Теслина одбрана и смрт
Недавно су се залудни теслољупци опсетили да га након седам деценија
изнова сахране! Уз свештеничко чинодејстовање. Не мире с тим што није
два метра под земљом, како то православном сину доликује
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Међу јавом (сном)
Лозинка у срцу
Нисте знали да је ваше срце најсигурнија лозинка? Људски откуцаји се, наиме, никада
не понављају, свака особа има различит ритам куцања. Тајвански научници су осмислили начин да математички препознају срчано
било и искористе га као заштитну шифру.
На Универзитету Чунг Хсинг су запазили
да се електрокардиограмски сигнали (ЕКГ)
разликују од човека до човека и то препо-

ОТрОВаНе ПТИЦе – Прослављени филмски режисер
Алфред Хичкок био је надахнут
стварним догађајем када је снимио чувени хорор „Птице”. Научници тврде да су открили шта
је натерало перната створења
да се устреме на људе. Радња
филма из 1963. заснована је на
чудноватом збивању у Калифорнији, када је јато птица изненада почело да се устремљује на
прозоре кућа. Истраживачи данас сматрају да су се птице биле
отроване, једући отровни планктон. Своју претпоставку су обелоданили након што су проучили садржај из желудаца неких
морских животиња из времена
када се удес догодио.

Пронашли су токсичну алгу на
три четвртине планктона којима
су се птице храниле, а она изазива оштећење живаца и доводи до грчења, дезоријентације
и, на крају, до смрти отрованих
пернатица.

ПуњаЧ На ВОДу – Једна
шведска компанија (MyFC) приказала је недавно у Лас Вегасу
пуњач који користи обичну воду
за напајање мобилних уређаја.
Да би створио електричну
енергију, он користи хемијске
реакције које водоник у води,
уз специјалне електроде и елек-

ручили као ново средство за биометријску
идентификацију. Број добијен дамарима на
длановима има јединствена математичка
својства. Досадашњи сигурносни поступци
биометријске заштите с отисцима прстију
понекад су проваљивани помоћу фотографије. Сада се измери ЕКГ на оба длана и
„заштитни кључ”заснован на том мерењу се
сачува и користи за сва каснија декодирања. Замисао је да се то угради у спољашње
чврсте дискове и друге уређаје.

ДВа суНЦа За „смаК
сВеТа” – Обична је изми-

тролите у горивним ћелијама,
претварају у електрицитет. Вредно је, свакако, поменути да су
горивне ћелије готово неисцрпне. Све док водоников гас који
се добија из воде пролази кроз
њих, имаћете неограничене количине јефтине струје.
Оваква врста „зелене технологије” постоји годинама и мноштво компанија покушало је да
је комерцијализује. До сада нико, међутим, није ишао унаоколо с пакетићем горивних ћелија
и боцом воде, уверен да ће тиме
напунити све своје уређаје.
Уређај је осмишљен и направљен у Стокхолму, а величине је отприлике као неколико
„ајфона” наслаганих један на
други, долази с два USB порта (микро и стандардни) и горивним ћелијама које заузимају од пола до две трећине
уређаја. Као и остале горивне
ћелије, поменути пуњач ради тако што претвара водоников гас у
електрицитет. Но, он не користи
вентилатор, ни пумпу да би покретао воду која отприлике стане у једну кашику.
Према компанијским тврдњама, испушта тек нешто мало нешкодљивих гасова док производи електричну енергију. Осим
тога, уређај је израђен од материјала које је могуће рециклирати, на шта упућује његова зелено-црна боја.
Пуњач на воду ће коштати 299
долара када се мају или јуну појави на тржишту САД.

шљотина да ће Бетелгеза експлодрати догодине, што је део
свакојаких нагађања да нас
2012. очекује „смак света”. Нити
је истина да ће ова звезда својим сјајем ноћ претворити у дан.
Све је започело с најавом
аустралијског професора физике, др Бреда Картера, да би Земља 2012. године могла имати
два сунца, јер он предвиђа да ће

озбиљнија вероватноћа подразумева милион година од сада.
Бетелгеза је „црвени див” који нагло губи масу, а то је показатељ да се, заправо, урушава у
саму себе. Звезда, дакле, остаје
без горива. Бред Картер предвиђа да ће се, најкраће за неколико седмица након колапса, на
небу видети друго сунце, уз могућност да привремено нестану
ноћи због јаког светла.

КИЧмењаК ЛИЛИПуТаНаЦ – Најмања жаба (Paedop-

се Бетелгеза распрснути и претворити у супернову.
Неколико „блиских експлозија” десило се у протеклих хиљаду година и све су биле видљиве као звезда у току дана. Због
своје мање удаљености Бетелгеза (640 светлосних година) ће
бити нешто сјајнија, попут пуног
Месеца, и то је све.
Када ће се расточити немогуће
је предвидети, али нека иоле

hryne amauensis), недавно пронађена на Папуи Новој Гвинеји,
уједно је најсићушнији кичмењак на свету. Одрасла достигне
највећу дужину од седам-осам
милиметара. Живи у опалом лишћу у прашуми.
На највишој степеници лествице претекла је малену индонезијску рибу, а једва су је нашли
зато што у време парења испушта звуке који подсећају на инсекте. Лилипутанска принцеза је
за биологе занимљива зато што
се претпостављало да најкрупнија и најситнија жива створења
једино обитавају у води.

ИЗ сТОмаКа, а јОШ ПИШе
– И после 25 година у стомаку
једне британске жене наливперо пише! На снимку начињеном компјутеризованом
томографијом видело се да
је Линда Вертмајер (76) прогутала писаљку, као
што је тврдила.
Заспала је и удисајем ваздуха
справа јој је упала у грло.
Нико није поверовао
у ову причу: ни супруг, ни лекар.
А снимање икс-зрацима у то вре-
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ИЗВИњење: На основу усменог обавештења, два пута поновљеног, високог званичника Министарства просвете и науке, у осмом
броју смо обелоданили да је Теодору фон Бургу лане уплаћено из
Министарства за омладину и спорт и Града Београда 1.800.000 динара. После тога нам је овај млади математичар, с највише међународних одличја откако постоји Математичка гимназија у Београду и, по свему судећи, испред свих у својем узрасту у целом свету,
јавио да је износ знатно мањи.
Извињавамо се Теодору фон Бургу, уколико смо му нарушили
углед и нанели душевни бол, и уједно нашим читаоцима.

РедакцијаНИТа
СТАНКО СТОЈИљКОвИћ
ре, но приличан број појединаца
тврди да то није могуће.

ВеЛИКе гуЗе За ЗДраВЉе – Научници са Универзи-

ме није показало ништа од реченог. Сада су се обојица покајали.
Након толиких година наливперо
је извађено из стомака и, гле чуда, и даље пише. На слици је њиме написано „здраво”.

ВеНера усПОрИЛа – Најновија мерења показала су да је
обртање Венере нагло успорено,
што је збунило научнике који за
сада немају уверљиво објашњење за ту појаву. Наиме, у протеклих 16 година дан на тој планети скраћен је за, чак, 6,5 минута.
Европска летелица (сонда)
„Венера експрес” измерила је
да је ротација планете драстично успорена. Тако је дан у том
кратком раздобљу од 16 година
скраћен за 6,5 минута. Познато је да на Земљи јаки потреси,
донекле, успоре окретање наше
планете око властите осе, али то
се исказује микросекундама.
Планетолози су запрепашћени и не знају што је узроковало
успоравање. Нагађа се да један
од узрока може бити трење између планета и густе атмосфе-

тета Оксфорд установили су да
таложење масног ткива у гузи
снижава износ лошег LDL холестерола, повећава висину доброг HDL холестерола, који штити од задебљања артерија.
Своју анализу објавили су у
„Међународном часопису за дебљину”, додавши да велика стражњица, чак, смањује ризик од
дијабетеса. Глутеофеморално
сало, наталожено око задњице,
делује као својеврсни тампон,
јер сакупља упалне масти које
би на неком другом месту биле
опасне. Будући да се масно ткиво на тим деловима тела спорије
разграђује од масноће на трбуху,
производи мање цитокина који изазивају упале и повезују се
са шећерном болешћу, срчаним
обољењима и гојазношћу.
Дакле, сагоревате ли превише
добрих масти, не чините добро
свом организму. С друге стране,
веће количине масних наслага
око струка имају негативно деловање на здравље, зато их је нужно уклонити.

За живота је Никола Тесла распаљивао и разгаљивао зна
тижељу. Особито далековидим предвиђањима.
Издахнуо је, 7. јануара 1943, у Њујорку, а на вечни почи
нак испраћен пет дана касније. После црквеног обреда, зем
ни остаци су кремирани. Урна с пепелом се од 1957. чува у
Музеју Николе Тесле у Београду.
Ништа необично, зар не?
Сачекајте, први утисак вара! Недавно су се залудни тесло
љупци досетили да га након скоро седам деценија изнова са
хране уз свештеничко чинодејствовање. Не маре што није два
метра под земљом, како то православном сину доликује.
Зашто да нема два погреба, није он обичан смртник?
Свој наум правдају свакојаким бесмислицама.
Прво, по православном обреду урна с посмртним прахом се
полаже, а не покопава. Друго, позлаћена кугла је смештена та
мо где обожаваоци већ неколико деценија могу да је виде.
У међувремену су се докони теслијанци досетили да пред
ложе изградњу маузолеја. На Славији или другом тргу. Као да
је источњачки деспот или комунистички вођа. У оба случаја,
бесмртник коме је суђено да му се будућа поколења диве.
Има ли лепше коначно уточиште од велелепног здања ар
хитекте Драгише Брашована, у Крунској улици, чија су вра
та посетиоцима седам дана отворена. Уз стручно тумачење,
намерници разгледају личне предмете, уређаје, фотографије,
преписку, цртеже, књиге...
Најбогатију збирку на свету.
Због чега се теслобрижници не запитају да ли су сви руко
писи Николе Тесле потанко проучени? Има ли нечега што
нисмо сазнали? Шта то још није остварено?
Пре готово два десетлећа горепотписани је предложио да
се сваке године из буџета додели стипендија за магистарске
и за докторске студије одабраним појединцима. Из наше или
неке друге земље. Вољним и спремним да подробно проуче
поједине замисли ненадмашног великана које и данданас
побуђују пажњу.
А други покоп да одгодимо. Никола Тесла ионако није у
прилици да се брани, проверено је одсутан.
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Бесмртан
НИТервју

ПРИБЛИЖНО

„Услов за опстанак било које врсте није бесмртност, већ најмање проста
репродукција, нормалан развој и старење заштићено од мутација. Што се тиче
бесмртности с научног аспекта, могућност мултиплицирања ћелијских и нећелијских
форми у организму само ствара илузију о бесмртним облицима… С друге стране, ћелије
канцера су дуговечне зато што излучују ензим теломеразу који им омогућава синтезу
нових теломера, а тиме и бесконачну деобу”, истиче професор др Катица Јованова-Нешић,
наш водећи неуроимунолог из Института Торлак

Станко Стојиљковић
Зашто еволуција није свим живим ор
ганизмима подарила дуговечност, па и
бесмртност, ако је неопходно за опста
нак? Услов за опстанак било које врсте
није бесмртност, већ најмање проста
репродукција, нормалан развој и старе
ње заштићено од мутација. Дуговечност
варира између врста и унутар исте врсте
и зависи од генетских фактора, физиоло
шких особина и фактора средине.
Што се тиче бесмртности с научног
аспекта, могућност мултиплицирања
целуларних (ћелијских) и нецелулар
них форми у организму, само ствара
илузију о бесмртним облицима. Аугуст
Вајсман (1891) је претпоставио да би
плазма у којој су уроњене ћелије клица
могла бити бесмртна, али његова теза је
касније оповргнута. Мало више опре
за око бесмртности са аспекта природ
них наука бар за сада не би било на од
мет. С друге стране дуговечност осим
гена детерминише и базални метаболи
зам врсте и јединке унутар врсте. Најду
же опстају јединке са успореним мета
болизмом.
Може ли се пуким опонашањем, осо
бито најпростијих облика живота, такав
наум испунити и на људима? Можда ћу
разочарати или не ваше читаоце, и то из
више разлога. Прво, човек нема генет
ску предиспозицију да опонаша медузу,
па и кад би му била урађена лоботомија.
Друго, то би била еволутивна регресија
и у старту пораз за људску врсту. Треће,
дугоживећа нижа бића своју дуговеч
ност дугују свом генетском коду који им
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је „преписао” успорени метаболизам и
самим тим смањене енергетске потребе
за преживљавање.
Озбиљни проблеми који могу настати
у вези са бесмртношћу и дуговечношћу
јесте могућност коју пропагира митоло
гија. У суштини бесмртност никада није
показана чак и на једноћелијским фор
мама. До сада је бесмртност строго пот
крепљивана приближним или сличним,
али никада и идентичним. Неки науч
ници дуговечност условљавају свешћу,
док Вилсон свест условљава дуговечно
шћу. У прилог овоме, он оцењује да фи
лозофи, научници и математичари живе
дуже од песника, глумаца и музичара.
Људи нису спремни да прихвате дуго
вечност ако је на нивоу нижих облика.
Због чега малтене све живо остари
и угине? Назире ли се поступак да се
најпре успори , а затим заустави про
падање и старење? Армија истражи
вача у свету даје све од себе да заустави
пропадање и старење ћелија у људском
организму. Резултат тога је више од 300
теорија о старењу. Многе од њих су чак
и контроверзне. Као и друга жива бића,
људи имају потенцијал за максималну
дужину живота који износи око 120 го
дина. Постоје истраживања која потвр
ђују правило да је максимална дужина
живота у корелацији са базалним мета
болизмом одређене врсте. По другима,
фактори који условљавају дужину живо
та неких врста су у корелацији са темпе
ратуром, физиолошким активностима и
начином исхране.
Било како, старење је процес који
укључује више фактора. Многи од њих
су генетски, док су други под утицајем

окружења. Крајњи циљ опстанка врсте
је репродукција и повећање потомства.
Разлог зашто неки људи живе много ду
же иза ове фазе јесте, осим генетског,
напредак технологије и медицинске за
штите. Прекорачење периода репродук
ције најбоље потврђују експерименти на
јапанским мишевима који генетски убр
зано старе. Код оваквих мишева је пока
зана корелација између њихове дужине
живота са умножавањем фибробласта у
трајању од неколико година.
Хејфлик и Муртад су у оригиналним
радовима пре више од 40 година показа
ли да је за дуговечност ћелије неопходан
ензим теломераза, којег де ново синтети
шу само ћелије канцера, тестиса, фетал
ног ткива, епидермиса и интестиналних
крипти. С тим у вези 1962. Херма Ми
лер је у свом предавању о хромозомима
рекао да се на крају хромозома налазе
дискретне структуре – теломере, које од
ређују рок трајања ћелије. Шездесетих
година прошлог века Алексеј Оловни
ков је поставио себи питање зашто здра
ве ћелије имају ограничену могућност
репродукције, а касније потврдио да им
дупликација скраћује теломере. С друге
стране, ћелије канцера су дуговечне зато
што излучују ензим теломеразу који им
омогућава синтезу нових теломера, а ти
ме и бесконачну деоб у.
Налази ли се савремени човек на
својеврсној разделници између не
достижне бесмртности и остварљиве
дуговечности? Мајкл Роуз је 2012. у
„Америкен сајентисту” написао да на
кон периода старења код неких људи
долази до платоа морталитета и код њих
организам као да постаје скоро бесмр
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тан. Оваква теор
 ија је више пута нуђена
због хетерогености људске популације у
којој најјачи преживе старење природ
ном селекцијом. Ослански и сарадници
се слажу да људска бића, слично аутомо
билу конструисаном за трку, нису дизај
нирани да одустају лако, и поред лимита
за преживљавање.
Још 1881. Аугуст Вајсман је забеле
жио да лоше ткиво не може себе да обно
ви, јер се капацитет деобе ћелије смањи
и брзо потроши. По његовом мишљењу
постоје два начина како пролонгира
ти смрт ћелије и сачувати здраво ткиво.
Први је ћелијском деобом у живом орга
низму, а други је трансплантацијом изо
геног (истородног) ткива. Трећи, нај
комплекснији и веома ризичан начин
обнављања ткива био би везивање здра
ве ћелије за канцерогену матрицу. За

је могу сачувати своје особине дупли
кације само уколико су конзервиране.
Тако су ћелије соја MI-38 сачуване до да
нас још од 1962. године са свим својим
особинама за дупликацију.
Како да промени своју злехуду при
матску судбину робовања властитим
генима? Да ли да их преправља, заме
њује или нешто треће? Бондар је са са
радницима 1998. показао да и здраве ху
мане ћелије могу постати бесмртне и да
задрже своје нормалне особине дупли
кације убацивањем (трансвектовањем)
секвенци које су способне да продукују
де ново теломеразу везивањем нормал
них ћелија за теломеразну матрицу. Ово
откриће је имало теоретске и практичне
примене, тако што су нормалне хумане
ћелије коришћене за продукцију про

Зар ћемо заувек остати робови својих приматских гена:
Катица Јованова-Нешић   Фото Анђелко Васиљевић

овакав подвиг је неопходно велико зна
ње и разумевање механизама система
укључених у процес.
Године 1952. урађена је култура HeLa
ћелија изолованих из карцинома цер
викса и потврђено је да се канцерогене
ћелије могу реплицирати неограничено.
С друге стране, нормалне (здраве) ћели

теина за медицинске сврхе. Након тога
су Ланг, Џекс и Занг (1999) покушали
да теломеразне инхибиторе користе у
терапији канцера, али су и претпостави
ли да се теломераза може користити у
индукцији генетских рекомбинација и
на тај начин постићи бесмртност неких
здравих ћелијских линија.
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Међутим, Алекс Карел се супротста
вио својим налазима да и здрави фибро
бласти могу бити бесмртни, за шта је до
био Нобелову награду. После 34 године
култура фибробласта је угинула. Мит о
бесмртним безопасним фибробластним
ћелијама пилића и нобеловац доживели
су фијаско, јер је утврђено да су ћелије
биле везане за онкогене вирусе, онкоге
не или хемијске канцерогене.
Сме ли се рећи да је његова жудња
за дуговечношћу, чак и бесмртношћу,
утиснута у генима? Зар још од митских
времена није и за једном и за другом
чезнуо? Испитивање на стогодишњаци
ма је показало да је дуговечност везана
за генетски полиморфизам и да APOE и
FOXA3 гени могу да се реплицирају не
колико пута у току старења. Утврђено је
да се само полигенетском регулацијом
могу предвидети реалне промене старе
ња. Изучавањем транскрипције гена у
току старења могу се установити општи
и посебни путеви укључени у старе
њу. Све чешће се говори о бесмртности
бактерија и протозоа, али поузданих
доказа нема. Да ли су HeLa ћелије заи
ста бесмртне, такође нико до сада није
потврдио.
Претпоставља се да, уколико човек
стекне особине за реаранжирање гена,
може рачунати на бесмртност. За сада је
то само претпоставка. Након филозоф
ског приступа Платона и Аристотела, о
разликама између енергије (актуелно
сти) и кинезије (кретања), метафизич
ког код Декарта и сибаријског код Сире
нијакса, технолошког напретка и етичке
конфузије коју је изазвала дуговечност
Елене Маркопулос, убачено је мишљење
Вајсмана и Карела да нормалне ћелије
могу реплицирати бесконачно. Хејфлик
је оборио ову догму шездесетих про
шлог века.
Која су најкрупнија биолошка огра
ничења човекова? Како их превазићи
(надићи)? Одговор није нимало јед
ноставан, дубоко задире у ћелијске,
молекуларне и субмолекуларне (нано)
механизме. Према Колеру и Милштај
ну бесмртни мишји хибридоми могу се
добити фузијом бесмртних мијелома
ћелија са смртним лимфоцитима који
продукују антитела. Имортализација је
ранији стадијум прогресије неопходан
за пуну експресију трансформисаног
фенотипа (облика). Код људи, по Саку
прво се морају испитати туморогене
особине пре него се упустимо у аванту
ру бесмртности. Оловников је резоновао

Бесмртност није показана, ни на једноћелијским формама
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да би се теломери који садрже РНК-ка
луп за понављање нуклеотидних секвен
ци могли понашати слично пуферима,
уколико генетски материјал није оште
ћен. То хексамерно понављање секвен
ци у хуманим ћелијама типа TTAGGG са
хиљадама таквих секвенци могло би се
неограничено реплицирати.
Основно питање је како бесмртне кан
церозне ћелије избегавају скраћивање
теломера? Одговор је дат у студији ко
ја се зове Tetrahymena коју су написали
Грејдер и Блукберн, 1985. Они су откри
ли да теломери канцера синтетишу de
novo рибонуклеопротеински ензим те
ломераза на 3` позицији теломера, који
омогућава бесконачну дупликацију ће
лије канцера. Ту лежи суштина брзог де
љења или разрастања канцерозног ткива
које постаје неун
 иштиво. За разлику од
нормалних зрелих ћелија туморске ће
лије саме синтетишу теломеразу.
Постоји ли, уопште, еликсир младости,
наравно другачији од негдашњих сања
рија алхемичара? Младост и бесмртност
као коцепт у писаној форми појавио се
пре најмање 3.500 година и представљао
је главни циљ алхемичара. У прошлом
миленијуму дошло је до нових открића
у тражењу младости и подмлађивању, па
се онда веровало да се дијетом и проме
ном животног стила могу постићи циља
ни резултати. Верујем у добре резултате,
али трајне промене могу се постићи
само реаранжирањем гена, и контролом
молекуларних и субцелуларних механи
зама здравих матичних (стем) ћелија.
Има ли начина да се спречи изуми
рање(смрт) ћелија? Чиме отклонити
рђање или оксидацију? Старење може
мо посматрати делимично као рђање
или оксидацију. Није занемарљив сваки
напредак који доводи организам у ста
ње да се успешно брани од тог процеса.
Стрејтенбергер је утврдио да је смањење нивоа хемијског маркера 8-OxoDG у урину повезано са оштећењима
ДНК, хемикалијама које конзумирамо
храном, пићем и дисањем, а која пот
помажу оксидацију ткива. Али постоји
велики број нутритивних супстанци
који се убрајају у антиоксидансе. Читава
палета антиоксиданаса као сто су, шипу
рак, поморанџа, киви и други годинама
су истицани као супер-намирница, јер
су богати витаминима А, Ц и Е, гвожђем
и антиоксидансима, и другим хемијским једињењима која могу неутралисати
штетне молекуле кисеоника, односно
слободних радикала.
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Познато је како је мајушни сунђер
доживео 20.000 година, а извесна ме
дуза нити стари, нити умире? У чему је
тајна? Научници тврде да је тајна дуго
вечности нижих поикилотермних ор
ганизама у успореном, генетски предо
дређеном базалном метаболизму, који је
код виших животиња и људи регулисан
температуром и вегетативним центри
ма, т.ј. функцијом хипоталамуса, струк
туром мозга одговорном за регулацију
вегетативне функције организма.
Откуд човеку као сисару толико мо
ћан мозак? Стивен Хокинг још поручује
да он мора да се увећа, уколико људ
ски род жели да крене у озбиљно усва
јање космоса? Развој мозга прати ево
лутивна кретања. Да би опстао, човек је
морао бити интелектуално прилагођен
окружењу и његовим захтевима. Стивен
Хокинг ме није убедио у своју тврдњу да
је квантитет мозга од пресудног значаја
за очување сисара као врсте, још мање
да је од значаја за интелектуалне функ
ције људи да би се винули у освајање
космоса. Квалитет неуронских мрежа у
координацији са сигналном трансдукци
јом и функције екстрацелуларног про
стора могао би имати пресудну улогу у
освајању космоса, али прича није погод
на за упрошћавање.
Виљем С. Бароуз је 1982. написао:
„Сматрам да је бесмртност једини циљ
вредан борбе: бесмртност у свемиру”?
Мислите ли да је он у праву? Виљем
Бароуз је гениозан у својим размишља
њима и био је феноменалан прогнозер.
Верујем и одличан истраживач због
фантастичне асоцијативне меморије
која недостаје многим набеђеним науч
ницима, од којих не би остало ништа да
су се поиграли својим мозгом како је он
то чинио. Неке од претпоставки у њего
вом делу „Тркач по оштрици”, имала сам
злу судбину да и сама доживим. Лечење
илегалних доктора материјалом из др
жавних болница које допремају тркачи
по оштрици‚ прича је која се многима од
нас догодила скоро онако како је описао
Бароуз. Стари сан о бесмртности можда
није немогућ, али зависи умногоме од
судбине рекли би религиозни, јер науч
ници све своје тврдње заснивају на до
казима, а њих за сада нема и до њих није
лако доћи.
Поједини научници и футуролози већ
наговештавају изумирање људских
бића као превазиђених облика органи
зације материје. Филозофски речено,

проповедају застарелост човека. Шта
на то кажете? Не могу, а и не желим се
сложити са тим. Прихватам такав став
само као упозорење. Препоручујем књи
гу Мирослава Радмана под називом „На
дићи наша биолошка ограничења”, која
говори о животу и смрти, истраживању
и истраживачима с добром дозом кри
тике у духу времена у којем живимо, на
глашавајући потребу да се еманципује
мо и од ограничења своје биологије, али
и од којекаквих традиција које негујемо
као интелектуални паразити чиме ко
чимо развој и себе самих. За разлику од
многих, Алан Харингтон, аутор књиге
„Смрт је неприхватљива за људски род”,
охрабрује нас да верујемо да напретком
науке не само можемо него и морамо
изградити своју дуговечност, а да при
томе није потребно да неког или нешто
уништимо.
Ако је биолошка еволуција кочница
културе, како је превазићи? Потребу
за променама, без којих нема ни био
лошког, ни културног преживљавања
људи превасходно морају прихватити и
подржати. Важност визија и визионара
насупрот страху од имагинације и кре
ативности као мотора људског развоја
не смеју се занемаривати, јер ће нам се
вратити као бумеранг у облику технич
ко-технолошког и економског заостаја
ња што неминовно избацује у први план
негативне особине људи. Осим што је
пожељније живети дуже него краће, ми
смо људска бића и разликујемо се од
нижих бића само због знања и културне
еволуције, а не биолошке еволуције.
Наш животни век као резултат био
лошке еволуције постаје прекратак да
би се оптимално искористио потенци
јал нашег мозга и на тај начин наша
биолошка еволуција постаје кочница
културне еволуције. Када бисмо могли
бити најкориснији за друштво, ми ста
римо и умиремо.
Дакле, ако смо стварно нешто ново у
свету живог, зар ћемо заувек остати ро
бови својих приматских гена. Постани
мо коначно људи.
Верујете ли у људску бесмртност
какву прижељкује глумац Вуди Ален?
Допада ми се његова идеја да не жели
бесмртност кроз рад, већ да стекне бе
смртност тако што ће истински живети.
Људски је прижељкивати дуговечност и
више личну срећу него само срећу дру
гима, јер верујем да би и ти други ако су
прави били сагласни и срећнији с њим
заједно. •

Харингтон нас охрабрује да можемо изградити дуговечност
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ЂАВОЛОВ АДВОКАТ

Дубљи
глас,
мање
сперме
Еволуционо улагање у мушку мужевност плаћено је помањкањем сперматопзоида.
Мужевност, дакле, има своју цену. Али жене и даље такве сматрају најпожељнијима,
јер очекују бољу заштиту за себе и породицу
Шта бисте радије изабрали: грубљи
глас или више сперматозоида?
Мужевност има своју цену, ако ни
сте знали.
Даме би, свакако, морале да обрате
пажњу: одавно је доказано да дубљи
тонови звуче привлачно, али такви
мушкарци нагињу ка томе да излучују
мање сперме.
Бројна проуч
 авања су поткрепила
да жене више љубе одлике мушкости,
као што су истурена вилица, доста те
лесних мишића и дубок глас. И те цр
те су биле знак велике пожељности за
сексуално спаривање, наговешћујући
да су мишићави издашнији и у сперма
тозоидима.
Најновије истраживање говори да
су такве дасе скромније у излучивању.
Одрастао човек, иначе, ствара 1.500
сперматозоида сваког секунда! От

криће, дакле, указује да се улагање у
мушку спољашњу привлачност ис
казује, на другом крају, помањкањем
сперме. Сам хормон тестостерон, пре
ма налазу еволуционог биолога Ли
ја Симонса, са Универзитета западна
Аустралија, ограничава продукцију
сперматозоида.
У испитивање су укључена 54 му
шкарца и 30 жена, сви хетеросексу
алног опредељења. Најпре је првима
снимљен глас, потом су их друге развр
ставале према привлачности и мужев
ности. Није било изненађења: с најгру
бљим гласом су испали најпожељнији.
Затим је сваки мушкарац код сво
је куће узео узорак сперме и предао га
на испитивање. Након тога су спер
матозоиди проверени на темељу спо
собности пливања ка циљу, јајашцету,
и укупном збиру у семеној течности.
Иако је сперма испитаника с дубљим

тоновима била савршено покретљива и
плодна, имала је мање сперматозоида
у ејакулату.
Зашто су се, дакле, развиле одлике
мушкости код мушкараца?
У еволуционој прошлости, мужевни
ји су имали више успеха у продужењу
врсте (репродуктивност), што је довело
до полног диформизма – разликовању
жене и мушкарца – у гласу, лицу, телу
и тако даље. „И то је подробно изучено
код животиња, лососа и паунова, а ма
ње код људи”, сматра Ли Симонс.
Мужевност је, исто тако, важна у над
метању с другим мушкарцима. Жене су
их одабирале за спаривање, јер су оче
кивале бољу заштиту за себе и своју по
родицу. Ако је то водило превласти,
вишем положају, чак и на уштрб коли
чине сперме, онда ова „еволуциона тр
говина” има смисла.


Михајло Терзински

МОЖДАНЕ БРАЗДЕ
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Проф. др Момчило Б. Ђорђевић
Бетовен, Бах, Моцарт, Хоровиц, Си
натра, Ела Фицџералд, Џими Хен
дрикс, а и више наших музичара, чија
имена не помињем јер их не знам свa,
имали су или имају апсолутни слух. Чо
век би могао помислити да је тај егзо
тични дар својствен само генијалцима,
за разлику од осталих. Међутим, остало
је записано да Вагнер, Стравински, Шу
ман и неки други велики музичари ни
су имали апсолутни слух, а иза себе су
оставили велика дела.
Истина о апсолутном слуху није једно
ставна, али, у сваком случају, помаже у
разум
 евању шта јесте, а шта није музич
ка обдареност.
Музика је суштинска и основна од
лика људи, исто онолико колико и спо
собност говора. Њено разумевање као и
разум
 евање говора плод је активности
више поља мождане коре и њене неу
ронске мреже, која као крајња инстанца
обрађује примљене музичке сигнале у
различитим формама. Анализа структу
ре тих сигнала у времену (ритам) и про
стору (интервал висине тонова) одигра
ва се углавном у левој половини мозга,
док се боја тона (тембр) и њена контура
(мелодија) обрађују у десној.

Није пресудан
Међутим, дар слуха можемо схватити
као способност идентификације и ствара
ња неког задатог музичког тона. Уколи
ко су идентификација и стварање задатих
тонова обављени савршено, без претход
ног упоређивања с неким другим тоном
различите висине, онда је реч о апсолут
ном слуху. Многи од апсолутних слухи
ста тврде да свака нота коју чују има ти
пичан карактер, као што су боја, укус и
мирис. Они сместа препознају висину
тона и полутона, као што већина људи ла
ко препознаје неки боју и њене нијансе.
Денијел Ливајтин, психолог музике
из Монтреала у Канади, мисли да за раз
лику од доброг, тј. релативног слуха, ап
солутни слух није неопходни састојак
музичког талента, нити је пресудан за
успех у каријери.
Музичари знају да ни међу њима ни
су сви обдарени способношћу иденти

Одувек се мислило да клавирштимери имају апсолутни слух

Савршен слух

и плава јабука

Музичари, психолози и неуролози годинама
истражују узроке савршеног слуха, знајући унапред да
тајна није у уву, те да такви појединци имају боље дугорочно
памћење. Како је Моцарт запамтио комад забрањен
у Ватикану који је једном чуо?
фиковања висине тона и томе не придају
нарочиту важност. Неко ко је без апсо
лутног слуха фокусира пажњу на одно
се међу нотама – да ли су више или ниже
једна од друге. У ствари, ослањају се на
постојећи, релативни слух. Добар певач,

иако без апсолутног слуха, у стању је да
почне песму из тона Е, уколико му од
свирате ноту Ц, јер зна да је нота Е виша
од Ц. Али, уколико му тражите да отпе
ва Е, а да му не дате Ц као водича, онда
ће бити проблема. Способност релатив
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ног слуха има скоро свако и она се може
временом побољшавати.
Свима је познато да многи људи без
икаквог музичког образовања пева
ју без грешака у интонацији, скоро као
професионални певачи. Музичари, пси
холози и неуролози годинама истражу
ју узроке који дарују некоме апсолутни
слух, знајући унапред да тајна саврше
ног слуха није у уву. Ако претпоставимо
да је уво здраво, свако од нас чује исти
звук, али га с различитом прецизношћу
идентификује мозгом. То значи да мо
зак неких људи препознаје тон А, чија је
фреквенција 440 херца, на сличан начин
којим препознаје плаву боју уколико је
светлост 660 терахерца. Изгледа да пер
фектан слух доприноси изузетној музи
калности исто онолико колико осећај за
боје сликарском таленту.

Тонови у мозгу
Прецизност слуха варира, али се зна
да већина савршених слухиста може
идентификовати око 70 тонова средњег
чујног опсега, при чему је сваки од тих
тонова карактеристичног квалитета и
разликује се од свих других. Неко ко има
такве способности сматра их потпуно
нормалним, док су за друге и неупућене
оне право чудо, као кад би неко могао да
види инфрацрвене зраке, који, као што
знамо, нису у видном спектру.
Историјски гледано, музички психоло
зи дуго су се бавили људима с апсолут
ним слухом. Раније нису тестиране осо
бе без музичког образовања, тако да је
број апсолутних слухиста сматран при
лично малим – можда 1 на 10.000. Данас
се мисли да их у општој популацији има
око 1 на 2.000.
Деведесетих психолози и теоретичари
музике почели су увиђати да и обични
људи, без икаквог музичког образовања,
имају предуслове за апсолутни слух. На
пример, Денијел Ливајтин је показао да
половина тестираних људи има одличан
слух – скоро савршен.
Не искључујући улогу гена у четири
битна и већ идентификована региона у
геному, досадашња истраживања навела
су га на закључак да способност апсолут
ног слуха проистиче из двају разлога: из
дугорочне меморије тонова, којe држи
мо у глави, и из везе сваког од њих с не
ком нотом – вербалном ознаком, на при
мер, Ц, Д, Е, Ф итд.
Ову хипотеза je доказанa тако што се
мождана активност регистровала ком
пјутеризованим скенирањем. Када апсо
лутни слухиста слуша музику, онда лекар
на скенеру види праву паљбу сигнала из
неурона у левој можданој хемисфери и
то на њеном делу који се назива горњом
вијугом слепоочног режња. Ова вијуга
спушта се наниже под углом од 45 степе
ни ка основици мозга и према бази лоба
ње, а њен задатак је елиминација разли

читих звукова који улазе у уво, а за које
немамо интерес. Горња слепоочна вијуга
од кључног је значаја и за обраду речи и
језика, о чему има више података у часо
пису Cerebral cortex, свеска 19, стр. 724.
Закључено је да у горњој слепоочној ви
јузи постоји отисак, образац тонова, који
се везују за неки вербални симбол.
Скенирањем мозга дифузном функ
ционалном магнетском резонанцом
(dfMR), која као метод још није дошла у
Клинички центар Србије, утврђено је да
леви слепоочни режањ у мозгу апсолут
них слухиста има више беле масе у по
ређењу са осталим деловима мозга. Ово
је важно за препознавање висине тона и
његове везаности за лингвистичку озна
ку. Када се посматрају грешке музича
ра без апсолутног слуха приликом име
новања тонова нотацијом солфеђа (до,

Вагнер, Стравински,
Шуман и неки други
велики музичари нису
имали апсолутни слух,
а иза себе су оставили
велика дела
ре, ми, фа, сол, ла, си), може се утврдити
да бркају тонове уколико њихови нази
ви имају исти самогласник. На пример
до (Ц) и сол (Г) побркаће се у око поло
вини случајева, а ре (Д) и ла (А) у мање
20 одсто.
Како год било, непогрешиву способ
ност повезивања тона са називом ноте,
на пример са А, Ц, Г, Гис, Х и слично,
поседује врло мали број људи. Да би не
ко именовао тон, тј. ноту није довољан
само перфектан слух, већ је потребно ка
кво-такво музичко образовање.

Савршени као сметња
Уколико је неко рано почео с музич
ким школовањем, његов мозак ће се
развијати на особен начин, па је појава
апсолутног слуха врло вероватна. Апсо
лутни слух има дифузну природу, што
говори да многи фактори из околине,
осим музичког школовања, могу имати
важну улогу у стварању музичког обра
сца. Једна од најзанимљивијих корела
ција јесте она између апсолутног слуха и
лингвистичке средине.
Данас је добро познато и често поми
њано истраживање Дајане Дојч и колега,
који су још 2006. публиковали своја за
пажања о деци и људима који су одрасли
говорећи тоналним језицима. То су, на
пример, вијетнамски и мандарински је
зик, у којима значење речи зависи од ви
сине тонова у свакој од њих. Особе које
говоре нетоналним језицима, попут ве
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ћине европских, немају прилике да још
у детињству спајају висину тона са зна
чењем речи и зато су, музички гледано,
у подређеном положају у односу на оне
који говоре тоналним језиком.
Још једно питање није добило прави
одговор: Због чега способност апсолут
ног слуха иде уз одличну музикалност?
То није ни изблиза тако очигледно, због
тога што особе са апсолутним слухом ка
жу да им је тај дар понекад сметња у му
зичкој каријери. Главобоље се јављају
нарочито када музичари раде с дириген
том који је одлучио да направи транспо
зицију комада и преведе га у другачији
кључ, чинећи сваку ноту вишом или ни
жом него што је била. Људи с релатив
ним слухом адаптирају се знатно брже
на нови кључ, зато што памте интервале
између нота чија се висина мења тран
спозицијом, док онима с апсолутно слу
хом боја звука у новом кључу изгледа
чудно и неприродно, као када би угледа
ли јабуку плаве боје.
Иако је укупна корист од апсолутног
слуха неизвесна, ипак његови ефекти
могу превагнути и олакшати пут ка му
зичкој генијалности. На пример, људи са
апсолутним слухом имају бољу дуготрај
ну меморију за музичке комаде и много
лакше антиципирају ноте које би треба
ло да се појаве иза одсвираних. Ово на
неки начин објашњава изузетну музич
ку меморију Моцарта, који је транскри
бовао Мизерере Григорија Алегрија –
баш у време када је комад био забрањен
у Ватикану – пошто га је чуо само један
пут. То исто важи и за Џимија Хендрик
са, који је успевао да запамти комплетан
репертоар неког бенда чувши га само је
данпут.
Апсолутни слух ослобађа музичаре
ву краткорочну меморију, празнећи је
и пребацујући њен садржај директно у
горњу слепоочну вијугу, која је битна
за обраду језика. Краткорочна мемори
ја се често описује као радно место људ
ског ума, јер одређује наш капацитет за
комбиновање различитих делова ин
формација које нам пристижу из околи
не. Уколико апсолутни слух музичарима
омогућава ослобађање краткорочне ме
морије, онда они своје менталне ресурсе
лакше посвећују финим аспектима изво
ђења неког комада.
Међутим, слух је само део даровито
сти, чија сврха и ниво коришћења зави
се од много чега другог – пре свега жи
вотне филозофије, музичког и општег
образовања, рада и, што је најважније,
упорности. Све то објашњава због чега
неко, макар имао добар слух, седи и пи
ше о музици, док други чији слух не мо
ра бити много бољи компонују, певају
и свирају за публику која их награђује
овацијама и венцима славе.
Њихова забележена и снимљена вир
туозност, са апсолутним слухом или без
њега, постаје део културне историје. •
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ИМПЕРИЈА ХЕМИЈА

Природно је (не)природно
Скоро сва једињења (преко 99 одсто), чије су структуре познате,
синтетизована су у лабораторијама, независно од тога да ли су најпре била изолована
из природног материјала или су их хемичари дизајнирали, а затим синтетизовали
у лабораторијама. Од 50 милиона познатих и описаних знатно је више синтетичких
од изолованих из природних извора, независно од тога да ли су органског или неорганског
порекла. Да ли су природно и вештачко исто или различито?

Академик Живорад Чековић
У народу и средствима јавног инфор
мисања често се за природне произво
де и хемијска једињења, изолована из
природних материјала, каже да су бла
готворнија, кориснија и здравија од
истих производа и једињења добиве
них синтетичким путем. Отуда се код
лаика јавља дилема да ли је синтетичко
(вештачко) – исто што и природно или
је различито, па се сумња у синтетичке
производе.
Са хемијског становишта нема диле
ме. Јер елементарни састав, структура и
стереохемија неког молекула одређују
његову хемијску реактивност, физичке
карактеристике и свеукупне биолошке
активности а из њих произлазе све при
мене и економски значај одговарајућих
материја. У зависности од структуре и
својстава молекули имају најразличити
је примене, како у свакодневном живо
ту тако и у индустрији, техници, науци и
уметности.
Хемијска једињења и производи ко
ристе се као лекови, боје, парфеми,
средства за личну хигијену, затим пе
стициди, лепкови, полимерни и други
материјали као и материјали у разним
електронским уређајима, независно од
тога да ли су молекули изоловани из
природних материјала, односно да ли
их је природа створила, или су их хеми
чари синтетизовали у лабораторијама и
индустријским постројењима. Међутим,
мање упућени у хемијске спознаје има
ју сумње у синтетичке производе и ве
ће поверење у природне материјале, јер

тешко могу да поверују у потпуну иден
тичност природног и синтетичког моле
кула исте структуре. Зато се јавља непо
верење у вештачке производе и сумња у
хемијску науку.
Хемија је природна наука која проу
чава материју и њене промене. То је оп
шта и уобичајена вековна дефиниција
хемије. Колико је данас, на почетку 21.
века, тачна оваква дефиниција науке о
материји?
Тачно је да проучава материју и ње
не промене али хемија није више само
природна наука јер не проучава само
природне материје и промене матери
је у природи. Јер, хемичари су у лабора
торијским условима синтетизовали још
огроман број најразличитијих молеку
ла, знатно више него оних изолованих из
природних материјала, поред тога што су
проучавали и мењали структуре и карак
теристике хемијских једињења нађених
и изолованих из природних материјала.

Нема живота без синтезе
Недавно је објављено да је у Chemi
cal Abstract-у регистровано педесетми
лионито, дефинисано и окарактериса
но, хемијско једињење (2009). Од ових
50 милиона познатих молекула тешко
је проценити колико је природног поре
кла, а колико су синтетичка једињења.
Нове синтетичке методе и синтетичке
реакције и огроман број хемичара ко
ји се бави како фундаменталним тако и
примењеним истраживањима, омогући
ли су синтезе овако великог броја нових
једињења, нарочито крајем двадесетог и
почетком двадесет првог века.
Скоро сва једињења (преко 99 одсто),
чије су структуре познате, синтетизова
на су у лабораторијама, независно од то
га да ли су најпре била изолована из при
родног материјала или су их хемичари
дизајнирали, а затим синтетизовали у
лабораторијама. Сигуран сам да је од 50
милиона познатих и описаних једињења
знатно више синтетичких него једињења
изолованих из природних извора, неза
висно од тога да ли су органског или нео
рганског порекла. Од овог огромног бро
ја познатих молекула можда само 0,3–0,5

посто (или 150.000 до 250.000) једиње
ња има примењени карактер, било да су
природног или синтетичког порекла, од
носно природна или неприродна једиње
ња. Примене овако великог броја хемиј
ских једињења и производа дају велики
допринос решавању стратешких про
блема савременог света (здравље, храна,
енергија, очување животне средине, од
брана) и имају велики економски значај
из кога настаје профит који обезбеђује
даљи развој хемијске науке.
Хемичари који се баве чистим и фун
даменталним научним истраживањима
и проналазе и синтетизују нове молеку
ле и материјале, испитују њихова добро
ћудна и злоћудна својства и саопштавају
их научној и широј друштвеној јавности.
Из нових научних открића произлазе
нови хемијски производи у индустриј
ским размерама. Хемијске компаније и
пословни људи зарад што веће и брже
зараде стављају у промет хемијске про
изводе често и пре детаљног проучава
ња свих њихових корисних и штетних
својстава. Стога терет кривице и одго
ворности за све злоупотребе открића хе
мичара-проналазача и синтезе опасних
молекула не треба да преузимају само
научници у хемијским лабораторијама
већ одговорност треба да сносе похлеп
не личности, неморални произвођачи и
трговци који за своје личне интересе и
богаћење користе и опасне хемикалије.
Нажалост, средства информисања,
критике и негативне оцене упућују само
хемији и хемичарима, али не онима „по

Док се природни
материјали и молекули
органског порекла
приказују са позитивним
конотацијама,
синтетички производи
у најбољим условима
могу имати само
добар изглед
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словним људима” који злоупотребљава
ју примене хемијских производа. Обич
ни људи имају страх и велику сумњу у
синтетичке производе и неприродне
молекуле, јер верују да су они опаснији
и шкодљивији материјали од природ
них. Само летимичним прегледом ме
дија уочава се стално негативно при
казивање материјала, појмова и израза
када су у питању хемија и хемијски про
изводи, нарочито синтетичког порекла.
Придеви као што су отровни, шкодљи
ви, експлозивни, загађивачки и слични
повезани су са хемијским именима, про
изводима и једињењима, углавном син
тетичког порекла.
Док се природни материјали и молеку
ли органског порекла приказују са пози
тивним конотацијама, синтетички про

нама и великом економском значењу.
Поуздане доказе о идентичности при
родних и синтетичких једињења могу
дати само хемичари.
На пример, хемичари обично омало
важавају рекламе продаваца „здраве
хране” који за витамин Це, изолован из
плода шипурка указују да се он разли
кује од синтетички произведеног вита
мина Це и да има предности над синте
тичким једињењем. Чист, синтетички
витамин Це идентичан је природном
витамину Це, мада боја витамина изо
лованог из плода шипурка сигурно ни
је идентична боји синтетички произве
деног витамина због присуства трагова
других, углавном бојених супстанци у
занемарљиво малим количинама које
немају физиолошку активност.
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Разлика између природних и синте
тичких молекула не постоји, већ може
да постоји само разлика у степену чисто
ће. Често је неко једињење теже изоло
вати из природних материјала у чистом
стању, него пречистити синтетички до
бивену супстанцу. Поред структурних
карактеристика степен чистоће неке
супстанце најбитнији је за њена својства
и корисне примене.
Некада мале примесе других супстан
ци могу знатно утицати на хемијску ре
активност па и на биолошке активности
неких хемијских једињења. О различи
том степену чистоће хемикалија и хе
мијских реагенаса разговарају хемичари
Лука и Жилберт. Лука се љути на Жил
берта што није могао да репродукује ње
гове објављене експерименте за синтезу

Новица Коцић

изводи у најбољим условима могу имати
само добар изглед. Мада се поред при
родних прехрамбених производа, инду
стријски највише производе и продају
синтетичке супстанце и материјали. Без
синтетичких хемијских једињења и мате
ријала савремени живот на нашој плане
ти био би скоро немогућ или веома огра
ничен, јер нас хемијска једињења штите
од многих непријатних утицаја, она нас
лече и зацељују, чине наш живот лакшим,
дужим, интересантнијим, конфорнијим.

Витамин Це и Це витамин
Идентитет природних и неприродних
(синтетичких) супстанци (структура и
својства) и данас је предмет системат
ског хемијског разматрања и научног
потврђивања, упркос широким приме

Зато тврдим да не постоји разлика у
лековитим и физиолошким вредности
ма између витамина Це природног по
рекла и синтетичког једињења. Слична
запажања примећена су и код витамина,
хормона и многих других лекова који
су изоловани из природних материјала
и истих једињења синтетизованих у ла
бораторијама и индустријским построје
њима. Пеницилин који производе пени
цилинске гљивице и онај синтетизован
у лабораторијским уређајима имају иста
антибиотичка својства. Таксол, лек за
нека канцерогена обољења, изолован из
коре тисовог дрвета и онај синтетизован
у лабораторијским условима имају иста
лековита својства. Исто тако молекул
ментола изолован из биљке нане има
исти мирис као и синтетички производ
који има исту структуру и стереохемију.

неког једињења. Зашто није могао да по
нови његов експериментални рад?
Одговор може бити да реагенси у Жил
бертовом експерименту за синтезу садр
же неке случајне споредне производе у
веома малим количинама (настају услед
начина добијања), а који у реакцији де
лују као катализатори. Лука је користио
хемијски исте реагенсе који су добивени
другом методом (и од другог произвођа
ча), али они нису садржавали „нечисто
ће” које катализују реакцију па зато ње
гови експерименти нису били успешни
као Жилбертови. Да би се избегле ова
кве недоумице и забуне, едиција Organic
Synthesis, која објављује само експери
менте за синтезе као и неки синтетички
часописи, захтева да се у опису експери
мента наведе и порекло (име произвођа
ча) свих реагенаса и растварача који су

►
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коришћени у експериментима, јер се са
мо тако обезбеђује сигурна репродуктив
ност експеримената.

Виталистичка заблуда
Научницима изгледа неспорно да у
људским активностима, као што су умет
ност, наук
 а и бизнис, мало има смисла
раздвајати природно и неприродно. Оба
појма су неразмрсиво испреплетана јер
постоји суштинска двосмисленост у би
ло каквим покушајима раздвајања ова
два појма. За хемичаре структура и сте
реохемија молекула одређује његова
својства, независно од тога да ли је мо
лекул синтетизован у лабораторији или
изолован из природног материјала. Док
свет који мање разуме молекуле верује
да су молекули из природног материјала
благотворнији и доброћуднији, што су
сигурно заблуде.
У хемији су поделе на природне и не
природне супстанце имале интересант
ну историју. Раније су постојале велике
разлике између органских и неорг ан
ских супстанци, сматрало се да орган
ске супстанце могу створити само жи
ви организми – „виталистичка теорија”.
Тек када је Колбе (1845) демонстрирао
да се, у живим системима природно на
стала, сирћетна киселина може добити
и синтетичким путем из потпуно неор
ганских једињења, из беживотних изво
ра, негирана је „виталистичка теорија”
да само живи организми могу стварати
органске молекуле. И ранија Велерова
синтеза карбамида, карактеристичног
производа метаболизма у живим орга
низмима, указује на релативно лаку кон
верзију између органских и неорганских
једињења.
Тако је наглашена та мала разлика из
међу органске и неорганске природе
молекула а не између природног и син
тетичког порекла, јер је то исти молекул
сирћетне киселине. Доказивање иден
тичности одређених органских и неор
ганских молекула, независно од тога да
ли су природног или синтетичког поре
кла, захтева стручну, хемијску, анализу
структуре одговарајућег молекула.
Хемичари су разочарани и фрустрира
ни сусрећући се са конфликтним пору
кама неупућених и необавештених сред
става информисања о неким хемијским
материјалима и појавама и о њиховим
злоуп
 отребама, а при томе се занемару
је огроман значај хемијских производа
у савременом животу и њихов допринос
људском благостању и економском зна
чају. Овакви ставови медија и неких ин
телектуалаца увредљиви су за људе ко
ји се баве хемијском науком и настоје да
једну загонетну и тешко разумљиву на
уку приближе обичном човеку и да омо
гуће да корисна и благотворна својства
хемијских производа буду доступна сва
ком човеку. •
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Научници одсека за климатска истраживања Уни
верзитета Ист Англија (Велика Британија) у својем
најсвежијем истраживању довели су у питање при
хваћено тумачење да се Земља загрева. Наиме, за
гревање је престало још 1997. године. Сада их ви
ше брине загонетни „циклус 25”.
Према недавно објављеним подацима, Земља се
није загревала протеклих 15 година.
Закључак се заснива на показатељима с, чак,
30.000 мерних станица. Загревање је, дакле, пре
стало после великог природног феномена Ел нињо
1998. године, а све указује да, можда наилази „ма
ло ледено доба”.
Своју тврдњу британски истраживачи поткрепљу
ју изјавама колега који упозоравају да Сунце, након
ослобађања необично много енергије у 20. веку, са
да улази у „велики минимум” у испуштању топлоте,
што значи да нам прете хладна лета, оштре зиме и
краћа раздобља погодна за узгајање хране.
Соларна активност се мења у току 11-годишњег
циклуса, а на врхунцу је одликује повећан број пе
га. Тренутно је врх „циклуса 25”, али број сунчевих
пега је мањи од половине виђених у истим околно
стима у 20. столећу. Највише забрињавају анализе
стручњака НАСА и Универзитета Аризона, утемеље
не на мерењима магнетског поља око 193.000 ки
лометара испод површине Сунца, које указују да ће
„циклус 25”, чији се врхунац очекује 2022. године,
бити знатно слабији.
Постоји 92 одсто изгледа да ће „циклус 25” и они
који наступе у следећим деценијама бити једна
ко слаби или слабији од тзв. Далтоновог миниму
ма – раздобља од 1790. до 1830. када су просечне
температуре у неким деловима Европе пале за два
Целзијусова степена.
Могуће је и да ће ново опадање соларне енерги
је бити дубоко као тзв. Маундеров минимум (према
астроному Едварду Маундеру), а то је веома хладан
период између 1645. и 1715. године када су се за
мрзле Темза у Лондону и сви канали у Холандији.
Утешно звучи подсећање метеоролога да ће по
следице бити занемарљиве зато што је утицај Сун
ца на климу далеко мањи од учинка угљен-диок
сида.                                                        Вук Живковић

Земља се
не загрева
Климатолози са Универзитета
Ист Англија су у својем најсвежијем
тумачењу довели у питање прихваћено
тумачење да се наша планета загрева.
То је престало још 1997. године. Сада их
више брине чудни „циклус 25”
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Светска рачунарска мрежа какву знамо „изумире”, јер представља истовремено
и ризницу и депонију информација. Рађа ли се нова у духу запитаности
Станислава Лема „да није прошло време окрутних чуда”?

Горан Станковић
Интернет је у цивилизацију 20. века
унео ону врсту револуције какву нала
зимо још само крајем 19. века са елек
трификацијом или са проналаском
точка у 4 миленијуму пре нове ере у
царству Сумера. И већ после двадесе
так година постојања глобалне инфор
матичке мреже, поставља се питање
шта да с њим даље радимо и како да га
даље развијамо.
Једна, новија, „школа мишљења” твр
ди да је током протеклих неколико го
дина једна од најважнијих промена
у дигиталном свету била прелазак са
отворених веб платформи на аплика
ције које користе Интернет за тран
спорт. Друга, „традиционалнија” школа
то одсечно негира, проглашава оваква
мишљења троловањем, корпорациј
ским и медијским заверама, покушаји
ма плаћеника капитала да објашњава
јући нешто исто и призову у постојање,
и жучно подсећају да Интернет није са
мо пуки претраживач...
Они први воле да говоре о јапију ко
ји се се буди још крмељив и проверава
е-маил на свом iPad-у. Током доручка
он претражује Facebook, Twitter и The
New York Times – дакле, још три апли
кације. На путу до канцеларије, он слу
ша podcast радио на свом smartphone-у.
Још једна апликација. На послу, креће
се кроз RSS feed и има Skype и IM раз

говоре. Више апликација. На крају да
на, дође кући, и после вечере игра неке
игре са Xbox Live и гледа филм са Net
flix’s streaming...
Дакле, наш јапи је цео дан провео на
Интернету, али не на вебу.
Заговорници ове визије тврде да ће
нове „push” технологије створити ра
дикалну будућност медија Интернета
ван веба. Наравно, не одричу да ћемо
увек имати веб странице. Али центар
гравитације свих медија ће бити пре
лазак на пост-HTML окружење. Ова
пост-веб будућност делује, наизглед,
убедљиво. Веб је заиста само једна од
многобројних апликација на Интер
нету која користи IP и TCP протоко
ле. Даљи аргументи ове „школе Интер
нет-еволуције” су егзактни: садржаји
које корисници виде преко претражи
вача сада чине само четвртину саобра
ћаја на интернету – и то се смањује.
Апликације везане за мобилне уређаје,
Skype, iTunes, Netflix, онлајн игрице,

Намењен је да нас
забавља и повезује
преко углавном
тривијалних ствари,
гурајући нас све дубље
у људски муљ
најразличитије мултимедијалне пре
носе, али и класични, e-mail, или, пак,
друге овде непоменуте или (зашто не?)
аутору непознате апликације, сервиси,
протоколи, стриминзи... већ чине већи
део интернет-саобраћаја. Тзв. „Интер
нет ствари” да и не помињемо, шта год
он значио.
Интернет какав знамо „изумире”, јер
представља истовремено и ризницу и
депонију информација. Овакав какав
је намењен је да нас забавља и повезу

је преко углавном тривијалних ствари,
гурајући нас све дубље у људски муљ.
За све треба кривити људску природу
јер, као већ стасали и пунолетни љу
ди, а Интернет је већ у сличном живот
ном добу, на крају дана интелектуалну
отвореност и авантуру претпоставља
мо удобности и поузданости.
Све је то неминовни циклус капита
лизма: проналазак, ширење, освајање,
контрола.
Она друга „школа традиционалних
игара” је скептична. Тврди да су пока
затељи погрешни. Да већи део саобра
ћаја интернета користе мање активни
на мрежи („скидачи” филмова и музи
ке), да све апликације и даље користе
веб структуру, да је све то „теоријскопрактични” рат „Епла” против „Гугла”.
Даље, да истраживање значи слободу,
и да сви програми и апликације, ко
је наводе они први, само су алатке за
приступ веб садржајима. И још, да је
веб глазура који омогућава лакше кре
тање Интернетом, да се лакше и јеф
тиније усвајају сајтови од апликација,
бар за сада.
Ако је Интернет мртав, преко чега то
сада иду BitTorrent и Skype позиви?
Емоције су увек на страни традици
оналиста, још један је од важнијих ар
гумената „дигиталних револуциона
ра” слободног веб-Интернета. И дивна,
скупо плаћена слобода током ових го
дина одрастања у славним и окрутним
временима краја 20. и почетка 21. века.
Овај интелектуални, технолошки,
финансијски, али и етички рат траје и
за сада нема нити може бити победни
ка. Треба да знамо да иза 99 одсто свих
проблема и недоумица лежи новац,
али и да је Интернет, цивилизацијски
гледано, нови простор и нова граница
слободног људског духа.
Као што је написао Станислав Лем у
последњој реченици култног романа
„Соларис”: „Нисам знао ништа остају
ћи у непоколебљивој вери да није про
шло време окрутних чуда”. •

ВИРТУЕЛНИ РАЈ

Интернет је и мртав и жив
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РАСКЛАПАЊЕ НАДЕ

„Месечева деца”

из Јагодине

Једнојајчани близанци, Нил и Едвин Милосављевић,
рођени су када су први Американци крочили
на Месец. Едвин је преминуо у 23, Нил животари.
Две половине, као једно: зато су пред лицем јавности
одувек на (с)цени. Више изазовна, а мање изазвана
тема. Да ли је лакше је разликовати јаје од јајета
него два близанца?

Др Есад Кучевић
Ембриологија увек нађе пут. Да до
каже прошлост, наметне садашњост и
прорекне будућност, али нико као јед
нојајчани близанци, наравно, не иде
уходаном стазом за братским трагом.
Заправо, за свим оним што се дешава са
њиховом другом половином.
Међу близанцима, најчешће, све је по
таман, иако је природни склад пореме
ћен. Међутим, од почетка до краја, све
иде кроз селективни левак, по (не)пи
саном реду и закону. Карте се, неоче
кивано, отварају из шпила, који се тек
донекле мења. Стална је, дакле, само
промена. Свега, па и наследног семења,
чији се узроци и последице, наслућују
у позамашној даљини. Само делимично
јасни, као што се коначна бол или срећа,
чини све већа.
Међу близанцима, дакле, све излази,
на видело. Срчани пулс иде цакум-па
кум, иако заједно гризу нокте, али ван
дупле пртине, остављају чист траг. Брат
ском истином, која никад не мења бо
ју. Фокусирани сликом, о једној души у
два тела, која у води не тоне, нити у ва
три гори.
Истина о близанцима је изнад Рима и
Цариграда. Ромул и Рем, Полукс и Ка
стор, Естабан и Мануел, Милун и Ми
ленко, Миња и Соња, Алиса и Мирјана,
Демир и Дамир... Једнојајчани близан

ци, одувек изазивају радозналост и па
жњу. Кад се појаве, људи се окрећу за
њима, желе да их прате, додирну, да раз
мене неку реч. Ваљда су, зато, од рођења
навикнути на посебан статус.
(На)опако, од природе. Свима контра,
њима под пут. У троуглу бихевиоралне
генетике, уврнуте ембриологије и епи
генетике. Традиционално неизвесни
клинч генотипа и фенотипа. Наслеђе је
мајка, а живот маћеха. Генотип је зако
нита веза, а фенотип – флерт. Наслеђе
имитира невидљиву руку која обликује
близаначке животе, без обзира што око
лина најчешће ретушира родитељску –
природу. ДНК пише мастилом, а епиге
нетика или околина оловком.

Биологија, а не идеологија
Мрачно-слатке тајне крију гени. Без
обзира што генетика није рецептоло
гија, пуко преписивање, свако зна, тај
рукопис може да се мења. Чак и без гу
мице, ако се промени животна среди
на. Само поштено, с геномом, па ко кога
надмаши, превари (или изда), али једно
јајчани близанци (ни)су копије. Они су
репродуктивно чудо. Исти, а мало – дру
гачији. У већини, близанци су генетски
сличнији од клонова, иако постоје неке
хередитарне разлике.
Очигледно, у питању је дупла срећа и
двострука брига. Овај феномен постоји,
јер се дешава уврнута ембриологија. Би
хејвиорална генетика се бави етиологи
јом индивидуалних, а не групних – ме
ђупарских разлика. По принципу, сада и
овде, гени посредно и директно допри
носе развоју бихевиоралних фенотипо
ва, али не узрокују појединачне реакци
је, мада су повезани с индивидуалним
разликама.
Крајњи узрок понашања и коначног
експонирања може бити утемељен на
генетској конструкцији појединца или
близаначких парова. Овде се, заправо,
ради о конфузији семантичке природе.

Бихејвиор
 ална генетичка истраживања
баве се реалном ситуацијом, оним што
је могуће проверити. Значи, потребно је
анализирати поједина понашања и ви
дети што је узроковано генима, а шта об
ликује околина. И то је – константна, ко
ја диже рампу и продужује везу.
У тим испитивањима, дефинише се фе
нотип. Ако се нешто мења у популацији,
онда се и односи у испитиваном узорку
близаначких парова мењају. Да смо сви
генетски идентични, околина би чинила
разлике и обратно.
Али, механизми деловања гена не дро
бе, нити соле. Они једино сугеришу: Ни
је то ништа мистично, али нека сила бли
занце тера да се понашају на одређени
начин. Према кодираној структури гена,
с порукама које омогућују ћелијама да се
реплицирају и контролишу свој развој,
дозирају специфичну секвенцу протеи
на, регулишу активирање других гена...
У сваком случају, није битна идеологи
ја, него биологија. Једнојајчани близан
ци су зато пред лицем јавности одувек
на (с)цени. Више изазовна, а мање иза
звана тема. Безброј пута лакше је разли
ковати јаје од јајета, него близаначке па
рове. У савременој науци, они чине меру
поуздане генетике. Опречно месту бли
занаца у митологији, традицији, литера
тури, спорту, политици.
Сличности и разлике моногерминал
них близанаца су тема многобројних
студија. Међусобно и у односу на вр
шњаке или испитанике опште попула
ције, исте или хронолошки разуђене ста
росне доби. Зависно и детерминисано,
амфибијском способношћу, помало чул
но, неупоредиво више разумски, а на
дасве научно – стваралачким методама,
близаначка форма без садржаја је пра
зна, а садржај без форме огољен. То није
само протоколарни закон мишљења, већ
правило стварности које се не налази на
небу расуђивања, већ на земљи сазнања.
Јер, оно што видимо често је противно
ономе што мислимо. О томе се у струч
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ним референцама намеће неизбежна
зависност науке од искуства. У прилог
научне стварности, мање од обима жи
вотних могућности. Научно је само оно
што је експериментално доказано, на
чему армија истраживача широм све
та свакодневно ради. Из петних жила
упињући се, беже од религијских догми
и филозофског мистицизма, који су ве
ковима жарили и палили креациони
стичким императивима, игноришући
интелигенцију, научну енергију и еволу
тивне матрице.

Упарениизванвремена
Све наведено важи, упркос још при
сутном хардатеизму или фундамен
талном теизму. Парафразирано, једно
ставна објашњења су рационална, док
сложена дају могућност паранормалних
интерпретација. Бекерове „Приче старе
Грчке и Рима” илуструју древност људ
ског интересовања за близанце:
„... Од близаначке браће, оличење хра
брости и вештине били су Кастор и По
лукс, близанци Леде и Зевса. Кастор
смртан, убијен у бици, а Полукс бесмр
тан, замолио је тада Јупитера, да му до
зволи да умре, како не би био одвојен од
брата. Бог Олимпа, дирнут овим изра
зом оданости и братске љубави, дозво
лио је Кастору да се врати у живот, под
условом да Полукс проведе пола сво
га живота у паклу. Касније су оба брата
близанца преведени на небо, да форми
рају зодијаково сазвежђе...”
И митолошка прича о оснивању древ
ног Рима умногоме слично говори, о
близанцима Ромулу и Рему, које је ву
чица својим млеком отхранила и по
дигла. Међутим, описом и интерпре
тацијом узрока сличности и разлика
близанаца одавно су се бавили на
учници. Хипократ: близанци има
ју сличне болести, због материјалних
околности. Посидонијус: близаначка
сличност произилази из заједничких
астролошких наклоности. Свети Ав
густин: дизиготни близанци – Јаков и
Есау из Старог завета се разликују, од
бацујући значај астрологије у детерми
нацији личности и судбине.
Сви они, сагласни су да узрок и после
дица постоје одвојено и да људски ум
никад не запажа неку стварну везу из
међу растављених индивидуа.
Из светске литературе најупечатљи
вији прилог о близанцима дао је ен
глески драматург Шекспир. Моти
висан близанцима, у сагласности с
научним искуствима, написао је „Ко
медију заблуда”. Његова друга коме
дија, „Дванаеста ноћ”, по структури
ауторовог духа и априорне свести, кори
стећи поетске слободе, први пут промо
више једнојајчане близанце различитог
пола. Премијерно најављено као коме
диографски апсурд, а епохално потвр

ђена тек у првој декади 21. века. Попу
ларни амерички писац Торнтон Вајлдер,
и сам близанац, проникао је још дубље
у међусобни однос близанаца. Његови
јунаци Естебан и Мануел били су толи
ко незадовољни близаначким статусом
да су, чак, један другог мрзели, што је
поодавно познати став близаначког ко
муницирања, иако су чешћи феномени
блискости и саосећања.
Емпиријски, социјални односи скра
ћују дистанцу између чулности. Бли
занци намећу и уводе разлику између
феномена – ствари за нас и његове су
протности ноумена – ствари за себе. Са
ми по себи, упарени изван времена, про
стора и објашњене узрочности. Између
онога што се појављује, али не у својству
варке или лажног опажаја, већ као ну
жна појавност и онога што по претпо
ставци није доступно. Реципрочно Кан
товој идеји да све појаве носе трагове
мистицизма, понекад сводећи нешто
стварно и непознато, на нестварно и по
знато, што одудара од Ничеове (по)гре
шне претензије: Не постоје чињенице,
већ само њихова тумачења.
У новије време, после реплика које па
ле динамит путујућег позоришта, наши
аутори дају посебан тон, да илуструју
близаначку слику. Благодарећи прево
ду „Лаже” Војина Недељковића, сачува
ни су антички дах и свежина Плаутовог
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оригинала, вешти и вицкасто пренети
на балканске просторе. Управо, уз теме
о близанцима, на ауторском небу, као
писац и преводилац, намеће се дарови
та Јелена Тодоровић, чији се дар, ориги
нално, развија кроз књижевни рад. Са
нескривеном жељом да близанци, увек и
свуда, трају што дуже.

Изједнејајнећелије
Не само у литератури, већ у свакоднев
ном животу. Међу научницима, понекад
и запањујуће – сензационално, као што
је ослањајући се на формулу за слагање
брзина генијалног Алберта Ајнштајна и
успоравање времена тела која се врло бр
зо крећу из Лоренцових једначина.
Ланжевен је популарно илустровао
„парадокс близанаца” следећим обја
шњењем: Ако један близанац крене ве
ликом брзином на пут негде у космос и
врати се после дужег времена, биће мла
ђи од свог брата – близанца. Наравно да
је овај мисаони експеримент умногоме
неразуман здравом разуму, јер их физи
ка прихвата само као илустрацију, али
нема практични доказ, нити пружа мо
гућност реалног мерења. Поучног, коли
ко и интригантног.
Баш такав био је однос наше медиј
ске јавности према јагодинским близан
цима Нилу и Едвину Милосављевићу.
Популарној „месечевој деци”, рођеној
21. јула 1969. године, истога дана кад
су Нил Армстронг и Едвин Олдрин пр
ви крочили на Месец, имена славних
астронаута нису донела срећу. Због пре
раног рођења и полицистичних бубрега,
обојица су морала на дијализу. Едвину
је трансплантација урађена у 17. годи
ни, али је организам одбацио мајчин бу
брег и он се опет вратио на дијализу. Са
мо до 23. године, када је преминуо, док
је усамљени близанац Нил, наставио
мукотрпно да животари, од породич
не пензије и најновије наде у акцију
донорских картица.
Контрадикторна судбина раздвојених
близанаца никад није престајала да ин
тригира ортодонте, психологе, дефек
тологе и социологе, али су нека питања
остала без одговора. Невидљива веза
која спаја близанце још и данас изази
ва чуђење. Нарочито истовремено осе
ћање бола, готово препознатљиво код
братског дуализма, чија невероватна
подударност постаје убедљивија кад
се анализирају истоветна близанач
ка интересовања, хобији, навике,
амбиције и животна оријентација,
закаснели говор, те изразито су
протна склоност ка аутоимуним
болестима.
Две половине, као једно. Из
подељене, једне те исте, јајне ће
лије. Производ недовољно по
знатих механизама. Генетике,
околине или – прилике... •
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