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Песма реч 
одржала

Говор је као оркестарска 
музика. Шта то Мики 

ротвајлер хоће 
да каже или пита? 

Лепенци 
трче

почасни 
круг

Књига „Лепенски 
вир – реконструкција”, 

после готово четири 
деценије, недавно се у 

поновљеном издању 
појавила у књижарама

Ахилова 
пета 

вируса 
грипа

Ма која пошаст да нас 
задеси, увек се на крају 

приписује вирусима. 
Само од грипа сваке 

године у свету умре око 
250.000 људи
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СрБијА нА зАМору
имајући у виду физички и психосоцијални стрес као „окидач” или, чак, 
један од узрока, може се претпоставити да је он код нас узео маха
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нАјБржА
звЕздА
врели плави џин у суседној 
галаксији велики Магеланов 

облак обрће се око себе 
сто пута брже од Сунца

Сун це се при лич но бр зо окре ће око 
вла сти те осе, али то ни је нај бр же обр
та ње не ке зве зде око се бе: астро но ми су 
не дав но опа зи ли јед ну ко ја га над ма шу
је сто ти ну пу та. вре ли пла ви џин, ка ко 
је раз вр ста на у по ро ди ци не бе ских кре
сни ца, окре ће се бр зи ном од ми ли он и 
609.000 ки ло ме та ра на сат!

у ави о ну ко ји би то ли ки бр зо ле тео за 
ми нут би сте об ле те ли зе мљу та мо где је 
нај де бља, око еква то ра.

Са свим је бли зу тач ке ка да ће се рас
па сти у на ко ма де рас тр за на си ла ма раз
вла че ња (цен три фу гал не), уко ли ко се 
бе со муч но вр ће ње убр за.

Ма сив на, све тла и мла да зве зда, струч
но на зва на VFTS 102, на ла зи се у су сед
ној па ту ља стој га лак си ји, ве ли ком Ма ге
ла но вом обла ку, око 160.000 све тло сних 
го ди на од зе мље. (Све тло сна го ди на је 
ра сто ја ње ко је све тлост, пу ту ју ћи бр зи
ном од око 300.000 ки ло ме та ра у се кун
ди, пре ва ли за го ди ну да на, а то је от при
ли ке 9.600 ми ли јар ди ки ло ме та ра).

у ко смич ким раз ме ра ма ни је пре ви
ше уда ље на. Астро но ми прет по ста вља
ју да је има ла на сил ну про шлост и да је 
из ба че на из двој ца у ко јем се обр та ла с 
још јед ном (би нар на зве зда), за то што јој 
је по се стри ма екс пло ди ра ла. уоче на је 
кроз ве о ма ве ли ки те ле скоп (VLT), ко
ји чи не осам по је ди нач них с преч ни ком 
огле да ла 8,2 ме тра, сме штен на пла ни

ни у пу сти њи Ата ка ма (чи ле). зве зда је 
око 25 пу та круп ни ја, а сто хи ља да пу та 
све тли ја од Сун ца и кре ће се ко смо сом 
знат но бр же од сво јих су сет ки.

и јед на и дру га од ли ка по бу ди ле су 
сум њу. Прет по ста вља се да је ис по чет ка 
при па да ла би нар ној зве зди (две се обр
ћу је дан око дру ге) и да је, ка да су се јед
на дру гој при бли жи ле на ма ње ра сто ја ње, 
гас ко ји је ис пу шта ла круп ни ја пра ти ља 
по чео је да убр за ва. Као да ду ва те све ја
че у чи гру ко ја се окре ће. упра во то об
ја шња ва за што је по ве ћа ла бр зи ну обр

та ња. на кон де се так ми ли о на зде па ста 
се рас пр сну ла у ви ду су пер но ве, на шта 
ука зу ју оста ци у бли зи ни, из ба цив ши 
сит ни ју што да ље. и она је на ста ви ла 
да се бр же обр ће од оста лих зве зда у ко
смич кој око ли ни.

Ка да је ма сив ни ја пра ти ља екс пло ди
ра ла, са би ла се у ма лу за пре ми ну (преч
ни ка не ко ли ко ки ло ме та ра) по став ши 
пул сар (пул си ра ју ће зве зда но те ло) ко
ји се и да нас опа жа, иако астро но ми још 
ни су пот пу но убе ђе ни да се све баш та ко 
од и гра ло. Гра ди мир цвет ко вић
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СТАнКо СТојиЉКовић

и бра ла је и тре сла Ср би ја ми ну лих сед ми ца. Тех но ло шке 
но во та ри је с ко ји ма је већ за ко ра чи ла у 21. век.

Сед мо за ре дом над ме та ње окон ча ло се бра њем, тре ше
њем и још по ко јом по ка зном ве жбом пред те ле ви зиј ским 
ка ме ра ма. оце њи ва чи су па жљи во слу ша ли и пре да но гле
да ли (од ше сто ро, че тво ро уни вер зи тет ских про фе со ра).

Бод ви ше, бод ма ње – и у 2011. по бе ди ла је ауто мат ска 
бе ра чи ца. ва ља на вре ме обра ти но ви срп ски бренд, ма ли
ну, а бес по сле них ру ку ни за лек.

у Ср би ји се уоби ча ји ло би ти бес по слен, ма кар не за по
слен. Ма ло ко же ли у бе ра че и тре са че. не ма ни оска ра 
да ви ча да за пе ва „ој, Ср би јо, ме ђу ма ли на ма!” А у уши ма 
нам још од осмо љет ке од зва ња ју шљи ве.

Сла вље нич ко рас по ло же ње ума ло да по ква ре без и ме
ни струч ња ци (екс перт ски тим, ре ко ше во ди те љи), ко ји су 
у пр ви ред ис ту ри ли под мла ђе ног „Ло ли ног” ро бо та. Спо
ља исти као не кад, али с нај са вре ме ни јим ра чу нар ским мо
згом. Ка да су но во про чи та не гла со ве по мно жи ли с два, 
опет је у са мом вр ху оста ла бе ра чи ца. убе дљи во, не ма шта!

Пен зи о ни са ни „ло ла”, без ко сих очи ју, стр пљи во и па
жљи во об ли ку је по је ди не ма те ри ја ле. у на у че ној смо тре но
сти, чак, над ма шу је љу де. По хи та ли би сте да га по и сто ве те 
с не гда шњом ја пан ском са бра ћом, а ни је не по ште но ус твр
ди ти обрат но. за што? још пре не ко ли ко де це ни ја на бр до
ви том Бал ка ну су пра ви ли ро бо те ви со ко це ње не у све ту.

А где се за ту рио „сме де ре вац” с чи пом?
ни је још при ја вљен за нај у глед ни ју тех но ло шку смо тру 

у нас, тек га спре ма ју за ме ђу на род но огле да ње. да је ко јим 
слу ча јем до нет и под ло жен, у Тв сту ди ју би би ло то пло као 
не ка да у мал те не сва кој ку ћи. ва тра пуц ке та, че љад уна о ко
ло по се да ла, по не ко за спа ло на сло ње но на ру ко хват.

но ви са мо спо ља ли чи на пре те чу. из ну тра је то ви со ко
тех но ло шко чу до.

да под се ти мо: у Ко шут ња ку је те де цем бар ске ве че ри по
чео да пра ми ња снег.     •

Бери и треси, Србијо! 
А где је „смедеревац”?
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от ку ца ји 
„сма ка све та”
Ка заљ ка „сма ка све та”, ко ја на сим бо ли
чан на чин при ка зу је ко ли ко смо уда ље
ни од кра ја, не дав но је по ме ре на за ми нут 
бли же по но ћи. од бор атом ских на уч ни ка 
као глав ни раз лог на во ди лош на пре дак ве
зан уз ну кле ар на и кли мат ска пи та ња. Сат 
ко ји је укљу чен 1947. са шест на ви јен је на 

пет ми ну та до по но ћи. По след њи 
пут је то ура ђе но пре две го ди не. 
нај ви ше за бри ну то сти иза зи
ва не у спех број них др жа ва да 
кон тро ли шу ши ре ње ну кле ар
ног оруж ја.

Као ве ли ки про блем ис ти
чу се кли мат ске про ме не, 
јер је свет, у том по гле ду, 
бли зу тач ке с ко је ви ше не
ће би ти по врат ка.

Међу јавом (сном)
жен скому шке 
раз ли чи то сти
ис па шће, на по слет ку, да су му шкар ци па

ли с Мар са, а же не с ве не ре.
Ка ко?
нај но ви је про у ча ва ње, ко је је спро вео 

Мар ко дел Ђу ди че са уни вер зи те та То ри
но, ука зу је да се два по ла уве ли ко раз ли
ку ју. упо ре ђи ва њем цр та лич но сти об у хва

ће но је ви ше од 10.000 љу ди, от при ли ке 
по ла јед них и по ла дру гих. Тест лич но сти 
укљу чу је 15 ска ла, као што су то пли на, 
осе ћај ност, са вр шен ство и дру ге. Ка да се 
упо ре де му шки и жен ски про сеч ни опи си 
(про фил), раз ли ке по ста ју оче вид не, чак и 
ако су ма ње ако се сва ка од ли ка по сма тра 
одво је но.

из то га про ис ти че са мо је дан за кљу чак: 
да су прет ход на про у ча ва ња то пре ви де ла, 
об ја вље но је у „Спи си ма на у ка о жи во ту”.

нАј вЕ ћи зА ГА Ђи вА чи – Сва ко днев но 
смо све до ци ис пу шта ња ве ли ке ко ли чи не 
штет них га со ва у зе мљи ну ат мос фе ру, а по
сле ди ца то га је све оп ште ото пље ње. Број ни 
гра до ви у све ту ис пу шта ју ве ли ке ко ли чи не 
угљенди ок си да, а де сет нај ве ћих за га ђи ва ча 
су: њу јорк са 196 ми ли о на ме трич ких то на, 
То кио са 174, Си ју дад Мек си ко са 55. до дај
мо да је по бро ју ста нов ни ка њу јорк тек на 
че твр том ме сту с 18,65 ми ли о на, на пр вом је 
То кио с 35,53 ми ли о на, а на дру гом Си ју дад 
Мек си ко с 19,24 ми ли о на жи те ља. на че
твр том ме сту по ис пу шта њу угљенди ок си да 
на ла зи се Бу е нос Ај рес, а сле де Сао Па у ло, 
Мум бај, дел хи, џа кар та, Кал ку та и да ка.

По СЛЕ СМр Ти Сун цА – Ма гли на Ђу ле 
(Dumb bell), при ка за на на сним ку, пред ста
вља облак пре о стао од кр хо ти на екс пло ди
ра не зве зде. Астро фи зи ча ри прет по ста вља ју 
да ова кви при зо ри, у ства ри, вер но при ка зу ју 
ка ко ће из гле да ти ка да се рас пр сне Сун це и 
уни шти све пла не те и са те ли те ко ји је об ле ћу. 

По ме ну та ма гли на на ста ла је на кон рас па
да зве зде ко ја је на ли ко ва ла на шој ма тич ној, 
а од зе мље је уда ље на око 1.360 све тло сних 
го ди на. Са свим слу чај но 1764. го ди не от
крио ју је астро ном чарлс Ме си је.

Сун це би на кон што умре кроз пет ми ли
јар ди го ди на тре ба ло да ство ри слич ну ма
гли ну. Мно ге чи ње ни це у ве зи с на стан ком 
Ђу ле та оста ју не по зна те.

ХА Ки рА њЕ Мо зГА – у ис тра жи вач ким ла
бо ра то ри ја ма нА СА бли жи се тре ну так ка
да ће мо мо ћи да про гра ми ра мо свој жи вот. 

Син те тич ка би о ло ги ја, на и ме, убр за ним ко
ра ци ма на пре ду је. Би о лог Ен дру Хе сел, са 
уни вер зи те та Син гу лар ност, го ди на ма је 
укљу чен у та кав по ду хват. на кон не ко ли ко 
го ди на ра да, он твр ди да жи ве ће ли је ни су 

ни шта дру го не го „жи ви ра чу на ри”, у ко ји ма 
днК слу жи као про грам ски је зик.

По ме ну то от кри ће ко ри сти ће чо ве чан ству 
у број не оправ да не свр хе, али увек по сто
ји мо гућ ност ма ни пу ла ци је и за то је по треб
но би ти ви ше не го опре зан. Ха ки ра ње жи вих 
ор га ни за ма и зло у по тре ба днК мо гли би по
ста ти гро зо мор на ствар ност.

уско ро ће мо мо ћи, ка ко пред ви ђа Ен дру 
Хе сел, да штам па мо днК и ус пут је де ко ди
ра мо. Та ко се отва ра ју вра та на мер ном за
ра жа ва њу љу ди ви ру си ма и бак те ри ја ма. 
дру га опа сност је сте по ку шај кон тро ли са
ња не чи јег по на ша ња ха ки ра њем мо жда них 
ће ли ја.

вЕЛиКЕ рЕКЕ ПрЕСуШују – осам ве ли
ких свет ских ре ка ће пре су ши ти због пре те
ра ног ис ко ри шћа ва ња во де. из Ко ло ра да 
(2.333 ки ло ме та ра) ко ји оп скр бљу је око 30 
ми ли о на љу ди је два де се ти на не ка да шњих 
ко ли чи на во де да нас сти же до Мек си ка.

инд је глав но из во ри ште за 170 ми ли о
на жи те ља у Па ки ста ну, али је да нас то ли ко 
екс пло а ти сан да се ви ше не ули ва у оке ан у 
Ка ра чи ју, те су упра во због пи ја ће во де у том 
гра ду уче ста ле кра ђе и су ко би. Па ки стан, да
кле, че ка ју мрач на вре ме на.

Аму дар ја и Сир дар ја ути чу 
у Арал ско је зе ро, не ка да 
че твр то нај ве ће је зе ро на 
све ту. но, ше зде се тих је 
по че ло ису ши ва ње је
зе ра и пре у сме ра ва ње 
ре ка ко је су да нас го
то во пре су ши ле. Аму 
дар ја (2.414 ки ло ме
та ра) пре су шу је, чак, 
110 ки ло ме та ра пре 
сво јег не ка да шњег 
уви ра, а Сир дар ја 
(2.212 ки ло ме та ра) то ли ко је за га ђе на да се 
во да ви ше не мо же ко ри сти ти за пи ће.

рио Гран де је јед на од нај ве ћих у Се вер
ној Аме ри ци (3.033 ки ло ме та ра), а ве ћи ном 
свог то ка ис цр та ва гра ни цу из ме ђу САд и 

Мек си ка. због екс пло а та ци је и су ше по чет
ком 2000. ова ре ка је два је сти за ла до Мек
сич ког за ли ва. 

жу та ре ка у Ки ни, ше ста нај ду жа на све ту 
(5.464 ки ло ме та ра), по вре ме но пре су шу је од 
1972. го ди не, за хва љу ју ћи на вод ња ва њу усе
ва. Го ди не 1997. ни је те кла, чак, 230 да на. 
Те ста из ви ре на Хи ма ла ји ма (315 ки ло ме та
ра), а због ири га ци је је го то во пре су ши ла.

Ма ри је нај ду жа и нај ва жни ја ре ка у 
Аустра ли ји (2.375 ки ло ме та ра) и ко ри сти се 
као из вор пи ја ће во де за 40 од сто ста нов ни
ка Аде леј да, али сни жа ва ње во до ста ја иза
зва ло је по ве ћа ње сла но ће.

Го ди нЕ зА но БЕ ЛА – на ме ра ва те ли да 
осво ји те но бе ло ву на гра ду? Ко ли ко тре ба да 
има те го ди на да би сте се по ја ви ли као сла
во до бит ник на све ча ној до де ли у Сток хол
му? да ли је бо ље да бу де те мла ди ге ни ја лац 
или ис ку сни на уч ник?

и јед но и дру го, од го вор је на тре ће пи та ње.
у раз до бљу од 1900. до 2008. (525 на гра

ђе них за фи зи ку, хе ми ју и ме ди ци ну) ста рост 
до бит ни ка се ме ња ла. у ра ни јим го ди на ма 
су би ли мла ђи, доц ни је све ста ри ји.

Пре 1905. го ди не 60 од сто фи зи ча ра, 69 
хе ми ча ра и 63 ме ди ци на ра до се гло је на уч
ни вр ху нац и оства ри ло нај ве ће от кри ће у 
че тр де се тој. до 2000. го ди не са мо 19 по сто 
фи зи ча ра и го то во ни је дан хе ми чар ни је био 
у том уз ра сту. за ме ди ци на ре у оба раз до
бља ва жи мал те не исто.

СрЕ до вЕч но зА Бо рА вЉА њЕ – Ла ко за
бо ра вља ње и ма гло ви то при се ћа ње, ко је нај
че шће при пи су је мо сво јим ба ка ма и де ка ма, 
сти же ра ни је не го што се за ми шља ло. нај но
ви је ис тра жи ва ње на уни вер зи те ту Ко леџ у 
Лон до ну по ка зу је да опа да ње са знај них спо
соб но сти за по чи ње већ у 45. го ди ни!

Шта ће на то ре ћи дво стру ко ста ри ји?
ис пи ти ва ње је об у хва ти ло 7.390 уче сни ка, 

од 45 до 70 го ди на, у три на вра та за де сет го
ди на тра ја ња, а по че ло је још 1997. у све три 
про ве ре оце њи ва но је го вор но и ма те ма тич
ко ра су ђи ва ње – пам ће ње и теч но из го ва ра
ње. у свим уз ра сти ма по је дин ци су ис ку си ли 
сла бље ње спо знај не уло ге, чак из ме ђу 45. 

и 49. го ди не жи во та. на лаз да мо зак поч не 
да ста ри сре ди ном че тр де се тих из не на ди ће 
мно ге, на ро чи то по сле ско ра шњег при ка за 
да се пре вас ход но ста ри тек ка да се пре ва
ли ше зде се та.

Код нај ста ри јих је нај и зра зи ти је: код му
шка ра ца из ме ђу 65. и 70. го ди не опад не за 
9,6 од сто у то ку јед не де це ни је у по ре ђе њу са 
3,6 од сто у до би од 45. до 50. Код же на је у од
ма кли јим го ди на не што спо ри је – 7,4 од сто.

да кле, зна ци из ла пе ло сти се по ја вљу ју у 
че тр де се тим, и то је са свим до вољ но са зна
ње да се на вре ме от поч не ње но успо ра ва
ње. за са да, на жа лост, ле ка не ма.

дА вин чи, А нЕ Гу чи – Ка кав Гу чи, бо љи је 
да вин чи! По гле дај те са мо тор бу ко ју је на цр
тао ве ли ки умет ник, на уч ник, ар хи тек та, ин
же њер, пи сац и, чак, му зи чар из 15. сто ле ћа.

Са вр шен об лик и из глед ко ји не би ни да
на шње про бир љи ве го спо ђи це и го спо ђи це 
оста вио рав но ду шним. на по кон зна мо да је 
био мод ни кре а тор.

цр теж је пр ви об ја вио 1978. Кар ло Пе дре
ти, во де ћи про у ча ва лац жи во та и де ла Ле о

нар да да вин чи ја (1452–1519). на цр тан је, 
от при ли ке, 1497. го ди не, са гла си ли су се на
уч ни ци на кон по дроб ног про у ча ва ња, а на ла
зио се ме ђу де се ти не хи ља да ски ца у по зна
том „Атлант ском ко дек су”.

Тор ба ко ју је на цр тао је дин стве на је ме ђу 
не ко ли ко мод них укра са, спој ле пог и упо
тре бљи вог. на пра вље на је од пре ра ђе не ко
же и на зва на је „дра го це на”.

ви ТА Мин зА Мо зАК – у број ним ис тра
жи ва њи ма је утвр ђе но да по сто ји ве за из
ме ђу хра не ко ју је де мо и чо ве ко вог рас по
ло же ња и по на ша ња. То што уно си мо у свој 
ор га ни зам, за пра во, мно го ути че на осе ћа ња 
и вла да ње, осо би то са стој ци ко ји су по ве за
ни с ко ли чи ном и из лу чи ва њем не у ро тран
сми те ра и хор мо на.

Ен зи ми ко ји са др же витамине убрзавају 
сваку фазу размене материје. витамин Бе1 
или тиамин део је многобројних ензима који 
угљене хидрате разграђују и претварају у 
крвни шећер – глукозу. чим у телу он недос
таје, претварање угљених хидрата из хране у 
глукозу не тече понајбоље. 

Мозак чини само три до четири одсто чо
векове телесне тежине, али искоришћава 
петину укупне енергије. и узима је само у 
облику глукозе. Ако снабдевање изостане, 
постајемо раздражљиви, уморни и ментал
но спори. осим што ствара енергију, тиамин 
учествује у пропуштању нервних подражаја 
(порука), у повезивању мозга и управљању 
мишићима.

ПЕн ТА Гон СКи Ми Ши ћи – ис тра жи ва
чи са уни вер зи те та Пит сбург ко ри сте свињ
ске ће ли је да на до ме сте де ло ве от ки ну тих 
ми ши ћа код аме рич ких вој ни ка. уко ли ко по
сту пак на ста ви да на пре ду је са да шњим ко
ра ком, за две го ди не по ста ће уоби ча јен у ор
то пе ди ји и тра у мат ској хи рур ги ји.

да би се об но ви ло ми шић но тки во, хи рур
зи уба цу ју ван ће лиј ски ка луп, вр сту „ће лиј
ског леп ка”, чи ји су глав ни са стој ци протeини 
фак торa ра ста из свињ ске бе ши ке.     •
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СТАнКо СТојиЉКовић

ни је ре дак слу чај да се, на из ве стан 
на чин, суд би на књи ге и суд би на пи
сца и по кло пе и пре кло пе. Про фе сор 
др Пре драгПе ђа ри стић мо гао би то и 
зор но (и бол но) да по све до чи. не сва
ки да шња по ја ва, по ли мат и по ли хи
стор исто вре ме но, на да ре ни ства ра
лац, но си лац зна чај них ме ђу на род них 
при зна ња (Ci vic Trust Award, по зна
ти ја као на гра да прин ца чар лса за ар
хи тек ту ру 1989), ко ји је за по твр дом 
гра ди тељ ског зна ња и зва ња пре три 
де це ни је по те гао у Грац, ми ну лих да
на, на ис те ку 81. го ди не, до жи вео је за
ка сне ло про чи шће ње: из да вач ка ку ћа 
„Пе шић и си но ви” об ја ви ла му је по но
во, уз ма ње до пу не, жи вот но де ло „Ле
пен ски вир – ре кон струк ци ја”, с не што 
из ме ње ним на сло вом („исти на Ле пен
ског ви ра”).

у ду ху за пле та Ага те Кри сти, нео бич
но од го не та ње пра ста ре кул ту ре на оба
ла ма ду на ва, по сле го то во че ти ри де це
ни је на но во из ра ња пред на шим очи ма. 

Ка ко је вол шеб но не ста ла књи га „Ле
пен ски вир – ре кон струк ци ја”? зна ју 
ли се по и мен це по је дин ци у то уме ша
ни? на сво јој ве ли кој из ло жби 1973. 
го ди не у СКцу, на ко јој сам из ло жио 
ре кон стру и са ну ку ћуша тор Ле пен ског 
ви ра у раз ме ри 1:1, ис пе као ов на, одр
жао низ пре да ва ња, при ка зао филм и 
из дао по ме ну ту књи гу у 500 при ме ра ка, 
од ко јих сам 42 по кло нио јав ним би бли
о те ка ма, и у свим тим би бли о те ка ма она 
је вол шеб но не ста ла!

у то до ба вла дао је са мо је дан дик
та тор, али су се с вр ха ка пи лар но, по 
истом пра ви лу, у сва кој др жав ној ин
сти ту ци ји ши ри ли ма њи дик та то ри (ад
ми ни стра то ри, ка ко је то Ле о нид Шеј ка 
оби ча вао да ка же). То се, да ка ко, од
но си ло и на Ар хе о ло шки ин сти тут. др 
дра го слав Сре јо вић је сма трао да ти ме 
што је „рас пре де љен” да во ди ис ко па ва
ња да је до био и не при ко сно ве но аутор
ско пра во при сва ја ња сва ког от кри ћа 
број них ис тра жи ва ча. и удво ри це су, 
сва ка ко, би ли у не му штом до слу ху с по
сед ни ком „на дах ну ћа”. на при мер, ка да 
су му сту ден ти до не ли на увид да нас чу
ве ну скулп ту ру „је лен у шу ми”, он ни
шта ни је у том ка ме ну пре по знао и на
ло жио је да га ба це. По слу шни ци су то 
ба ци ли.

Ка да су при сти гле дру ге слав не скулп
ту ре, на ста ла је тр ка да се „је лен” про на
ђе у шу ту. 

По вре ме но се на мет не ути сак да сте 
би ли у су ко бу с по кој ним ака де ми ком 
дра го сла вом Сре јо ви ћем. је сте ли 
се ика да спо реч ка ли или сте се са мо 
струч но спо ри ли? на у ка се раз ви ја 
стал ним до ка зи ва њем и оспо ра ва њем. 
Спор је про и за шао из то га што у на шој 
зе мљи над на ма дво ји цом у су че ља ва њу 
две ди ја ме трал но су прот не кон цеп ци је 
ни је би ло вр хов ног на уч ног не за ви сног 
су ди је да оце ни чи ја је ре кон струк ци ја 
тач на. Сто га сам бра нио (и од бра нио) 
сво ју те зу у ино стран ству на ре но ми ра
ном уни вер зи те ту у Гра цу на не мач ком 
је зи ку (што је у на шој штам пи под сме
шљи во при ка за но).

дра го слав Сре јо вић ми ни је дао шан
су да се с њим спо рим, ста вио ме је ван 

за ко на. Мо ја пр ва књи га је ми сте ри о
зно не ста ла из свих би бли о те ка. у му зе
ју Ка ра таш не ста ла је це ла ре кон стру и
са на ку ћа 54 и глав не ко пи је скулп ту ра 
у ка ме ну. на кра ју свог пре ра ног жи во
та он је с ауто ри те том ака де ми ка пре
у зео мо је ге о ме триј ски ре ше не ре зул
та те (за ко је је прет ход но твр дио „да су 
на ма не до ступ не”), али без ма те ма тич
ке апа ра ту ре ка ко је до њих до шао. Ма
те ма тич ки ге о ме триј ски про бле ми не 
ре ша ва ју се са мо „осе ћа њем и на дах ну
ћем”, већ прет ход ним ме ре њем, ра чу
на њем и цр та њем, про ве ра њем и ре ал
ним гра ђе њем ре кон струк ци је мо де ла. 
То, да кле, ни је ни мо гла би ти кон струк
тив на рас пра ва с рав но прав них по зи
ци ја, јер ни су по сто ја ли еле мен тар ни 
усло ви фер пле ја.

Ко је, за и ста, от крио то пра и сто риј
ско на ла зи ште? да ли је то био, баш, 
тај или не ки дру ги вир? ни ка ква ар
хе ло шка иде ја во ди ља ни је по кре та ла 
ис ко па ва ња на Ђер да пу, већ из град ња 
хи дро цен тра ле и уре ђе ње плов ног пу та. 
Ар хе о ло ги ја је би ла уз гред на мо рал на 
те шко ћа. Ами ни стра тив ни на лог да се 
ис тра же сви мо гу ћи ло ка ли те ти пре ис
ко па ва ња да ти су над ле жој ин сти ту ци
ји, а она је слу жбе но по сла ла ис ку сног 
ар хе о ло га об ра да Ку јо ви ћа и та лен то
ва ног цр та ча иви цу Ко сти ћа, мог дру
га с фа кул те та. Пр ви је оштрим оком 
про це нио да се ту на ла зи ин те ре сан тан 
ло ка ли тет (у да љем ис тра жи ва њу, пре ма 
ми шље њу ве ћи не ар хе о ло га – ме зо лит
ски) , струч но га опи сао, а дру ги је ме
сто уцр тао у кар ту. док су хла ди ли но ге 
у ду на ву по сле за мор ног пе ша че ња, 
не да ле ко од от кри ве ног ло ка ли те та, на

Тра пез је као ви рус угро зио ту ма че ње Ле пен ског ви ра, С те ме ном тач ком „С” кру жног исеч ка док то ри рао сам у Гра цу ,
н
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►

 ЛЕПЕнци ТрчЕ
ПочАСни КруГ

„да је обрад Кујовић уморан прошао мимо овог страшног места 
или да је ишао неком другом стазом, не би било Лепенског вира”,  
још једном опомиње проф. др Предраг ристић, чија се волшебно 

нестала књига „Лепенски вир – реконструкција”, после готово 
четири деценије, недавно у поновљеном издању појавила у књижарама. 

Присуствујемо ли опет васкрснућу троугла, наместо трапеза

шли су у под ло ка ној оба ли остат ке не ке 
пре и сто риј ске (нео лит ске) ке ра ми ке, а 
јед ног ме шта ни на ко ји је ту про ла зио 
упи та ли су: Ка ко се зо ве ово ме сто? Ле
пен ски вир – од го во рио је.

да је об рад Ку јо вић умо ран про шао 
ми мо овог ле пог ме ста или да је ишао 
не ком дру гом ста зом, оно што се да
нас зо ве Ле пен ски вир, зва ло би се до
брињ ски вир, ка ко су се ља ци из око
ли не из вор но на зи ва ли (не ко ли ко 
де се ти на ме та ра уда ље но) ме зо лит ско 
на ла зи ште. 

за што је ис па ло да је тра пез „фа тал
на дог мат ска стран пу ти ца”? от ку да је 
ис кр снуо у зва нич ном ар хе о ло шком 
ту ма че њу? Као што је об ра да Ку јо ви ћа 
по слао ре пу блич ки за вод, та ко је мла ди 
дра го слав Сре јо вић рас по ре ђен да во ди 

ис ко па ва ња на већ озна че ном и име но
ва ном ме сту. ни ко ни је прет по ста вљао 
да ту има не што зна чај но. за ма те ма тич
ки обра зо ва ног чо ве ка Ле пен ски вир 
не би пред ста вљао чу до, ме ђу тим за др 
Сре јо ви ћа све је би ло чу до из ван ута ба
них са зна ња ар хе о ло ги је. од јед ном се 
про ја ви ла от ко па на, очи глед но не ви ђе
на, али пра вил на ге о ме триј ска осно ва. 
да је имао основ но, за ко ном оба ве зно 
ге о ме триј ско зна ње из осмо лет ке, од мах 
би од го во рио учи те љу: „ово је за ру бљен 
кру жни исе чак”.

на жа лост за на у ку, „пре по знао” је 
„тра пез”. у пр вом из да њу књи ге из 1969. 
об ја вље на је не ве ро ват на гре шка: осно
ве от кри ве них ку ћа у јед ној раз ме ри, 
уцр та ва не су на те ре ну у дру гој! То се 
не би мо гло до го ди ти гра ђе вин ској ин
спек ци ји у по след њем се лу. Про фе сор 

Алек сан дар де ро ко оце нио је да је Ле
пен ски вир „нај ве ћи кул тур ни ма са кр 
20. ве ка!”

По што је дра го слав Сре јо вић из ја
вио „да је ар хи тек ту ра Ле пен ског ви
ра пр ва по зна та ар хи тек ту ра у све ту у 
ко јој се ,осећа` при су ство бро је ва: ни
ко до сад ни је ус пео да са вла да ову ма
те ма ти ку, она је не пред ви ди ва и за у век 
из гу бље на за нас...” и да су осно ве „тра
пе зи”, и то из го во рио као не при ко сно
ве ни су ди ја. А мо ју ре кон стру са ну ку ћу 
и ге о ме триј ско обра зло же ње оце нио је 
као „мо гу ћу до дат ну ту ри стич ку атрак
ци ју, јер пра во на уч но ре ше ње мо же са
мо он да дâ”.

Тра пез је као зло ћуд ни ви рус угро зио 
ту ма че ње, јер ма те ма ти ка Ле пен ског 
ви ра ни је не до ку чи ва већ обич на сред
њо школ ска, а осно ве су „за ру бље ни кру
жни исеч ци”. Сви по то њи ис тра жи ва чи 
су за тим скре ну ли у нео сно ва не стран
пу ти це, за то да нас не зна мо из глед ре
ком по но ва не ку ће из Ле пен ског ви ра.

По че му су су штин ски исто род не пра
и сто риј ска и са вре ме на ар хи тек ту ра? 
Где обе ма на ла зи те за јед нич ко упо ри
ште? По сто је са мо две мо гу ће јед на ке 
сли ке у ар хи тек ту ри ко ји се про сти ру до 
бес ко нач но сти: тро у гао и ква драт. жи
ви мо у до ба ква дра та, ку ће су углав ном 
пра во у га о не. у по ве сти мо ра да смо про
ла зи ли кроз обе те о рет ски мо гу ће епо хе 
и да је по сто ја ла кул ту ра у тро у глу, то 
ни је би ло мо гу ће пре ско чи ти. за то сам 
слу тио да ће јед ном мо ра ти да се от кри је 
та зна чај на ка ри ка у раз во ју чо ве чан
ства. Под ути ца јем Фран ка Лојд рај та 
још ше зде се тих го ди на сам про јек то вао 
и из гра дио хек са го нал не со ли те ре ко ји 
су, на жа лост, по ло вич но ус пе ли јер их је 
ин спек ци ја про ме ни ла у 11 су штин ских 
де та ља. за ме не је за то по ја ва Ле пен ског 
ви ра би ла ве ли ко оче ки ва но рас те ре ће
ње ко је сам од мах – као уда рен гро мом 
– пре по знао. 

С ко јих су раз ло га Ле пен ци ку ће 
гра ди ли од о зго на до ле? Шта их је на 
то на те ра ло? Кул то ви као ори јен ти ри 
у про сто ру и вре ме ну ка да ни су по сто
ја ли пу те ви са са о бра ћај ним зна ци ма, 
сви ја ли су се око не гог иза бра ног го
ро ста сног ста бла. То је др во „за пис”, 
тра ди ци ја ко ја се одр жа ла у нас до 
да на шњих да на. Ко нач но би се ста бло 
осу ши ло и та да би по ста ло су во, с(о)
уха ко ја под у пи ре не бе са, а на кра ју 
би па ло. Та да би се узео у ру ке штап и 
тре ба ло би га по ста ви ти ус прав но да 
не пад не.Предраг ристић држи валентина (реконструкција костура Лепенца)   Фото Томислав јањић



08  ПоЛиТиКА, 1. ФЕБруАр 2012. ПоЛиТиКА, 1. ФЕБруАр 2012.  09Н 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

ГорАн СТАнКовић

Крај јед не и по че так на ред не го ди не 
увек су тре ну ци за ба ца ње по гле да иза 
ле ђа и исто вре ме но са ме ра ва ње ли ка 
ства ри ко је ће до ћи, па се екс по нен ци
јал но умно жа ва ју прог но зе, трен до ви, 
пред ви ђа ња, про ро ко ва ња, на га ђа
ња... Та ко је би ло и са 2012. го ди ном.

А он да су се у пар да на и не де ља до
го ди ле са вр ше не ства ри: по ку шај аме
рич ког Кон гре са да усво ји стро же 
за ко не о аутор ским пра ви ма на ин
тер не ту, бој кот нај ве ћих свет ских ин
тер нетигра ча (ви ки пе ди ја, Гугл, али 
и бро јих ма лих „ди ги тал них обје ка та” 
си ћу шних игра ча у бор би за сло бод ну 
мре жу), те (при вре ме но) од у ста ја ње 
аме рич ких за ко но да ва ца од пред ло же
них за ко на, упр кос при ти сци ма ин ду
стри је за ба ве. Бар до из бо ра. јер, гла
сач је све ти ња, као та квог га ни је до бро 
љу ти ти.

за пра во, ових да на у то ку је био, ка
жу по ве ре ња до стој ни ауто ри те ти, нај
ве ћи de nialofser vi ce на пад у исто ри
ји ин тер не та, усме рен на аме рич ке 
др жав не сај то ве и сај то ве ин ду стри
је фил ма и за ба ве. им пе ри ја је „уз
вра ти ла уда рац” хап ше њем не ко ли ко 
ха ке ра на но вом зе лан ду и бло ки ра
њем сај та за сло бод ну раз ме ну са др жа
јаMegaupload, у ме ђу др жав но кор ди ни
са ној ак ци ји по ли ци је и си гур но сних 
аген ци ја, ве о ма на лик ра ци ји про тив 
The Pi ra te Bay из 2006. го ди не.

овај обо стра ни блицкриг се за вр
шио, на из глед, бр зо: по вла че њем за
ко на из аме рич ког Кон гре са, љут њом 

Хо ли ву да, ти неј џер ским ли ко ва њем и 
но вим прет ња ма ха кер ске гру пе Ано
ни мус, суд ским га ше њем „про бле ма
тич ног” сај та због ште те ко ју је на нео 
но си о ци ма филм ских и му зич ких пра
ва у из но су од 500 ми ли о на до ла ра, али 
и бр зим опо рав ком на пад ну тих сај то
ва. „ди ги тал на ште та” ко ју су „Ано ни
му си” на пра ви ли ни је пре ве ли ка, си
стем је до бро, хва ла на пи та њу.

При вре ме но је пре те гла ма са сто ти
на ми ли о на сит них ха ке ра на мре жи, 
ко ји ме ђу соб но раз ме њу ју углав ном 
нај но ви је хи ти ће, ка ко филм ске та ко 
и му зич ке, а ко је аме рич ка ин ду стри
ја за ба ве до жи вља ва као озбиљ ну прет
њу сво јој за ра ди. По ли тич ки мо ти ви, 
да кле, као и ис ку ство из по ме ну те ра
ци је у 2006. по сле ко је је Швед ска пи
рат ска пар ти ја до би ла ви ше од се дам 
од сто гла со ва на из бо ри ма за Европ ски 
пар ла мент. 

Бор ба за сло бод ни ин тер нет не ма ни 
по чет ка ни кра ја, и нај но ви ја ја ну ар ска 
епи зо да тог свет ског ди ги тал ног ра та 

је си гур но већ са да нај ва жни ји иТ до
га ђај у 2012. го ди ни. у сен ку па да ју све 
струч не и озбиљ не ана ли зе и пред ви
ђа ња у ко ји ма се, уз гред, и не на ја вљу
је ни шта епо хал но но во, већ тек про це
си бр же и бо ље при ме не тех но ло ги је из 
прет ход них го ди на. нај че шће ре чи ко
је се по ми њу је су кон со ли да ци ја и ин
те гра ци ја, про це си ко ји ће би ти бит ни 
за иТ би знис су рад у ре ал ном вре ме
ну, гло бал не дру штве не мре же, ку ра
тор ство (уре ђи ва ње или фил три ра ње) 
у по сту па њу са ин фор ма ци ја ма, ме диј
ско обра зо ва ње, за по је дин це да ље спа
ја ње те ле ви зи је и дру штве них мре жа 
пре ко мо бил них плат фор ми...

реч ју, ни шта о че му се ни је го во ри ло 
и про шлих го ди на.

не тре ба мно го да се на слу ти да ће 
и у 2012. и у по то њим го ди на ма нај ва
жни је тен ден ци је би ти не то ли ко до
стиг ну ћа тех но ло ги ја, пре вас ход но 
ин фор ма тич ких, ко ли ко њи хо ва дру
штве на уло га и упо тре ба. Про те кла 
го ди на је то и на го ве сти ла, кроз уло
гу мо бил не те ле фо ни је и дру штве них 
мре жа у „арап ском про ле ћу”, „опе ра
ци ји вол стрит”, „ви ки лик су” и дру гим 
со ци јал ним про те сти ма, али и кроз 
про ме не у устрој ству ко лек тив них и 
лич них од но са ко је дик ти ра ју дру штве
не мре же.  

ин тер нет је тре нут но у ме те жу. ин
ду стри ја и кор по ра ци је ко је ле же иза 
на из глед ле ги тим не бор бе за аутор ска 
пра ва пред ста вља ју опа сност за сло
бод но, де мо крат ско дру штво, ко је у 
уто пиј скотех но ло шком сми слу оли ча
ва сло бо дан, ма њеви ше сви ма до сту
пан ин тер нет у да на шњем об ли ку.

Пра ви ра то ви тек пред сто је, на вра
ти ма ула ска у бу дућ ност, ко ја је, бар 
та ко из гле да, де фи ни са на ди ги тал ним 
пој мо ви ма. Пред сто је но ве бит ке из
ме ђу ано ним них зма је ва сло бод ног 
ин тер не та и кор по ра тив них зма је ва 
ди ги тал ног ка пи та ли зма, у ки не ској 
го ди ни зма ја, за ко ју ка жу да зна чи 
ве ли ке про ме не и бор бу за моћ у по
ли тич ком, еко ном ском и со ци јал ном 
по рет ку.

А зна мо да је ин фор ма ци ја моћ, 
а ин тер нет кич ма ин фор ма ци је.      •

ви
рТуЕЛ
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Ср би већ ве ко ви ма „упрет ник” пре но се из ста ре ку ће у но ву,

То би се нај про сти је по сти за ло за те
за њем шта па (со хе) с три ко ноп ца (од 
осу ше них жи во тињ ских цре ва), за тег
ну тих о три ко ца све јед на ке ду жи не 
и око њих се ра за пи њао ша тор. Три 
ко ца су огра ни ча ва ли тро у гла сти обод 
по да, ко ји се оцр та вао ше ста ре њем. 
Ето, то је крат ки тех нич ки опис ра за
пи ња ња ша то ра у Ле пен ском ви ру.

због че га су их по ди за ли на гре бе ну, 
а не у ува ли, што је уве ли ко при хва
ће но на уч но об ја шње ње? зар је мо гућ 
то ли ки пре вид у ис ко па ва њу и од го не
та њу? Сва ки из ви ђач зна да се ша тор 
не ра за пи ње у ува ли, јер ће по сле пр ве 
про ва ле обла ка бу ји ца да га од не се. још 
го ре: кад је дро беж од оста та ка Ле пен
ског ви ра пре не сен у ува лу ге о де ти су 
мо ра ли да из вр ше ко рек ци ју те ре на, 
по диг ну ма сив не ви со ке пот пор не зи
до ве ко ји су пре се кли под зем не во де не 
то ко ве, па је цео ком плекс по кре нуо 
кли зи ште. не би ли се за у ста ви ло кли
зи ште, на кнад но је убе то ни ран ду бок 
клин. упр кос свим ме ра ма те рен се и 
да ље кли зао, па је ло ка ли тет 40 го ди на 
био под скле па ном не у глед ном и мрач
ном шу пом и ни је био при сту па чан 
јав но сти.

Ка кву тај ну кри је, ка ко сте је на зва
ли, „кључ на тач ка С”? Ше ста ре ње је би
ла глав на све та тај на Ле пе на ца. Ше ста
ри ти се мо же са мо ако се има утвр ђен 
цен тар кри ви не, ко чић за би јен у зе мљу 
за ко ји се ве зу је ко но пац ше ста ре ња. По
што је др Сре јо вић пре по знао об лик от
кри ве них осно ва као тра пез, за ње га ни
је био по тре бан ни ка кав це тар кри ви не, 
па је све тра го ве тих цен та ра уни штио, 
сем јед не ко ју сам мо рао лич но да от ко
пам. С тим до ка зом, те ме ном тач ком „С” 
кру жног исеч ка, док то ри рао сам, на рав
но у ино стран ству и о свом тро шку. на 
све ча ној про мо ци ји док то ра та у Гра цу 
за на шег кон зу ла ре зер ви са на сто ли ца 
оста ла је пра зна, а је ди но је нин до нео 
вест да је „Пе ђа ри стић док то ри рао у 
пе де се тој го ди ни да би об ра до вао сво ју 
ма му”.

из ко јих кра је ва су Ле пен ци при сти
гли? је су ли има ли и прет ход ни ке и 
на след ни ке? ода кле су до шли от кри ће 
јед ног да на пра ви ар хе о ло зи, као ар хи
тек та пре по знао сам ле пен ске прет ход
ни ке (вла сац у не за ру бље ном кру жном 
исеч ку) и на след ни ке у њи хо вим ар
хи тек ту ра ма (ви зан тиј ска Бо сман ска 
твр ђа ва из 6. ве ка) или у скулп ту ра ма 
вин чан ских фи гу ри не ко је су има ле за 

оре ол кру жни исе чак ис цр тан очи глед
но на зна че ним ше ста ре њем. да на шње 
пак кон струк ци је Бак ми сте ра Фу ле ра 
су кон струк ци је истог кон струк тив ног 
прин ци па „шта па и ка на па” као и Ле
пен ски вир.

Ко јим сте ве шти на ма овла да ли да 
би сте мо гли да ко ри сти те „енер гет ску 
рав но те жу флу и да ве тро ва и ре ке”? 
на шта, у ства ри, ми сли те? С три и по 
го ди не пре пли вао сам Са ву. С 15 пли вао 
про тив ти ма СССра, а 1946. сам био пр
вак Ср би је у пли ва њу на 200 ме та ра пр
сно. од ра стао сам по крај ра жња и про
жи вео све пре и сто риј ске ве шти не око 
ње га у да на шњем раз ви је ном све ту. Са 
шест го ди на имао сам пе цаљ ку на пло
вак и пр вог да на упе цао се дам бу цо ва, 
ка сни је сам ба цао мре же и уче ство вао у 
ло ву со ма од 170 ки ло гра ма (у „на шем” 
мо ру ло вио сам под вод ном пу шком до 
ду би не од 20 ме та ра).

Шест пу та сам по пра вљао олу пи не 
или из ра дио нов ча мац ко ји су ми укра
ли. ве слао сам ко ри сте ћи ви ро ве до 
обед ске ба ре, до Апа ти на, па и Ђер да па. 
је дрио сам и ја хао. 

на осно ву че га за кљу чу је те да је 
Ле пен ски вир пре крет ни ца у пра и сто
риј ској ар хи тек ту ри? Са чи ме би сте је 
у на ше вре ме упо ре ди ли? ни је пре крет
ни ца не го ка ри ка ко ја је не до ста ја ла у 
свет ској по ве сти ар хи тек ту ре.

Ка ко је Ле пе нац по зна вао за ко не 
ге о ме три је пре не го што их је слав ни 
Ев клид опи сао? Ев клид је по ста вио 
ак си о ме ко ји су знат но пре ње га са
зре ва ли у ду гој чо ве ко вој све сти. То је 
ло гос пер ма ти кус ко ји до ла зи од о зго, 
про ја вљи ва њем с не бе са. „у по чет ку 
бе ше Ло гос”, то је са вре ме ни пре вод 
Све тог пи сма (је ван ђе ље по јо ва ну). 
и као што је Бог или БогЛо гос сву да 
при су тан, та ко су ак си о ми оно што се 
про ла ма не пре ста но од о зго сву да и у 
све вре ме, и у до ба Ле пен ског ви ра и у 
до ба Ев кли да и у са вре ме ну на у ку, па и 
у кон струк ци је Ле пен ског ви ра и кон
струк ци је „шта па и ка на па” Бак мин сте
ра Фу ле ра.

от куд све ви де ће око – знак сло бод
них зи да ра – на на шој оба ли ду на ва? 
Мно ги на ро ди има ју као сво је зна ме ње 
ку ка сти крст, Ети о пља ни, ин ду си, Фин
ци, па и Ср би, али то не зна чи да има ју 
ика кве ве зе с Хи тле ром. зна ци су мно го
знач ни као сва ка си ла, на при мер ва тра, 
сто га се мо гу упо тре би ти и зло у по тре би

ти. и знак све ви де ћег ока је ар хе тип ске 
су шти не, вр ста ло го са пер ма ти ку са.

че му нас под у ча ва сле пи ру ски ма
те ма ти чар Лав Пон тр ја гин ка да ка
же: „Ар хе о ло ги ја се ис ко па ва пр во у 
се би”? Ка да сам пот пу но у де та љи ма 
раз ра дио фун ци о ни са ње, кон струк ци ју 
и на ме ну сва ког де ла ку ћеша то ра Ле
пен ског ви ра, уста но вио сам да за сва ки 
њен део има мо у срп ском је зи ку пот пу
но од го ва ра ју ћи на зив ко ји тач но опи су
је из глед и свр ху ре кон стру и са ног де ла; 
на при мер „упрет ник”, по ву ку Сте фа
но ви ћу Ка ра џи ћу, у ка мен с уду бље ним 
ле жи штем ко ји сто ји по ред ог њи шта 
уде ва се вра ти ло ве ри га да се ра жањ или 
ко тао мо же да на мак не и смак не с ва тре. 
др дра го слав Сре јо вић тај цен трал ни 
ка мен на зи ва „жр тве ни ком”, а да у ње му 
не ма ни ка квих тра го ва па ље ви не. нем
ци не ма ју у свом је зи ку јед ну про сту реч 
ко ја озна ча ва тач но об лик и функ ци ју 
тог де ла ку ће; али они у свом је зи ку мо
гу да спо је ви ше ре чи у јед ну. Та ко сам у 
Гра цу за упрет ник ско вао на не мач ком 
са свим но ву реч – Schi eb druc kste in la ger, 
док Ср би већ ве ко ви ма има ју култ ну реч 
„упрет ник” ко ји се тра ди ци о нал но пре
но си из ста ре ку ће у но ву.

Ка да Лав Пон тр ја гин ка же: „Ар хе о ло
ги ја се ис ко па ва пр во у се би”, ми сли на 
ко ре не лич но сти и за јед ни це, пре све га, 
је зич ке. 

да ли је чу ве ни ар хи тек та Бак мин
стер Фу лер ика да са знао за тврд њу 
ко ле ге Пре дра га ри сти ћа да су, не ко
ли ко хи ља да го ди на ра ни је, гра ди те љи 
из Ле пен ског ви ра то, у вр ло скром ној 
из вед би, већ ура ди ли „по мо ћу шта па 
и ка на па”? на жа лост ни је, јер у све ту 
Ле пен ски вир пред ста вљен је ди но као 
тра пез са жр тве ни ком и кон струк ци јом 
од бал ва на, а кад је др Сре јо вић нај зад 
,,пре у зео” мој си стем шта па и ка на па, 
Бак мин стер Фу лер је већ умро.

за што сте се ус пен тра ли на др во да 
та мо жи ви те: да не ку тај ну са зна те, да 
не што све ту по ка же те или јед но став но 
да утек не те из при зем ног жи во та? за то 
што су ми ко му ни сти кон фи ско ва ли твр
до зи да ну ку ћу у Се њач кој ули ци ко ју је 
мој отац по ште но из гра дио и из ба ци ли 
ме из ста на с бо ле сним де те том. Ко ли
бе и ку ћи це сам гра дио још као де те, а 
у по след њим три ма ку ћи ца ма ко је сам 
из гра дио сво јом ру ком сам прак тич но 
и ста но вао и од га јио де цу и ужи вао што 
сам жив, са мо о др жив и сло бо дан у (та да 
још не ур ба ни зо ва ној) при ро ди.     •

►

Година ратова
интернет је тренутно у метежу. индустрија и корпорације које леже 

иза наизглед легитимне борбе за ауторска права представљају опасност за слободно, 
демократско друштво, које у утопијскотехнолошком смислу оличава слободан, 

мањевише свима доступан интернет у данашњем облику

овај обо стра ни блицкриг 
се за вр шио, на из глед, 
бр зо: по вла че њем за ко на 
из аме рич ког Кон гре са



10  ПоЛиТиКА, 1. ФЕБруАр 2012. ПоЛиТиКА, 1. ФЕБруАр 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
П

Ан
до

ри
н

А 
Ку

Ти
јА

ПроФ. др зорАн рАдовАновић

ду го тра јан, хро ни чан за мор вр ло 
је чест ре зул тат де ло ва ња раз ли чи
тих чи ни ла ца, од би о ло шких (за ра зне 
и не за ра зне бо ле сти, на след на скло
ност), пре ко пси хо ло шких (де пре си
ја, страх, стрес), до со ци јал них (оп
те ре ће ност ис цр пљу ју ћим по слом, 
по ро дич ним оба ве за ма) и по на шај них 
(ода ва ње тзв. по роч ном жи во ту). у ме
ди ци ни, ме ђу тим, по сто ји и по се бан 
по ре ме ћај здра вља, из дво јен од оста
лих слич них ста ња и озна чен као син
дром хро нич ног за мо ра (син дром је 
скуп симп то ма ко ји чи не по се бан по
ре ме ћај здра вља).

још не ма оп ште са гла сно сти о од но
су „обич ног” за мо ра и овог син дро ма. да 
ли је пр ви са мо лак ши сте пен из ра же но
сти дру гог или је, што је при хва ће ни је, 
реч о два ква ли та тив но раз ли чи та ста ња 
(по јед но ста вље ња ра ди, оста вља мо по 
стра ни пој мо ве умор и пре мор)?

ду го су вла да ле не су гла си це да ли 
уоп ште по сто ји син дром хро нич ног за
мо ра, а још су по де ље на ми шље ња о 
ње го вом на зи ву, ка рак те ри стич ним од
ли ка ма, узро ци ма, ме ха ни зму и при
ро ди оште ће ња и успе шно сти ле че ња. 
Ма да је да нас пре по знат као по се бан, 
он се пре пли ће са ни зом слич них ста
ња, што се од ра жа ва и на тер ми но ло
шком ша ре ни лу. у оп ти ца ју је, чак, 

под сме шљив на зив „ја пи јев ски грип” 
(yup pie – мла ди ур ба ни про фе си о на
лац), а на за па ду број на удру же ња па
ци је на та сма тра ју да и реч за мор зву чи 
пе јо ра тив но и три ви јал но па се, уз по
др шку де ла струч ња ка, за ла жу за из раз 
ми јал гиј ски ен це фа ло ми је ли тис или, 
пре ве де но на оби чан је зик, за па ље ње 
бе ле мо жда не ма се ис по ље но ми шић
ним бо ло ви ма.

Ле ка ри, на уч ни ци и бо ле сни ци не 
опи су ју са свим по ду дар но све ма ни фе
ста ци је ко је чи не кли нич ку сли ку овог 
по ре ме ћа ја здра вља и не да ју им исти 
зна чај, али је не сум њи во да он укљу чу је 
и те ле сне и пси хич ке смет ње. Ко пља се 
ло ме око пре ва ге јед них и дру гих. Свр
стан је ме ђу не у ро ло шке по ре ме ћа је, 
што упу ћу је на ње го ву ор ган ску осно ву, 
ма да по сто је зах те ви да се кла си фи ку је 
као пси хо ло шки, од но сно пси хи ја триј
ски по ре ме ћај. Те ди ле ме су из раз не по
зна ва ња узро ка.

до са да је по ну ђе но ви ше де се ти на, 
не ка да вр ло ма што ви тих прет по став ки 
о чи ни о ци ма ко ји во де обо ле ва њу. нај
ви ше при ста ли ца има ју две. По пр вој, 
у пи та њу је оште ће ње иму ног си сте ма. 
дру га из глед на хи по те за ве зу је се за жив 
узроч ник, а по себ но се има у ви ду је дан 
ви рус из гру пе иза зи ва ча хер пе сних ин
фек ци ја.

Ла ко је мо гу ће и да је реч о ком би но
ва ном ефек ту мно го број них  ис пре пле
та них чи ни ла ца (ге нет ских, сре дин ских 
и др.), би ло да де лу ју исто вре ме но, би ло 
сук це сив но, или о ви ше ме ђу соб но не за
ви сних узро ка чи је се деј ство ис по ља ва 
на исти или сли чан на чин (струч но ре че
но, та да би био у пи та њу је дан ма ни фе ста
ци о ни ен ти тет хе те ро ге не ети о ло ги је).

на оби ље већ по сто је ћих не до у ми ца о 
син дро му хро нич ног умо ра не дав но се 
на до ве за ло од ба ци ва ње прет по став ке о 
на вод ној уло зи јед ног нео бич ног ви ру
са, слич ног иза зи ва чу миш је ле у ке ми је 

и озна че ног акро ни мом XMRV (xe no tro
pic mu ri ne le u ke mia vi rus – re la ted vi
rus или, у пре во ду, узроч ник по ве зан са 
ксе но троп ним ви ру сом миш је ле у ке ми
је). Лу та ња у тра га њу за исти ном су не
ми нов на и би ло би при род но да се, као 
увек у та квим слу ча је ви ма, на уч ни ци 
јед но став но окре ну из глед ни јим прав
ци ма ис тра жи ва ња, али су жив ин те рес 
и струч не и ши ро ке јав но сти иза зва ла 
би зар на де ша ва ња у ве зи са ла бо ра то
ри јом из ко је је по те кла  це ла при ча (в. 
при лог).

у си ту а ци ји ка да се не зна ју узро ци 
по ре ме ћа ја здра вља обич но се при бе га
ва епи де ми о ло шким ис пи ти ва њи ма, ко
ја се сво де на по ре ђе ње ве ћих гру па обо
ле лих и нео бо ле лих осо ба, укљу чу ју ћи 
раз ли ке у усло ви ма жи во та, на ви ка ма, 

пре ле жа ним бо ле сти ма, ла бо ра то риј
ским на ла зи ма и сл. Тај при ступ је то ком 
прет ход них де це ни ја по мо гао да се раз у
ме на ста нак ни за бо ле сти, од ин фарк та и 
шло га до мно гих вр ста ра ка. у овом слу
ча ју, ме ђу тим, ни је се да ле ко од ма кло, а 
је дан од раз ло га је ша ро ли кост ода бра
них гру па обо ле лих услед не јед на ко би
ра них и не по у зда но при ме њи ва них ди
јаг но стич ких кри те ри ју ма.

од су ство спе ци фич ног ди јаг но стич
ког те ста и ар би трар но ту ма че ње кри те
ри ју ма, на ро чи то у по гле ду ис кљу чи ва
ња дру гих ста ња, чи не да су за ма гље не и 
пред ста ве о основ ним епи де ми о ло шким 
ка рак те ри сти ка ма бо ле сти. По да ци ука
зу ју на сре до веч не же не као нај у гро же
ни ју гру пу, али ра зум но зву чи прет по
став ка да му шкар ци истих го ди на ни су 
по ште ђе ни ко ли ко се ми сли, већ да им 
се ре ђе по ста вља ди јаг но за.

укуп но узев ши, сма тра се да на сва ких 
1.000 Аме ри кан ца и Бри та на ца до ла
зе три осо бе са овим син дро мом, а има 
про це на да је та уче ста лост и де се то стру
ко ве ћа.

Спо соб ност опа жа ња, бр зи на ре ак ци
је, на чин раз ми шља ња и ни во ин те ли
ген ци је обо ле лих ни су уоч љи во про ме
ње ни, а ис по ља ва ње кли нич ке сли ке је 
у ши ро ком ра спо ну од ско ро нор мал
ног на чи на жи во та до пот пу не ве за но
сти за кре вет. Смрт ност обо ле лих ни је 
бит но раз ли чи та у од но су на здра ве, та
ко да би тан про блем пред ста вља угро же
ни ква ли тет жи во та. не ки бо ле сни ци се 
спон та но опо ра ве по сле ви ше ме се ци, 
а не ки ни кад не до сег ну осе ћај здра вља 
ко ји су има ли пре обо ле ва ња. Прог но за 
је у обр ну тој сра зме ри с уз ра стом (нај бо
ља је код мла дих).

о уче ста ло сти син дро ма хро нич ног 
за мо ра у Ср би ји се ма ло зна. има ју ћи у 
ви ду зна чај фи зич ког и пси хо со ци јал ног 
стре са као ње го вог „оки да ча” или, чак, 
јед ног од узро ка, мо же се прет по ста ви
ти да су у пи та њу ве ли ки бро је ви. има 
де ло ва све та где се ло ше жи ви, али су 

СрБијА нА зАМору
до сада је понуђено више десетина, некада врло маштовитих претпоставки 

како се оболева од хроничног умора, а лека још нема. имајући у виду 
физички и психосоцијални стрес као „окидач” или, чак, један од узрока, 

може се претпоставити да је он код нас узео маха

љу ди на та кве усло ве на вик ну ти од ро
ђе ња. не во ља је ка да се с ре ла тив но до
брог спад не на ло ше, че му смо са ми не
по сред ни све до ци то ком ове не срећ не и 
бол не тран зи ци је.     •

о уче ста ло сти 
син дро ма хро нич ног 
за мо ра у Ср би ји се 
ма ло зна

Ша ре ни ло симп то ма
По ста вља се ис кљу чи ва њем. Ако се за мор не мо же об ја сни ти по сто ја њем не ке бо ле сти 

(ра ком, сма ње ном функ ци јом шти та сте жле зде, упо тре бом дро га или ле ко ва, по ре ме ћа јем 
спа ва ња, ни зом пси хи ја триј ских ста ња), до ла зи у об зир син дром хро нич ног за мо ра. Кри те
ри ју ми су раз ли чи ти, али се нај че шће при ме њу је сле де ћа ком би на ци ја:

из ра жен за мор са сле де ће че ти ри од ли ке:
а) тра је бар шест ме се ци, а не ма дру гог об ја шње ња;
б) ни је по сле ди ца тре нут них на по ра;
в) од мор не до но си олак ша ње;
г) до во ди до огра ни ча ва ња уоби ча је них днев них ак тив но сти.
2) По сто ја ње и бар че ти ри до дат на од сле де ћих осам симп то ма, од но сно зна ко ва:
а) осла бље но пам ће ње и/или моћ са зна ва ња;
б) гу шо бо ља / за па ље ње гу ше;
в) нео кре пљу ју ћи сан;
г) не у о би ча је но дуг за мор по сле ак тив но сти;
д) осе тљи вост лим фних жле зда;
ђ) ми шич ни бол;
е) бол у згло бо ви ма;
ж) гла во бо ља ко ја се раз ли ку је од ра ни је до жи вља ва них.
Том ша ре ни лу се при дру жу је још 15–20 симп то ма и зна ко ва од ко јих се сва ки ја вља у ма

ње од по ло ви не обо ле лих. 

Ле че ње не ко ри сти
не по сто ји ефи ка сан на чин от кла ња ња син
дро ма хро нич ног умо ра. Те ра пи ја је усме
ре на ка убла жа ва њу симп то ма (сред ства 
про тив бо ло ва и сл.). не ки ле ко ви, на ро чи
то пси хо ак тив не суп стан ци је, мо гу би ти опа
сни ји од основ не бо ле сти. ва жно је оста ти 
со ци јал но ак ти ван, али спо зна ти сво ја огра
ни че ња, те обез бе ди ти по тре бан од нос из
ме ђу ра да, од мо ра и по тре бе за сном.

Ко ри сне су тех ни ке опу шта ња, по пут ме
ди та ци је, јо ге, ма са же и сл. не ке ши ре по
пу ла ри са не ме то де (тзв. ког ни тив на би
хеј ви о рал на те ра пи ја, ле че ње по сте пе но 
по ја ча ним ве жба њем) мо гу да на не су ште ту 
јер се већ ис цр пљен ор га ни зам из ла же до
дат ним на по ри ма.

ис тра жи ва ње 
узро ка
По пу лар на штам па је пу на „от кри ћа” ко ја 
се при ка зу ју као већ утвр ђе не исти не, а за
сни ва ју се на упра во об ја вље ном ра ду у не
ком на уч ном ча со пи су. Ме ђу струч ња ци ма 
та ква по је ди нач на са оп ште ња са мо су иза
зов за про ве ру, јер је по но вљи вост на ла за 
је дан од кључ них еле ме на та за до ка зи ва ње 
узроч но сти.

Та кав тест до са да ни је про шао ни је дан 
од мно гих пу бли ко ва них чла на ка о узро
ци ма син дро ма хро нич ног умо ра. је дан од 
ма ло до са да нео по врг ну тих, али још не до
вољ но по твр ђе них, на ла за је сте да су обо
ле ва њу скло ни је мр ша ве осо бе ко је су би ле 
из ло же не по ве ћа ним на по ри ма.

док тор ка 
иза ре ше та ка
Тврд ња о уло зи XMRVа у на стан ку син дро ма 
хро нич ног умо ра до спе ла је у сре ди ште па
жње ши ро ке јав но сти 18. но вем бра, ка да је 
ухап ше на др џу ди Ми ко виц, до не дав но ди
рек тор ка јед ног аме рич ког ин сти ту та за не
у ро и му не бо ле сти. Свет су об и шли ме диј ски 
при ка зи о 53го ди шњој на уч ни ци ко ја ре шет
ка ма огра ђен про стор де ли са ми ши ћа вим 
те то ви ра ним му шкар ци ма и ули чар ка ма. 
она је оп ту же на због кра ђе до ку мен та ци је 
и узо ра ка с на ме ром да их уни шти или из ме
ни, на кон што је сме ње на с по ло жа ја. То ме 
је прет хо дио не у спех мно гих ла бо ра то ри ја 
да по твр де ње не ре зул та те. 

Епи лог је усле дио 22. де цем бра, ка да се 
углед ни ча со пис „неј чер”, на кон прет ход них 
огра ђи ва ња, де фи ни тив но од ре као члан ка 
др Ми ко виц и ње них са рад ни ка о том, пре 
две го ди не об ја вље ном, „от кри ћу” због на
кнад но уста но вље них ме тод ских сла бо сти 
и из ви нио се ис тра жи ва чи ма ко ји су гу би ли 
но вац и вре ме пра те ћи ла жни траг.
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на пи та ња ка ко, за што и ка да је на
стао је зик за са да не ма де фи ни тив них 
од го во ра, али има број них хи по те за, 
ма хом за сно ва них на прет по став ка ма. 
оно што је си гур но, го вор је љу ди ма по
стао нео п хо дан за ко му ни ци ра ње, на
ро чи то у мра ку, а и ка да су ру ке за у зе те 
не ким по слом. до ду ше, гла сни го вор је 
на шим да ле ким пре ци ма у африч кој са
ва ни од у век пред ста вљао про блем, по
го то во кад би у око ли ни био гла дан лав 
у по тра зи за руч ком или не ке дру ге не
при ја тељ ске уши.

је зик се мо же де фи ни са ти као си стем 
сло бод ног и нео ме та ног из ра жа ва ња ми
сли и њи хо вог пре тва ра ња у аку стич ке 
сиг на ле, за тим слу ша о че вог ин тер пре
ти ра ња тих сиг на ла и њи хо вог по нов ног 
пре тва ра ње у ми сли. ова спо соб ност 
раз два ја је зик љу ди од оста лих знат но 
јед но став ни јих си сте ма ко му ни ка ци
ја у жи во тињ ском све ту. Псе ћи ла веж, 
на при мер, омо гу ћа ва нам схва та ње ва
жних ин фор ма ци ја о са мом псу или о 
си ту а ци ји у око ли ни, али то је све. Као и 
дру ги срећ ни ци ко ји има ју свог пса и ја 
че сто ви дим да мој Ми ки ро твај лер хо
ће не што да ми ка же или да ме за пи та, 
али знам да би му за то био по тре бан бо
љи по ло жај гла сних жи ца и ма ло ве ћи 
мо зак са дру га чи јим си стем умре жа ва ња 
не у рон ских на ста ва ка.

По ред све из у зет но сти људ ски је зик 
има за јед нич ке осо би не са си сте мом ко
јим ко му ни ци ра ју мно ге жи во ти ње. не
ке од њих ис по ља ва ју по је ди не од ли ке 
слич не људ ским, про сто за то што и јед
ни и дру ги има ју за јед нич ког пре тка. Те 

су хо мо лог не од ли ке. очи гле дан при мер 
су дла ке на ко жи си са ра и пер је пти ца, 
јер и си са ри и пти це има ју истог пре тка. 
С дру ге стра не, слич не од ли ке мо гу се 
раз ви ја ти не за ви сно, а да ни су по сто ја
ле код за јед нич ког пре тка. По ја ва кри
ла код пти ца ко је ни су си са ри, и сле пих 
ми ше ва, ко ји је су, плод су кон вер гент не 
ево лу ци је. о све му ово ме мо же се ви ше 
и бо ље са зна ти  из књи ге „The  Evo lu tion 
of Lan gu a ge”, Ca mrid ge Uni ver sity Press, 
2010  беч ког про фе со ра ког ни тив не би
о ло ги је, Те кум зеа Фи ча, (W. Tecuмseh 
Fitsh).

Пр во бе ше ри там
у вре мен ском то ку ко јим се кре та

ла ево лу ци ја си са ра и љу ди, спо соб но
сти  про из вод ње гла со ва по ти чу од за јед
нич ког пре тка за све си са ре. То је пра ва 
хо мо ло ги ја. Али спо соб ност про из вод
ње ком плек сних зву ко ва има у исто риј
ском сми слу ско ра шње по ре кло. још 
зна чај ни је је да про у ча ва ње раз ли чи тих 
кон вер гент них при ме ра ево лу ци је, на 
при мер уче ња и из го ва ра ња ре чи (па па
га ји), по ка зу је шта је би ло нео п ход но за 
на ста ја ње и раз ви ја ње  ви ше аспе ка та је
зи ка љу ди. 

нај за па же ни ји мо дел пр во бит ног је
зи ка по ну дио је чарлс дар вин 1871, 

при че му се углав ном ба вио по ре клом 
ства ра ња и уче ња звуч них и во кал них 
сиг на ла, што је не до вољ но об ја шње
на спо соб ност, иако је у осно ви и пр во
бит ног је зи ка и го во ра. он је схва тио 
да све жи во тињ ске вр сте ко је мо гу са
вла да ти звуч но из ра жа ва ње не ко му ни
ци ра ју из но ше њем де таљ них по да та ка, 
већ у су шти ни, слу ша о це оба ве шта ва
ју о сво јој во кал ној вир ту о зно сти. зна 
се да је пе ва ње не ких пти ца или ки то
ва по сво јој ком плек сно сти при бли жно 
го во ру љу ди, али те во кал не ин фор ма
ци је  углав ном су јед но став не и по пра
ви лу гла се: „ја сам од ра стао или од ра
сла, при па дам тво јој вр сти и же лим да 
се па рим.”

По тој ана ло ги ји дар ви но во за па жа ње 
о звуч ним сиг на ли ма у кон тек сту сек су
ал не се лек ци је, те ри то ри јал но сти и из
бо ра парт не ра, омо гу ћа ва ме ђу соб но 
пре по зна ва ње вр сте – и то по пе сми. По
сле дар ви на, мно ги дру ги ис тра жи ва чи 
при хва ти ли су хи по те зу о пе сми као пр
во бит ном је зи ку, што да нас има све ви
ше и ви ше при ста ли ца. јед на од вр ли на 
ове хи по те зе је сте раз у ме ва ње по ре кла 
му зи ке као уни вер зал не ка рак те ри сти
ке љу ди. По дар ви но вом мо де лу, ри там 
и пе сма су за јед нич ки под сет ник и во
дич кроз ево лу ци ју љу ди, јер су прет хо
ди ли је зи ку.

Песма реч одржала
Говор је као оркестарска музика. Ако замислимо оркестар са много 

одличних музичара, а од њих ништа не добијамо осим какофоније, одмах знамо 
да немају доброг диригента. Способност производње гласова једна је ствар, 

док је комплексна звучна контрола, тј. артикулација, друга. 
Шта то Мики ротвајлер хоће да каже или пита?

нај ра ни ји пи са ни из во ри до ка зу ју да 
је мо дер ни је зик на стао пре 6.000 го ди
на, а да је пр во бит на сег мен ти ра на фор
ма је зи ка знат но ста ри ја – око 50.000 
го ди на. Ка ко су сви љу ди са да на шњим 
ана том ским ка рак те ри сти ка ма до шли 
из Афри ке, а зна мо да де ца из би ло ко
је кул ту ре мо гу на у чи ти би ло ко ји је
зик, мо же се ре ћи да је еми гра ци ја мо
дер ног чо ве ка за по че та у до ба ка да је 
већ по сто ја ла го вор на фор ма је зи ка, да
кле пре 50.000 го ди на. (Гле ди шта Мар
ка Ха у зе ра, но а ма чом ског и Те кум зеа 
Фи ча о по стан ку и раз во ју је зи ка да та 
су ча со пи су Sci en ce, 2002, све ска 298, 
стр. 1569)

не мо гу ће је би ти си гу ран да ли се пр
во бит ни је зик од ви јао ге сто ви ма, рит

мом и му зи ком или ре чи ма што, у  су
шти ни, ни је бит но, јер је и про то го вор 
био не у по ре ди во ком плек сни ји од на чи
на ко јим су пре ње га ко му ни ци ра ли ар
ха ич ни љу ди. По тој ло ги ци, ус пра вље
ни чо век (Ho mo erec tus), ко ји је на стао 
пре два ми ли о на го ди на, ве ро ват но је 
пр ви из људ ског ро да ко ји је ка кота ко 
ко ри стио је зик. он је био фи зич ки ве ћи 
и те жи од сво јих прет ход ни ка, с мо згом 
од 900 до 1.100 куб них сан ти ме та ра. чо
ве ков мо зак је ве ћи и те жи за 400–500 
куб них сан ти ме та ра што му је омо гу ћи
ло флек си бил ну ин те ли ген ци ју и по ја ву 
кул ту ре као ди рект не по сле ди це упо тре
бе је зи ка.

Го вор је са мо је дан аспект је зи ка љу
ди, па чак, стрикт но го во ре ћи, ни је ни 
нео п хо дан јер зна ков ни  је зик и ње го ва 
пи са на фор ма мо гу пер фект но из ра зи ти 
не чи је ми сли. Као нор мал ни ме ди јум је
зи ка, го вор је, у ства ри, огро ман скок у 
ево лу ци ји. Ка ко ни је дан дру ги при мат, 
осим ра зум ног чо ве ка (Ho mo sa pe ins), 
не го во ри, ни ти то на у чи ти мо же, из ве
сно је да су се до го ди ле ве ли ке про ме не 
од тре нут ка ка да смо се пре шест или се
дам ми ли о на го ди на одво ји ли од шим

пан зи. При ро да те про ме не од у век је би
ла и са да је при лич но не ја сна.

чарлс дар вин је прет по ста вљао да по
сто је два мо гу ћа об ја шње ња: или се не
што про ме ни ло у гр лу и у ана том ском 
апа ра ту за про из вод њу гла со ва или је 
до шло до ди фе рен ци ја ци је у мо згу. у 
сва ком слу ча ју, фун да мен тал на са зна ња 
из ро ни ла су на кон из у ча ва ња по на ша ња 
и дру гих си са ра, по ред чо ве ка, на рав но, 
и мај му на.

уко ли ко поч не мо са ана то ми јом, ви
ди мо да љу ди има ју нео би чан си стем 
за про из вод њу гла са. Гр кљан им је ни
ско у вра ту, за раз ли ку од дру гих си са
ра, укљу чу ју ћи шим пан зе, код ко јих је 
мно го ви ше по ста вљен, че сто у ви си ни 
зад њег де ла но сне шу пљи не, чи ме ства

ра ва зду шни пут, не за ви сан од пу та ко
јим се кре ће хра на. у су шти ни, љу ди 
за по чи њу свој жи вот та ко што као но
во ро ђен чад си са ју и исто вре ме но ди шу 
кроз нос, што не оме та гу та ње мле ка ко
је до ла зи кроз уста. Али ка ко де те ра сте, 
гр кљан се по сте пе но спу шта на ни же и 
већ око тре ће или че твр те го ди не ни

је мо гу ће исто вре ме но ди са ње и си са
ње мле ка.

Кон фи гу ра ци ја си сте ма за ди са ње с 
ни ско по ста вље ним гр кља ном, омо гу ћа
ва сло бод но кре та ње је зи ка, што је бит
но за ства ра ње раз ли чи тих зву ко ва и 
то но ва ко је чу је мо у го во ру. ду го вре ме
на ова ква по зи ци ја гр кља на сма тра на је 
кључ ном за по ја ву го во ра и ти пич ном 
са мо за ра зум ног чо ве ка.

до ка зи до ко јих се до шло из ви ше раз
ли чи тих из во ра и упо ред них по да та ка, 
ста ви ли су под сум њу зна чај гле ди шта о 
ва жно сти по ло жа ја гр кља на. Пр ви је био 
от кри ће жи во тињ ских вр ста код ко јих је 
гр кљан по ста вљен ни ско, као код чо ве
ка, што је кон вер гент на од ли ка, а да те 
жи во ти ње не ства ра ју ни шта слич но го
во ру. Та ана том ска од ли ка ни је до вољ на 
за по ја ву го во ра.

Гр ло ни је бит но
дру ги је још бо љи, јер ренд ген ско сни

ма ње ждре ла и гр ла па са, мај му на, ко за 
и сви ња по ка зу је да и те жи во ти ње по
вла че на ни же сво је гр кља не то ком ства
ра ња за њих ка рак те ри стич них зву ко ва. 
Ка да се гр кљан по ву че, је зик има пу ну 
сло бо ду ма не ври са ња, што је услов за 
ства ра ње раз ли чи тих гла со ва.

дру гим ре чи ма, за го вор ни ово ни је 
до вољ но, већ је по треб но не што дру го. 
То је ди фе рен ци ја ци ја не у ро на и по ја ва 
спе ци фич них ре ги о на  у мо згу, као и са
вр ше на ко ор ди на ци ја му ску ла ту ре гр ла, 
је зи ка и уста. По сле ви ше де це ни ја му
ко трп ног ис тра жи ва ња, не у ро би о ло зи 
су нам да ли до ка зе да у људ ском мо згу 
по сто је ди рект не ве зе из ме ђу не у ро на у 
ко ри мо зга, ко ји кон тро ли шу мо то ри ку 
ми ши ћа, и знат но уда ље них не у ро на у 
мо жда ном ста блу, ко ји ни ка да ни су про
на ђе ни и ви ђе ни код би ло ког дру гог си
са ра.

Го вор је као ор ке стар ска му зи ка. Ако 
за ми сли мо ор ке стар са мно го од лич них 
му зи ча ра, а од њих ни шта не до би ја мо 
осим ка ко фо ни је, од мах зна мо да не ма
ју до брог ди ри ген та. Спо соб ност про
из вод ње гла со ва јед на је ствар, док је 
ком плек сна звуч на кон тро ла, тј. ар ти ку
ла ци ја, дру га ствар и по сле ди ца је сло
же ног ни за по кре та раз ли чи тих гру па 
ми ши ћа.

от кри ће ге на FOHP2, не дав но, омо гу
ћи ло је бо ље раз у ме ва ње ове спо соб но
сти. Са вре ме ни љу ди по пра ви лу по се ду
ју но ви ју ва ри јан ту овог ге на, раз ли чи ту 
од оних ко јих има и ме ђу при ма ти ма 
(Na tu re 418, 869–872, 2002). Ско ро је из 
фо си ла не ан дер тал ца из дво је на днК и 
на њој је иден ти фи ко ва на мо дер на ва
ри јан та ге на FOHP2, што го во ри да су и 
они по се до ва ли спо соб ност го во ра.

Го вор је, у ства ри, са мо звуч на ком по
нен та је зи ка и за сни ва се на син так тич
кој ком би на ци ји ре чи ко је се од но се на 
фи зич ки или ап стракт ни свет, а сва ка 
из го во ре на реч плод је фо нет ске ком би
на ци је огра ни че ног ни за са мо гла сни ка 
и су гла сни ка. Све ре чи и син так са ко
ја од њих чи ни сми сле ну струк ту ру као 
и низ звуч них је ди ни ца ства ра ју хи ља
де раз ли чи тих ти по ва је зи ка (има их 
7.000) и ни су ра зу мљи ви јед ни дру ги ма.

Тек кад се све ком по нен те до бро раз ја
сне, мо же мо се на да ти бо љем раз у ме ва
њу ево лу ци је је зи ка као це ли не.     •

нај ра ни ји пи са ни 
из во ри до ка зу ју да је 
мо дер ни је зик на стао 
пре 6.000 го ди на
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Пет ме се ци по сле уру ша ва ња „Ен
ро на”, 12. фе бру а ра 2002, из вр шни ди
рек тор ове ком па ни је Кен Леј ко нач но 
је стао пред Кон грес САд и свет и ста
вио ру ку на „Би бли ју”. у том тре нут
ку сви су има ли пи та ња за оту же но га. 
већ је та да би ло ја сно да је „Ен рон” био 
про из вод не ви ђе ног етич ког про ма ша
ја, да је би ло не бро је но ла жи и пре ва
ра. Пра во пи та ње је гла си ло: Ко ли ко је 
љу ди би ло не ис кре но? Ко је све знао?

Сви су же ле ли то да са зна ју, а Кен 
Леј, на кон што се за клео, ре као је да и 
те ка ко све же ли да об ја сни. По сто јао 
је са мо је дан про блем: ње го ви су адво
ка ти ин си сти ра ли да се по зо ве на Пе ти 
аманд ман.

Кен Леј је по ло жио ру ку на „Би бли
ју”, све ча но се за клео да ће го во ри
ти исти ну, а за тим се по звао на Пе ти 
аманд ман и оти шао ку ћи. за го нет ка 
ко ја је иза ње га оста ла – Ка ко је до шло 
до „Ен ро на”? – до бро је по слу жи ла.

не ис кре ност ра ши ре ни ја
Као од го вор на „Ен рон”, пси хо ло

зи ши ром зе мље по че ли су по дроб ни
је да ис тра жу ју ка ко функ ци о ни ше не
е тич но по на ша ње. не дав но је је дан од 
про из во да тих ис пи ти ва ња об ја вљен је 
у ча со пи су „Лич ност и со ци јал на пси
хо ло ги ја”. ден Ари је ли, с уни вер зи те
та дјук, и Фран че ска Ђи но, с уни вер зи
те та Хар вард, об ја ви ли су сту ди ју ко ја 
тра жи ве зу из ме ђу кре а тив но сти и не
ис кре но сти.

Гле да ју ћи ка ко се кра јем 2001. и по
чет ком 2002. при ча о „Ен ро ну” од ви
ја, ден Ари је ли се на шао у не ве ри ци, 
али ве ро ват но из дру гих раз ло га не го 
оста так др жа ве. Би ло му је те шко да по
ве ру је да се „Ен рон” мо же об ја сни ти 
не ко ли ким из ро ди ма по пут Ке на Ле
ја, бив шег пред сед ни ка „Ен ро на” џе
фри ја Ски лин га и глав ног ди рек то ра за 

фи нан си је Ен друа Фе стоа. не што му је 
го во ри ло да је про блем ве ро ват но оп
шти је при ро де.

Та ко је ден Ари је ли у сво јој ла бо ра
то ри ји оба вио низ ис тра жи ва ња о не
ис кре но сти и убр зо от крио да је та кво 
по на ша ње мно го ра ши ре ни је не го што 
је прет по ста вљао. у ла бо ра то ри ји, ка да 
би љу ди ма пру жио при ли ку да ва ра ју, 
мно ги су је при хва та ли.

„ви ше од по ло ви не љу ди у на шим 
огле ди ма ва ра”, ка же он. Али ва ра ње 
ко је је ден Ари је ли от крио ни је јед но о
бра зно: док су ма њи ну тих љу ди чи ни
ле ва ра ли це на ве ли ко, ве ћи на је ва ра
ла са мо по ма ло. „на шли смо да ве о ма, 
ве о ма ма ло њих мно го ва ра”, на ста вља 
ден Ари је ли. „око пе де сет по сто ва ра 
по ма ло.”

Шта то об у зда ва њи хо во ва ра ње? 
због че га ни су ва ра ли ви ше?

По де ну Ари је ли ју, ка да смо су о че
ни с мо рал ном не до у ми цом, по пут оне 
шта да при ја ви мо у обра сцу за по рез, 
сви ми ба лан си ра мо из ме ђу два крај
ње моћ на им пул са ко ја се над ме ћу. Све 
се сво ди на при ча ње при ча, па ће кре а
тив ни љу ди ве ро ват но би ти у ста њу да 
се би ис при ча ју бо ље при че, што ће им 
омо гу ћи ти да, с јед не стра не, ви ше ва
ра ју, а да се, с дру ге, не осе ћа ју ло ши је.

„у ве ћи ни слу ча је ва, у осно ви же
ли мо да се по на ша мо не ис кре но, али, 
исто та ко, же ли мо се бе ви де ти као до
бре, че сти те љу де”, ис ти че ден Ари је
ли. „Та ко, по ку ша ва мо да укра де мо што 
ви ше мо же мо, исто вре ме но не ру ше ћи 
соп стве ну сли ку о се би.”

То нас до во ди до не дав но об ја вље ног 
ис тра жи ва ња. ден Ари је ли и Фран че
ска Ђи но су се упи та ли је су ли од ре
ђе ни ти по ви лич но сти скло ни ји не ис
кре но сти од оста лих. од лу чи ли су да 
про у че кре а тив не лич но сти, прет по
ста вља ју ћи да су кре а тив ни љу ди мо
жда бо љи у ра ци о на ли зо ва њу сво јих 
не ис кре них де ла. „Све се сво ди на при

ча ње при ча”, об ја
шња ва ден Ари је ли, 
„па ће кре а тив ни љу ди 
ве ро ват но би ти у ста њу 
да се би ис при ча ју бо ље 
при че, што ће им омо гу ћи
ти да, с јед не стра не, ви ше 
ва ра ју, а да се, с дру ге, не 
осе ћа ју ло ши је.”

час мо рал ни, 
час не
да би про ве ри ло 

сво ју прет по став ку, 
дво је на уч ни ка је спро
ве ло пет огле да. у јед ном 
од њих, по што су из ме ри
ли кре а тив ност око сто ти ну 
љу ди, за мо ли ли су их да ура де 
тест. „да ли смо им тест с ви ше по
ну ђе них од го во ра. за мо ли ли смо их 
да од го во ре нај бо ље што уме ју и обе
ћа ли да ће мо им пла ти ти за сва ко пи
та ње.”

на кон што су ис пи та ни ци од го
во ри ли на пи та ња, Фран че ска Ђи
но и ден Ари је ли су им да ли па пир с 
про зор чи ћи ма (прим. прев. по пут оног 
што се ко ри сти на аме рич кој ма ту ри – 
има то га и код нас, али не знам где), ре
кли им да ту пре пи шу сво је од го во ре, а 
он да им об ја сни ли да па пи ри с про зор
чи ћи ма, због гре шке при фо то ко пи ра
њу, већ има ју убе ле же не ис прав не од
го во ре.

„Сад на сту па не до у ми ца”, об ја шња ва 
ден Ари је ли. „од го во ри ти ис прав но? 
Пре пи са ти Б у Б? или ва ра ти, про ме ни
ти свој од го вор и на пи са ти ц, па ре ћи: 
о, да, све вре ме сам знао да је у пи та њу 
ц?” ре зул та ти огле да би ли су ја сни. „у 
су шти ни, љу ди ко ји су би ли кре а тив ни
ји ва ра ли су у ве ћем сте пе ну”, до да је он.

у свих пет огле да, кре а тив ност је 
би ла у ја сној ве зи с по ве ћа ном не ис
кре но шћу.

и ма да још ни су у ста њу да то пот
пу но до ка жу, и Фран че ска Ђи но и ден 
Ари је ли ве ру ју да кре а тив ност по ве
ћа ва не ис кре ност упра во због то га 
што омо гу ћу је љу ди ма да за и ста уви
де увер љи ве ра ци о на ли за ци је та мо 
где дру ги то не мо гу. за кљу чак гла си: 
„Ако сте кре а тив на осо ба, од јед ном 
мо же те про ћи кроз исти број до ка за 
и про на ћи мно го ви ше ве за ка ко би

КрЕАТивци
лакше лажу

у пет огледа двоје америчких психолога 
испоставило се да више од половине људи вара. 

Али то није једнообразно: мањину чине варалице на 
велико, већина вара помало, а то је готово сваки други. 
у свих пет, дакле, креативност је била у јасној вези 

с повећаном неискреношћу

у свих пет огле да,  
кре а тив ност је би ла 
у ја сној ве зи с по ве ћа ном 
не ис кре но шћу

сте оправ да ли по зи ци ју ко ју же ли те да 
има те као по чет ну.”

Али пси хо лог деј вид да нинг с уни
вер зи те та Кор не ла упо зо ра ва да ова 
сту ди ја, мо жда, пре ви ше ис ти че уло
гу кре а тив но сти у не ис кре но сти. он 
под се ћа да се пси хо ло ги ја го ди на ма 
бо ри да утвр ди је ли искре ност функ
ци ја ка рак те ра не ке осо бе или функ
ци ја при ли ка у ко ји ма се љу ди на ђу. и 
ма да ка же да су и јед но и дру го ва жни, 
че сто пот це њу је мо ко ли ко си ту а ци ја 
ути че на оно што чи ни мо.

„у јед ним смо при ли ка ма мо рал ни; 
у дру гим ни смо то ли ко. и за и ста, оно 
што је по сре ди је сте си ту а ци ја ко ја 
из вла чи ову спо соб ност код свих нас 
да бу де мо би ло мо рал ни би ло не мо
рал ни.” Сте фан ву ка шин

драган Стојановић

Парк из доба 
јуре – уживо
Хоће ли научници успети 

да из смрзнуте бутне кости 
клонирају давно изумрлог 

сибирског мамута?

Ка да ће мо се ди ви ти ма му ти ма?
не та ко ско ро. Кр зне на гр до си ја, пре те ча 

да на шњег сло на, мо гла би да бу де кло ни ра
на за пет го ди на. на уч ни ци су на до мак иш
чи та ва ња „на след не ло зин ке” (ге ном) дав но 
из у мр ле жи во ти ње.

ру ски и ја пан ски су се до бро на му чи ли да 
про на ђу по де сан узо рак, за ле ђен у си бир
ском ве чи том ле ду. чи ни се да су у ис точ ној 
ја ку ти ји на шли ва ља ну смр зну ту бут ну кост. 
Са да на ме ра ва ју да из ва де је дра из ко шта
не ср жи, да их пре са де у ја ја шца из ва ђе на из 
сло ни ца и да кло ни ра ни за ме так уба це у ма
те ри цу дру гих жен ки у ко ји ма ће се раз ви ти у 
но ву је дин ку.

По сту пак је ко ри шћен у кло ни ра њу ов це 
до ли, дру гих ова ца, сви ња, ма ча ка, па са и 
мај му на.

Ма му ти об ра сли дла ком ни су хо да ли зе
мљом хи ља да ма го ди на, али је за ми сао да 
се по но во по ја ве ожи ве ли, на ро чи то по сле 
при ка зи ва ња фил ма „Парк из до ба ју ре”. По
се ти о ци су по же ле ли да ви де и дру га ство ре
ња ко ја су жи ве ла у ле де но до ба.

ни су сви уче ња ци убе ђе ни да је то из во
дљи во, за то што је днК рас ко ма дан на сит не 
де ли ће ко ји су по сле уги ну ћа ма му та на кнад
но оште ће ни. чак и да ни је, ве ро ват но ћа 
успе шног спа ја ња ће ли ја из ја ја шца сло ни це 
с ће ли ја ма ко сти дав но из у мр ле жи во ти ње 
ни је су ви ше ве ли ка.

Пре не ко ли ко го ди на на но во је ство рен 
иш че зли пи ри неј ски ко зо рог из под вр сте 
ко ја је не ста ла 1999. го ди не, али је по то
мак пре жи вео је два се дам ми ну та. ни је бо
ље про шло ни кло ни ра ње азиј ског би зо на. 
Аустра лиј ски ис тра жи ва чи су по ку ша ли да 
кло ни ра њем по вра те та сма ниј ског ти гра и 
је ди но су ус пе ли да део ње го вих ге на пре ба
це у за мет ке ми ша.

Све то ука зу је да су ма ли из гле ди за по
нов но ожи вља ва ње ма му та; ге не тич ким ин
же њер ством мо гу ће је до би ти дла ка ве сло
но ве с ма мут ским осо би на ма. „уко ли ко 
не ко ме по ђе за ру ком, то ће пред ста вља ти 
истин ско чу до”, сма тра веб Ми лер, ра чу нар
ски на уч ник и ге но ми чар са Пен сил ва ниј
ског уни вер зи те та.

Али аме рич ки па лен то лог џек Хор нер не 
од у ста је од за ми сли да из ме ни днК ко ко
шке и пре о бра ти је у пти цу ко ја ће на ли ко ва
ти сво јим пре те ча ма ди но са у ру си ма и трч ка
ра ти у се о ском дво ри шту.

ди ноко ко шка на су прот сло нома му та. не 
ли чи ли то на на ста вак „пар ка из до ба ју ре”?

Ба ци те са мо по глед кроз про зор 13.000 
го ди на уна траг. Гра ди мир цвет ко вић
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ПроФ. др вЛАдиМир ГЛиШин

не дав на уз бу на по во дом мо гу ће 
епи де ми је тзв. свињ ског гри па уз бу
ди ла је не са мо ста нов ни штво, већ је 
сти гла до ме ди цин скопо ли тич ког вр
ха др жа ве. вак ци не, ко руп ци ја, хап
ше ња без ма ло сва ко днев не су ве сти у 
ов да шњим јав ним гла си ли ма. Све то 
па да на плод но тле, за то што ма ко ја 
по шаст да нас за де си, увек се на кра ју 
при пи су је ви ру си ма.

Бо ја зан је оправ да на: се ти мо се са мо 
да је пан де ми ја гри па по сле Пр вог свет
ског ра та од не ла ви ше од 50 ми ли о на 
жи во та. Сва ке го ди не од гри па у све ту 
умре око 250.000 љу ди. Па ин фек тив на 
жу ти ца, си да и да не на бра ја мо.

нај пре да од ре ди мо шта је то ви рус. 
на зив је ла тин ског по ре кла и зна чи 
отров. То је суб ми кро скоп ски ин фек тив
ни агенс ко ји ни је спо со бан да се раз
мно жа ва из ван ће ли је до ма ћи на. ни је 
део ће ли је, али се са сто ји од ге ном ске 
осно ве ко ја мо же да бу де или днК или 
рнК, оба ви је не про те ин ским омо та чем.

ре ко смо, днК или рнК. и ту до ла зи
мо до раз вр ста ва ња пре ма вр сти ге но
ма ко ји од ре ђе ни ви рус са др жи. По тзв. 
Бал ти мо ро вој кла си фи ка ци ји по сто ји 
се дам вр ста:

 Кла са I, dsднК ви ру си, тј. ду пло 
лан ча ни днК ге ном; 

 Кла са II, ssднК ви ру си, тј. јед но лан
ча ни днК ге ном;
 Кла са III, dsрнК ви ру си тј. ду пло 

лан ча ни рнК ге ном;
 Кла са IV, (+)ssрнК ви ру си тј. са по

зи тив ним јед но лан ча ним рнК ге но мом 
(ко ји, осим ге ном ске, има уло гу и као 
ин фор ма ци о на рнК);
 Кла са V, ()ssрнК ви ру си, тј. са јед

но лан ча ном рнК са не га тив ним лан цем;
 Кла са VI, ssрнКRT ви ру си, тј. са 

по зи тив ним рнК лан цем (али са днК 
ин тер ме ди је ри ма не са мо као осно ва за 
удво стру ча ва ње, не го и као ма три ца за 
син те зу ин фор ма ци о не рнК);
 Кла са VII, dsднКRT ви ру си.
(на ен гле ском: s = sin gle, s = strand; d 

= do u ble).

од мах па да у очи да је ге ном ски ма те
ри јал ви ру са мно го ра зно вр сни ји не го 
код ће лиј ских ге но ма. и јед но лан ча на 
и дво лан ча на рнК, и рнК са по зи тив
ним и не га тив ним лан цем као ге но мом, 
и днК ви ру си са рнК ин тер ме ди је ром. 
ин те ре сант но је ис та ћи да од нај че шћих 
ви ру сних обо ље ња чо ве ка, 16 има ју за 
под ло гу је дан од рнК ви ру са, а са мо се
дам днК ви ру са.

и нај зад, ви рус гри па ко ји спа да у ort
homyxo vi ri dae и по Бал ти мо ро вој кла
си фи ка ци ји у кла су V, тј у рнК ви ру се са 
не га тив ним лан цем рнК као сво јим ге
но мом. на ко ји на чин ви ру си пре ла зе из 
јед не у дру гу вр сту?

за бо ра ви те (све) ле ко ве
Ге но ми ви ру сног гри па са сто је се од 

омо та ча, са ста вље ног од два глав на ти па 
гли ко про те и на ко ји об мо та ва ју сре ди шње 
је згро. Сре ди шње је згро са др жи ви ру сни 
рнК ге ном и ви ру сне про те и не ко ји упа
ку ју и за шти ћу ју ге ном ску рнК. Код ви
ру са гри па нео у би ча је но је да му ге ном 
ни је са ста вљен од са мо јед ног мо ле ку ла 
рнК, већ од осам по себ них, не за ви сних 
мо ле ку ла рнК са не га тив ним лан цем! да

кле, ови мо ле ку ли рнК пред ста вља ју њи
хо ве хро мо зо ме! ин флу ен ца тип А ге ном 
са др жи 11 ге на на осам по себ них мо ле ку
ла рнК ко ди ра ју ћи 11 про те и на: хе ма глу
ти нин, не у ра ми ни да за, ну кле о про те ин 
М1, М2, нС1, NS2 (ну кле ар ни екс порт ни 
про те и ни), рнК за ви сне рнК по ли ме ра за 
PA, PB1, PB1F2, I PB2.

Хе ма глу ти нин је гли ко про те ин пре ко 
ко га се ви рус ве зу је за ће ли ју ко ја се ин
фи ци ра. По сто ји 16 хе ма глу ти нин ан ти
ген ских под ти по ва, од H1 до H16. Сам 
мо ле кул хе ма глу ти ни на са ста вљен је од 
три иден тич на про те и на, ко ји су та ко 
ме ђу соб но спо је ни да обра зу ју из ду же ни 
ци лин дрич ни об лик. Му та ци ја (тј. про
ме на) са мо јед не ами но ки се ли не у овој 
про те ин ској струк ту ри ме ња зна чај но 
ње го во ан ти ге но свој ство (ан ти ге ност)!

не у ра ми ни да за је ен зим ко ји, слич но 
хе ма глу ти ни ну, штр чи на по вр ши ни ви
ру са. ве зу ју ћи се са уну тра шње стра не 
мем бра не ће ли је за си јал ну ки се ли ну и 
ујед но је рас ки да ју ћи, ви рус се осло ба
ђа из уну тра шњо сти ће ли је до ма ћи на и 
оспо со бља ва га да ин фи ци ра дру ге ће ли
је. због озбиљ ног оште ће ња, ће ли је уги
ну. не у ра ми ни да за има де вет под ти по
ва, од N1 до N9.

Ако зна мо да има 16 ан ти ген ских под
ти по ва за H и де вет под ти по ва за N про
те и не (ге не), ла ко је од го нет ну ти шта 
се кри је ка да, на при мер, ка же мо H1N1 
ви рус гри па (ин флу ен ца). Ком би на ци
ја сва ког под ти па H са сва ким под ти пом 
N да је укуп ну те о риј ску мо гућ ност од 
144 основ них ти по ва ви ру са. за што је то 
ва жно? за то што ове ком би на ци је да ју 
укуп ну ан ти ге ност ви ру са (тј. спе ци фич
ни иму ни од го вор).

Ево при ме ра:

 H5N1 је под тип птич је пан де ми је у 
Шкот ској 1959. го ди не; 
 H3N2 је под тип птич је пан де ми је у 

Хонг кон гу 1968. го ди не; 
 H5N2 је под тип ви со ке па то ге но сти 

код пи ли ћа;

 H3N8 је под тип че сто на ла жен код 
ко ња;
 H2N2 је под тип азиј ског пан де миј

ског гри па из 1957. го ди не;
 H7N7 је под тип жи вин ске епи де ми

је 2003. го ди не;
 H1N1 је под тип ко ји је иза звао пан

де ми ју 1918. и ве ли ку уз бу ну 2009. го
ди не.

у жи во ту ви ру са под јед на ко ва жну 
функ ци ју има ју М1 и М2 про те и ни, сме
ште ни та ко ђе у ви ру сном омо та чу. М1 
и М2 ка на ли омо гу ћу ју да по сле ула ска 
ви ру са у ће ли ју во до нич ни јо ни из ци
то пла зме про дру у ви ру сну че сти цу. То 
по ве ћа ва ње ки се ло сти уну тар са ме ви
ру сне че сти це до во ди до одва ја ња про те
и на од ге ном ске рнК у ри бо ну кле о про
те и ну, у об ли ку у ко ме се ина че на ла зи 
зре ла ви ру сна ге ном ска рнК. ово је 
кључ ни ко рак у тзв. „свла че њу” ви ру са, 
тј. омо гу ћа ва ју са да ого ље ној рнК да по
слу жи као ма три ца за соп стве но умно
жа ва ње!

М1 и М2 ка нал мо гли су да се ин хи би
ра ју ан ти ви ру сним ле ко ви ма аман та ди
ном и ри ман та ди ном, те због не функ ци
о нал но сти М ка на ла ви рус ни је мо гао да 
се раз го ли ти тј. да се раз мно жа ва уну тар 
ће ли је. Ме ђу тим, М1 и М2 ге ни су под
ло жни му та ци ја ма. и ка ко су му та ци
је ре ла тив но че ста, при су ство се лек тив
ног фак то ра, у овом слу ча ју аман та ди на 
или ри ман та ди на ко ји се ина че ко ри сти 
за ле че ње обо ле ле жи ви не, до во ди до от
пор ног со ја ви ру са.

чи ње ни ца је, на и ме, да је ве ћи на со
је ва ви ру са гри па ко ји са да кру же све
том от пор на на ове ле ко ве, тј. ин хи би то
ре М1 и М2 про те и на! да кле, на де лу је 
дар ви нов прин цип. за бо ра ви те аман та
дин и ри ман та дин!

и нај ва жни је пи та ње од ин те ре са за 
на ше здра вље: Ко ји то ме ха ни зам омо гу
ћу је ви ру су да та ко бр зо му ти ра и ме ња 
сво ју ан ти ге ност, па без ма ло сва ки час 
мо ра мо да се вак ци ни ше мо?

По сто је два основ на ме ха ни зма. Пр
ви је сте да ви ру си гри па не са др же ген 
за ис пра вља ње по гре шно умно же них ге
ном ских рнК. рнК за ви сна рнК по ли
ме ра за при ли ком јед ног умно жа ва ња 
рнК ге но ма пра ви гре шке гру бо, јед ну 
на 10.000 ну кле о ти да, што је че шће од 
око 14.000 ну ке ло ти да, збир не ду жи не 
це ло куп ног ге но ма или оних осам мо ле
ку ла не га тив них рнК. Сто га су ве ћи на 
но во на ста лих ви ру са ин флу ен це, у ства
ри, му тан ти. оту да до ла зи до тзв. ан ти
ген ског по ме ра ња, што као по сле ди цу 
има про ме не на по вр ши ни мем бра не ви
ру са – хе ма глу ти ни на, не у ра ми ни да зе и 
М1 и М2 про те и на.

дру ги основ ни ме ха ни зам по ти че од 
чи ње ни це да се ге ном ви ру са гри па са
сто ји од осам не за ви сних сег ме на та што 
омо гу ћу је ме ша ње или, струч но ре че но, 
ре ком би на ци ју ви ру сних рнК ко је по
ти чу од раз ли чи тих под ти по ва у слу ча
је ви ма ка да ин фи ци ра ју јед ну исту ће ли
ју исто вре ме но. ова про ме на ни је спо ра 
као прет ход но опи са не му та ци је не го се 
прак тич но од и гра ва истог ча са. ве ли
ке и на гле из ме не у ви ру сном омо та чу, а 
мо гу ће су 146 раз ли чи те ком би на ци је, 
омо гу ћу ју ви ру су да ин фи ци ра но ве до
ма ћи не и бр зо се из бо ри са за штит ним 
иму ни те том до ма ћи на. ово ме ша ње, ре
ком би на ци ја рнК хро мо зо ма по ре клом 
од два раз ли чи та под ти па ви ру са гри па 
се од ви ја или у цре ви ма пти ца, па оту да 
по ре кло име на птич ји грип, или у епи те
ли јал ним ће ли ја ма жи во ти ња, па оту да 
ре ци мо и свињ ски грип.

у нај кра ћем, то би би ла мо ле кул ска 
осно ва за по ја ву пан де ми је!

уни вер зал но ан ти те ло
Мо же ли се на чи ни ти вак ци на за све 

се зо не?
већ де це ни ја ма на уч ни ци по ку ша ва

ју да на пра ве уни вер зал ну вак ци ну ко ја 
ће де ло ва ти на све му тант не ви ру се гри
па, а не да се мал те не два пу та го ди шње 

пра ви но во при ла го ђе на за но во на ста
лог му тан та. По сле ана ли зе ге на за хе ма
глу ти нин ве ли ког бро ја му та на та гри па 
по ка за ло се да по сто ји део ко ји се ни ка
да не ме ња! Ако би ус пе ло да се на пра ви 
вак ци на про тив тог де ла хе ма глу ти ни на, 
про блем би, бар те о риј ски, био ре шен.

да бо ме, та да не би би ло ни пан де ми је, 
ни ко руп ци је, а тек за ми сли те че ка о ни
це у до мо ви ма здра вља и бол ни ци ма у 
ко ји ма ни ко не шмр че, не ка шље, не ки
ја. Ско ро као рај на зе мљи! да ли је на у
ка на до бром пу ту да то оства ри?

је сте, и то мо же да за хва ли спо соб но
сти ге не ти ча ра да иш чи та ва ју ге но ме 
(тј. укуп ни ге нет ски по тен ци јал) ма ког 
ор га ни зма, а нај лак ше од свих – ви ру са. 
Шта је ура дио Ан то нио Лан ца ве ки ја из 
ин сти ту та за би о ме ди цин ска ис тра жи
ва ња у Бе лин со ну (Швај цар ска)? он и 
са рад ни ци су ана ли зи ра ли 104.000 бе
лих крв них ће ли ја (B лим фо ци та), узе
тих од осам да ва ла ца, и на шли су са мо 
јед ну је ди ну B ће ли ју ко ја про из во ди ан
ти те ло ко је исто вре ме но ре а гу је на свих 
16 под ти по ва хе ма глу ти ни на! ово ан
ти те ло су озна чи ли са F16, јер ре а гу је на 
свих 16 под ти по ва ви ру са гри па, укљу
чу ју ћи и не дав ни H1N1!

за што је од 104.000 лим фо ци та са мо 
је дан ства рао, да та ко ка же мо, уни вер
зал но ан ти те ло?

Као што се на сли ци ви ди, де ло ви хе
ма глу ти ни на ко ји се не ме ња ју при лич
но су скри ве ни уну тар ње го ве тро ди
мен зи о нал не струк ту ре, жу то и зе ле но 
обо је ни. Лим фо цит пре ви ди ове те же 
при сту пач не де ло ве мо ле ку ла и ства ра 
ан ти те ла на оне лак ше при сту пач не де
ло ве. Ме ђу тим, упра во су то де ло ви про
те и на хе ма глу ти ни на ко ји нај че шће и 
нај бр же му ти ра ју! ваљ да ће са но вим 
мо ле кул ским при сту пом игра без гра ни
ца, ко ја се с вак ци на ци јом про тив гри па 
де це ни ја ма по на вља, нај зад до ћи кра ју!

не бих же лео да чи та о це оста вим у 
уве ре њу да је ре че ним ре шен про блем 
бор бе про тив гри па. По сто је дру ги де
ло ви струк ту ре ви ру са гри па ко ји, осим 
што се на па да ју пу тем ати те ла (тј. вак
ци на ци је), мо гу оне мо гу ћи ти ма лим, хе
миј ски син те ти са ним мо ле ку ли ма, по
зна ти јим као ле ко ви што ин хи би ра ју не 
са мо не у ра ми ни да зу не го и раз мно жа ва
ње са мог рнК ге но ма ви ру са. и о то ме 
се озбиљ но раз ми шља, а ис тра жи ва ња у 
са вре ме ној мо ле ку лар ној би о ло ги ји се 
све ви ше усме ра ва ју ка из у ча ва њу рнК 
и ње не уло ге не са мо у жи во ту ће ли је, 
не го и у то ку ево лу ци је. из у ча ва се тзв. 
рнК свет. А ви рус гри па је сте за о ста так 
(ре ликт) из пра дав них вре ме на ево лу
ци је ка да је на зе мљи по сто јао са мо рнК 
(ри бо ну кле ин ска ки се ли на) свет.

Би ло је то пре 3,5 ми ли јар ди го ди на, 
мно го, мно го ра ни је од до ба ди но са у ру
са, а тај ехо вла да ви не, су ве нир рнК све
та, остао нам је до да на шњег да на, из ме ђу 
оста лог, и у об ли ку ви ру са гри па!     •

АХиЛовА ПЕТА
вируСА ГриПА

Ма која пошаст да нас задеси, увек се на крају приписује вирусима. 
Само од грипа сваке године у свету умре око 250.000 људи. већ деценијама 

научници покушавају да направе универзалну вакцину која ће деловати на све 
мутантне вирусе, а не да се малтене два пута годишње прави новоприлагођена 

за новонасталог мутанта. Колико смо далеко (близу) од тог циља?
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на уч на про дук ци ја ис ка зу је се кроз 
ви ше об ли ка са оп шта ва ња ре зул та та 
ис тра жи ва ња – на уч не мо но гра фи је, 
на уч не кон фе рен ци је (сим по зи ју ми, 
са ве то ва ња и др.), с ко јих се по пра ви лу 
(ма да не и увек) штам па ју збор ни ци ра
до ва, ча со пи си и дру ге пе ри о дич не пу
бли ка ци је и број ни дру ги углав ном не
фор мал ни об ли ци.

иако се не фор мал ни об ли ци не сме
ју за не ма ри ти, при мат при па да пи са ном 
са оп шта ва њу, из ме ђу оста лог и за то што 
је оно на тај на чин до ступ но ве ли ком де
лу на уч ног ауди то ри ју ма, од но сно бар 
ње го вом ре ле вант ном де лу. до ступ ност 
на уч них са оп ште ња на ро чи то је по ве ћа
на про до ром ра чу нар ских тех но ло ги ја, 
пре све га ши ре њем ин тер не та.

Са оп шта ва њем на уч них ре зул та та у 
би ло ком од на бро ја них об ли ка омо гу
ћа ва се ши ре ње и бр же и лак ше усва ја
ње на уч них иде ја. у то ме по себ ну уло гу 
има ју на уч ни ча со пи си, по што је то ме
диј ко ји због пе ри о дич но сти и уред но
сти по ја вљи ва ња и ре ла тив но зна чај ног 
ти ра жа (а у по след ње вре ме и мо гућ но
сти ди стри бу и ра ња пре ко ин тер не та), 
пру жа и нај бр же и нај по у зда ни је мо
гућ но сти да се на уч на јав ност упо зна 
с на уч ним ис тра жи ва њи ма и њи хо вим 
ре зул та ти ма. у ши ре њу и усва ја њу на уч
них ре зул та та, у на уч ној ко му ни ка ци ји, 
као по себ но по де сан ме ха ни зам ко ри
сти се ци ти ра ње, ко јим се, из ме ђу оста
лог, упу ћу је на оства ре на ис тра жи ва ња, 
на из вор не ког по да тка, од ре ђе ног ста ва, 
по стиг ну тог ре зул та та и на ауто ра (ауто
ре) ко ји су то оства ри ли или из не ли итд.

Сто га се у на уч ној ди сци пли ни ко
ја је до би ла на зив на у ко ме три ја по себ
на па жња по све ћу је упра во про у ча ва
њу ци та та. ову вр сту ана ли зе у на уч ним 
кру го ви ма чи ни ва жном, а ти ме и по
пу лар ном, пре све га ње но ко ри шће ње 
за прак тич не по тре бе: ци ти ра ност се у 
раз ви је ним на уч ним сре ди на ма већ ду
го упо тре бља ва у про це су од лу чи ва ња о 
из бо ру и фи нан си ра њу про је ка та, о про
мо ци ји ис тра жи вач ког (и на став ног) 
осо бља, па и о лич ним при ма њи ма у на
уч ноис тра жи вач ким уста но ва ма. у на
шој зе мљи ла га но се кре ће мо у истом 
прав цу, с об зи ром на то да по ка за те љи 
ко ји се за сни ва ју на бро ју пу бли ко ва
них ра до ва (у но ви је вре ме пон де ри са
ни „вред но шћу”, тј. ран гом ча со пи са) 
по ста ју све ви ше не до стат ни. Сто га ни
је чуд но што је ци тат на ана ли за по ста ла 
јед но од на уч них под руч ја ко је се то ком 
по след њих де це ни ја из у зет но бур но раз
ви ја и што је од го ва ра ју ћа ли те ра ту ра 
већ до сти гла за ма шне раз ме ре.

Срп ски ин декс: пу та два
Под ци ти ра њем се у на уч ној ко му ни

ка ци ји под ра зу ме ва сле де ће. (1) чла
нак A ци ти ра чла нак B ако бар јед ном у 
члан ку A по сто ји по зи ва ње на B, и B је, 
та ко, уне то у спи сак ли те ра ту ре уз чла
нак или фи гу ри ше у фу сно ти; (2) ча со
пис J ци ти ра ча со пис I то ли ко пу та ко
ли ко чла на ка из J ци ти ра ју члан ке из I. 
из ових по став ки сле ди да ако се у јед
ном члан ку дру га пу бли ка ци ја по ми ње 
не ко ли ко пу та, то се сма тра јед ним ци
ти ра њем (ви де ти сли ку 1).

Гор ње по став ке (1) и (2) од но се се, 
на рав но, не са мо на члан ке у ча со пи си
ма. ипак, ча со пи си и пе ри о дич не пу
бли ка ци је од ли ку ју се упра во опе ра
тив но шћу у од ра жа ва њу но вих на уч них 
ре зул та та и тен ден ци ја, што се не мо же 
ре ћи за на уч не кон фе рен ци је. не си сте
ма тич ност и не у ред ност пу бли ко ва ња 
њи хо вих ре зул та та, иако знат но ма ње у 
са вре ме ним усло ви ма за хва љу ју ћи ра
чу нар ској и ин фор ма ци о ној тех но ло
ги ји, чи не их ма ње при сту пач ним и не
рет ко их „из во де” ван „пу бли ко ва ног 
ма те ри ја ла”. С дру ге стра не, ва жна са
оп ште ња из не та на њи ма на кра ју се, по 
пра ви лу, опет по ја вљу ју у члан ци ма у 
ча со пи си ма.

иако се у це ли ни не мо гу и не сме ју 
пот це њи ва ти из во ри на уч них ин фор
ма ци ја ван ча со пи са, ча со пи си оста ју 
глав ни из вор и глав ни објект при из ра
чу на ва њу на у ко ме триј ских или би бли
о ме триј ских по ка за те ља, пре све га им
пактфак то ра (IF) и Хир шо вог ин дек са 
(hин декс).

С аспек та по је ди нач них на уч них рад
ни ка, ци та ти се де ле у три гру пе:

  хе те ро ци та ти (пра ви ци та ти) – код 
ко јих ауто ри ци ти ра ју дру ге ауто ре,

  ауто ци та ти (са мо ци та ти) – код ко
јих ауто ри ци ти ра ју сво је прет ход
не ра до ве,

  ко ци та ти – код ко јих ауто ри ци ти
ра ју дру ге ауто ре с ко ји ма су пи са ли 
не ки ра ни ји рад.

Ана ли за ци ти ра но сти од ре ђе ног ауто
ра за сни ва се на на во ђе њу и збра ја њу ко
ци та та и хе те ро ци та та, док се ауто ци та
ти за не ма ру ју и код ко нач ног ре зул та та 
пре тра жи ва ња од ба цу ју. Та ко од ре ђе на 
ци ти ра ност до ку мен ту је се на во ђе њем 
свих ци ти ра них ра до ва у ISI (In sti tu te 
for Sci en ti fic In for ma tion) ци тат ним ин
дек си ма. Код нас се две ре фе рент не ин
сти ту ци је, уни вер зи тет ска би бли о те ка 
„Све то зар Мар ко вић” у Бе о гра ду и Би
бли о те ка Ма ти це срп ске у но вом Са ду, 
ба ве из ра дом би бли о гра фи ја ци ти ра них 
ра до ва из на уч них ча со пи са, пре ма ба зи 
по да та ка Sci en ce Ci ta tion In dex и ISI Web 
of Sci en ce (WOS). ►

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

Премеравање учености
наукометрија (сцијентометрија) посебну пажњу посвећује проучавању цитата. 

зашто је то важно? у развијеним научним срединама већ дуго се на темељу тога 
одлучује о избору и финансирању пројеката, о промоцији истраживачког (и наставног) 

особља, па и о личним примањима. и наша земља се лагано креће у истом смеру. 
А домаћи часописи? Е ту су неприкосновени природњаци

вЛАдиМир БуКвић

Бо Ли вуд СКА ПАЛ чи цА – нај ма ња же на 
на све ту је осам на е сто го ди шња јо ти Ам ге, 
ви со ка 62,8 сан ти ме та ра, чи ме је над ма ши
ла 22го ди шњу Аме ри кан ку Бри џет џор дан 
(69 сан ти ме та ра).

да би то уста но ви ли, пред став ни ци „Ги ни
са” су от пу то ва ли у род ни град ма ле не ин ду
ски ње, наг пур, и то на њен ро ђен дан. Ме ди
цин ски зва нич ни ци су je три пу та из ме ри ли 
за 24 са та, ка ко на ла жу пра ви ла. јо ти Ам ге 
па ти од јед ног об ли ка па ту ља стог ра ста (ac
hon dro pla sia), а увр шће на је 2009. у „Ги ни со
ву књи гу ре кор да” као нај ни жа ма ло лет ни ца.

Ма ле на ин ду ски ња по ха ђа шко лу од сво је 
че твр те го ди не, се ди у у клу пи за ње ну ви си
ну на пра вље ној и на да се да ће уско ро по ста
ти бо ли вуд ска зве зда.

ХиП но Ти САн АТЕн ТА Тор? – да ли је уби
ца ро бер та Ке не ди ја под хип но зом на ве ден 
да уби је не ка да шњег ми ни стра прав де САд?

не дав но је Сир хан Сир хан по но вио, по сле 
42 го ди не од уби ства, да се не се ћа пуц ње
ва, ни по то њег су ђе ња и при зна ња кри ви це. 
Про те клих да на је, ина че, 14. пут од би је на 
мол ба адво ка та да се по но во из ве де пред су
ди је „због не чу ве но по гре шне пре су де”. С ко

јим обра зло же њем? Сир хан Сир хан је, на и
ме, хип но ти сан да би по чи нио квро про ли ће!

овај Па ле сти нац, хри шћа нин из је ру са ли
ма је 4. ју на 1968. усмр тио у Лос Ан ђе ле су 
ро ђе ног мла ђег бра та бив шег пред сед ни ка 
САд, џо на Ке не ди ја, ко ји је пет го ди на ра ни
је на стра дао у атен та ту у да ла су.

у нај но ви јем обра ћа њу за по ми ло ва ње пи
ше да је Сир хан Сир хан (да нас 66го ди шњак) 
био под врг нут уса вр ше ном хип нопро гра ми
ра њу ко је га је, на вод но, учи ни ло не спо соб
ним да све сно кон тро ли ше вла сти те ми сли 
и рад ње ка да је по чи нио умор ство. ри чард 
Клуфт, про фе сор пси хи ја три је на Темпл уни
вер зи те ту, сма тра да „сце на рио бра ни ла ца 
на пре ду је у сме ру ве ро до стој но сти”. до ступ
не и не по бит не ин фор ма ци је, на и ме, ука зу ју 
да су вла ди не без бед но сне аген ци је уве ли ко 
ис тра жи ва ле мо гућ но сти ства ра ња тзв. хип
но ти са них атен та то ра и хип но ти са них ку ри
ра (про грам циА под на зи вом MKUL TRA).

Али ни је из во дљи
во, на гла ша ва ри чард 
Клуфт, не ко га хип но
ти са ти да учи ни не што 
што очи глед но ис кри
вљу је ње го ва убе ђе ња 
или же ље. А још ма
ње је појм љи во да га 
по ку пи те са ули це и 
успе шно га ома ђи ја те 
да не ко га уби је, про
тив но ње го вој во љи.

Су ПЕр вуЛ КАн у нЕ МАч Кој – успа ва ни 
су пер вул кан, ко ји се на ла зи ис под је зе ра 
бли зу Бо на, по ка зу је за бри ња ва ју ће зна ке 
бу ђе ња. Струч ња ци ка жу да уче ста ли по тре
си ко ји су се до го ди ли про шле го ди не у овој 
обла сти по твр ђу ју да је он у по след ње вре ме 
све ак тив ни ји.

вул ка но ло зи прет по ста вља ју да је вул кан 
ак ти ван за то што маг мат ска ко мо ра из ба цу
је угљенди ок сид у је зе ро, а то по твр ђу ју ме
ху ри ћи на по вр ши ни во де. По зна то је да „не
мач ки див” про ра ди сва ких 10.000–12.0000 
го ди на. По след ња еруп ци ја до го ди ла се пре 
12.900 го ди на, ка да је вул кан ски пе пео пре
крио ви ше од 1.000 ква драт них ки ло ме та ра 

по вр ши не. уко ли ко се опет про бу ди, на уч ни
ци про це њу ју да ће до ћи до ра за ра ња ши ро
ких раз ме ра, ма сов ног исе ља ва ња ста нов
ни штва, мо жда и до крат ко трај ног гло бал ног 
за хла ђе ња јер би пе пео бло ки ра сун че ву 
све тлост. ве ру је се да се овај вул кан по ја чи
ни и сна зи мо же упо ре ди ти с Пи на ту бом на 
Фи ли пи ни ма, чи ја је еруп ци ја из 1991. би ла 
нај ве ћа у 20. сто ле ћу. 

Про роК СЛо МА – „за пра во бих во лео да 
по ли ти ча ри и бо га та ши па те још ви ше не го 
што су до сад па ти ли у овој фи нан сиј ској кри
зи. за што? за то што би то би ло до бро за све 
нас. он да би они би ли мо ти ви са ни да за и ста 
ре ша ва ју на ше про бле ме и из гу би ли би си
гур ност да ће са ми до бро про ћи, упр кос кри
зи ко ја се до га ђа ве ћи ни обич них љу ди око 
њих”, ка же др џа ред дај монд (74), аме рич ки 
би о лог, фи зи о лог, би о ге о граф и пу бли ци ста, 
до бит ник Пу ли це ро ве на гра де и пре да вач на 
Ка те дри за ге о гра фи ју на Ка ли фор ниј ском 
уни вер зи те ту у Лос Ан ђе ле су.

Ко лум ни сти „Фај нен шел тај мса” на зи ва ју 
га про ро ком дру штве них сло мо ва.

на пи та ње за што до ла зи до ве ли ких дру
штве них по ре ме ћа ја и про па сти ци ви ли за
ци ја, он од го ва ра: „По сто је слич но сти ко је 
се те ме ље на истим основ ним ме ха ни зми
ма при вред ног сло ма ко је са да до жи вља ва
мо и ко лап са не ка да шњих ци ви ли за ци ја као 
што су би ле Ма је. По ру ка је увек иста – ка да 
ве ли ка дру штва ко ри сте пре ви ше из во ра и 

си ро ви на, про па шће у тре нут ку ка да бу ду на 
вр хун цу.” Пре ма про це ни џа ре да дај мон да, 
ве ро ват но ћа да ће за пад на дру штва про па сти 
из но си 49, а да ће оп ста ти 51 од сто!     •

Пре по зна је 
стра жњи цу
Сед не те у ауто, и он кре не или се, уоп ште, 

не по ме ри с ме ста. Ка ко? Пре по зна во за
че ву стра жњи цу! ин же ње ри ин сти ту та за 
на пред ну ин ду стриј ску тех но ло ги ју у То ки ју 
угра ди ли су у се ди ште, чак, 360 сен зо ра ко
ји су у ста њу да раз ли ку ју зад њи део вла сни
ка од ма ког дру гог уље за. у слу ча ју да стра

жњи ца осо бе ко ја се да на во за че во се да ло 
не од го ва ра, во зи ло се не ће по кре ну ти.

Ме ђу сен зо ри ма на ла зе се и за ме ре ње 
при ти ска на ле стви ци од 0 до 256, за ви зу
ел но тро ди мен зи о нал но пре по зна ва ње об
ли ка те ла итд. Твор ци се ди шта ка жу да су из
гле ди да сен зо ри по гре ше све га два од сто, 
иако још ни су по ну ди ли од го вор на пи та ња 
ка ко би се по на ша ли у слу ча ју по ве ћа ња те
жи не упам ће ног ли ца и да ли би ауто кре нуо 
ако сед не не ко с вр ло слич ном зад њи цом.

Такнутоћакнуто
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за по чео 
Бо ри чев ски
од вре ме на ка да се из дво ји ла из ре

ли ги је и фи ло зо фи је, на у ка се то ком не
ко ли ко ве ко ва ши ро ко раз гра на ла учи
нив ши сво јим пред ме том по сма тра ња 
(из у ча ва ња) све сфе ре при ро де и дру
штва, и та ко по ста ла јед на од нај ши рих 
обла сти људ ског ду хов ног де ло ва ња. Ме
ђу тим, са ма на у ка по ста ла је пред мет 
(свог соп стве ног) про у ча ва ња ре ла тив но 
не дав но, у два де се тим и три де се тим го
ди на ма 20. сто ле ћа.

основ не де фи ни ци је и кон цеп те но ве 
ди сци пли не (По зна ва ње на у ке) по ста вио 
је ру ски и со вјет ски фи ло зоф и исто ри чар 
на у ке и. А. Бо ри чев ски (Бо ри чев ский) још 
1926. у члан ку „По зна ва ње на у ке као тач на 
на у ка” (Науковедениекакточнаянаука), 
об ја вље ном у ча со пи су „Вестникзнания”. 
овај чла нак и ње го ве иде је, ме ђу тим, ни су 
из ра зних раз ло га оства ри ли ве ћи ути цај 
на фор ми ра ње по зна ва ња на у ке као на уч
не ди сци пли не.

не пу ну де це ни ју ка сни је са слич ним 
иде ја ма по ја вио се чла нак „на у ка о на у
ци” (Na u ka o na u ce, Na u ka Pol ska, 1935) 
ауто ра Ма ри је и Ста ни сла ва осов ских 
(Ma ria Os sow ska, Sta ni sł aw Os sow ski), ко
ји је имао знат но ве ћи успех и ви ше пу та 
је по том ре прин то ван. Као ро до на чел ник 
ове на у ке нај че шће се ис ти че џон де
змонд Бер нал (John De smond Ber nal), чи ја 
је књи га „Со ци јал на функ ци ја на у ке” (The 
So cial Fun ction of Sci en ce) из 1939. по ста
ла кла сич на.

По сле дру гог свет ског ра та ве ли ки до
при нос раз во ју но ве ди сци пли не дао је 
бри тан ски фи зи чар де рек џон де Со ла 
Прајс (De rek John de Sol la Pri ce), ко ји је за
по чео ши ро ко ко ри шће ње кван ти та тив
них ме то да у про у ча ва њу раз во ја на у ке, 
по ста вив ши та ко те ме ље но вој ди сци пли
ни – на у ко ме три ји (сци јен то ме три ји) или 
на у ци о ме ре њу и ана ли зи ра њу на у ке. По
ред Прај са, ве ли ки до при нос раз во ју на
у ко ме три је дао је ју џин Гар филд (Euge ne 
Gar fi eld), ко ји је 1960. осно вао ин сти тут 
за на уч не ин фор ма ци је (In sti tu te for Sci en
ti fic In for ma tion, ISI) и при сту пио при пре
ма ма за ства ра ње „ин дек са на уч них ци
та та” (Sci en ce Ci ta tion In dex, SCI), ко ји је 
по стао моћ но ис тра жи вач ко ору ђе и прак
тич но обе ле жио на уч ну пу бли ци сти ку у по
след њој че твр ти ни про шлог и на по чет ку 
овог ве ка.

Пр ви, екс пе ри мен тал ни ин декс об ја
вљен је 1963, а од сле де ће го ди не се об ја
вљу је ре дов но. ин сти тут се ба вио услу га ма 
би бли о граф ских ба за по да та ка, а ње го ва 
спе ци јал ност упра во је ци тат но ин дек си
ра ње и ана ли за у ко јој је пи о нир ски до при
нос дао Гар филд, она об у хва та ци тат не ба
зе по да та ка за сно ва не на пра ће њу хи ља да 
ака дем ских ча со пи са, на осно ву че га се 
пра ви на уч ни ци тат ни ин декс (SCI), ци тат
ни ин декс дру штве них на у ка (SSCI) и ци
тат ни ин декс умет но сти и ху ма ни стич ких 
на у ка (AH CI).

По ред ин дек са са мих ци та та, SCI об у хва
та и ин декс па те на та, ин декс ор га ни за ци ја 
(у ко ји ма ра де ауто ри), као и ин декс из во
ра (пу бли ка ци ја об у хва ће них об ра дом). Све 
ове услу ге до ступ не су пу тем услу ге ISI Web 
of Know led ge (мре жа зна ња) ба зе по да та ка. 
ова ба за по да та ка омо гу ћа ва ис тра жи ва

чу да иден ти фи ку је ко ји се члан ци нај че шће 
ци ти ра ју и ко их је ци ти рао. ин сти тут за на
уч не ин фор ма ци је је 1992. пре у зео Thom
son Sci en ti fic and He al thca re, ко ји је по стао 
по знат као Thom son ISI и са да је део ком па
ни је Thom son Re u ters Cor po ra tion.

иСи об ја вљу је го ди шњи Jo ur nal Ci ta tion 
Re ports у ко ме да је ли сту им пактфак то ра 

за сва ки од ча со пи са ко ји пра ти. у на уч ној 
за јед ни ци им пактфак то ри ча со пи са игра ју 
ве ли ку иако и кон тро верз ну уло гу ка да се 
утвр ђу је за слу га (част) уз об ја вље ни ис тра
жи вач ки рад на уч ни ка. иСи пра ти пре ко 
14.000 ча со пи са: на ли сти се на ла зи пре
ко 1.100 ча со пи са из обла сти умет но сти и 
ху ма ни стич ких на у ка, као и при род нона
уч них ча со пи са. Ли ста се ба зи ра на пу бли
ко ва ном кри те ри ју му се лек ци је и ва жан је 
по ка за тељ ква ли те та ча со пи са и ње го вог 
ути ца ја. иСи, та ко ђе, об ја вљу је и ли сту ви
со ко ци ти ра них ис тра жи ва ча, је дан од фак
то ра ко ји су укљу че ни у „Aкадемско ран
ги ра ње свет ских унивeрзит ета” (Aca de mic 
Ran king of World Uni ver si ti es) ко је об ја вљу је 
Шан гај ски уни вер зи тет.

Сва ка два ме се ца иСи пу бли ку је „на
уч ни пре глед” (Sci en ce Watch), бил тен ко
ји иден ти фи ку је пу бли ка ци ју, об ја вље ну у 

прет ход не две го ди не, као „до ку мент ко ји 
се бр зо про би ја” (fast bre a king pa per), у сва
кој од 22 ши ро ко де фи ни са не на уч не обла
сти, као што су: ма те ма ти ка (укљу чу ју ћи и 
ста ти сти ку), ма шин ство (ин же њер ство), би
о ло ги ја, хе ми ја, фи зи ка итд. озна ка је ба
зи ра на на бро ју ци та та и на нај ве ћем по ве
ћа њу од јед ног дво ме сеч ја до дру гог.

► основ за ана ли зу струк ту ре ци ти ра
ња и за од ре ђи ва ње од го ва ра ју ћих по
ка за те ља пред ста вља ју тзв. ци тат не ба зе 
по да та ка у пе ри о ди ци, у ко ји ма се са ку
пља ју би бли о граф ски по да ци о пе ри о
дич ним пу бли ка ци ја ма, тј. о ча со пи си
ма (аутор, на зив ра да, на зив ча со пи са, 
го ди ште, го ди на, број, стра не) и при ло
же ни спи ско ви ци ти ра не ли те ра ту ре, с 
од го ва ра ју ћим ску по ви ма по да та ка. То 
омо гу ћа ва на ла же ње ка ко пу бли ка ци ја 
ци ти ра них у од ре ђе ним ра до ви ма у тим 
ча со пи си ма, та ко и ра до ва ко ји их ци ти
ра ју. на рав но, ови ску по ви (ба зе) омо гу
ћа ва ју пре тра жи ва ња и по дру гим кри
те ри ју ми ма – по ауто ри ма, по го ди на ма, 
по ча со пи си ма итд. А на осно ву њих за
тим се кон стру и шу од го ва ра ју ћи по ка за
те љи ко ји на ла зе све ши ру упо тре бу.

Код нас од го ва ра ју ћу ба зу (Срп ски ци
тат ни ин декс, www.scin deks.nb.rs) из
гра ђу је цЕ он (цен тар за ева лу а ци ју у 
обра зо ва њу и на у ци). Тре нут но (кра
јем 2011), она об у хва та 357 срп ских ча
со пи са, са 44.445 до ступ них ра до ва и 
укуп но 123.395 ре фе ри са них чла на ка и 
1.551.847 ре фе рен ци.

до исти не, и на траг
Шта је то им пактфак тор ча со пи са?
им пактфак тор (IF) за ча со пи се од

ре ђу је се на осно ву бро ја ци ти ра них 
чла на ка из тог ча со пи са об ја вље них у 
прет ход не две го ди не и ре ги стро ва них 
у го ди ни за ко ју се утвр ђу је (по гле дај те 
сли ку 2). ра ди упо ре ди во сти за раз ли
чи те ча со пи се, ко ји су раз ли чи тог оби
ма (раз ли чит број об ја вље них чла на ка), 
тај број ци та та де ли се с укуп ним бро
јем об ја вље них чла на ка. Та ко се до би
ја број ци та та (у од го ва ра ју ћем пе ри о ду 
– прет ход не две го ди не) по јед ном об ја
вље ном члан ку или им пактфак тор. овај 
по ка за тељ од ра жа ва ути цај ност ча со пи
са, прет по став ка је да се ци ти ра ју члан
ци ко ји су с аспек та од го ва ра ју ће на уч не 
обла сти ва жни, да кле и ути цај ни.

за раз ли ку од им пактфак то ра, Хир
шов ин декс (hin dex) да је дру ги аспект 
ци тат не ана ли зе. и он се, да кле, за сни

ва на бро ју ци та та, али ов де се по сма
тра по је ди нач ни аутор и „ме ри” се ње
гов ути цај у окви ру на уч не за јед ни це. 
увео га је у упо тре бу Хор хе Хирш (Jor
ge Hirsch) 2005. Хир шов ин декс се од ре
ђу је као број n ко ји по ка зу је број ра до ва 
(n) јед ног на уч ног рад ни ка од ко јих је 
сва ки ци ти ран нај ма ње n пу та. на рав но, 
овај ин декс мо же се ко ри сти ти и за од ре
ђи ва ње ути ца ја ча со пи са, да кле као ал
тер на ти ва им пактфак то ру.

Ста ње на ше на у ке већ ви ше го ди на 
иза зи ва раз ли чи те ко мен та ре и оце не. 
С јед не стра не ис ти че се ње но за о ста ја
ње у од но су на кре та ња у све ту, док се 
с дру ге стра не по вре ме но мо гу чу ти и 

охра бру ју ће, оп ти ми стич ке оце не, иако 
и оне не мо гу да не ги ра ју чи ње ни це да 
се да нас не на ла зи мо та мо где смо не
ка да би ли. Где је исти на и да ли се до ње 
мо же до ћи?

Где смо ми у Ср би ји? 
Ако при хва ти мо да је на у ко ме три

ја у до са да шњем раз во ју по сти гла за па
же не, и у осно ви при хва ће не ре зул та те, 
мо жда ће мо се при бли жи ти од го во ру на 
по ста вље но пи та ње. је дан од тих ре зул
та та је и чу ве на SCI (Sci en ce Ci ta tion In
dex) ли ста (ко ја се да нас, у ства ри, зо ве 
JCR ли ста), на ко јој су на уч ни ча со пи си 
ран ги ра ни пре ма им пактфак то ру ко
ји су оства ри ли, а што је већ об ја шње но. 
По гле дај мо, ка ко су на тој ли сти ран ги
ра ни срп ски ча со пи си, а пре све га ко ји 
су се, уоп ште, пла си ра ли на ли сту (ви де
ти та бе лу).

Као што се ви ди, на ли сти је 18 ча со
пи са, од ко јих три има ју им пактфак тор 
ве ћи од је дан: нај бо љи је MATCHCom
mun Math Com pu ter Che mi stry (3,291), 
сле де Int Jo ur nal of Elec troc he mi cal Sci
en ce (2,808) и Jo ur nal of Mi ning and Me

tal lurgy: Sec tion B (1,294). оста ли има ју 
им пактфак тор ма њи од је дан. да ли је 
то за до во ља ва ју ће?

Ако има мо у ви ду да је у ба зи ко ју пра
ти цЕ он ре фе ри са но, ка ко је већ ис так
ну то 357 ча со пи са, а да има још оних ко
ји то ни су, ве ро ват но би објек тив ни је 

би ло на гор ње пи та ње да ти не га ти ван од
го вор. не тре ба, ме ђу тим, за бо ра ви ти да 
је за 2007. број на ших ча со пи са на овој 
ли сти био 4, као и за 2008, а у 2009. 10.

исто та ко не тре ба за бо ра ви ти да на
у ку не пред ста вља ју са мо ча со пи си и да 
је по треб но оства ри ти уви де и у по је ди

нач не до при но се на ших ис тра жи ва ча, 
ка ко у ча со пи си ма та ко и у свим дру гим 
об ли ци ма са оп шта ва ња на уч них ре зул
та та. Пред они ма ко ји же ле да се ба ве на
у ко ме триј ским ис тра жи ва њи ма или им 
је то за да так, сто ји пре ма то ме мно го за
да та ка и по сло ва.     •

 на зив ча со пи са 2007. 2008. 2009. 2010.

1 Ac ta Ve te ri na ria – Be o grad 0,143 0,167 0,179 0,169
2 Ap pli ca ble Analysis and Di scre te Mat he ma tics    0,645
3 Ar chi ves of Bi o lo gi cal Sci en ces   0,238 0,356

4 Che mi cal In du stry and 
Che mi cal En gi ne e ring Qu ar terly    0,580

5 Com pu ter Sci en ce and In for ma tion Systems    0,324

6 Fi lo mat    0,101
7 He mij ska in du stri ja   0,117 0,137
8 Int Jo ur nal of Elec troc he mi cal Sci en ce   2,175 2,808
9 Jo ur nal of Mi ning and Me tal lurgy: Sec tion B   0,548 1,294

10 Jo ur nal of the Ser bian Che mi cal So ci ety 0,536 0,611 0,820 0,725
11 MATCHCom mun Math Com pu ter Che mi stry 2,580 3,500 3,217 3,291
12 Nuc le ar Tec hno logy and Ra di a tion Pro tec tion    0,706
13 Pa no e co no mi cus    0,078
14 Psi ho lo gi ja   0,082 0,141
15 Sci en ce of Sin te ring 0,481 0,412 0,486 0,403
16 Срп ски ар хив за це ло куп но ле кар ство    0,194
17 Ther mal Sci en ce   0,407 0,706
18 вој но са ни тет ски пре глед    0,199

Сто га се у на уч ној 
ди сци пли ни ко ја је 
до би ла на зив 
на у ко ме три ја по себ на 
па жња по све ћу је упра во 
про у ча ва њу ци та та

Познавање науке и научника
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Ко су да нас нај бо љи срп ски на уч ни
ци? во је вр сни на след ни ци ру ђе ра Бо
шко ви ћа, ни ко ле Те сле, Ми лу ти на 
Ми лан ко ви ћа и Ми хај ла Пу пи на, че
тво ро ли ста срп ског ума и ду ха. и де се
ти не дру гих чи ја су прег ну ћа и до стиг
ну ћа опи са на у ка пи тал ном из да вач ком 
по ду хва ту Срп ске ака де ми је на у ка 
(„жи вот и де ло срп ских на уч ни ка”).

Ка ко то мо же мо уста но ви ти?

над гла вом сва ког ис тра жи ва ча ко ји 
се упу стио у од го не та ње ствар но сти, не
гда шње и са да шње (бу ду ћа увек из ми че 
раш чла ња ва њу и уоп шта ва њу, јер је из
ван ма чи јег ис ку ства), над ви ја се но во
вре ме ни да мо клов мач, ис ка зан две ма 
го то во за по вед ним ре чи ма: об ја ви или 
не ста ни (Pu blish or Pe rish)!

Ко ни шта не на пи ше и ни ко га не по
ме не, као да се на у ком ба вио ни је. Су ро
во, зар не?

упу сти те ли се у пре тра жи ва ње „Гу
гло ве” ба зе по да та ка (Go o gle Scho lar), 
мо же те са зна ти – ко ри сте ћи два за го нет
на ла ти нич на сло ва: „h” и „g” – име на и 
пре зи ме на да нас нај це ње ни јих на уч ни
ка у Ср би ји. „Мај кро софт” има, та ко ђе, 
сво ју (Mic ro soft Aca de mic Se arch), у ко
јој об ја вљу је ре зул та те за „H” и „G”. обе 
ком па ни је ко ри сте исту фор му лу, али је 
при ме њу ју на раз ли чи тим ба за ма („Гу
гло ва” је мно го ве ћа, па су за то број не 
вред но сти за h/g знат но ве ће од број них 
вред но сти за H/G).

Пот пи сни ку ће те, на дај мо се, опро сти
ти што је по хи тао да то пре свих обе ло
да ни, а у ис ку ше ње та кве не смо тре но сти 
за ве ла га је нео до љи ва же ља да пре тек не 
су пар ни ке.

уз под ра зу ме ва ју ћу опро штај ни цу гре
ха ко ја је из мо ље на, кре ни мо у опи си
ва ње. да на шње са ме ра ва ње на уч ни ка, 
све јед но ко га и ода кле, под ра зу ме ва да 
от кри је те ко ли ки су му „h” и „g”. Шта се 
иза два пи сме на скри ва?

Сли ко ви то ре че но, „h” ин декс по ка
зу је ве ли чи ну ша хов ске та бле, ма три цу 
истих ди мен зи ја, ко ју сва ки ис тра жи вач 
но си као свој крст. и до ча ра ва не чи је 
ства ра ла штво до тре нут ка пре бро ја ва ња 
ци та та. уко ли ко не ко има h=20, то зна

чи да су ње го вих 20 ра до ва дру ги по ми
ња ли (ци ти ра ли) 20 или ви ше пу та; то 
по све до чу је коликo му је зна ча јан ства
ра лач ки опус.

дру ги та јан стве ни знак („g”) упу ћу
је на то ко ли ко је не ки на уч ни рад ути
цао да се про ме ни под руч је про у ча ва
ња ко јим се до тич ни ба ви. не ко има 
g=20 ако му је пр вих 20 на уч них ра до
ва с ње го ве ли сте ци ти ра ња по лу чи
ло укуп но 20 на ква драт на во ђе ња (по
зи ва ња), што изнси – 400. Али то ли ко 
ци та та мо же да се за вре ди са мо јед ним 
је ди ним на уч ним члан ком. Са мо с јед
ним је ди ним мо же да са ку пи нео бич но 
ве ли ки „g”!

дру гим ре чи ма, „g” ука зу је на ве ли чи
ну споменикa ко ји је се би за жи во та по
ди гао у на у ци, ко ји ће ра сти, сам од се бе, 
и по сле њго ве смр ти. Али са мо рет ки ма, 
ве ћи ни ће пре ста ти пре не го што се пен
зи о ни шу.

уочи ли сте, сва ка ко, да смо за о би шли 
збир ци та та, иако се он че сто по ми ње. 
збир ци та та ни је ва ља но ме ри ло пра ве 
вред но сти. за што? уко ли ко је не ко на
пи сао 1.000 скром них ра до ва и сва ки је 
ци ти ран са мо јед ном, има ће 1.000 ци та
та, што је ве о ма мно го! Ме ђу тим, то не 
од ра жа ва ствар ност, чак за ва ра ва да је у 
пи та њу вр хун ски на уч ник. А та кво ме ће 
„h” из но си ти са мо h=1.

Ако не ко, као је дан од нај слав ни јих 
ма те ма ти ча ра 20. ве ка Курт Ге дел, има 
са мо де сет ра до ва, ње гов „h” ин декс те о
риј ски не мо же да по ра сте пре ко 10, за
то је уве ден „g” да би се у та квим слу ча је
ви ма за до во љи ла прав да. уко ли ко је, на 
при мер, Курт Ге дел ци ти ран ми ли он пу
та, ње гов „g” ин дек ће би ти хи ља ду, што 
ука зу је на вр хун ски ре зул тат иако је „h” 
из но си ло са мо 10.

за ди вљу ју ћа ву ња ко ва
у кла сич ним на у ка ма пр ви је АЛЕК

САн дАр Ло МА, ре дов ни про фе сор Фи
ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду, са раз
лом ком 5/9 (пр ва ци фра озна ча ва „h”, 
дру га „g”).

у лин гви стич ким на у ка ма ис пред ња
чио је рАн Ко Бу ГАр СКи, ре дов ни про

фе сор Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра
ду, са 8/11.

у опе ра ци о ним ис тра жи ва њи ма нај
бо љи је нЕ нАд МЛА дЕ но вић, ре дов
ни про фе сор Фа кул те та ор га ни за ци о
них на у ка у Бе о гра ду и уни верт зи те та 
Бру нел (ве ли ка Бри та ни ја), са 27/74, а у 
еко ном ским на у ка ма БрАн Ко уро ШЕ
вић, ван ред ни про фе сор Еко ном ског 
фа кул те та у Бе о гра ду, са 10/16.

Ака де мик дрА ГоШ цвЕТ Ко вић, ре
дов ни члан СА ну и ре дов ни про фе сор 
Елек тро тех нич ког фа кул те та у Бе о гра
ду, уве ли ко је ис пред ња чио у ма те ма тич
ким на у ка ма са 27/64.

ис тра жи ва че у ра чу нар ским на у ка
ма пред во ди вЕЉ Ко Ми Лу Ти но вић, 
члан Aкадемија Еуро пеа (Лон дон) и ре
дов ни про фе сор Елек тро тех нич ког фа
кул те та у Бе о гра ду, са 21/37. у ин фор
ма тич ким на у ка ма је уве ли ко од ма као 
ивАн СТој МЕ но вић, ре дов ни про фе
сор уни вер зи те та ота ва и го сту ју ћи про
фе сор При род нома те ма тич ког фа кул те
та у но вом Са ду, са 70/120.

Ака де мик Ђор ЂЕ Ши јАч Ки, ре дов
ни члан СА ну и члан Ака де ми ја Еуро
пеа (Лон дон), пред во ди у фи зи ци са 
27/57, а ака де мик Ми о Мир ву Ко БрА
То вић, ре дов ни члан СА ну и на уч ни 
са вет ник ин сти ту та „Ми хај ло Пу пин” у 
пен зи ји, са 27/63 је ис пред оста лих у ро
бо ти ци.

Ака де мик Ан То ни јЕ Ђор ЂЕ вић, 
ре дов ни члан СА ну и ре дов ни про фе
сор Елек тро тех нич ког фа кул те та у Бе
о гра ду, са 20/36 је на пр вом ме сту у 
елек тро тех ни ци, а дЕ јАн По По вић, 
до пи сни члан СА ну и ре дов ни про фе
сор Елек тро тех нич ког фа кул те та у Бе о
гра ду, са 21/35 је нај бо љи у ауто ма ти ци. 
за област ве штач ке ин те ли ген ци је нај
бо љи је вЛА дАн дЕ вЕ џић, ре дов ни 
про фе сор Фа кул те та ор га ни за ци о них 
на у ка у Бе о гра ду, са 23/39. Ми ЛоШ 
Ко јић, до пи сни члан СА ну и ре дов ни 
про фе сор Ма шин ског фа кул те та у Кра
гу јев цу, са 20/37 пред ња чи у ма шин
ским на у ка ма.

Ме ђу хе ми ча ри ма је не при ко сно
вен ака де мик ивАн ГуТ МАн, ре дов ни 
члан СА ну и ре дов ни про фе сор При
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род нома те ма тич ког фа кул те та у Кра гу
јев цу, са 42/83. у ће лиј ској би о ло ги ји је 
све пре те као Ми о дрАГ СТој Ко вић, 
ре дов ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул
те та у Кра гу јев цу, са 32/56.

у ме ди цин ским на у ка ма се из два ја
ју: Aкадемик вЛА ди Мир Ко СТић, ре
дов ни члан СА ну и ре дов ни про фе сор 
Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду, са 
32/56 у не у ро ло ги ји; Го рАн СТАн Ко
вић, ван ред ни про фе сор Ме ди цин ског 
фа кул те та у Бе о гра ду, са 27/69 у кар ди о
ло ги ји; во ји СЛАв ЛЕ Ко вић, до пи сни 
члан СА ну и ре дов ни про фе сор Сто ма
то ло шког фа кул те та у Бе о гра ду, са 26/47 
у сто ма то ло ги ји; и вЕ рА По По вић, 
ре дов ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул
те та у Бе о гра ду, са 20/34 у ен до кри но
ло ги ји.

Гор дА нА ву њАКно вА Ко вић, ре
дов ни про фе сор Ко лум би ја уни вер зи
те та и го сту ју ћи про фе сор Тех но ло шко
ме та лур шког фа кул те та у Бе о гра ду, са 
за ди вљу ју ћих 80/120 нај бо ља je у ево лу
ци о ној би о ло ги ји, не са мо код нас већ и 
у све ту!

Ака де мик ФЕ дор МЕ Син ГЕр, ре
дов ни члан СА ну, Ака де ми је Еуро пеа и 
про фе сор у пен зи ји При род нома те ма
тич ког фа кул те та у Бе о гра ду, са 20/54 
ис пред је оста лих у ме те о ро ло ги ји.

не до сти жни Па шко ра кић
у да ну ка да бу де те чи та ли овај чла нак, 

мо же се до го ди ти да се сва ко ме или мно
ги ма раз ло мак по ве ћа, јер сва ког ча са у 
све ту не ко не ко га ци ти ра не же ле ћи да 
га стиг не нај ве ћа кле тва у на у ци: об ја ви 
или не ста ни!

Ка ква вре ме на, та кви оби ча ји! – мо гла 
би да гла си до не кле пре и на че на чу ве на 
ци це ро но ва ми сао про тив Ка та ли не.

од вај ка да се, ме ђу тим, зна ло ко је ко 
у ма ко јој на уч ној обла сти, а ве ли ка ни 
ни ка да ни су би ли под упи том. че сто ће
те чу ти да су нај ме ро дав ни ја по ми ња ња 
(ци ти ра ње) у уџ бе ни ци ма, ма кар у јед
ној ре че ни ци, и пре да ва ња по по зи ву на 
углед ним ме ђу на род ним са ве то ва њи ма, 
што је за не ма ре но у оба ин дек са на ко је 
смо се по зва ли.

на у ка ни је те нис: нај бит ни је је шта се 
о не ко ме при ча, а не шта о не ко ме пи ше 
на ли ста ма ци ти ра ња. за то свр ха на шег 
раз вр ста ва ња, иако то ни је ко на чан ре
до след, је сте да до дат но осве тли мо за па
же на до стиг ну ћа по је ди на ца, па ma kar 
и по гре ши ли у не кој ци фри. оче ку је мо 
но ве при ло ге и пред ло ге за сле де ће бро
је ве ниТа.

Ако ни сте зна ли, од на уч ни ка с на ших 
про сто ра нај ви ше је ис пред ња чио не у
о ро лог ПА ШКо рА Кић (ро дом из ру
ме), ре дов ни члан Аме рич ке ака де ми је 
на у ка и умет но сти и про фе сор у пен
зи ји уни вер зи те та јејл, с не до сти жних 
160/280!
 Стан ко Сто јиљ ко вић

Ако упи та те ис ку сног го лу ба ра, он 
ће вам на бро ја ти ко зна ко ли ко вр ста 
го лу бо ва. за на уч ни ке се, ме ђу тим, 
од ско ра де ле са мо на две: обич не и 
ма те ма ти ча ре.

да, дру ги се свр ста ва ју у па мет не 
пти це са за вид ном ве шти ном ра чу
на ња. Ско ра шње ис тра жи ва ње, об ја
вље но у це ње ном ча со пи су „Са јенс”, 
от кри ло је да го лу бо ви раз ли ку ју раз
ли чи те ко ли чи не и па ро ве, чак су спо
соб ни да уче ап стракт на ма те ма тич ка 
пра ви ла.

осим љу ди, је ди но су ре зус мај му ни 
до са да ис по љи ли та кву ве шти ну.

да ли су они, да кле, „ал бер ти ајн
штај ни” у птич јем цар ству?

„Сма трам да је то уме ће рас про
стра ње но ме ђу пти ца ма, као што по
сто је ја сни до ка зи да је сте ме ђу при
ма ти ма”, на гла ша ва деј ми јан Скарф 
са од се ка за пси хо ло ги ју уни вер зи
те та ота го (но ви зе ланд), ко ји је ове 
пти це под у ча вао да по ре ђа ју бро је ве 
1, 2 и 3.

на екра ну осе тљи вом на до дир го лу
бо ви су кљу ном би ра ли је дан, два или 
три пред ме та. уко ли ко су то пра вил
но учи ни ли, на гра ђи ва ни су зр не вљем 
пше ни це. у то ку ис пи ти ва ња сли ке су 
при ка зи ва не у раз ли чи тим бо ја ма, а 
пред ме ти у друк чи јем об ли ку.

за тим је улог по ве ћан: 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8 или 9 пред ме та. По но во је за
да так био исти: на ре ђа ти бро је ве по 

ре до сле ду бро је ња. Шта се до го ди ло? 
Ка да би угле да ли осам и пет, увек су 
нај пре кљуц ну ли на пет. и у то ме ни
су за о ста ја ли за два ре зус мај му на ко
ји су ра ни је уве жба ни. за ди вљу ју ће, 
зар не?

на уч ни ци су прет по ста вља ли да су 
пти це вич не ма те ма тич ким рад ња ма. 
Прет ход на ис тра жи ва ња, ме ђу тим, 
би ла су усред сре ђе на на при пи то
мље не па па га је, као што је био из ве
сни Алекс, ко ји се – пре ма тврд ња ма 
вла сни це ире не Пе пен берг, ван ред
ног про фе со ра пси хо ло ги је на Бар
ндајс уни вер зи те ту – у ин те ли ген
ци ји из јед на чио с пе то го ди шњим, а 
у емо ци о нал ној зре ло сти с дво го ди
шњим де те том!

Па па га ји се нај че шће уче да опо на
ша ју људ ски го вор.

Алек сов нај ве ћи под виг огле дао се у 
то ме да схва ти шта је то „ну ла”, по јам 
ко ји уоби ча је но раз у ме ју де ца по сле 
тре ће или че твр те го ди не. 

за што су пти це и при ма ти об да ре ни 
за ма те ма ти ку?

јед но об ја шње ње упу ћу је на за јед
нич ког пре тка ко ји је вла дао ну ме рич
ким спо соб но сти ма, што мо же да зна
чи да ни дру ге жи во ти ње не за о ста ју, 
иако то још ни је уста но вље но у до са
да шњим про у ча ва њи ма.

дру го ту ма че ње на го ве шћу је да су 
се ма те ма тич ке ве шти не не за ви сно 
по ја ви ле и раз ви ле и код пти ца и код 
при ма та. Ста ни слав остров ски

Голубови
МАТЕМАТичАри
Голубови су кљуном по редоследу бирали предмете 

од 1 до 9 на екрану осетљивом на додир. зашто су птице 
и примати обдарени за рачунање?
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но, чи ње ни ца је да су фо си ли свих сло
жни јих жи вих би ћа на ђе ни, у ве ли ком 
бро ју, у истом сло ју зе мље и да по у зда
них по да та ка о та ко зва ним пре ла зним 
об ли ци ма не ма. Фо си ли нај чу ве ни јих 
пре ла зних об ли ка, пра ста рог гми зав ца 
ар хе оп те рик са и ри бе ко е ла кант ко ја је, 
на вод но, иза шла на коп но, зна чај но су 
оспо ре ни. ве ли ка је сум ња је ли не што 
на фо си лу ар хе оп те рик са фал си фи ко ва
но, јер ни кад у том прав цу ни је ура ђе но 
озбиљ но ис пи ти ва ње. на вод ни фо сил 
ри бе ко е ла кант је, за пра во, фо сил ри бе 
ко ја и да нас жи ви ду бо ко на дну мо ра.

чо век (ho mo sa pi ens) на стао је пре 
30.000–100.000 го ди на? Фо си ли за јед
нич ког пре тка мај му на и чо ве ка, пре ла
зне вр сте пре ма чо ве ку, ни су про на ђе ни. 
Ка ко то да су, пре ма ево лу ци о ни сти ма, 
на ђе ни фо си ли пре да ка ско ро свиh вр
ста, чак и од пре ви ше ми ли јар ди го ди
на, а пре тка чо ве ка не ма?

нај ви ше спе ку ла ци ја, кон тра вер зи, 
ма ште, за блу да и ла жи има у ве зи с фо
си ли ма хо мо и да, на вод них пре да ка чо
ве ка. о то ме ка сни је. По је ди ни, на вод но 
за кр жља ли ор га ни чо ве ка (сле по цре во, 
крај ни ци, тр тич на кост, ти мус), про гла
ше ни су за ата ви стич ке ор га не ко ји до
ка зу ју ево лу ци ју, иако су то ва жни ор
га ни са вре ме ног чо ве ка. Ево лу ци ја, по 
ло ги ци ево лу ци је, не ма кра ја. Хо ће ли 

не ке од по сто је ћих вр ста живиh би ћа 
ево лу и ра ти у но ве вр сте? Хо ће ли чо век 
би ти по след ња, нај сло же ни ја вр ста жи
вих би ћа или ће чо век би ти пре дак не
ком са вр ше ни јем би ћу? 

чо век и с(а)вест
Ево лу ци ја, пре све га, под ра зу ме ва 

мор фо ло шке, фи зич ке про ме не ор га ни
зма. Ка ко је он да од јед но ће лиј ског жи
вог би ћа на стао сло жен ор га ни зам, с ве
о ма сло же ном фи зи о ло ги јом где сва ка 
ће ли ја ор га ни зма, сло же на ми ни ја тур на 
фа бри ка, у сва ко вре ме зна шта ра де све 
оста ле ће ли је ор га ни зма? Ко је и ка ко 
сав тај фан та стич ни меhанизам по ве зао? 
Ка ко об ја сни ти не ве ро ват ну сло же ност 
ока или мо зга код чо ве ка о чи јој функ
ци ји и да нас ве о ма ма ло зна мо?

Ево лу ци ја не мо же об ја сни ти при ро ду 
чо ве ка, ин те ли ген ци ју, свест, са вест, мо
рал, ин ту и ци ју. То не да је ево лу ци ја, јер 
их прет ход не вр сте не ма ју. Ко је он да то 
дао чо ве ку? Ко је ни жим би ћи ма од чо
ве ка дао ин стинкт без ко га мно ге вр сте 
не би мо гле оп ста ти? за што ни жа би ћа 
од чо ве ка не ма ју ин те ли ген ци ју, свест, 
мо рал, за што су та ко да ле ко од чо ве ка? 
за што од ин сек та до ве ли ких си са ра не
ма ве ли ке раз ли ке у ин те ли ген ци ји, без 
об зи ра ко ли ка им је гла ва и мо зак? је ли 

мо гу ће ево лу ци јом об ја сни ти раз мно жа
ва ње од про сте де о бе ће ли је до раз мно
жа ва ња чо ве ка?

чо век на ста је оплод њом јај не ће
ли је си ћу шном, чуд ном, спе ци фич
ном ћелијoм – спер ма то зо и дом, ко ји је 
85.000 пу та ма њи од јај не ће ли је. у јај
ну ће ли ју ула зи са мо је дан од око 200 
ми ли о на спер ма то зо и да и при том мо
ра про ћи не ве ро ват не пре пре ке и вра
то ло ми је да би ушао у јај ну ће ли ју. По
сле оплод ње из јај не ће ли је, по за пи су 
у ње ном ге но му и ге но му спер ма то зо
и да, раз ви ја се фан та стич но сло жен ор
га ни зам. от куд тај за пис у ге но му сва ке 
ће ли је? и не са мо то. Ка ко то да пол не 
ће ли је има ју по 23 хро мо зо ма и кад се 
спо је, опло ђе на јај на ће ли ја има 23 па ра 
(од но сно 46 хро мо зо ма), оно ли ко ко ли
ко има сва ка со мат ска ће ли ја. Ка ко то да 
се 23. пар хро мо зо ма раз ли ку је од оста
лих и де тер ми ни ше пол бу ду ће је дин ке?

јед на ди гре си ја, па се опет вра ћам на 
ево лу ци ју. уни вер зум је, на вод но, на
стао „ве ли ким пра ском”. Мо гу ће, али от
куд да се по сле екс пло зи је, на вод но, јед
ног згу сну тог пра а то ма, из ха о са, ство ри 
бес ко нач ни уни вер зум с ми ли јар да ма 
ми ли јар ди не бе ских те ла, не ве ро ват ном 
ко ли чи ном ма те ри је, ко ја пу ту ју све ми
ром у не ве ро ват ном, хар мо нич ном од
но су и по рет ку?

ПроФ. др рАдМиЛо рончЕвић

Те о ри ја ево лу ци је је пре ко 150 го ди на 
јед на од во де ћих те ма ин те лек ту ал них, 
ре ли гиј ских, на уч них и ква зи на уч них 
рас пра ва. она ни је на уч но до ка за на, са
мо је хи по те за или спе ку ла ци ја. да су 
ни же и ви ше вр сте жи вих би ћа, по мно
гим ор га ни ма и си сте ми ма ор га ни зма 
слич не и да су им ге но ми (уку пан збир 
ге на) слич ни, ни је до каз да су жи ва би ћа 
евол ви ра ла ево лу ци јом. 

чарлс дар вин, ко ји ве ру је у Твор ца, 
сво ју књи гу „о по ре клу вр ста” за кљу чу
је: „ве ро ват но по сто ји не што уз ви ше но 
у схва та њу да је Тво рац се ме све ко ли ког 
жи во та ко ји нас окру жу је удах нуо са мо 
не ко ли ци ни или са мо јед ном об ли ку” из 
ко јих или ко га су ево лу ци јом на ста ле све 
вр сте жи вих би ћа. у по ме ну том де лу он 
ни шта не твр ди, већ прет по ста вља, из но
си ви ше ди ле ма и кон ста ту је да, ако се то 
и то не до ка же, те о ри ја ево лу ци је па да.

у то вре ме ни ко, па ни сам чарлс дар
вин, ни је знао ко ли ко је сло же на гра ђа 

ће ли је, ни је знао за ње не број не ор га не
ле, хро мо зо ме, днК, ге не, ни је знао ско
ро ни шта о јед но ће лиј ским ор га ни зми
ма, о на чи ну и ме ха ни зму на сле ђи ва ња, 
му та ци ји и број ним осо би на ма жи вих 
би ћа. на та да шњем ни воу на у ке ни је се 
зна ло ко ли ко је жи вот сло жен. ве ро ва
ло се да ни же вр сте жи вих би ћа на ста ју у 
ма те ри ји ко ја се рас па да. уоста лом, и не 
ба ви на стан ком жи во та.

због не до вољ ног зна ња, он прет по ста
вља да су све вр сте жи вих би ћа на ста ле, 
ево лу и ра ле при род ним при ла го ђа ва њем 
и се лек ци јом. но ва на уч на до стиг ну ћа, 
по го то во мо гућ ност спон та не или иза зва
не му та ци је ге на, да ју дар ви ни сти ма сна
жну осно ву и до каз за те о ри ју ево лу ци је. 
на ста ла је но ва на у ка с број ним прет по
став ка ма, спе ку ла ци ја ма, кон тра вер за ма 
ко ја се агре сив но афир ми ше и на ме ће це
лом чо ве чан ству, на ро чи то кроз обра зо
ва ње, и ко ју, углав ном, пред во де ате и сти. 
циљ ни је са мо да до ка же да су све вр сте 
жи вих би ћа по ста ле спон та ном ево лу ци
јом, већ и да је жи вот на на шој пла не ти 
на стао спон та но и да Бог не по сто ји.

Фан та сти чан за пис
Те о ри ја спон та не ево лу ци је не мо же 

об ја сни ти мно ге чи ње ни це ко је оспо ра
ва ју та кву ево лу ци ју. Ка ко је у нај ра ни јем 
жи во ту на ста ла ве о ма сло же на ће ли ја, 
сло же на ми ни ја тур на фа бри ка, с број ним 
ор га не ла ма и функ ци ја ма и у јед ној од 
ње них струк ту ра та ко ком пли ко ван мо
ле кул днК и у ње му сме штен ге ном, фан
та сти чан за пис, Бож ји је зик, ка ко га на зи
ва ју не ки са вре ме ни во де ћи ге не ти ча ри. 

за што за ево лу ци ју та ко ком пли ко ва не 
ће ли је и ком пли ко ва ног, нео бич ног мо
ле ку ла днК и ге но ма, ни су би ли по треб
ни ми ли о ни или ми ли јар де го ди на?

да би се ство ри ла но ва вр ста, нео п ход
на је му та ци ја ге на. Му та ци ја се де ша
ва на је дин ки, а не на ве ћој по пу ла ци ји. 
Ако је му та ци јом на ста ла но ва је дин ка, 
да би оп ста ла но ва вр ста нео п ход но је 
при ла го ђа ва ње и раз мно жа ва ње. Ка ко? 
Где су оба по ла? Ка ко су се ево лу ци јом, 
слу чај но, у ис тој вр сти, у исто вре ме, 
раз ви ли по ло ви, с раз ли чи тим фи зич
ким и функ ци о нал ним осо би на ма, нео п
ход ни за раз мно жа ва ње, оп ста нак вр сте?

Ако су се лек ци ја и ево лу ци ја стал не 
по ја ве, за што по сто је ће вр сте жи вих би
ћа не ево лу и ра ју у но ве вр сте по што се 
се му та ци је ће ли ја у свим жи вим би ћи ма 
де ша ва ју че сто. По сто је ће при ла го ђа ва
ње по је ди них жи вих би ћа жи вот ној сре
ди ни и окол но сти ма у ко јим жи ве де ша ва 
се стал но, али та при ла го ђа ва ња ни су да
ла но ве вр сте већ не ке про ме не на ис тој 
вр сти. Сва ко днев но слу ша мо о му та ци ји 
ви ру са и бак те ри ја, али те му та ци је не да
ју но ву вр сту жи во та. Сва ко днев но чо век 
ра ди на ге нет ском инжeњерингу, али се 
до би ја ју са мо хи бри ди исте вр сте. за ево
лу ци о ни сте су фо си ли, уз број не прет по
став ке, спе ку ла ци је, за блу де и ла жи, глав
ни до каз ево лу ци је. То је ду га при ча.
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зоран Савић

ЕвоЛуцијА
без краја (и почетка)

Како је у најранијем животу настала веома сложена 
ћелија, сложена минијатурна фабрика, с бројним 

органелама и функцијама и у једној од њених 
структура тако компликован молекул днК и у њему 

смештен геном, фантастичан запис, Божји језик, 
како га називају неки савремени водећи генетичари. 

зашто за еволуцију тако компликоване ћелије 
и компликованог, необичног молекула днК 

и генома, нису били потребни милиони 
или милијарде година?

►
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ПроФ. др ПЕТАр Кочовић

Го ди на 1991. за ми сли те на тре ну так да се ди те у сво јој кан
це ла ри ји. Гле да те око се бе, ни ко не ко ри сти лич ни ра чу нар 
(PC). ни ко не ма ни та блет ни, ни ко не игра игри цу An gry 
Birds. ни ко не ша пу ће у мо бил ни те ле фон. Се кре та ри ца иде 
да по ша ље факс!

А да нас? има мо:

 800 ми ли о на па мет них те ле фо на у све ту;
 1.5 ми ли јар ди PC ра чу на ра;
 2 ми ли јар де љу ди на ин тер не ту;
 3.5 ми ли јар ди мо бил них те ле фо на;
 5 ми ли јар ди уре ђа ја при кљу че них на ин тер нет;
 87 ми ли јар ди пре тра га на „Гу глу” сва ког ме се ца;
 По ин тер не ту ко ла 28 екс а бај та по да та ка;
 350 екс а бај та по да та ка сме ште но је на дис ко ви ма.

Све до ци смо огром них про ме на у прет ход них 20 го ди на! да 
ли смо спрем ни за сле де ћих пет? но ва ера је пред на ма! То је 
ера: но вих ре ал но сти, но вих пра ви ла и но вих мо гућ но сти.

ово је до ба ма сов не са рад ње пред во ђе не кон зу ме ри за ци јом 
иТ тех но ло ги ја (аутор ни је мо гао да у срп ском је зи ку про на ђе 
бо љи пре вод у јед ној ре чи). 

иТ по тро шња ра сте
жи ви мо у но вом све ту у ко ме ра чу на ри ко нач но по чи њу да 

ра де на на чин на ко ји се љу ди по на ша ју. жи ви мо у све ту где 
су тех но ло шки ути ца ји на дру штво опи пљи ви и моћ ни. Тех но
ло ги је и фе но ме ни као што су: „Тви тер”, „Феј сбук”, „ушахиди”, 
па мет ни те ле фо ни и „ју тјуб” по мо гли су да се за па ли Бли ски 
ис ток 2011. го ди не, уста нак „aрапско про ле ће”. за хва љу ју ћи 
тех но ло ги ји сти за ли су из ве шта ји са те ри то ри ја за хва ће них 

цу на ми јем и о ван ред ном ста њу. По мо гли су у ор га ни зо ва њу 
ма сов них ак тив но сти ши ром све та. То ком 2011. дру штве ни 
ме ди ји су под ста кли не ми ре у ве ли кој Бри та ни ји пу тем дру
штве них мре жа и мо бил них услу га. не ки ово на зи ва ју ан ти
дру штве но умре жа ва ње.

но ва ера мо ћи ства ра ре во лу ци ју. Та ко ђе, по кре ће еко но ми
ју. Го ди не 2011. сва ка од 350 ор га ни за ци ја је уло жи ла пре ко 
700 ми ли о на евра го ди шње у иТ. за што?

за то што је то ја ко ва жно за њи хо во по сло ва ње. ин фор ма
тич ка тех но ло ги ја је при мар ни по кре тач по слов ног ра ста. две 
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► То се не мо же об ја сни ти ни јед ним при
род ним за ко ном. на ста нак на ше пла не те 
и жи во та на њој, по сле де сет ми ли јар ди 
го ди на од „ве ли ког пра ска”, ако је та ко 
би ло, опет се не мо же об ја сни ти ни јед
ним при род ним за ко ном. да ли је све то 
мо гло на ста ти ex nic hi lo или per se?

Са да не ки на уч ни ци из квант не фи зи
ке по ку ша ва ју да до ка жу да је мо гу ће да 
ни из че га на ста не не што. Ло ги ка упу ћу
је да ће то би ти на у ка без ре зул та та. на
ме ће се је ди но об ја шње ње да је све то 
на ста ло де ла њем нат при род не, ум не си
ле. не ма ни јед ног на уч ног до ка за да Бог 
по сто ји, али не ма ни да не по сто ји. нор
мал но је да се нат при род на си ла ни ко ме 
не по ка зу је, али све што по сто ји и што 
осе ћа мо и не мо же мо об ја сни ти, а то га 
има пре ви ше, упу ћу је на по ста ја ње нат
при род не си ле, Бо жан ства, Бо га.

Кант зна за Бо га
Мно ге ум не гла ве чо ве чан ства по ку

ша ле су да ука жу на по сто ја ње Бо га. По
ме ну ћу са мо две. има ну ел Кант кажe: 
„зве зда но не бо из над ме не, мо рал ни за
кон у ме ни, знам да Бог по сто ји”. да кле, 
Кант зна да Бог по сто ји јер зве зда но не
бо мо же ство ри ти са мо Бог и Бог мо
же да ти са мо ин те ли ген ци ју и мо рал ни 
за кон. ве ли ки ру ски фи ло зоф ни ко лај 
Бер ђа јев, ве ли: „По сто ја ње чо ве ка је до
каз да Бог по сто ји”. Мо жда је Бер ђа јев 
нај бо ље до ка зао по ста ја ње Бо га јер је чо
век фи зич ки, фи зи о ло шки, ин те лек ту ал
но, мо рал но из дво јен, уз диг нут од све га 
жи вог на на шој пла не ти. 

Те о ри ја ево лу ци је је зна чај но афир
ми са на, јер су је од чар лса дар ви на до 
да нас агре сив но фор си ра ли ате и сти. 
Агре сив ни ево лу ци о ни сти, би о ло зи, па
ле он то ло зи, ан тро по ло зи, ле ка ри, ге о
ло зи и дру ги ко ри сти ли су се оби ла то 
и ла жи ма, ла жним фо си ли ма, ла жним 
кон струк ци ја ма пре ла зних и из у мр лих 
об ли ка по је ди них вр ста да би до ка за ли 
исти ни тост те о ри је ево лу ци је. на при
мер, на осно ву де ла не ке ко сти или зу ба 
кон стру и са ли су је дин ке по је ди них вр
ста у ви ду цр те жа, ски ца, ма ке та и то об
ја вљи ва ли као на уч не ра до ве. ре це зен ти 
тих ра до ва би ли су опет агре сив ни ево
лу ци о ни сти.

у ско ро свим књи га ма и ча со пи си ма 
из до ме на ево лу ци је, би о ло ги је, па ле он
то ло ги је и ан тро по ло ги је пред ста вље не 
су сли ке, ски це и ма ке те ра зних пре ла
зних и из у мр лих вр ста живиh би ћа кон
стру и са не на осно ву за ми сли не ког на
уч ни ка или ква зи на уч ни ка. Те сли ке и 
ски це ни су на уч ни до ка зи да је та ко би
ло. до бро по зна те ски це о по сте пе ном 
пре ла ску чо ве ка на ус пра ван по ло жај и 
ход, та ко ђе је кон струк ци ја, а не до ка
за на на уч на чи ње ни ца. о про на ла сци
ма и до ка зи ма на вод них пре да ка чо ве ка, 
хо мо и да, би ло је мно го ла жи, фал си фи
ка та и кон струк ци ја. на осно ву де ло ва 

ло ба ње не ког од при ма та или са вре ме
ног чо ве ка раз ли чи тих ра са или, чак, на 
осно ву де ла ко сти или зу ба кон стру и са
ни су мно ги хо мо и ди, до би ли су од ре ђе
но име, а у ски ца ма и фил мо ви ма је при
ка зан њи хов со ци јал ни жи вот. на ве шћу 
са мо два при ме ра.

члан Бри тан ског ге о ло шког дру штва, 
чарлс дов сон, 1912. го ди не про на ла зи 
не ку сред њо ве ков ну људ ску ло ба њу, ко ју 
ком пле ти ра с до њом ви ли цом не ког мај
му на, у ко ју ста вља два људ ска зу ба. То 
до но си као зна чај но от кри ће у Бри тан
ски му зеј у Лон до ну. Су ге ри ше ко ле га ма 
да је про на шао не по сред ног пре тка чо
ве ка. Ко ле ге при хва та ју су ге сти ју. То се 
об ја вљу је у свим ме ди ји ма. Кон ста ту је 
се да је у Ен гле ској на стао ho mo sa pi ens. 
Сви сла ве ве ли ког про на ла за ча. Кон
стру и шу се сли ке на вод ног не по сред ног 
пре тка чо ве ка и да је му се име „чо век 
из Пилт да у на”. на ме сту где је, на вод но, 
про на ђен не по сред ни пре дак чо ве ка по
ди же се спо ме ник на ко ме пи ше: „ов
де, у ста ром де лу реч ног ко ри та, ми стер 
чарлс дов сон про на шао је фо сил ну ло
ба њу чо ве ка из Пилт да у на”. Пре ва ра је 
от кри ве на тек по сле 40 го ди на!

Хен ри ос борн 1922. го ди не, на осно ву 
про на ђе ног нео бич ног зу ба, кон стру и ше 
хо мо и да. овај на вод ни пре дак чо ве ка 
до би ја име „не бра ска чо век”. Ка сни је је 
уста но вље но да је то био зуб не ке вр сте 
сви ње. и мно го, мно го сличниh ла жи.

не ан дер та лац је де це ни ја ма при ка зи
ван на ра зним ски ца ма, сли ка ма, ма ке
та ма као је дан од не по сред них пре да ка 
чо ве ка. Мин хен ска ге нет ска сту ди ја је 
1992. по ка за ла да не ан дер та лац ге нет
ски не ма ни ка кву ве зу са са вре ме ним 
чо ве ком. Би ло је и до ста за блу да у од но
су на до ка зе по мо ћу днК. Ако се би ло 
ко ји фо сил, до дир не ру ка ма, ди ше у ње
га, чи сти и слич но, oн се кон та ми ни ра 
људ ском днК. По сле то га из во де се не
све сно по гре шни за кључ ци о бли ско сти 
фо си ла са са вре ме ним чо ве ком. То је тек 
не дав но схва ће но.

По вра так јо ва ну
ја сно је да о жи во ту и на стан ку жи во та 

зна мо ве о ма ма ло. Те о ри ја пан спер ми је 
(за се ја ва ње од не куд из све ми ра) не об ја
шња ва на ста нак жи во та на на шој пла не
ти. на у ка ко ја за го ва ра спон та ни за че так 
жи во та па да на пр вом  ко ра ку. не зна
мо по у зда но ка ко су се спон та но спо ји
ли ато ми ки се о ни ка, во до ни ка, угље ни ка 
и азо та у сло же не мо ле ку ле ами но ки се
ли на, ка ко су од ами но ки се ли на спон та
но на ста ли про те и ни, око ми ли он вр ста 
у људ ском ор га ни зму, са спе ци фич ним 
бро јем и рас по ре дом ами но ки се ли на и 
ти ме спе ци фич ним функ ци ја ма.

на при мер, да би се фор ми рао нај ра
спро стра ње ни ји про те ин ко ла ген, по
треб но је спо ји ти 1.055 ами но ки се ли на 
у стро го од ре ђе ном ни зу (укуп но има 22 

ами но ки се ли не). Прет по став ка је да су 
се не ка ко у не кој то плој ба ри ци спо ји ле 
ами но ки се ли не и ство ри ле про те и не. То 
је у су прот но сти са осно ва ма хе ми је, јер 
се у во ди мо но мер (ами но ки се ли не) не 
мо же спо ји ти у по ли мер (про те и не). То 
је као кад би се ста вио ше ћер у во ду и од 
ње га на ста ле коц ке ше ће ра. и кад би та
ко на ста ли про те и ни, ка ко је би ло мо гу
ће да спон та но на ста не та ко ве ли ки број 
про те и на са спе ци фич ним бро јем и рас
по ре дом ами но ки се ли на, а ти ме и спе
ци фич ним функ ци ја ма ко је омо гу ћу ју 
жи вот? Ако се и то де си ло, опет од жи во
та не ма ни шта јер се про те ин сам од се бе 
не мо же ре про ду ко ва ти и оп ста ти. за ре
про дук ци ју је по треб на днК. от куд од
јед ном та ко сло жен мо ле кул днК у ко
јем је за пис о ре про дук ци ји?

опет, днК без про те и на не зна чи ни
шта, не мо же да ти жи вот. Ето, са да не ка
ко, чу дом, има мо и про те и не и днК, али 
опет не ма жи во та. да би на стао жи вот ко
ји би се ре про ду ко вао, тре ба да се про те и
ни, днК и дру ге ком по нен те на ла зе у не
кој мем бра ни. Без мем бра не, у ко јој је све 
то сме ште но, не ма жи во та ни ре про дук
ци је. от куд од јед ном и та мем бра на са од
ре ђе ним фи зич ким, хе миј ским, фи зи о ло
шким и ре про дук тив ним свој стви ма?

за све на пред на ве де но на у ка не ма об
ја шње ња ни од го во ра. Ка да смо ми сли ли 
да ће нам спо зна ја ге на и ге но ма омо гу
ћи ти да спо зна мо жи вот, от кри ва се про
те ом, о ко ме не зна мо ско ро ни шта, ко ји 
са др жи ин фор ма ци је, за пи се ко ји ства
ра ју број не спе ци фич не про те и не и ко
ји је ком пли ко ва ни ји и мо гу ће ва жни ји 
од ге но ма. Ге ном нам са оп шта ва од че га 
смо са зда ни, али нас не упу ћу је у на чин 
на ко ји функ ци о ни ше мо и ка ко смо по
ста ли. То об ја шње ње мо гу ће је да нам да 
про те ом, ако га ика да спо зна мо.

у не до стат ку чи ње ни ца број ни по зна
ти ево лу ци о ни сти су од у ста ли од својиh 
хи по те за и спе ку ла ци ја. Мно га но ва на
уч на до стиг ну ћа у до ме ну би о ло ги је, 
хе ми је, фи зи ке и дру гих на у ка по би ја
ју те о ри ју спон та не ево лу ци је. Те о ри ја 
спон та не ево лу ци је је све ви ше у су прот
но сти са на у ком. да ли се, ипак, мо ра мо 
вра ти ти Све том пи сму, је ван ђе љу по јо
ва ну, ко је по чи ње: „у по чет ку бе ше реч 
(Ло гос) и реч бе ше у Бо га, и реч бе ше 
Бог”, што би зна чи ло, све је на ста ло од 
Бо га, по његовоj про ми сли и пла ну.     •

Те о ри ја спон та не 
ево лу ци је не мо же 
об ја сни ти мно ге 
чи ње ни це ко је  
оспо ра ва ју та кву 
ево лу ци ју

инФорМАТиКА
ПоСТМодЕрнА

и баш као у постмодернистичкој архитектури, и у пословању 
постмодерне – сада скоро све пролази. данас корисници желе да утичу 

на функционисање вашег пословања. Главни задатак је ангажовати 
ваше клијенте у свету у којем просечна компанија траје 

само десет година. Сваки додати поен задовољства купаца 
додаје по једну годину живота вашој компанији
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тре ћи не ге не рал них ди рек то ра ве ру је да ће иТ да ти ве ћи до
при нос у ин ду стри ји на ред них де сет го ди на не го у би ло ко јој 
прет ход ној де це ни ји. иТ ор га ни за ци ја ни је и не сме да бу де 
па сив ни по сма трач све та у ко ме жи ви. да нас иТ про фе си о
нал ци пре о бли ку ју на чин на ко ји свет ска по ли ти ка ра ди и на
чин на ко ји се гло бал на еко но ми ја раз ви ја.

но во до ба до но си са со бом хит не и из у зет не мо ћи као што 
су: облак, дру штве но умре жа ва ње, мо бил ност и екс пло зи ја ин
фор ма ци ја.

ове сна ге су ино ва тив не и ре ме ти лач ке. По сма тра но збир
но, оне ће из вр ши ти ре во лу ци ју по сло ва ња и дру штва. ова 
ве за се де фи ни ше го ди на ма ра чу нар ства ко је сле де. да би смо 
раз у ме ли про ме не ко је ће до ћи, мо ра мо да ре спек ту је мо сва
ку од сна га. 

облак, дру штве не мре же, ин фор ма ци је и мо бил ност – ком
би но ва ни за јед но да ју но ве ве зе. При то ме ће цен три са по
да ци ма усту пи ти по дат ке обла ку. Мо бил ни уре ђа ји по ста ју 
про зо ри у лич не обла ке. Пер со нал ни ра чу на ри ће по ста ти ма
сов ни у ко ла бо ра тив ном ра чу нар ству. ве ру је мо да ће ути цај 
тих сна га учи ни ти ар хи тек ту ре из по след њих два де сет го ди на 
за ста ре лим. за јед но они убр за ва ју – и во зе нас ка ко би ство ри
ли пост мо дер ни стич ко по сло ва ње, на гла ша ва ју ћи јед но став
ност и сна гу кре а тив не де струк ци је. Као и код ве ћи не про ме
на, по сто ји ри зик.

Про вај де ри пост мо дер ни стич ких услу га у обла ку тр пе ли су 
од са мог по ја вљи ва ња у јав но сти. ово укљу чу је про из во ђа че 
као што су: „Ама зон”, „Гугл”, „Мај кро софт” и „Сеј лес фор ском”.

Шест ме га про вај де ра
Прог но зе за иТ по тро шњу у пред у зе ћи ма у све ту по ка зу

ју ста бил ну сто пу ра ста од око че ти ри од сто го ди шње до 2015. 
Прог но зе су на пра вље не под прет по став ком на став ка гло бал
не еко ном ске не из ве сно сти и у нај бо љем слу ча ју успо ре ног 
ра ста – по себ но у САд, ја па ну и за пад ној Евро пи. дру ги та лас 
ре це си је је на пра гу, за ку цао је на вра та.

Кри за ће по ну ди ти, са мо јед ном у жи во ту, при ли ку за ве ли
ки скок, док су кон ку рен ти па ра ли зо ва ни. из вр шни ди рек
то ри у тим ор га ни за ци ја ма мо ра ју да по ве ћа ју бу џе те од мах. 
нај те же по го ђе не ор га ни за ци је су већ осла бље не ре це си јом 
из 2009. њих ће у 2012. еко ном ска кри за од ве сти на иви цу 
про па сти. за мно ге ин фор ма тич ке из вр шне ди рек то ре знат

но сма ње ње тро шко ва не ће би ти до вољ но. они мо ра ју да ре
струк ту ри ра ју бу џе те ка ко би пре жи ве ли – но ви бу џе ти са да 
су ра ди кал но ма њи.

Без об зи ра на раст тр жи шта, шест стра те шких ме га про вај де
ра ће на ста ви ти да ши ре сво је вер ти кал но ин те гри са не тех но
ло ги је и услу ге кроз акви зи ци ју. они ће се су о чи ти зна чај но 
са иза зо ви ма ин те гра ци је ко ја ће оста ти из ло же на ре ме ти лач
ким ино ва то ри ма. Стра те шки ме га до ба вља чи су: иБМ, „Мај

кро софт”, „оракл”, САП, „Хју литПа кард” и „ци ско”. ова сли
ка се прак тич но по ре ме ти ла 2011. го ди не, по ја вом „Епла” и 
„Гу гла” на про фи сце ни.

Ту су и два ви со ко ре ме ти лач ка про да ва ца ко ји ме ња ју на
чин ис по ру ке: „Епл” и „Гугл”. Као ре ме ти о ци, они ће деј ство
ва ти нео че ки ва но, јер се не по на ша ју као оста ли про дав ци. 
ни је им по тре бан кла си чан на чин при су ства на тр жи шту. Са
мо же ле да бу ду си гур ни да ку пац не ка же – не!

При ме ће но је да је шест глав них снаб де ва ча по че ло да се 
по на ша дру га чи је. не мој те се из не на ди ти ка да поч ну ди рект
но да про да ју по слов ним је ди ни ца ма и крај њим ко ри сни ци ма 
(као што су мар ке тин шка оде ље ња у ком па ни ја ма), уме сто да 
на бав ка иТ опре ме иде пре ко иТ оде ље ња. Про це на је да ће 
до 2014. иТ ди рек то ри из гу би ти ефек тив ну кон тро лу над 25 
по сто сво је ор га ни за ци је у обла сти иТ по тро шње.

Шта је по ру ка по сло ва ња пост мо дер не?
Пост мо дер ни стич ко по сло ва ње пот пу но ре а фир ми ше по

сто је ће ста ње у по сло ва њу и об у хва та дра ма тич но ду бље од
но се са сво јим куп ци ма, до
ба вља чи ма и парт не ри ма. и 
баш као у пост мо дер ни стич
кој ар хи тек ту ри и у по сло ва
њу пост мо дер не – са да ско ро 
све про ла зи. да нас ко ри сни
ци же ле да ути чу на функ ци
о ни са ње ва шег по сло ва ња, 
та ко да мо ра те да ре де фи ни
ше те на чин на ко ји ве ћи на 
про це са функ ци о ни ше ис
кљу чи во на осно ву укљу чи ва
ња ку па ца у њих. за то мо ра
те да сни ми те ин те ре со ва ње 
ку па ца чи ји је ра спон па жње 
кра ћи, пре ко про це ду ре ко
ја се на зи ва ин ти ми за ци ја са 
куп ци ма.

Глав ни за да так је ан га жо ва
ти ва ше кли јен те у све ту у ко
јем про сеч на ком па ни ја тра
је са мо де сет го ди на. Сва ки 
до да ти по ен за до вољ ства ку
па ца до да је по јед ну го ди ну 
жи во та по сло ва њу ва ше ком
па ни је – још јед ну го ди ну да 
оду ше ви те љу де.     •
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МАрКо ХЕрМАн

Ка да је пре не ко ли ко го ди на јев ге ниј 
Ка спер ски ауто ру овог тек ста ре као да 
ће у бу дућ но сти лап то по ви не ста ти, а 
да ће их за ме ни ти „па мет ни те ле фо ни”, 
то је де ло ва ло као ло гич но пред ви ђа ње 
за чи је оства ре ње је по треб но са мо ма
ло ви зи о нар ског мар ке тин га ве ли ких 
про из во ђа ча.

вре ме ном су „па мет ни те ле фо ни” по
че ли да се укљу чу ју у кућ не мре же, по
ве зу ју на HD те ле ви зо ре, не ки су омо
гу ћи ли по ве зи ва ње с флеш ме мо ри јом, 
екс тер ним ми шем и та ста ту ром и та ко 
да ље, а он да се по ја ви ла „Мо то ро ла”.

и до нас је не дав но сти гао мо бил ни те
ле фон Mo to ro la Atrix. на пр ви по глед, 
An droid smar tpho ne про сеч них ка рак те
ри сти ка – цр не бо је, за о бље них ли ни ја, 
екра на ди ја го на ле 4 ин ча и с ка ме ром од 
5 ме га пик се ла. иде а лан те ле фон за осо
бу про сеч не ве ли чи не ша ке.

у ср цу му ку ца Nvi dia Te gra 2 чип сет 
са дво је згар ним про це со ром бр зи не 1 
GHz, што омо гу ћа ва ла год но по кре та ње 
и нај зах тев ни јих апли ка ци ја, што су (по 
оби ча ју) игре. Бр зом ра ду до при но си и 
1 GB RAMa, док је 16 GB про сто ра за 

по дат ке и ви ше не го до вољ но за ве ћи ну 
по тре ба. Ако вам је и то ма ло – ту је mic
roSD slot где мо же те уба ци ти кар ти цу са 
још 32 GB ме мо ри је.

С хар двер ске стра не тре ба ис та ћи да 
екран има ре зо лу ци ју од 540 x 960 пик
се ла, нат про сеч ну сит ну тач ку, што при
каз чи ни из у зет но де таљ ним. Тех но ло ги
ја из ра де са мог па не ла је не што ста ри ја, 
ра ди се о кла сич ном TFTu што зна чи да 
бо је ни су жи ве и јар ке као код нај бо љих 
„ан дро ид” мо де ла. и по ред то га, при каз 
је чист, а осве тље ње ја ко. угра ђе на ка ме
ра има 5 ме га пик се ла и со лид ну ста би
ли за ци ју сли ке, а ре зул та ти ко је да је су 
про сеч ни. Сни ма и ви део у 720p ре зо лу
ци ји, та ко да љу би те ље мо бил ног „фот
ка ња” овај те ле фон не ће за до во љи ти.

„Ан дро ид” у ак ту ел ној вер зи ји за 
смарт фо не (2.3) и по себ но Mo to blur ко
ри снич ко окру же ње, чи не рад на Atri xu 
за до вољ ством. „Мо то ро ла” је по ред из
ме не из гле да рад ног окру же ња, на пра
ви ла и со ли дан број соп стве них ви џе та и 
апли ка ци ја за спе ци фич не на ме не, та ко 
да ће и они на ви кли на „ан дро ид” мо де
ле дру гих про из во ђа ча има ти шта но во 
да от кри ва ју.

То што оду ше вља ва код Атрик са ни
је сам те ле фон, већ до да ци ко је је мо гу
ће на ба ви ти. нај пре HD do king ста ни ца, 
ма ле но по сто ље у ко је те ле фон ла га но 
ула зи, а с дру ге стра не се HDMI ка блом 
по ве зу је с те ле ви зо ром. Ка да те ле фон ра
ди у овом ре жи му, ак ти ви ра се апли ка
ци ја Web Top, при ла го ђе на вер зи ја GNU/
Li nux опе ра тив ног си сте ма, кроз ко ју се 
до би ја увид у са др жај са мог те ле фо на и 
низ апли ка ци ја за при ступ ин тер не ту, 
пре глед мул ти ме диј ских са др жа ја итд.

„Мо то ро ла” пре ко свог сај та ну ди и 
из бор до дат них Web Top апли ка ци ја (на 
рас по ла га њу су и YouTu be, Go o gle Docs, 

Last.fm, Drop box...) чи ји ће се број сва ка
ко по ве ћа ва ти. А да би упо тре ба те ле фо
на ста вље ног у HD do king ста ни цу би ло 
ко мот на, ту су blu e to oth миш и та ста ту
ра. оба до дат ка су на ме ње на они ма ко ји 
би те ле фон пре те жно ко ри сти ли за сни
ма ње и ка сни је по ро дич но гле да ње фо
то гра фи ја и ви деокли по ва.

но, све ве ћи број смарт фо на има 
HDMI из ла зе. због то га је ком па ни
ја оти шла ко рак да ље на пра вив ши Lap
dock – do king ста ни цу ко ја има соп стве
ни екран и та ста ту ру с тач пе дом, та ко 
да под се ћа на не што ве ћи net bo ok. уме
та ње те ле фо на у ње га, та ко ђе по кре ће 
Web Top окру же ње, али са да у згод ни јем 
па ко ва њу.

Бр зи на ра да у овом окру же њу за ви си 
од сна ге те ле фо на, а она је у овом слу ча
ју тек до вољ на да би се рад мо гао опи са
ти као ин те ре сан тан. По кре та ње Fi re fo
xa у WебТоp окру же њу тра је не што ду же 
не го што би би ло угод но, та ко да ово 
још увек ни је ко мот но окру же ње за сва
ко днев ни рад, али пред ста вља од ли чан 
при каз мо гу ће бу дућ но сти пер со нал них 
ра чу на ра.

уско ро се оче ку ју че тво ро је згар ни 
про це со ри за „па мет не те ле фо не”, а Web
Top (и срод на ре ше ња, ако их кон ку рен
ци ја на пра ви) сва ка ко ће би ти све ви ше 
оп ти ми зо ва на, та ко да ни је да ле ко тре
ну так ка да ће ова кав на чин ра да зе ме ни
ти упо тре бу кла сич них лап то по ва.

(Кон такт: www.mo to ro la mo bil ni.rs)

цЕ нЕ:

Atrix – око 470 евра
HD do king ста ни ца – око 60 евра
Миш и та ста ту ра – око 60 евра
Lap dock – око 250 евражи ви мо у све ту где су тех но ло шки ути ца ји на дру штво опи пљи ви и моћ ни

наговештај будућности
између „паметног телефона”, таблетног рачунара, мање или више преносивих 
лаптопова, а у скорије време и паметних телевизора, фрижидера, шпорета... 
Тешко је замислити будућност персоналних рачунара, али нам „Моторола” 

омогућава да наслутимо један могући смер
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реч ју „гру па” озна ча ва Га лоа, ра ди
је, при мер тог оп штег пој ма, или оно 
што је да нас „гру па пер му та ци ја” у ал
ге бри, док би се не ко ли ка свој ства ње на 
ра за бра ла из сле де ћег. Број 1 се мо же да 
„рас по ре ди” на је дан на чин (1), бро је ви 
1 и 2 на 2 (12, 21), а три бро ја 1, 2 и 3 на 
шест на чи на (123, 132… 321) итд.

Би ва ти ме по сту ли ра на и опе ра ци ја 
из ме ђу њих у сми слу да два 
на чи на од ре ђу ју не ки тре
ћи, кад је и та опе ра ци ја асо
ци ја тив на, а у сва ком од слу
ча је ва се мо же на ћи и, за све 
еле мен те, је дан „не у тра лан”, 
као и за сва ки од њих по је
дан „ин вер зан” еле ме нат. Та
кви ску по ви, ка же се, има ју 
струк ту ру гру пе. При том су 
под гру пе де ло ви гру пе ко ји 
има ју та иста свој ства, да би 
од њих, јед но по себ но свој
ство из два ја ло тзв. „нор мал
не под гру пе”. има ју оне сво је 
ин дек се итд. и ва ља још за да
ту гру пу уочи ти нај ве ћу нор
мал ну под гру пу, па за ову по
но во то исто итд. Бу ду ли сви 
ин дек си тих под гру па про сти 
бро је ви, гру па је, ка же се „ре
ши ва”.

Ева рист Га лоа сва кој јед на
чи ни при дру жу је „по ли но
ми нал ну функ ци ју ко ре на” 
– мо гу да из ра зе оне њи хо ва 
си ме трич на свој ства – док би 
оно што се да нас зо ве „гру па 
Га лоа” би ла у ства ри: нај ве
ћа гру па пер му та ци ја са свој
ством да сва ка сме на еле ме
на та у функ ци ји до во ди до 
исте вред но сти. у тим се тер
ми ни ма, упра во, и фор му ли
ше ре ше ње овог епо хал ног 
про бле ма и оно гла си: „не ка 
јед на чи на је ре ши ва у ра ди
ка ли ма, ако и са мо ако је гру па Га лоа те 
јед на чи не ре ши ва”.

Та ко се на ла зи да су 2 и 3 (да кле, про
сти бро је ви!) ин дек си две нор мал не под
гру пе код куб них јед на чи на, па су оне 
ре ши ве, у оп штем слу ча ју, а да су та кви 
ин дек си под гру па код јед на чи на пе
тог сте пе на бро је ви 2 и 60 – но, 60 ни је 
прост број!

ју нак ро ма на „Ал го ри там”
до ап стракт ног пој ма гру пе се, да кле, 

Га лоа ни је уз ди гао, као што су и „про
ду же ња” то га пој ма: пр стен, по ље, те
ло… до шла ка сни је и та ко ће већ 1872. 
го ди не, ре ци мо, Фе ликс Клајн на ћи да 
оно што сва ку од ге о ме три ја: еуклид ску, 
афи ну, про јек тив ну… су штин ски од ре
ђу је је сте, упра во, гру па тран сфор ма ци
ја ко ја оста вља ин ва ри јант ним по је ди но 
свој ство обје ка та про сто ра (Ер лан ген
ски про грам).

По сле де кар то ве ана ли тич ке ге о ме
три је, од нај ви шег је зна ча ја би ло то по 
ал ге бри за ци ју ове на у ке, а ка да је те о ри
ја ску по ва (Кан тор) уве ли ко оства ри ла 
свој три јум фа лан по ход с на ме ром да об
у хва ти све гра не ма те ма ти ке, по ка за ло 
се да је и она са ма (тек) при мер тзв. „те
о ри је ка те го ри ја”, ко ја је – мо же се на
ћи – јед на, ра ди је, лин гви стич ка пре фор

му ла ци ја те о ри је гру па. Бу ло ве ал ге бре, 
век тор ски про сто ри, то по ло шки про
сто ри… при ме ри су те о ри је ка те го ри ја, 
а за ни мљи во је ре ћи да је и у њој са мој 
на чи њен ко рак да ље до тзв. „те о ри је то
по са” (Гро тен дик и др.) ко ја се, ина че, 
по ка зу је по дат ном и за сам фи ло зоф ски 
„ди ја лог” с ствар но шћу.

на и ме, сле де ћи сми сао ре чи то пос 
(ме сто), та ква се те о ри ја мо же да са зда 
по ме сту на ко ме се при ме њу је, јер је 

још из то по ло ги је из ве сно да су свој ства 
еле ме на та „по сле ди ца” око ли не или са
ме струк ту ре обје ка та, да је и ва же ћа 
ло ги ка под ре ђе на то ме. има мо у ви ду, 
упра во, те о ре му (ди а ко не ску) пре ма 
ко јој: бу де ли из сва ког де ла до ме на мо
гу ће из дво ји ти по је дан еле ме нат (ак
си о ма из во ра), ва жи ла би у тој обла сти 
кла сич на ло ги ка.

То по ло шко је, да кле, над
ста вље но над ло гич ким, баш 
као што су и, у жи вој и не жи
вој при ро ди, ства ри и би ћа 
од ре ђе на сре ди ном, или као 
што чо век сво ју ге не рич ку 
су шти ну оства ру је у за јед ни
ци љу ди. Те о ри ја ка те го ри
ја по том (а он да и те о ри ја то
по са) ва ља но из ра жа ва и ону 
су штин ску ду ал ност све та 
(ма те ри ја–ан ти ма те ри ја, че
сти ца–та лас, број–лик… ), јер 
се до би ја по но во ка те го ри ја и 
он да кад се смер стре ли ца из
ме ђу обје ка та про ме ни итд.

Та квом се по ка за ла по тен
ци ја ово га пој ма ко ју је осло
бо дио он у на у ци ма те ма ти ке 
до да нас.

„Ма те ма ти ча ри ће се увек 
ин те ре со ва ти за Ева ри ста Га
лоа”, ка же жил Та не ри (1908). 
„он је од оних о ко ји ма се же
ли да све зна”, ре чи су Ка ро ли
не Ер харт (2011). Ми има мо 
да би не ко ли ке дру ге кон стан
те жи во то пи са ове „ма те ма
тич ке ико не” би ле: скло ност 
ка грч ком и ла тин ском је зи ку, 
ка сти хо ви ма у шко ли, ко ја му 
је до шла од мај ке, а она га је 
и са ма обра зо ва ла до ње го ве 
три на е сте го ди не и упи са ла у 
ли цеј, или то да га је ди рек тор 
При прем не шко ле ис кљу чио 
из ње, по сле, ина че, ано ним

ног пи сма у но ви на ма о ње го вом др жа њу 
то ком она „три слав на да на” ре во лу ци је 
1830. го ди не, на ули ца ма Па ри за. да би 
се по ра зно од ра зи ла на ње га, сва ка ко, и 
два уза луд на по ку ша ја да се упи ше он у 
По ли тех нич ку шко лу, ка да је, дру ги пут, 
био ба цио у ли це кр пу ис пи ти ва чу, јер 
му је по ста вио не ко, до увре дљи во сти, 
ис пра зно пи та ње…

Гор љив ре пу бли ка нац, у до ба мо нар
хи ја, нај пре Кар ла X, а по сле Лу јаФи ли
па, Ева рист Га лоа је и два пу та био на су
ду, да би осам ме се ци про вео у за тво ру 
Све та Пе ла ги ја у Па ри зу.

на пи сан је и ро ман „Ал го ри там” о ње
му и сни мљен филм, а ја вља се и ју на ком 
цр та ног фил ма „Ко си нус” за по пу ла ри
за ци ју на у ке код де це.

или: „Бле шта ва све тлост, стра шна 
олу ја, ве чи том та мом за стр та”,

ка ко је опи сао сам сво ју пре крат ку ми
си ју на овом све ту, у пи сму у но ћи пре 
ду е ла.     •
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„Па, варварин сам јер ме нико не разуме”
 (овидије)

ПроФ. др МиЛАн д. ТАСић

Шта је то: „ре ши ти јед на чи ну”?
оно што је нај про сти је у ра чу ну, по

пут: Ко ји број по мно жен сам с со бом 
да је је ди ни цу?, сâмо је род но ме сто јед
ног пој ма у ма те ма ти ци, ко ји ће да ује
ди ни ње не обла сти, али и за хва ти са му 
су шти ну све ко ли ке ствар но сти уоп ште. 
јер ре ши ти јед на чи ну ко ја се чи та као: 
„икс на ква драт јед на ко је дан”, не зна чи 
са мо „пре би ра ти” ме ђу бро је ви ма и на
ћи да ми нус је дан и је дан има ју то свој
ство, већ и ви ше то га дру гог: на и ме, 
са бе ру ли се да ју они ну лу, или кад се 
по мно же са је дан не ме ња ју се и слич
но. Ту „сли ку” јед на ко по на вља ју и ре
ше ња јед на чи не: „икс на че твр ти ми нус 
је дан јед на ко ну ли”, јер су и ов де че ти
ри бро ја: ми нус је дан, је дан, ми нус i, i 
на кру жни ци око ну ле, као те ме на ква
дра та, ви ше стру ко си ме трич но рас по
ре ђе ни у рав ни.

за па ло је то от кри ће Ева ри сту Га лоа 
(18111832), ко ји је „због бе срам не ко
ке те… био дао ча сну реч дво ји ци па три
о та” и иза шао на дво бој да, ра њен, бу
де оста вљен да се ба тр га крај је зе ра, све 
док га не ки се љак ни је пре нео у бол ни
цу, где су тра дан уми ре. и са мо дан по
што се из ба вио там ни це и дру гу оги сту 
Ше ва ли јеу за ве штао стра ни це свог ру
ко пи са, ја ди ку ју ћи што му „суд би на ни је 
по да ри ла да про жи ви и до мо ви на са зна 
ње го во име”. имао је та да два де сет и по 
го ди на и би ло је то у де це ни ји у ко јој се, 
по пред ра су ди вре ме на, уга сио, та ко ђе у 
дво бо ју, и жи вот Алек сан дра Сер ге је ви
ча Пу шки на.

То је по јам „гру пе” у ма те ма ти ци ко ји 
је, по По ен ка реу – као број, као скуп… – 
го то во уре ђен у на шем ду ху, да је и са ма 
та на у ка, по ње му, не дру го до „исто ри ја 
гру па”. и не са мо да је, још док је про ми
шљан, омо гу ћио он усло ве ре ши во сти 
јед на чи не про из вољ ног сте пе на, већ је 
– сад та чо од ре ђен – остао да бу де нео
бич но пло дан у са мој ал ге бри до да нас, 
ис по љив ши, уз то, и син те тич ку моћ да 
раз не обла сти ма те ма ти ке бу ду су штин
ски про ту ма че не у ње го вим тер ми ни ма.

Ма те ма ти ка „исто ри ја гру па”
Као што и на у ке ко је до но се нај тач ни

је ис ка зе о ствар но сти: од квант не фи зи
ке до астро но ми је на ла зе, у на ше до ба, 
да упра во је зик те о ри је гру па при ста је 
оној обла сти на ко ју се од но се, чи не ћи 
мо гу ћим да све оне бу ду је дин стве на на
у ка о јед ном те истом би ћу.

на и ме, на ћи не по зна ту ве ли чи ну на 
осно ву дру гих, по зна тих, или „ре ши ти 
јед на чи ну” у ма те ма ти ци, јед но је оп
ште ме сто у њој, а има мо да су, у 16. ве ку, 
ни ко ло Фон та на (Тар та ља) и Ло до ви ко 
Фе ра ри учи ни ли то с (оп штом) јед на чи
ном тре ћег, од но сно јед на чи ном че твр
тог сте пе на. Али, чи та ва три ве ка иза то
га ни ком ни је по ла зи ло за ру ком да ре ши 
јед на чи ну пе тог сте пе на (ни ти сте пе на 
ве ћег од пет), да би, с от кри ћем ком плек
сних бро је ва, био про блем уне ко ли ко 
пре ци зи ран (Га ус), ка да је у фор му ла ци
ји за до био до да так: „ре ше ње у ра ди ка
ли ма”. да, на и ме, фор му ла–обра зац ко
ји омо гу ћа ва сва ре ше ња мо же уз че ти ри 
основ не опе ра ци је да са др жи и ко ре не.

По том, нилс Абел (1824, с 22 го ди
не) на ла зи да има јед на чи на сте пе на ве
ћег од че ти ри оди ста не ре ши вих у ра
ди ка ли ма и би ва (пост хум но) на гра ђен 
(1830, Па ри ска Ака де ми ја на у ка), па је 
оста ло да бу ду на ђе ни усло ви при ко ји
ма су, у оп штем слу ча ју, не ке од јед на чи
на ре ши ве, а дру ге ни су.

Ева рист Га лоа је имао 16 го ди на ка
да је, због ре то ри ке, из тре ћег раз ре да 
При прем не шко ле био вра ћен у дру ги и 
кад му до ла зи у ру ке књи га „осно ви ге
о ме три је”, од Ле жан дра и он ће је, као 
ро ман, да про чи та, за два да на. Би ла је 
то књи га ко ја је, ме ђу дру гим, пре не ла 
оства ре ње оне од нај ре ђих иде ја у на у
ци ма те ма ти ке и људ ског ду ха, уоп ште: 

да оно ви зу ел но, об лик мо же би ти за ме
ње но из ра зом, бро јем, а сва ге о ме три ја 
бу де про ту ма че на на на чин ал ге бре (де
карт). у тој је иде ји мо гу ће, на шао он и 
сме лост за вла сти та ис тра жи ва ња, па је 
с не ким ра до ви ма Ла гран жа и Га у са о 
„ре ши во сти јед на чи на” сту пио на тра
гу иде је о из ве сном ду бљем сми слу ко ји 
скри ва у се би за ме на ме ста (пер му та ци
ја) ко ре на јед на чи не, а ко ји је био слу
тио већ и Ла гранж. По вољ но је би ло и 
то да су Ака де ми је на у ка у то до ба има ле 
слу ха за „уче ни ке”, њи хо ве ра до ве пред
ста вља ле и пи са ле из ве шта је о њи ма – да 
је Ла гранж, ре ци мо, с два де сет го ди на 
из нео пред Бер лин ску ака де ми ју чак 80 
сво јих ра до ва. Га лоа је био уче ник ли
це ја Луј л` Гран у Па ри зу (18231829), а 
по том При прем не шко ле, док су слав на 
име на нај ви ше ин сти ту ци је на у ке у зе
мље би ли: Ко ши, Ли у вил, По а сон…

о Ева ри сту ће се ње гов учи тељ у шко
ли да из ра зи: „њи ме је овла да ла страст 
за ма те ма ти ком, па је бо ље да се ро ди
те љи сло же да се ба ви он са мо њо ме. 
јер на ча су ре то ри ке са мо гу би вре ме 
и би ва ка жња ван”, као што ће и ње гов 
на став ник ма те ма ти ке ЛујПол ри шар 
на ћи, ре ци мо: „Га лоа се за ни ма са мо 
за ви ше обла сти ма те ма ти ке”. овај по
след њи ће му по мо ћи та ко ђе да у мар
ту 1829. об ја ви свој пр ви рад: „до каз 
те о ре ме о пе ри о дич ки не пре кид ним 
раз лом ци ма”, да би 25 ма ја исте го ди
не пре дао он Ака де ми ји и ру ко пис ко ји 
је остао да бу де у осно ви те о ри је гру па: 
„Ме мо ар о усло ви ма ре ши во сти јед на
чи на у ра ди ка ли ма”.

Али – из раз ло га ко ји су оста ли не ја
сни – огист Ко ши, ака де мик, не „удо сто
ја ва” рад ре цен зи јом, чак ни ја ну а ра ме
се ца сле де ће го ди не, кад је био обе ћао да 
то учи ни, па је Ева ри сту оста ло да га по
ша ље на кон курс за на гра ду те исте ака
де ми је, фе бру а ра 1930. ово га пу та, пак, 
се ру ко пи су гу би траг, а у ме ђу вре ме ну 
уми ре Фу ри је, се кре тар ове уста но ве, ко
ме је био он пре дат. нај зад се мо же ре ћи, 
при све му то ме, да Га лоа до вр ша ва сво
је до ка зе ја ну а ра 1831 го ди не и да их, по 
са ве ту По а со на, ша ље – по тре ћи пут – 
Ака де ми ји, да их и сам он по том од би ја, 
уз при мед бу за ауто ро ву пре те ра ну шкр
тост у из ра зу…

у че му је су шти на тог до ка за, у ма те
ма тич ким тер ми ни ма?

оЛујА ТАМоМ зАСТрТА
Моћ једног појма у математици: Еварист Галоа, математичар који је 

у двадесетој и по години погинуо у двобоју „због бесрамне кокете”, у свом кратком 
и бурном животу формулисао је епохално решење: „нека једначина је решива 

у радикалима, ако и само ако је група Галоа те једначине решива”

Еварист Галоа

до ап стракт ног пој ма 
гру пе се, да кле, Еварист 
Га лоа ни је уз ди гао, 
као што су и „про ду же ња” 
то га пој ма: пр стен, 
по ље, те ло ...



уко ли ко би смо мо гли по се ти ти зе
мљу у да ле кој бу дућ но сти,  је два да би
смо је пре по зна ли, пре ма пи са њу Те да 
нил са у књи зи „де сет ми ли јар ди го ди
на жи во та на ше пла не те”.

ви де ли би смо да су се кон ти нен ти су
да ри ли јед ни с дру ги ма и да су обра зо
ва ли ги гант ске су пер кон ти нен те, окру
же не гло бал ним оке а ном. оке ан је 

тур бу лен тан на по вр ши ни, а у ду би ни 
ми ран, има ма ло ки се о ни ка и хран љи
вих ма те ри ја.

уда ри асте ро и да, ра то ви и бо ле сти до
ве ли су до не стан ка љу ди и го то во свих 
дру гих жи во тињ ских вр ста ко је да нас 
зна мо. По ја ва су пер кон ти не на та ни је 
ни ка ква но вост на зе мљи, а не ћи би ти 
ни по след ња. Ге о ло зи сма тра ју да је њи

хо во по ме ра ње ци клич но, да се сва ких 
500 до 700 ми ли о на го ди на ме ђу соб но 
су да ра ју. По нов но раз два ја ње тра је три 
пу та ду же не го оби ла же ње на шег со лар
ног си сте ма око цен тра га лак си је.

Кон ти нен ти се кре ћу због кру жног 
кре та ња зе мљи не овој ни це, тик ис под 
глав них тек тон ских пло ча. Та мо где се 
две су да ре, јед на иде го ре, а дру га се под
вла чи (суб дук ци ја). на дру гом кра ју 
пла не те то до во ди до пу ца ња зе мљи не 
ко ре, по сле че га се као геј зир по ја вљу је 
ла ва ко ја по сте пе но за тво ри пу ко ти ну.

на тај на чин се дно оке а на не пре ста но 
отва ра и за тва ра, а ка ко су кон ти нен ти 
ство ре ни од сте на знат но ма ње гу сти не 
не го оке ан ско дно, одр жа ва ју се на по вр
ши ни и не под ле жу суб дук ци ји. Кон ти
нен ти одр жа ва ју свој об лик по не ко ли ко 
сто ти на ми ли о на го ди на кли зе ћи рав но
мер но и не при мет но по по вр ши ни пла
не те. Ко ли зи ја је не из бе жна, та ко се спа
ја ју и об ли ку ју су пер кон ти нен те.

Ако по гле да мо да на шње кон ти нен те, 
мо же мо ви де ти да по сто је две пре о вла

ђу ју ће мо гућ но сти за њи хо ве су да ре и 
спа ја ње. уко ли ко Атлант ски оке ан на
ста ви да се ши ри, Аме ри ка ће на кра
ју уда ри ти у Ази ју. Ал тер на ти ва је да се 
зо на суб дук ци је отво ри и по ву че на ни
же оке ан ско дно, што би на те ра ло Аме
ри ку и Евро пу да се при бли же и, мо
жда, спо је. Та ко би се по но во ство ри ла 
Пан геа.

Кли ма су пер кон ти не на та је ве о ма 
не по вољ на. По што то ме прет хо ди тзв. 
вул кан ска фа за, ат мос фе ра је пре пу
на угљенди ок си да, а то пла во да на по
вр ши ни оке а на узро ку је хи пе рор ка не. 
Та кво не вре ме на по вр ши ни од ви ше 
хи ља да ки ло ме та ра у преч ни ку, са си
ли ном ду ва ња 50 од сто ве ћом од нај ја
чих ор ка на, уни шта ва све пред со бом 
јер бр зи на ве тра пре ма шу је 400 ки ло
ме та ра на сат.

Ка ко год да бу де, љу ди ви ше не ће по
сто ја ти на зе мљи. на ша пла не та, на и ме, 
има вла сти ти жи вот ко ји ће се на ста ви
ти – са на ма или без нас.
 Мом чи ло Б. Ђор ђе вић
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Будућност
БЕз Људи

уколико бисмо посетили 
нашу планету за нколико 
стотина милиона година, 

видели бисмо да су се 
континенти сударили једни 
с другима и да су образовали 
гигантске суперконтиненте, 

окружене глобалним 
океаном


