су прот вла-
да ју ћој на уч ној па ра диг ми свог вре ме-
на. Он је та ко као на уч ник и те о лог од био 
Де кар то ву ра ци о на ли стич ку ми сте ри ју 
две суп стан ци је оста вља ју ћи про стор за 
на у ку за ко ју се за ла гао Њутн. нај ве ћи 
зна чај бо шко ви ћа мо жда је упра во у то-
ме што је ње го во де ло по след ња од бра на 
истин ског, це ло ви то про чи та ног и схва-
ће ног Њут на. по сле бо шко ви ћа ни ко се 
ни је усу дио на та кав те о риј ски по ду хват.

по сто ја ње та ча ка ко је се не про те жу 
и да нас мо же да из гле да као сме ла за ми-
сао, али с дру ге стра не то је не ка вр ста 
оп штег ме ста у нео пла то ни зму. бо шко-
ви ће во уче ње о не про те жно сти ма те ри-
је, по сто ја њу та ча ка из ван но во ве ков-
ног ду а ли зма, опре ке res co gi tans и res 
ex ten sa, сто га се на сла ња и на пла то-
ни зам и на дух Њу то вог де ла. Оно је у 
бит ном сми слу за пра во ин верз ни пла-
то ни зам, јер се тач ке о ко ји ма го во ри 
бо шко вић мо гу схва ти ти као опис пла-
то но вих иде ја ко је не ма ју ди мен зи је, 
али де лу ју као си ла.

бо шко ви ће вев им пли цит ни пла то ни-
зам до след но до ла зи и до из ра жа ја кроз 
од луч ну од бра ну Ко пер ни ко вог де ла и 
ње го ве об но ве хе ли о цен трич не те о ри-
је на ста ле кроз до ди ре са ита ли јан ским 
нео пла то ни змом. Ко пер ник јед на ко ни је 
од го ва рао те о цен трич ном ге о цен три зму 

ри мо ка то лич ке цр кве, као ни ан тро по-
цен трич ном ге о цен три зму ен ци кло пе-
ди ста. бо шко ви ћу ни је би ло до зво ље но 
да го во ри о Ко пер ни ко вом си сте му као 
о чи ње ни ци, али оглу шу ју ћи се о рим ску 
ин кви зи ци ју он га ипак ту ма чи као ма-
те ма тич ку хи по те зу отво ре но по ми њу-
ћи по тре бу да удо во љи цен зо ри ма и до-
би је im pri ma tur. Ње гов ути цај сма њио 
је от пор ри мо ка то лич ких зва нич ни ка да 
би на кра ју убе дио па пу бе не дик та XIV 
да ски не De Re vo lu ti o ni bus са ин дек са за-
бра ње них књи га. За ла жу ћи се за Ко пер-
ни ка он по ле ми ше и са про све ти те љи-
ма јер Да лам бер у уво ду Ен ци кло пе ди је 
на во де ћи име на оних ко ји су ства ра ли 
мо дер ну на у ку про пу шта да по ме не Ко-
пер ни ка. по сто ји у том су ви ше ве ли ком 
про пу сту  сва ка ко па ра докс да је ва ти кан 
при хва тио Ко пер ни ка, а да про све ти те-
љи ни су же ле ли да га при ме у пан те он 
на уч не ре во лу ци је, али у све му то ме из-
ве сно је да је бит ну уло гу у при хва та њу 
Ко пер ни ка од и грао упра во бо шко вић.

Да би ње гов став био пот пу но ја сан, 
бо шко вић ко ји је ис пра вио ге ни јал ног 
Ој ле ра уоча ва ју ћи на су прот ње му да 
Ме сец не ма ат мос фе ру, твр ди у сво јој 
„Те о ри ји” да ће „са мо нео бра зо ван чо век 
сма тра ти ап сурд ним ако чу је да усред 
ва тре на са мом Сун цу мо гу по сто ја ти 
те ла ко ји ма оно ни ма ло не шко ди, већ 
по све ми ру ју, ра сту и жи ве.”То је очи-
то ја ко слич но Њут но вом уве ре њу да је 
Сун це сре ди ште це ле ва си о не.

Ње го ва по др шка це ло ви том, син те-
тич ком Њут ну, и ње го во ма ње или ви ше 
отво ре но при ста ја ње уз нео пла то ни зам 
и ра зи ла же ње са кар те зи јан ском ду а ли-
стич ком ме та фи зи ком умно го ме је усло-
ви ло, уз све при зна ње ње го вих за слу га, 
да он не бу де део глав ног то ка на уч не ре-
во лу ци је ко ји се и да нас ма хом ви ди кроз 
оп ти ку ен ци кло пе ди ста. Ње го во де ло 
им пли цит но, али ипак до вољ но ја сно по-
ста вља пи та ње це ло ви тог чи та ња Њут на, 
а са мим тим европ ске исто ри је иде ја. То 
је сва ка ко усло ви ло да „Те о ри ја при род-
не фи ло зо фи је” до че ка пре вод на ен гле-
ски и ауто ров ма тер њи сло вен ски је зик 
тек у 20. ве ку и да до да нас не по сто ји 
ње но кри тич ко из да ње или бо шко ви ће-
ва ope ra om nia, ма да је не дав но у ита ли-
ји по че ло њи хо во ди ги та ли зо ва ње.

Кри за у ко јој се на ла зи са вре ме на на у-
ка сва ка ко ће до при не ти да се та не прав-
да ис пра ви. и ако је за ње га основ на че-
сти ца, мо на да, spe cu lum in fi ni ta tis, исто 
та ко се мо же ре ћи да је и ње го во де ло 
сво је вр сно огле да ло бес ко нач но сти ко је 
ће пред мо дер ним чи та о цем тек за бли-
ста ти у пу ном сја ју.     •

ни ко ла Те сла је ве ро ват но чи тао бо шко ви ћа 
као по ку шај по ме ра ња те жи шта са ма те ри је на енер ги ју,

►

Се о ба у ко смос
Чу ве ни астро фи зи чар Сти вен Хо кинг сма тра да је на се ља ва ње 

ко смо са кључ оп стан ка чо ве чан ства. За што? За то што ће љу ди те-
шко из бе ћи ка та стро фу у сле де ћих сто го ди на!

„Ле по је што је чо ве чан ство уна пре ди ло тех нич ке спо соб но сти 
да на ше окру же ње на пра ви удоб ним ме стом за жи вље ње, али на-
ша се бич ност и на сил ност би ће на ша про паст”, ре као је он и до дао 
да је је ди ни на чин за пре жи вља ва ње на ше вр сте да се по ша ље што 
ви ше љу ди у ко смос да от кри ју здра ви је усло ве за жи вот, ко је ће 
се бич ни и на сил ни спо ри је уни шти ти не го на Зе мљи.

Такнуто-ћакнуто

је нА СА. За са да не по сто ји план за де ла ње у 
слу ча ју опа сно сти.

Кон грес САД за ду жио је нА СА да пра ти 
све асте ро и де ко ји мо гу би ти опа сни. по мо-
ћу те ле ско па про це ње но је да у Сун че вом си-
сте му има око 20.000 ко ме та и асте ро и да с 
преч ни ком ве ћим од 140 ме та ра. не бе ска 
те ла од 140 до хи ља ду ме та ра мо гу уни шти ти 
це лу јед ну област; ако би Зе мљу уда ри ла ве-
ћа од тих, ште та би би ла ви ше стру ко ве ћа.

нА СА је об ја ви ла да астро но ми по себ но 
пра те те ло преч ни ка 130 ме та ра, за ко је је 
ве ро ват но ћа је дан пре ма 3.000 да ће 2048. 
по го ди ти на шу пла не ту. ве ли ка опа сност 
пре ти и од дво стру ко ве ћег асте ро и да, Апо-

фис, ко ји би се мо гао на Зе мљу па сти 2036, 
2037. или 2069. го ди не.

ви ШЕ би ТО вА С КУ ХиЊ СКОМ СО-
љУ – на уч ни ци из Син га пу ра сми сли ли су 
из не на ђу ју ћу при ме ну ку хињ ске со ли, за ко ју 
твр де да мо же по ве ћа ти скла ди ште по да та ка 
на чвр стом ди ску. но ви про из вод ни про цес, 
у ко ме се ко ри сти на три јум-хло рид (ку хињ ска 
со), по ве ћа ће ка па ци тет, чак, до шест пу та!

Аген ци ја за тех но ло ги ју и ис тра жи ва ње и 
на ци о нал ни уни вер зи тет Син га пу ра и ин сти-
тут за скла ди ште ње по да та ка су осми сли на-
чин да се на чвр стом ди ску упи ше 3,3 те ра-
би та по да та ка по ква драт ном ин чу. на и ме, 
до да ва ње ку хињ ске со ли у про из вод ни про-
цес сма њи ло је за пи се би то ва на по вр ши ни 
сва ког ди ска, што је омо гу ћи ло по ве ћа ње ка-
па ци те та. Со је по бољ ша ла ре зо лу ци ју зра-
ка елек тро на ко ји се ко ри сти за упи си ва ње 
би то ва.     •
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прОФ. Др ДУШАн КЕЦМАнОвић

Ду шев но здра вље је ве о ма тра же но. 
До бро га је има ти, а ло ше не ма ти или 
има ти ду шев но здра вље ко је је не до-
бро, сла бо, ни ка кво. 

Ка да ста ри ји хо ће да пре по ру че не-
ког мла ди ћа или де вој ку, оби ча ва ју ре-
ћи да је па мет на, сна ђе на, да не под ле-
же ло шим ути ца ји ма, да уме да се но си 
са не да ћа ма, оним ма лим и оним нај-
ве ћим. Ма да го во ре ћи о до брим стра-
на ма од ре ђе не мла де осо бе, ста ри ји 
обич но не ка жу да је ду шев но здра ва, 
по јам до бро ду шев но здра вље мо же да 
по кри је по ме ну те до бре осо би не.

исти на је да се до бро ду шев но здра-
вље мла де осо бе обич но ис ти че он да 
ка да јој не до ста ју дру ге осо би не вред-
не хва ле, али је још ве ћа исти на – ако 
се исти не мо гу по ре ди ти – да сви на ве-
де ни ква ли те ти ко ји пре по ру чу ју не-
ког мла ди ћа или де вој ку не вре де ако 
мла ди не ма ју ду шев ног здра вља или 
им је оно у ло шем ста њу. Ко је сум њи-
чав пре ма овој тврд њи не ка са че ка да 
вре ме по ка же ко ли ко је тач на.

Те шко је за ми сли ти да би не ко у 
сред њим го ди на ма мо гао без до брог 
ду шев ног здра вља да оба вља иоле сло-
жен по сао, по себ но да на пре ду је у по-
слу. исти на, до га ђа се да љу ди сла бог 
ду шев ног здра вља по ста ну ис так ну ти 
струч ња ци у од ре ђе ној обла сти, да за у-
зму ви сок по ло жај у др жав ној ад ми ни-
стра ци ји, у вој сци, у по ли ци ји, у све ту 
ве ли ких ком па ни ја. То се, ме ђу тим, не 
до га ђа че сто или ба рем не она ко че сто 
ка ко то твр де не за до вољ ни ци и злу ра-

ди ко ји од не куд увек сма тра ју да су ду-
шев но здра ви ји од оста лих.

Ко нач но, и ка да оне мо ћа ју љу ди по-
себ но ви со ко це не ду шев но здра вље. 
Се ти те се са мо ка ко че сто ста ри ји по-
на вља ју да се нај ви ше бо је да не из гу бе 
па мет, што ће ре ћи ду шев но здра вље. 
Ста рост са сла бим или ни ка квим ду-
шев ним здра вљем те жа је од мла до сти 
са ду шев ним здра вљем ко је ни је за по-
хва лу, јер ста ри је осо бе не ма ју све оно 
чи ме мла ди мо гу да при кри ју или на-
до ме сте та њу шно ду шев но здра вље.

Оби ча ва се ре ћи да здра во дру штво 
чи не ду шев но здра ви љу ди. За то по-
ли тич ке во ђе не про пу шта ју да ис так-
ну ка ко су по но сни што су мла ди та ко 
здра ви. Ма да је скри ве на по ру ка ова-
кве хва ле да су мла ди ду шев но здра ви 
за то што не кри ти ку ју ре жим, они ко-
ји су на че лу дру штва ис ти ца њем здра-
вља мла дих на ра шта ја же ле да ти до 
зна ња да су мла ди здра ви за то што жи-
ве у до брим при ли ка ма за ко је су за-
слу жни они ко ји ма је на род по кло нио 
по ве ре ње.

има још до ста по ка за те ља ви со ке це-
не ду шев ног здра вља. У до ста зе ма ља све 
су гла сни ји они ко ји тра же да се про ве-
ри ду шев но здра вље оних ко ји се кан ди-
ду ју за ви со ке по ли тич ке функ ци је. Они 
то тра же не за то што сма тра ју да мо ра 
да не што ни је у ре ду са ду шев ним здра-
вљем оно га ко би да бу де ре ци мо пред-
сед ник др жа ве или пре ми јер не го за то 
што ве ру ју да онај ко оба вља та ко од го-
вор не функ ци је мо ра има ти до бро ду-
шев но здра вље.

А по што ду шев но здра вље, ка да је до-
бро, ни је до бро јед ном за сваг да, пре-
по ру чу је се да се кон тро ли ше с вре-
ме на на вре ме. Да се ви ди да се ни је 
ко јим слу ча јем сма њи ло или по ква ри-
ло. на про сто се ис кљу чу је мо гућ ност 
да се по пра ви ло у то ку ман да та. про-
ве ра ста ња ду шев ног здра вља не ке од 
ва жних по ли тич ких лич но сти је, пак, 
не са мо по жељ на не го и оба ве зна ка да 
поч не да до но си од лу ке и про во ди ак-
ци је ко је су су прот не ин те ре су оних ко-
ји су је иза бра ли.

без да се пре те ру је уло га лич но сти у 
исто ри ји, ра зум но је прет по ста ви ти да 
би исто ри ја би ла дру га чи ја да је про ве-
ра ва но ду шев но здра вље ли де ра ве ли-
ких др жа ва, им пе ри ја и цар ста ва, и да 
су, ако се по ка же да је на опа сно ни ској 
ра зи ни – а у јед ном бро ју слу ча је ва се 
мо ра ло по ка за ти упра во та квим – бла-
го вре ме но под у зе те ак ци је да се, ми-
лом или си лом, сме не.

Те шко је, ме ђу тим, ве ро ва ти да би 
ије дан др жав ник, вој ско во ђа, пре ми јер, 
краљ или цар, до зво лио да би ло ко про-
ве ра ва ста ње ње го вог ду шев ног здра-
вља из про стог раз ло га што сам чин 
про ве ра ва ња укљу чу је пре ћут ну сум њу 
у до бро ду шев но здра вље, а ис ход про-
ве ра ва ња укљу чу је мо гућ ност да се по-
ка же да ду шев но здра вље кон крет не 
осо бе ни је, бла го ре че но, нај бо ље.

Ка да се има ова ко ви со ка це на ду-
шев ног здра вља и за по је дин ца и за за-
јед ни цу, из не на ђу је да ма ло ко зна шта 
је, за пра во, ду шев но здра вље. Ако се, 
пак, не ко по тру ди да га де фи ни ше, бр-
зо ће от кри ти да се оно што он под ра-
зу ме ва под ду шев ним здра вљем до ста 
раз ли ку је од оно га на шта, ка да упо-
тре би овај по јам, ми сли ре ци мо ње го-
ва кћер ка, су сед или ле кар.

Ду шев но здра вље спа да у оне пој мо-
ве ко ји озна ча ва ју по ја ве од из у зет ног 
зна ча ја за све љу де, ко је је те шко са же-
ти у де фи ни ци ју с ко јом би сви би ли 
за до вољ ни. Сла же мо се око то га да ду-
шев ног здра вља ни ка да не ма до ста, али 
се не сла же мо че га то тач но ни ка да не-
ма до ста. Та ко је би ло од вај ка да.

и не са мо у по гле ду ду шев ног здра-
вља.     •

прОФ. Др прЕДрАГ риСТић

Ча сов ник је по по тре би сво га вре-
ме на имао са мо јед ну не по крет ну ка-
заљ ку, док су се ди ско ви број ча ни ка 

са ћи рил ским бро је ви ма окре та ли. 
пр ви диск по ка зи вао је зе маљ ске ча-
со ве, оста ли су по ка зи ва ли по ло жа је 
пла не та.

До та да је буд ни зво нар пом но по сма-
тра ју ћи сун це и сун ча ник озна ча вао 
удар цем че ки ћа у зво но са мо днев не ча-
со ве, и то је мо гао да чи ни са мо ка да је 
би ло сун ца. но ћу би вре ме уто ну ло у 
мрак без кра ја и по чет ка.

Од јед ном, до ла ском Ср би на Ла за-
ра, до го ди ло се не ви ђе но чу до. ни је се 
ви ше на сту пу по ја вљи вао жив чо век, 
већ ме ха ни зам у об ли ку чо ве ка, ко ји је 
удар цем че ки ћа озна ча вао ча со ве, не 
са мо днев не већ и ноћ не, ка ко је за пи-
са но.

Добро (га) је имати, 
лоше (га) је немати

Сетите се само како често старији понављају да се највише боје да не изгубе памет, 
што ће рећи душевно здравље. изненађује да мало ко зна шта је то

Те шко је, ме ђу тим, 
ве ро ва ти да би ије дан 
др жав ник, вој ско во ђа, 
пре ми јер, краљ или цар, 
до зво лио да би ло ко 
про ве ра ва ста ње 
ње го вог ду шев ног 
здра вља
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Ко је 
из ра дио 
ча сов ник 
на дво ру 
де спо та 
Сте фа на, 
„чи ја су се 
зво на чу ла 
на дан 
хо да?”

ни ко нов ски ле то пис и дру ги крат-
ки за пи си све до че, пак, да је уз гред 
Ла за рев број ча ник био мо дел хе ли о-
цен трич ног си сте ма. Ла зар, ме ђу тим, 
си гур но ни је био вук са мот њак, ко ји је 
све то сам из ми слио. Ње гов под виг у 
Мо скви је са мо био но шен ва лом ви ше-
ве ков не – у са бо ру зна ња –  је лин ско-
ро меј ске тра ди ци је и по све ће не за нат-
ске ве шти не ко ја се упор но пре но си ла 
још од обе ли ска древ ног Ми си ра, па 
пре ко Алек сан дри је и ње них клеп си-
дри и Му се о на, у ко ме је Ари старх још 
у 4. ве ку пре Хри ста упо ре ђе њем сен-
ки обе ли ска и бу на ра про ра чу нао ве ли-
чи ну окру гле Зе мље и ве ли чи ну Сун ца 
око ко јег се Зе мља окре ће, за тим атин-
ске „Ку ле ве тро ва”, па два де сет че тво-
ра вра та клеп си дре на Све тој Со фи ји у 
Ца ри гра ду чи ји је ме ха ни зам „буч но 
тан др као”, све до прет по ста вље не при-
зрен ске ча сов ни чар ске шко ле ода кле је 
по те као.

прет по ста вље на срп ска ча сов ни чар-
ска шко ла, сва ка ко, ни је бе сло ве сно 
умно жа ва ла зуп ча ни ке чи ме би се сва 
по све ће на тај на за на та сво ди ла на сле-
по ко пи ра ње. Тре ба узе ти и об зир то да 
је у при зре ну бо ра вио слав ни по ли хи-
стор Те о дор Ме то хит ко ји је ту пи сао и 
под у ча вао Ев кли до ве ак си о ме, пре но се-
ћи на у ку ца ри град ских уни вер си те та, па 
је чвр ста прет по став ка да је и сам Ла зар 
био уче ни по ли хи стор, јер је очи глед но 
но сио у се би оно пра во слав но, ва се љен-
ско што је до ве ло до мо де ла хе ли о цен-
трич ног си сте ма.

Оста је још и пи та ње: Ко је из ра дио ча-
сов ник на дво ру де спо та Сте фа на, „чи ја 
су се зво на чу ла на дан хо да?”.

О Ла за ру ча сов ни ча ру мо же мо да по-
ста ви мо још мно штво сло бод них те за, 
али пр вен стве ни циљ ове крат ке бе ле-
шке је сте да се вас кр сне и ожи ви сво је-
вре ме но за пи са на ле ген да и да јој се по-
ста ви ду хов но и умет нич ко отвр ђе ње за 
успе шан по че так фун да мен тал ног на уч-
ног ис тра жи ва ња ко је ће нај зад, на дај мо 
се, пре у зе ти ин сти ту ци је ка ко у ру си ји 
та ко и у Ср би ји.

на по ме ни мо да су са мо ле ген де веч не, 
као и ова ов де пре до че на, за пи са на у ру-
ском ле то пи су из 16. ве ка, а да су на уч не 
исти не под ло жне про ме на ма.

„У ле то 6912. (1404) ве ли ки кнез (ва-
си лиј пр ви) на у ми ча сник (ча сов ник) и 
по ста ви га на сво ме дво ру код цр кве Св. 
бла го ве сти. Овај се пак ча сник на зи ва 
ча со мер, и сва ки (пу ни) час уда ра че ки-
ћем о зво но, од ме ра ва ју ћи и од бро ја ва-
ју ћи ча со ве днев не и ноћ не; не уда ра ше 
чо век не го (оно) чо ве ку на лик, са мо-
зво но и са мо по крет но, чуд но ва то ле по 
не ка ко, ство ре но чо ве чи јом оштро ум-
но шћу, пре ма што ви то и пре му дро. Мај-
стор и умет ник ово га бе ја ше не ки мо нах, 
ко ји је до шао са Све те Го ре, ро дом Ср-
бин, по име ну Ла зар, а це на овом бе ја ше 
ви ше од 150 ру ба ља.”     •
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„очу ва но” као та кво, све до се тве. То би 
га ран то ва ло две же тве у то ку го ди не, мо-
гућ ност се тве у хлад ним пре де ли ма на 
се ве ру, че му се, у све оп штој оску ди ци, 
па и гла ди – по ве ро ва ло на реч.

по ста рао се за то и сам Тро фим Де ни-
со вич и та ко се, под вла шћу бољ ше ви-
ка, већ 1935. го ди не на шло ви ше од 2,1 
ми ли јар де хек та ра ора ни ца за се ја них 
на „нов” на чин. Док су упит ни ци сла-
ти кол хо зи ма би ли та кви да су мо гли да 
за бе ле же са мо успех из ван сва ког оче-
ки ва ња, јер су сви из ве шта ји по чи ња ли 
ре чи ма: „Ми ли о ни ко лек тив них га здин-
ста ва (кол хо за) по твр ђу ју да...” – што ће 
ре дов но би ти не дру го до при мат у сва-
ком по гле ду со вјет ске над бур жо а ском 
еко но ми јом.

Тре ба ре ћи и да се та су мор на сли ка 
ва ља но „укла па” у Ста љи но во још су-
мор ни је до ба ко лек ти ви за ци је и ин ду-
стри ја ли за ци је, с осу дом нЕп-а (но-
ви еко ном ски план), Ле њи на и бор бе 

про тив ку ла ка. „Ку ла ка шпе ку ла на та”, 
као не што имућ ни јих се ља ка, за ко је ће 
1929. го ди не на ћи он (Ста љин) да их тре-
ба „уни шти ти као кла су”. Да ће већ до 
сре ди не 1930. (за по ла го ди не, да кле!) 58 
од сто до ма ћин ста ва пре ћи у кол хо зе, а 
320 000 ку лач ких га здин ста ва би ти ра зо-
ре но, или са ми љу ди прог на ни у Си бир.

Стаљин: браво, Лисенка!
по ка за те љи из „до ба ин ду стри ја ли-

за ци је” су оди ста по ра зни по аграр. Та-
ко је 1933. го ди не број раз ли чи тих ви-
до ва сто ке био све ден на 40,60 по сто од 
оног из 1929, као што је, ре ци мо, и при-
нос по хек та ру 1932. био 6 квин та ла у 
од но су на 8 из 1913. го ди не, да би он да 
1932,1933 до шли глад, епи де ми је, де-
пор то ва ња, ка да је и умр ло, про це њу је 
се, пет-шест ми ли о на се ља ка...

Крив ци су и тра же ни и на ла же ни – 
не са мо са да – а би ли су то, по пра ви лу, 
пре ру ше ни „кла сни не при ја те љи” ме ђу 
ин те ли ген ци јом, офи ци ри ма, ма га ци-
о не ри ма... а по себ но „троц ки сти”, или, 
пак, ово га пу та „кла сич ни ге не ти ча ри”,  
„ан ти ми чу ри ни сти”. Да би се, на дру гој 
стра ни, „рас кра ви ли” ари ви сти, пол тро-
ни, кле вет ни ци... по пут оно га што ће, на 
Кон гре су у Ле њин гра ду, ре ћи сам Ли-
сен ко: „ре ци те ми, дру го ви, на фрон ту 
ја ро ви за ци је, зар се не ра ди увек о кла-
сној бор би?” Он да ка да, то ком из ла га ња, 
раз га ље ни Ста љин ни је мо гао да одо ли: 
„бра во, та ва риш, Ли сен ка, бра во!”, би ле 
су ње го ве ре чи. А то је до вољ но, зар не?

Ти бра да ти ака де ми ци, уни вер зи те тли-
је, та бур жо а ска на у ка ко ју до но се они, 
мо ра ће сва ка ко да по ло жи оруж је пред 
њим, са мо о бра зо ва ним, прак ти ча рем, 
про ле те ром – уз то и кла сно све сним.

и та ко је убр зо оп ту жен ни ко лај ива-
но вич ва ви лов, ди рек тор ин сти ту та за 

би о ло ги ју у Мо скви, ко ји је сту ди је за-
вр шио у Кем бри џу и ко ме је још Ле њин 
по ве рио ва жан за да так у об но ви по љо-
при вре де. Да укр шта њем, у ду ху на у-
ке ге не ти ке, ва ри је те та ко је је, упра во, 
са ку пио (а тај је број из но сио ви ше од 
150.000 вр ста), од Аби си ни је до Мек си-
ка и Аме ри ке, до ђе до оних нај по вољ-
ни јих, а ко ји би би ли уз га ја ни на со вјет-
ском тлу. Украт ко: ва ви лов је ухап шен 
1940. да би по сле 1.700 са ти ис пи ти ва ња 
и пе то ми нут ног су ђе ња умро, за пу штен, 
у за тво ру 1943. пре то га га је бри тан ско 
кра љев ско дру штво из Лон до на про гла-
си ло за свог чла на, а да то ни је до знао.

Та ко се, у го ди на ма пре ра та, про би-
ја ла до све тла да на „марк си стич ка би о-
ло ги ја” у СССр-у, да би се, по сле екс пли-
цит не из ја ве Жда но ва 1947. го ди не, да 
„објек тив ност ни је вр ли на бољ ше ви ка”, 
об ли ко вао је дан раз у ђен во ка бу лар о не-

по мир љи во сти две иде о ло шки дис па рат-
не сфе ре: со вјет ске и бур жо а ске. и та ко 
ће се, у ду ху марк си стич ке те о ри је о „ба-
зи ко ја од ре ђу је над град њу”, на ћи на јед-
ној стра ни зе мље ре ал ног со ци ја ли зма: 
марк си стич ке, на пред не и па три от ске, а 
на дру гој ка пи та ли стич ке зе мље: иде а-
ли стич ке, ре ак ци о нар не и ме та фи зич ке.

или, по ре чи ма јед ног за блу де лог при-
ста ли це Ми чу ри на: „вајс ман–Мен дел–
Мор га но ва стру ја у би о ло ги ји је ан ти на-
ци о нал на, псе у до на уч на и зло коб на. Она 
обес хра бру је де ло ва ње и пре да је чо ве-
ка ре зиг на ци ји због то бо жње не у мо љи-
вих за ко на при ро де... Њи хо ва ге не ти ка је 
про из вод бур жо а ског дру штва, а то дру-
штво на ги ње те о ри ја ма о не про мен љи во-
сти... Сто га је и ова ла жна на у ка, по што је 
па ла у ру ке Хи тле ра, по ста ла са вр ше но 
ору ђе мон стру о зне ра си стич ке те о ри је”.

вуку вук није зец
ни од ка кве по мо ћи не ће би ти ни Ме-

ђу на род на кон фе рен ци ја о ми ру и сло-
бод ном про то ку от кри ћа и про на ла за ка, 
25. ав гу ста 1948. го ди не у вроц ла ву, ко-
ја је оку пи ла го то во пет сто ти на ин те-
лек ту а ла ца, ко му ни ста и не ко му ни ста. 
при су ство ва ли су јој и вер кор, пол Ели-
јар, пи ка со, ире на Жо лио-Ки ри, а тон 
је на њој био та кав да је, ре ци мо, Фа де-
јев, на че лу со вјет ске де ле га ци је, по што 
се за ло жио за „но вог чо ве ка”, но си о ца 
со ци ја ли стич ког ре а ли зма, без окле ва-
ња на звао Жан пол Сар тра – у од су ству 
– „ша ка лом с пе ром у ру ци”, „хи је ном за 
пи са ћом ма ши ном”.

Тро фим Де ни со вич Ли сен ко је та ко 
мо гао да и на да ље не гу је но ве „ре во лу-
ци о нар не ме то де”, по пут оне: са ђе ње у 
ви ду гне зда. Да зр на, на и ме, тре ба са-
ди ти 30,40 њих на јед ном ме сту, у ви ду 
„гне зда”, а не „ли ниј ски”, јед но по јед но 
и на ра сто ја њу, као што се од у век чи ни-
ло и сву да. То што би ве ћи на кли ца, по 
пра ви лу, про па ла услед не до стат ка вла-
ге и дру го, знак је за овог не и ма ра со ци-
ја ли стич ког тру да да се оне „пле ме ни-
то жр тву ју” не би ли оп ста ле оне ко је ће 
нај бо ље да пред ста ве вр сту. А све то да 
се не би у об ја шње њу на зре ла при ме са 
дар ви нов ске бор бе за оп ста нак уну тар 
вр сте, јер је Ли сен ко уве ра вао да „ву ко-
ви је ду зе че ве, а не ву ко ве”.

би ће то раз лог да не успе ни ве ли ки 
план про ме не при ро де из 1950. го ди-
не, да на овај на чин (у ви ду гне зда) бу ду 
за са ђе ни огром ни шум ски по ја се ви по 
сте па ма, да та ко шти те усе ве од ве тро-
ва и су ше.

има мо и то да је,, 11. ок то бра 1955. го-
ди не 297, ин те лек ту а ла ца – не са мо би-
о ло га – упу ти ло пре зи ди ју му ЦК КпСС 
„пи смо три сто ти не”, у ко ме су на ве де ни 
сви по губ ни учин ци „ли сен ков шти не”, 
по уку пан раз вој дру штва, али и с об зи-
ром на де це ниј ско за о ста ја ње со вјет ске 
ге не ти ке као на у ке.     •

прОФ. Др МиЛАн Д. ТАСић

„Како говорити о науци, а да се не помене 
име највећег научника нашегдоба – великог 
Стаљина”
 виктор Жоарес, 1948.

и кад се на ђе „че сти ца ко ја свим 
оста лим да је ма су”, или по ка же да је 
„про стор за и ста за кри вљен”, не ће то, 
по све му, „тро ну ти” не ку на ци ју до тле 
да оцр та са ме ако па лип тич ке обри се на 
ње ном тки ву. Тро фим Де ни со вич Ли-
сен ко (1898–1976) је – из пре сло же-
них окол но сти сво га до ба – по чео да ве-
ру је да ста но ви ште, сре ди на а не ге ни, 
од но си пре ва гу у ства ра њу и пре но ше-
њу на след них осо би на код жи вих би-
ћа – да „вр ба, да кле, мо же да ро ди гро-
жђе”: пше ни ца да по ста не раж, а од пса 
(бу де ли жи вео у шу ми) – ли си ца. Зе-
мљо рад ник, тех ни чар и „прак ти чар”, 
он ко ји с 13 го ди на учи да чи та и пи ше, 
да три пу та би ва ака де мик – што про го-
ва ра и о оном нај да љем Марк со вом из-
бо ру про ле те ра, као истин ских осло бо-
ди о ца људ ског ро да.

Та ко су и ге ни, хро мо зо ми, ну кле о-
ти ди Гре го ра Мен де ла и То ма са Мор га-
на, на јед ној стра ни на шли на чи на да се 
„про ду же” до оба ве зе ру ског се ља ка да 
слу ша о Марк су и Ен гел су, а на дру гој, 
не би ли га ча роб не ре чи: „ди ја лек ти ка”, 
„је дин ство и бор ба су прот но сти”... уве-
ри ле да, се ју ћи, ре ци мо, вла жно зр не вље 
у про ле ће, или кром пир у ле то (не као 
ве ко ви ма до тле!) – чи ни да три јум фу је, 

упра во, „про ле тер ска” над „бур жо а ском” 
еко но ми јом, на пред но дру штво над де-
ка дент ним.

Тај се иде о ло шки дик тум по том ла-
ко пре нео кроз зе мље „ре ал ног” со ци-
ја ли зма (од пољ ске до ви јет на ма) да 
оста ви тра га и у на шој зе мљи („Ми чу-
рин, чу до твор ни во ћар”), или за ве де у 
сво је кон тро вер зе ис так ну те ко му ни сте 
на За па ду: Лу ја Ара го на, Жа ка Мо ноа 
(Фран цу ска), Хал деј на (Ен гле ска), Ми-
ле ра (САД). и као што су не кад ро ма но-
ви би ли „бо ле ћи ви” пре ма рас пу ћи ну на 
дво ру, око ко јег су се спли та ле ин три-
ге и ши рио лош глас о ди на сти ји, нај пре 
Ста љин, а по том Хру шчов, на шли су да 
Ли сен ко ва „ин тер вен ци ја” у на у ци би о-
ло ги је до нај ви ше ме ре при ста је оној до-
ми шље ној про јек ци ји „но вог чо ве ка”, у 
дру штву без кла са, че му су ус трај но за 
вла да ви не те жи ли и са ми.

но, ка ко све то по чи ње?

бу ђе ње раног зр не вља
Чар лса Дар ви на (1809–1882) су она 

обим на по сма тра ња ге о ло шких фор ма-
ци ја и фо сил них оста та ка, нај ра зли чи-
ти јих вр ста би ља ка и жи во ти ња по остр-
ви ма па ци фи ка и дру где, при ве ла до 
уве ре ња да и жи ва и не жи ва при ро да ис-
тра ја ва у (истим) су ро вим окол но сти ма 
пре жи вља ва ња, те да оп ста ју са мо вр сте 
ко је се из бо ре с њи ма. Чи не оне то на на-
чин „при ла го ђа ва ња” усло ви ма сре ди не, 
што је дин ке ко је им при па да ју из ла же 
– ма ка ко не знат ним – про ме на ма у гра-
ђи, да ове то ком вре ме на или на пре ду ју 
у свом раз во ју, или не ста ну.

Су ви ше спор, та кав је раз вој на зван 
„ево лу ци јом”, јер би се са ме про ме не 
пре но си ле из по ко ље ња у по ко ље ње, а 
Дар ви но ве ре чи за то су би ле: „при ро-
да вр ши се лек ци ју”. вр сте, да кле, из но ва 
по ста ју дру га чи је и но ве, ка да се про ме-
не до вољ но на го ми ла ју – и та ко је чо век 
по стао од мај му на, па ни је он од у век био 
чо век, као ни мај мун од у век мај мун.

по том је Чех Гре гор Мен дел (1822–
1884) – ина че, ав гу стин ски фра тар, чи ји 
је рад от кри вен тек 1900. го ди не – по ка-

зао да има пар ти ку ла (фак то ра) у ће ли-
ја ма ко је се укр шта њем не ста па ју ни ти 
сла бе, већ „ко пи ра ју” да та ко у це ло сти 
пре не су не ко обе леж је (осо би ну), или се 
пак „при та је” да јед на ко у це ло сти та кво 
обе леж је из о ста не. За ко ни то, ти ће се 
при та је ни (ре це сив ни) фак то ри по но во 
да ја ве у сле де ћој ге не ра ци ји, сад би ва-
ју ћи до ми нант ни итд., па ако је, ре ци мо, 
укр шта њем окру глог (глат ког) и на бо-
ра ног гра шка, по пра ви лу, до би ван пр ви 
вид, већ у сле де ћој ге не ра ци ји је тај од-
нос био 3:1, у ко рист пр ве вр сте.

Да би, нај зад, Аме ри ка нац То мас Мор-
ган (1866–1945) „ве зао” на след не осо би-
не за ге не, на шав ши да су они по ре ђа ни 
по хро мо зо ми ма на је дан „ста лан” и ра-
ни је за дат на чин, док се хро мо зо ми де ле 
и укр шта ју при раз мно жа ва њу, тим пу-
тем пре но се ћи осо би не на по том ке.

Та ко је ге не ти ка сту пи ла на пут свог 
раз во ја као на у ка, да би 1901. го ди не Хо-
лан ђа нин Де Фриз на шао и то да ге ни, 
ипак, под ле жу – на су ми це – про ме ни 
струк ту ре, што је на звао „му та ци ја ма”, а 
по твр див ши ре ал ност то га, аме рич ки ге-
не ти чар Х. Ми лер, го ди не 1946, до би ја 
но бе ло ву на гра ду итд.

Тро фим Де ни со вич Ли сен ко ће, са мо 
две го ди не ка сни је, у це ло сти да пре не-
брег не и ге не и хро мо зо ме, сме ло по на-
вља ју ћи ста ру ла мар ки стич ку те зу да се 
на сле ђе ду гу је „учин ци ма спо ља шњих 
чи ни ла ца ко је ор га ни зам усва ја то ком 
ни за по ко ље ња”. А „раз гр не” ли се и не-
знат но та те за, до но си она са му пот по ру 
(ег закт не) на у ке би о ло ги је јед ној дру-
штве ној на у ци, иде о ло ги ји, а то је да: 
дру штво ис ти че при мат над сво јим чла-
но ви ма, истин ски по сто ји др жа ва, а не 
ње ни гра ђа ни.

Сад као тех ни чар, имао је Ли сен ко 
успе ха у Азер беј џа ну, с пре тва ра њем 
пре ри ја у ора ни це и дру го, али је не про-
ла зну сла ву за до био он с „ја ро ви за ци-
јом” у Укра ји ни, се ју ћи зим ске усе ве у 
про ле ће. по сту пак по знат, до ду ше, у ли-
те ра ту ри (Џ. Х. Кли парт 1857), а са сто ји 
се у то ме да се вла жно зр не вље под врг не 
тем пе ра ту ри око ну ле и та ко „по бу ди” 
на кли ја ње, али због хлад но ће би ва оно 
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СОЦиЈАЛиСТиЧКи
нОви врЛи ЧОвЕК

Земљорадник, техничар и „практичар”, он који с 13 година учи да чита и пише, 
Трофим Денисович Лисенко, почео је да верује да становиште, средина а не гени, 

односи превагу у стварању и преношењу наследних особина код живих бића 
– да „врба, дакле, може да роди грожђе”: пшеница да постане раж, 

а од пса (буде ли живео у шуми) – лисица

Лисенко пшеница да буде раж
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Је се ње опа да ње ли шћа от кри ва нам 
та јан стве ни, го то во уни вер зал ни обра-
зац ра ста, ко ји је пр ви уочио Ле о нар-
до да вин чи пре пет сто го ди на: јед но-
став на а за па њу ју ћа ве за, увек ва же ћа 
из ме ђу ве ли чи не ста бла и ве ли чи не 
ње го вих гра на. но ви чла нак по но во 
је по кре нуо рас пра ву о то ме за што др-
ве ће ра сте на овај на чин, а у ње му се 
твр ди да је то, мо жда, сто га да би се за-
шти ти ло од оште ће ња ко ја им их мо же 
на не ти ве тар.

„Ле о нар до во пра ви ло је фа сци нант-
но”, ка же Кејт Ма ка лок с Оре гон ског 
др жав ног уни вер зи те та, спе ци ја лист-
ки ња за фи зи о ло ги ју би ља ка. „До-
не дав но, љу ди га, за пра во, ни су ни 
под вр гли про ве ри.”

Слав ни Ле о нар до да вин чи је у 
сво јој бе ле жни ци за пи сао да су „све 
гра не др ве та у сва кој фа зи ње го ве 
ви си не здру же не по де бљи ни јед на-
ке ста блу”. Дру гим ре чи ма, ка да би 
се гра не др ве та ис пра ви ле на ви ше и 
сти сну ле јед на уз дру гу, др во би из-
гле да ло по пут ве ли ког ста бла исте 
де бљи не од о здо на ви ше.

Да би про у чио ва жи ли ово пра-
ви ло, фи зи чар Кри стоф Елој с Уни-
вер зи те та у про ван си (Фран цу ска), 
на ра чу на ру је на цр тао др ве ће сло-
же них обра за ца гра на ња. „на цр тао 
сам нај лак шу струк ту ру др ве та ко ја мо-
же из др жа ти на ле те ве тра, за др жа ва ју ћи, 
при том, ја чи ну ста бла”, об ја шња ва Кри-
стоф  Елој.

От пор но на ве тру
Др ве ће је фрак тал не при ро де, што 

зна чи да се обра сци ко је пра ве ве ли ке 
струк ту ре, као што су глав не гра не, по-
на вља ју код ма лих струк ту ра (ма лих 
гра на). Он је за по чео с фрак тал ним ко-
сту ром др ве та, код ко је га се ма ле ко пи-
је глав них гра на из но ва до да ју да би се 
на пра ви ло вир ту ел но др во. Сва ка се но-
ва гра на угле да на сво ју гра ну „мај ку”, 
опо на ша ју ћи та ко фрак тал ну при ро ду 
пра вог др ве ћа. У овој фа зи, мо де ло ва-
но др ве ће по слу жи ло је са мо као оквир 

за ка сни је од ре ђи ва ње нај е фект ни је де-
бљи не гра на.

Чим је ко стур за вр шен, Кри стоф Елој 
га је ста вио на про бу у вир ту ел ни ту нел 
с ве тром. по што је при ме нио раз ли чи те 
сна ге ве тра по треб не да би се гра не сло-
ми ле, од ре дио је преч ни ке за сва ку гра-
ну ко ји огра ни ча ва ју из гле де да се пре-
ло ме. бу ду ћи да је од го ва ра ла за сва ки 
део од нај ма ње гран чи це до ста бла, из-
гле да да је си му ла ци ја про из во ди ла Ле-
о нар до во пра ви ло.

Кри стоф Елој је от крио да про пор ци-
је у ње го вом мо де лу оста ју стал не без об-
зи ра на бр зи ну ве тра или ви си ну гра на, 
као што и пра ви ло пред ви ђа. 

по је ди ни на уч ни ци, ме ђу тим, ми сле 
да Ле о нар до во пра ви ло под ра зу ме ва ви-
ше но што то по ка зу је ово ис тра жи ва ње.

Об ја шње ња пра ви ла, уоп ште но узев, 
мо гу се свр ста ти у две ка те го ри је: хи дро-
ло шка и струк тур на. Хи дро ло шке на во де 
да др ве ће има свој ка рак те ри стич ни об-
лик јер слу жи за ефи ка сан тран спорт биљ-
ног со ка, док се струк тур на усред сре ђу-
ју на спо соб ност др ве ћа да из др жи стрес. 
Сво јим но вим ис тра жи ва њем, фран цу ски 
на уч ник је под у про струк тур ну те о ри ју.

„не сум њам да је струк ту ра др ве та ис-
ход ком би на ци је хи дра у ли ке и струк тур-
них огра ни че ња”, ре као је за Џил бо рер, 
ин же њер за жи вот ну сре ди ну на Др жав-
ном уни вер зи те ту Оха ја у Ко лам бу су. 
„ипак, ми слим да не тре ба ола ко од ба-
ци ти хи дро ло шки ар гу мент.”

без об зи ра на раз лог за што ва жи Ле-
о нар до во пра ви ло, са ку пље ни по да ци у 
овој обла сти по ка зу ју да др ве ће мно гих 
раз ли чи тих вр ста по шту је ово на че ло. 
иако до са да шњи до ка зи по др жа ва ју пет 
сто ти на го ди на ста ро пра ви ло, мо же би-
ти вр ло за мор но по твр ди ти Да вин чи је-
ву оп сер ва ци ју.

Узор умет ни ку
„Екс пе ри мен тал ни до ка зи су вр ло ра-

штр ка ни”, ис ти че Кри стоф Елој. „Ако 
по гле да те ве ли ко др ве ће, оно има на хи-
ља де гра на и по треб но је мно го сту де на-
та да би се то пре ме ри ло.”

Ма да је ма ло екс пе ри мен тал них 
до ка за ко ји би по др жа ли за па жа-
ње Ле о нар да да вин чи ја, ње го во се 
пра ви ло на ши ро ко ко ри сти у ра-
чу нар ској гра фи ци и ма те ма тич кој 
умет но сти.

ро берт Фат ха у ер, фи зи чар и ин-
же њер ко ји је кроз обу ку по стао 
ма те ма тич ки умет ник, већ го ди на-
ма про у ча ва свет фрак тал ног др ве-
ћа. Ко ри сти про цес сли чан оно ме 
из ис тра жи ва ња Кри сто фа Ело ја за 
ства ра ње сво јих де ла. Узи ма, на и-
ме, фо то гра фи ју јед ног је ди ног ме-
ста раз два ја ња ста бла и гра не као 
гра ђе вин ски блок за сво је це ло де-
ло. За тим из но ва до да је ума ње не 

вер зи је ори ги нал ног гра ђе вин ског бло-
ка на на црт др ве та. иако Ле о нар до во 
пра ви ло не уно си у свој рад ди рект но, 
пра ви ло се пре ко фо то гра фи ја пра вог 
др ве ћа ис по ља ва у ње го вом ра ду.

„ни сам све сно ко ри стио Ле о нар до во 
пра ви ло за сво ју умет ност”, на гла ша ва 
ро берт Фат ха у ер. „Али ка да сам по чео 
да по ре дим по вр шин ске обла сти на гра-
на њи ма, от крио сам екс пе ри мен тал ну 
по твр ду да Ле о нар до во пра ви ло функ-
ци о ни ше при лич но до бро.”

на уч ни ци се на да ју да ће да ља из у ча-
ва ња от кри ти ви ше о оште ће њи ма про-
у зро ко ва ним ве тром, струк ту ри шу ма и 
ево лу ци ји др ве ћа.

„Уз бу дљи во је што ова област по чи-
ње да до би ја све ве ћу па жњу”, за кљу чу је 
Кејт Ма ка лок. Сте фан ву ка шин

ДА винЧиЈЕвО
вирТУЕЛнО ДрвО

Славни уметник, научник и градитељ још пре 500 година открио је запањујућу везу 
између величине стабла и величине његових грана. Да ли се иза правила 

о расту дрвећа крије само ветар или још нешто

Ко ли ко год сте вич ни ку вар ским ве-
шти на ма, увек вас не ко мо же из не на-
ди ти ри бом зго то вље ном на нов на чин. 
Али на ве ли ко пре при ча ва на до сет ка 
„ни кад не ре ци ни кад” по не кад из не ве-
ри, баш као у слу ча ју ко ји опи су је мо.

ни ко то ни је про бао с ри бом из ки се-
лог мо ра! Хо ће ли због то га ри бар ни це у 
ско рој бу дућ но сти звр ја ти пра зне?

Кли мат ске про ме не – за ко је јед ни 
нај ви ше окри вљу ју чо ве ка, а дру ги са му 
при ро ду – чи не свет ска мо ра и оке а не 
ки се ли јим. Због че га? Због на го ми ла ва-
ња угљен-ди ок си да у во ди.

Два нај но ви ја про у ча ва ња, оба пред-
ста вље на у из да њу це ње ног ча со пи са 
„неј чер” по све ће ном ме ња њу кли ме, 
обе ло да ни ла су да би по ве ћа не ко ли чи-
не угљен-ди ко си да у во ди мо гле те ле сно 
да оште те, чак и да усмр те, ри бљу млађ! 
ру ка ви ца иза зо ва ба че на је у ли це за-
ступ ни ци ма гле ди шта да су жи во ти ње са 
спо ља шњим ске ле том или љу ском, са чи-
ње ним од кал ци јум кар бо на та, по ште ђе-
не штет ног де ло ва ња.

по све му су де ћи, то је по гре шно ве ро-
ва ње.

Оке а ни се, на и ме, по на ша ју као сун-
ђе ри: упи ја ју угљен-ди ок сид из ва зду ха. 
Ка да се по ме ну ти гас по ме ша с во дом, 
на ста је угље на ки се ли на ко ја во ду чи ни 
ки се ли јом. Ме ра де ло ва ња јо на во до ни-
ка (H+) у рас тво ру, ко јом се од ре ђу је да 

ли је он ки се ли или ба зни, на зи ва се „пе-
ха вред ност” (pH, po ten tia hydro ge nii). За 
ки се ле рас тво ре је ма ња од 7, за ба зне 
је ве ћа од 7 (иде до 14), а за не у трал не је 
на са мој сре до кра ћи.

Опа да њем по ме ну те вред но сти по сте-
пе но иш че за ва ју ми не ра ли кал цит и ара-
го нит, од су штин ске ва жно сти за обра зо-
ва ње ске ле та и љу ски у мор ској сре ди ни. 
Ко ра ли, ал ге, љу ска ри и ме ку шци има ју 
те шко ће да уоб ли че свој ске лет и љу ску 
(омо тач) или по сто је ћи поч ну по сте пе но 
да се раз гра ђу ју.

У Зе мљи ном ва зду шном омо та чу да-
нас из нос угљен-ди ок си да пре ма шу је 
380 де ли ћа на ми ли он (p.p.m.), уз прет-
по став ку да ће до кра ја сто ле ћа на ра сти 
на 800. Уко ли ко се ис пу шта ње не огра-
ни чи. Оке а ни ће на ста ви ти, ка ко се оче-
ку је, да га уси са ва ју, због че га ће са 0,4 
је ди ни це (pH вред ност) по ра сти на 7,7 на 
ис те ку 2100. го ди не!

Сто га су мно ги на уч ни ци упо зо ри ли 
да би ки се ље ње мо ра и оке на на на шој 
пла не ти мо гло угро зи ти ри бе из два раз-
ло га: пр ви, јер не ма ју спо ља шњи (за-
штит ни) ске лет, а дру ги, за то што ни су у 
ста њу да под не су знат на пре ко ра че ња 
у из но су угљен-ди ок си да на ко ја се ни су 
при ла го ди ла.

пре гршт ис тра жи ва ња по ка за ло је да 
је по раст угљен-ди ко си да већ на ру шио 
чу ло ми ри са лар ви на ран џа сте кловн 
ри бе и слу ха бе ло мор ских гр ге ча (сво је-

вр сно уну тра шње ухо). на уч ни ци са Уни-
вер зи те та Сто ни брук (САД) не дав но су 
ис пи та ли ка ко угљен-ди ок сид де лу је на 
ри бље за мет ке (Me ni dia berylli na), на ђе-
не у ру кав ци ма дуж се вер но а ме рич ке 
оба ле, по ве ћа ва ју ћи из нос са око са да-
шњих 400 де ли ћа на ми ли он, на оче ки-
ва них 600 сре ди ном сто ле ћа и на око 
1.000 на са мом ис те ку 21. ве ка. Шта су 
от кри ли?

Сто па пре жи вља ва ња опа ла је за ви ше 
од по ла с го ми ла њем угљен-ди ок си да, а 
ка да је ко ли чи на га са до сти гла из нос ко-
ји ће до сег ну ти кра јем сто ле ћа – сма њи-
ла се за, чак, 74 од сто!

У дру гом про у ча ва њу у Лајб ни цо вом 
ин сти ту ту за мор ске на у ке (не мач ка) два 
ипо ме се ца је пра ћен учи нак га са на лар-
ве атлант ског ба ка ла ра (Ga dus mor hua). 
Од га ја ли су их у три раз ли чи те сре ди не: 
под ути ца јем са да шњих ко ли чи на (ве ћи 
од 380), на 1.800 (про це на до сти за ња 
2220. го ди не) и на 4.200 де ли ћа на ми-
ли он.

С по ра стом ко ли чи не угљен-ди ок си да 
у во ди, лар ве су се сла би је на пре до ва ле, 
а по ја ви ла су се озбиљ на оште ће ња на 
је три, гу ште ра чи, бу бре гу, очи ма и сто ма-
ку већ по сле ме сец да на. То ли ка те шка 
да су знат но ума њи ла из гле де за пре жи-
вља ва ње.

ис по ста вља се да су ри бе нај у гро же-
ни је у ја ја шци ма и на кон што се из ле гу.
 Ми хај ло Тер зин ски

риба 
из киселог 
мора

Светски океани 
су све киселији 

због нагомилавања 
испуштеног 

угњен-диоксида. 
нарочито је угрожена 

рибља млађ
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„Сам сун гов” смарт фон/та блет на-
зван Га лак си но ут (Ga laxy No te), ни-
је пр ви па ме тан уре ђај с екра ном ди-
ја го на ле од око пет ин ча. на по чет ку 
по ма ме за та бле ти ма, „Дел” је 
пред ста вио Стре ак – те ле фон 
с ве ли ким екра ном ко ји је 
про бао да исто вре ме но бу де 
и кон ку рен ци ја „Епло вом” 
ај по ду. иако је то био ин те-
ре сан тан уре ђај, за пра во ни је 
био ни шта ви ше од уве ћа ног 
смарт фо на. За то кон ку рен ци-
ја ни је жу ри ла да пред ста ви 
мо дел слич них ди мен зи ја. 
А он да нас је ове го ди не из не на-
дио „Сам сунг”...

Да је Га лак си но ут ве ћи и од нај-
ве ћег смарт фо на, ја сно је на пр ви 
по глед. на ло кал ној про мо ци ји ста-
јао је тик уз Га лак си нек сус (Ga laxy 
Ne xus) и до ми ни рао је! У ру ци, та-
ко ђе, по ка зу је да је ве ћи од оно га на 
шта смо на ви кли. на и ме, осо бе с ве-
ћим ша ка ма ће мо ћи да део функ ци-
ја по кре ну др жа њем јед ном ру ком, 
али ни оне не ће ус пе ти да сва ки по сао 
оба ве без по мо ћи дру ге ру ке. А зна мо 
да и нај ве ћи оби чан смарт фон не зах-
те ва др жа ње с две ру ке, чак ни за фо то-
гра фи са ње на бр зи ну.

но, иако има ве лик екран, он ни је 
гло ма зан уре ђај. из у зет но је та нак и ла-
га ни ји не го што се оче ку је. До не кле под-
се ћа на уве ћа ни Га лак си Ес II (Ga laxy S 

II). Су прот но оче ки ва њу, успе шно ста је 
у џеп фар ме ри ца.

Сна жан хар двер
Екран ди ја го на ле 5,3 ин ча им пре-

си о ни ра и ди мен зи ја ма и ква ли те том. 
при ка зу је са вр ше ну сли ку, за шта год 
да га ко ри сти те. У пи та њу је Су пер амо-
лед па нел ко ји се од ли ку је фан та стич-
ном ре про дук ци јом бо ја, па фо то гра-
фи је ко је гле да те на нoуту на ве ћи ни 
дру гих екра на не ће из гле да ти та ко ле-
по. ре зо лу ци ја екра на је 800 пу та 1280 
пик се ла, што зна чи да на ње га ста је 
пу но са др жа ја, те да је ре про дук ци ја 
ви део-ма те ри ја ла из у зет на. но, исто-
вре ме но зна чи да не ке апли ка ци је, 
фик си ра не за од ре ђе ну (ма њу) ре зо лу-
ци ју, не ће за у зе ти цео екран.

За по кре та ње апли ка ци ја ко ри сти 
се дво је згар ни Кор текс-А9 (Cor tex-
A9) про це сор на 1,4 GHz, а ње му по-
ма же гра фич ки чип Ма ли-400МP (Ma-
li-400MP). Уз то, но ут има 1 GB рад не 
ме мо ри је, што је на по лу ко рак до спе-
ци фи ка ци ја ба зич них нет бук и лап топ 
уре ђа ја. Ова ко сна жан хар двер обез бе-
ђу је нео ме та но по кре та ње ве ћи не до-
ступ них апли ка ци ја, а то ком ко ри-
шће ња по вре ме но ко че ње до жи ве ли 
са мо при по кре та њу нај зах тев ни јих 
ига ра. но, то ни је оме та ло игра ње, 
јер се де ша ва ло са мо то ком учи та ва-
ња са др жа ја.

За чу ва ње по да та ка на рас по ла га њу 
је 16 GB про сто ра, што је мо гу ће про-
ши ри ти ми кро СД (mic roSD) кар ти-
ца ма (за још 32 GB). А то ли ки про-
стор не ће оста ти не ис ко ри шћен ако 
поч не те да ко ри сти те угра ђе ну ка-
ме ру од 8 ме га пик се ла. Осим што 
пра ви до бре фо то гра фи је, мо же да 
сни ма ви део у пу ној xa-де ре зо лу-
ци ји (1080p) са 24 сли чи це у се-
кун ди. но ут има и се кун дар ну 
ка ме ру, за ви део-по зи ве, од два 
ме га пик се ла.

не кад је би ло оба ве зно да џеп-
ни ра чу нар до ла зи са пла стич-
ном олов чи цом (стај лу сом) 

ГОрАн СТАнКОвић

ни ко не зна шта нас че ка у умре-
же ној бу дућ но сти, али нам и не тре-
ба ви ше знач на иро ни ја Делф ског про-
ро чи шта за пу то ва ња па ра лел ним 
ди ги тал ним све то ви ма. С јед не стра не, 
„Зве зда не ста зе” по ста ју ствар ност, с 
дру ге, ствар ност по ста је ли те рар на по-
за ди на рад ње култ них ро ма на ви ли ја-
ма Гиб со на.

раз вој ни ти мо ви Со ни ја, Мај кро соф-
та, па и Шар па, ових ме се ци су при ка-
за ли за чет ке Хо ло де ка, сим па тич не и 

ко ри сне на пра ве из „Зве зда них ста за”, 
ко ја се по ја ви ла у пи лот епи зо ди „Сле-
де ће ге не ра ци је”, и пред ста вља ла си-
му ли ра ну ре ал ност од но сно за тво ре ни 
про стор у ко ме се она ре кон стру и ше. 
Хо ло дек „Зве зда них ста за” био је ин-
си ри сан ис тра жи ва њи ма про на ла за ча 
ди ги тал ног про јек то ра и „хо ло гра фе-
ра” Џи на Дол го фа, ко ји је раз вио те-
о ри ју о хо ло гра фу као вер ном од ра зу 
истин ске струк ту ре ка ко уни вер зу ма 
та ко и људ ског ума. Је дан дру ги Џин, 
мно го по зна ти ји као тво рац „Зве зда-
них ста за”, пре зи ме ном ро ден бе ри, 
пре у зео је иде ју Хо ло де ка као си му ли-
ра не ре ал но сти, али и као „со бе” ко ја 
слу жи за за ба ву и обу ку.

Орвелијански екран
Да нас је то мал те не ре ал ност, на го-

ве ште на у треј ле ри ма на Ју тју бу (по-
тра жи те као Most In sa ne Im mer si ve 
Mo vie Ex pe ri en ce), из ве де на ком би-
но ва њем ste a di cam опре ме и по ступ-
ка сни ма ња, EyeToy ди ги тал них ка ме-
ра, Play Station Move контролера, 3D 
projection mappingа и motion trackingа, 

при чему је резултат смештање 
посматрача (сада већ и учесника) у 
тродимензионалну пројекцију у којој 
он може да контролише виртуелну 
средину.

Овакво преокретање виртуелне 
реалности, смештањем њеног 
корисника у виртуелни универзум, 
уместо његовог довођења до очију и 
мозга путем кациге или наочара, најпре 
ће, наравно, наћи своју примену у 
видео игрицама. О другим начинима 
коришћења можемо тек спекулисати, 
сањати, пророковати. најпреча је 
забава.

Као у познатом филму „Коње убијају, 
зар не?”, Сиднија полака из 1969. 
године, на делу је прича о забави 
као јединој реалности, произвођењу 
доминантног облика културе 
дигиталног доба, риалитију који постаје 
„већи од стварности”. Цео дигитални 
свет свој развој дугује том контролном 
механизму масовног друштва.

Али на срећу, стварност је немогуће 
свести на орвелијански екран, ма 
колико се технологија нудила за тај 
уносан посао. Занимљив сајт, тек један 

Дигиталне коње убијају,
ЗАр нЕ?

на делу је прича о забави као јединој реалности, произвођењу доминантног облика 
културе дигиталног доба, риалитију који постаје „већи од стварности”

од бројних, на адреси www.quietbab-
ylon.com истражује несвакидашње 
аспекте нових дигиталних територија 
које омеђују архитектура, роботика и 
друштвени активизам.

Стерилни умови
Аутор сајта, Канађанин Тим Мали, 

у својим мултидисциплинарним 
постовима пише о процесима само 
на изглед дивергентним: архитектури 
која околину прилагођава човеку, 
роботици која се мења да би се 
прилагодила околини, и друштвеним 
околностима који те технолошке 
тенденције стављају у исту раван 
очовечења, борбе за слободу и 
будућност. Кроз његове текстове 
промичу астронаути, киборзи, 
визионарска архитектура и 
футуристички пројекти, учесници 
Окупације волстрита, новинари 
и пирати, дигитални дисиденти, 
читава једна галерија ликова, 
гаџета и термина као поникла из 
Гибсонових романа, преображена и 
модификована темељном ауторовом 
забринутошћу над питањима 
човекових слобода и начина живота у 
данашњим техно-искушењима.

нова онтологија стварности је ту на 
делу, темељно протресена дигиталном 
револуцијом.

Једна тенденција жели довући 
ликове с екрана, који год они били 
– глумци, спортисти, политичари, 
банкари, медијске звезде белосветске 

– у наш свет, по начелу: данас 3D на 
стакло екрана, сутра – Холодек, у 
строго контролисаним просторима 
белих соба и стерилних умова; 
она друга жели наш лик, увелико 
дигитализован, и већ закорачио 
на пут асимилације роботике у 
својеврстан амалгам људскости и 
технологије, прозван киборгом, 
да упути у жариште друштвених 
промена, да пружи оруђа и идеје у 
борби за хуману будућност.

Али, није све тако кристално јасно и 
недвосмислено, као што ни питијини 
одговори то нису били. Једино што 
себи не смемо допустити јесте улога 
трагичних ликова из полаковог 
ремек-дела.     •

Стварност је немогуће 
свести на орвелијански 
екран, ма колико се 
технологија нудила 
за тај уносан посао

ЏЕпнА
бележница

Да ли је „Самсунгов” Галакси ноут (Galaxy Note), 
визија комбинације смартфона и таблета, интересантна 

само новинарима или би и други могли пронаћи предности 
новог концепта. Сам за себе, то је фантастичан уређај 

који на моменте делује превелико

►
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ко ја олак-
ша ва унос 
по да та ка. Да-
нас је то из у зе так, 
а Га лак си но ут спа да 
у ту ка те го ри ју. Стај лус 
је скри вен са зад ње стра не, 
по ред ба те ри је, ла ко се из вла-
чи и по ка зу је пра ву сна гу овог 
уре ђа ја.

Ње го ва основ на на ме на је да, уз по-
себ ну збир ку апли ка ци ја до да тих на 
основ ни ан дро ид 2.3.5, омо гу ћи хва та-
ње бе ле шки и цр та ње. Апли ка ци ја за те 
на ме не омо гу ћа ва да се би ра тип олов-
ке ко ја се ко ри сти, ши ри на ње ног вр ха, 
бо ја... као да са со бом но си те ди ги тал ну 
пер ни цу. Текст се ла ко уно си: по сто ји 
од ре ђе на за др шка, али је до вољ но не-
ко ли ко ми ну та упо тре бе да се на вик не-
те на то и да по том без про бле ма пи ше-

те. У по чет ку ће 
то из гле да ти као 
кад осно вац са пет 
ре чи по пу ни це лу стра-
ну у све сци, али ка сни је ће 
вам би ти јед но став ни је да ко ри сти те 
но ут уме сто блок чи ћа. А и не тро ши се 
па пир!

До дат ни софт вер
Олов чи ца има и та стер ко ји омо гу ћа-

ва и да за да је те ко ман де ко је не под ра-
зу ме ва ју упо тре бу ди ги тал ног ма сти-
ла. Та ко је мо гу ће оти ћи ко рак уна зад у 
апли ка ци ји ко ју ко ри сти те, или на пра-
ви ти сни мак екра на ко ји ће се ауто мат-
ски отво ри ти у про гра му за хва та ње бе-
ле шки и омо гу ћи ти да не што озна чи те 
на тој сли ци. Та стер на стај лу су је не-
што ма њи не го што нам је од го ва ра ло, 
па ни смо увек мо гли да га на ђе мо на-
пи па ва њем.

Уз ан дро ид 2.3.5 као осно ву, Га лак-
си но ут, по пут дру гих „Сам сун го вих” 
ан дро и да, ко ри сти Тo uchW с не ко ли-
ко сво јих апли ка ци ја. по ред про гра-
ма ко ји омо гу ћа ва ју упо тре бу олов чи-
це, ту су и Со у шел хаб (So cial Hub), за 
при ступ дру штве ним мре жа ма, Мју з-
ик хаб (Mu sic Hub), за при ступ му зи ци, 
ри дерс хаб (Re a ders Hub), за елек трон-
ске књи ге и Гејмс хаб (Ga mes Hub), за 
игре. по ред то га, „Сам сунг” је из ме нио 
и под ра зу ме ва не апли ка ци је за те ле фо-
ни ра ње, раз ме ну по ру ка, адре сар, ка-
ме ру... и та ко те ле фон учи нио упо тре-
бљи ви јим.

на кра ју је те шко оте ти се ути ску да 
је Га лак си но ут за пра во проб ни ба лон 
ко ји тре ба да по ка же по сто ји ли уоп ште 
до во љан тр жи шни про стор за уре ђај 
тих ди мен зи ја. ни ти је ком пак тан по-
пут смарт фо на, ни ти је про стран по пут 
та бле та, а има по је ди не пред но сти оба 
кон цеп та.

Сам за се бе, но ут је фан та сти чан уре ђај 
ко ји на мо мен те де лу је пре ве ли ко.     •
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на јед ној до ма ћој стра ни ци на „Феј-
сбу ку” пи ше: „Оно што ви ди те ов де 
је сте мо јих ру ку де ло: ши јем, пле тем, 
хе клам и по не што од све га про да јем.” 
Ово је тра ди ци о на лан кон цепт тр-
го ви не, од ка да је све та и ве ка. А од 
2008. го ди не кон цепт је за хва тио и 
иТ ин ду стри ју. До тле су би ли по зна ти 
је ди но „Ај-би-Емов” и „Мај кро соф-
том” кон цепт, ко ји би мо гли да се 
опи шу ре чи ма „пла ти, па кла ти”.

Мо жда ми сли те да је ај под био ра-
ди кал на ино ва ци ја. Али ни је! Тех но-
ло шки тре ну так спо зна је се до го дио 
ка да је отво ре на про дав ни ца му зи ке 
– iTu nes. Стив Џобс је сво јим ко ри сни-
ци ма, на пред ста вља њу iTu nes-a, 28. 
апри ла 2003. го ди не, дао по ну ду – са-
мо 99 цен ти за јед ну пе сму. Три пе сме 
за ка фу у „Стар бак су”.

иако је 2001. го ди не пре стао са ра-
дом, „нап стер” је по ка зао да је ин-
тер нет као ство рен за ди стри бу ци ју 
му зи ке. Ње гов на след ник „Ка за” је да-
нас жив и здрав. Ло ша је стра на што је 
реч о кра ђи. по ја вом iTu nes-a „Епл” је 
учи нио оно што ни јед на дру га ком па-
ни ја ни је: ра ди кал но је уна пре дио ко-
ри снич ко ис ку ство!

по зна то је да да нас има мо „ду ћа не” 
са апли ка ци ја ма. То је пр во бит но би-
ло ме сто где се ку по ва ла му зи ка, али је 
кон цепт по ла ко пре ра стао у тр го ви ну 
апли ка ци ја ма. Тај кон цепт се и да нас 
уоб ли ча ва (Google books је ме сто где 
се на ла зе све свет ске ске ни ра не књи-
ге). Та ко ђе по сто је и „кор по ра циј ски 
ду ћа ни” (по пу ла ран тер мин пре у зет 
из ен гле ског је зи ка – AppSto re) и тај 
кон цепт по ста је све зре ли ји и све ви-
ше се уоб ли чу је упра вља ње и ди стри-
бу ци ја тих апли ка ци ја. Сма тра се да 
ће до 2014. би ти ви ше од 70 ми ли јар-
ди мо бил них апли ка ци ја пре у зе тих са 
ова квих ду ћа на, сва ке го ди не.

пре свих про мо ви сао их је, ко би дру-
ги – „Епл”. За ви сно од ти па апли ка ци је, 
оне мо гу да бу ду бес плат не или да има-
ју це ну: 30 од сто иде ди рект но „Еплу” 
ко ји то одр жа ва (си стем), оста ло про-
из во ђа чу апли ка ци је (ов де, углав ном, 
не ма по сред ни ка, па про из во ђа чи са ми 
по ста вља ју апли ка ци је).

пр ви је отво рен 10. ју ла 2008. го ди-
не, до да ва њем но вих функ ци ја „Епло-
вој” апли ка ци ји iTu nes. по чет ком ју на 
2011. би ло је до ступ но пре ко 425.000 
апли ка ци ја. Ја ну а ра 2011. за бе ле же но 
је 9,9 ми ли јар ди пре у зи ма ња. про сеч-
на вред ност про да је јед не апли ка ци-
је је око 8.700 до ла ра, али тај по да так 
ниг де јав но ни је об ја вљен. Ма ја 2011. 
тре ћи на апли ка ци ја би ла је прак тич но 
бес плат на.

Це не сле де пра ви ло: до лар ма ње је-
дан цент (0,99, 1,99…).

Лепи ли су 
„Еплови” дућани

►

програми за свакодневну 
употребу веома су тражени 

на интернету, а продаја 
разноразних апликација 

вртоглаво расте. прошло је 
време „плати, па клати”, 
што је лепа прилика за 
програмере из Србије. 

А где да их нађемо
прОФ. Др пЕТАр КОЧОвић

по јам App је по стао звуч но име у 
мно гим свет ским је зи ци ма, а Дру штво 
аме рич ког ди ја лек та га је про гла си ло 
за реч 2010. го ди не.

Ка да је 10. ју ла 2008. Стив Џобс об-
ја вио пр ви „кор по ра циј ски ду ћан” 
(AppSto re), та мо се већ на ла зи ло 500 
апли ка ци ја, од ко јих је че твр ти на би ла 
бес плат на. Апли ка ци је по кри ва ју игре, 
за ба ву и обра зо ва ње. пр вог ви кен да је 
би ло 10 ми ли о на учи та ва ња, а 16. ја ну а-
ра 2009. веб-сајт је об ја вио да је пре сни-
мље но 500 ми ли о на апли ка ци ја, и тај 
број се вр то гла во пе ње из да на у дан.

„Еплов” ду ћан (AppSto re) да нас има 
око 27 по сто бес плат них апли ка ци ја, 
док „ан дро ид”, дру ги сли чан кон цепт 
у вла сни штво ком па ни је „Гугл”, ну-
ди око 57 од сто. пр ви је у 2010. го ди-
ни за бе ле жио ве ли ки при ход од 1,782 
ми ли јар де до ла ра, за раз ли ку од оста-
лих. Свет ско тр жи ште апли ка ци о них 
ду ћа на је око 2,155 ми ли јар ди до ла ра. 
(Blac kbe rry 165, No kia Ov sto re 105, 
Google Android 102 ми ли о на УСД).

„Ан дро ид мар кет” је он лајн софт-
вер ски ду ћан ко ји је осми слио „Гугл” 
за ан дро ид опе ра тив ни си стем. Ње гов 
геј твеј апли ка ци о ни про грам на зи ва 
се „мар кет”, ко ји је пре ин ста ли ран на 
мно гим ан дро ид уре ђа ји ма. „Гугл” је 
об ја вио по че так ра да 28. ав гу ста 2008, 
а ко ри сни ци ма га је учи нио до ступ ним 
22. ок то бра исте го ди не. Да на 17. ар та 
2009. би ло је до ступ но око 2.300 апли-
ка ци ја за ан дро ид, а де цем бра 2011. тај 
број из но сио је 600.000. Збир пре у зи-
ма ња пре ма шио је 10 ми ли јар ди. Ан-
дро ид има 67 про це на та бес плат них 
апли ка ци ја до ступ них сво јој по пу ла-
ци ји и ни је отво ре ног ко да (open so ur-
ce). Апли ка ци је ко је се на пла ћу ју до-
но се они ма ко ји их сми шља ју 70 по сто 
па ра, а 30 од сто иде у раз не фон до ве. 
„Гугл” не узи ма ни цен та.

„Кор по ра циј ски ду ћан” је на стао 
као по тро шач ки кон цепт, али све ви-
ше по при ма ком па ниј ске од ли ке, па 
до ба вља чи као што су „ну ко ма”, „Он-
ди го” и „парт нер пе ди ја” ства ра ју све 
ви ше про из во да за ком па ни је. Али 
још ни су до вољ но оја ча ли, и да ље 
пред ста вља ју са мо по моћ ни а не глав-
ни из вор снаб де ва ња.

Ту је, да кле, при ли ка за про гра ме ре 
из Ср би је. Сек тор у ко ме у до ба кри зе 
и ова ко не ма не за по сле них (до бро сте 
про чи та ли – од но си се на Ср би ју), има 
из гле да да раз во јем ова квих апли ка ци-
ја омо гу ћи се би ле пу бу дућ ност. Це не 
за апли ка ци је ко ји ма мо гу да се на да ју 
је су, на рав но свет ске, а и ова ко јеф тин 
наш жи вот у Ср би ји мо же да бу де пут 
до знат них за ра да. Ма ло ли је у ери ма-
сов не бес по сли це? Је ди но оску де ва мо 
у про гра ме ри ма. Те жак за нат, ма ло ко 
хо ће да га изучи.     •
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У ти ши ни но ћи ослу шку је те от ку ца је 
ср ца „цр не ру пе”. на слов не ке но ве пе-
сме за ти хо пе ву ше ње? не.

Да ли је у ду би ни ко смо са ти хо? ни је 
баш. То је огром но про стран ство пре-
тр па но сва ко ја ком бу ком. и што је буч-
ни је, те же је ухва ти ти сиг на ле из не че-
га ма лог; на при мер, из нај ма ње до са да 
зна не „цр не ру пе”.

За хва љу ју ћи све мир ској осма трач-
ни ци ко ја пре тра жу је у оп се гу икс-зра-
ка (RX TE), ме ђу на род ни тим астро но-
ма на и шао је на тра же не от ку ца је. и то 

у двој цу (би нар ни си стем) под струч-
ним име ном IGR J17091-3624, ко ји чи не 
обич на зве зда и „цр на ру па” не што ве ће 
ма се од три на ша Сун ца.

У те о риј ском сми слу, то је на до њој 
гра ни ци да та кво те ло уоп ште на ста не.

У том двој цу, да кле, вре ли гас ко ји 
ис ти че из зве зде уси са ва ма ле на „цр-
на ру па”. То плот но тре ње га со ва у пр-
сте ну око ње, чи ја вре ли на до сти же ми-
ли о не Цел зи ју со вих сте пе ни, осло ба ђа 
икс-зра ке. по вре ме не про ме не у си ли-
ни ука зу ју да се то де ша ва у са мом га со-
ви том ди ску, а нај бр же су, пре ма прет-

по став ка ма на уч ни ка, на „хо ри зон ту 
до га ђа ја”, сво је вр сној „гра ни ци без по-
врат ка” иза ко је се ни шта (или го то во 
ни шта) не вра ћа на траг у окол но про-
стран ство.

по ја ва је опа же на на кон екс пло зи је 
2003. го ди не, у прав цу са зве жђа Шкор-
пи ја, на ра сто ја њу од 16.000 до ви ше од 
65.000 све тло сних го ди на од нас.

Астро но ми су уста но ви ли да „цр на ру-
па” от ку ца ва сва ких пет се кун ди, што 
ука зу је да је ве о ма ма ла. Упо ре ди мо ли 
то са зе маљ ским ство ре њи ма, миш је ср-
це ку ца бр же од сло нов ског.     •

ОТКУЦАЈи Ц
рнЕ рУпЕ


