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Нестали датуми су нека
врста црне рупе, време
без димензија

Тако уметност чува
„свету ватру” бриге над
будућношћу

„Tамна енергија” мозга
кључ је разумевања
менталних поремећаја
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Руби најбржи
с Рубиком

Руби најбрже од свих робота на свету
слаже Рубикову коцку. Осмислили су га и
израдили шесторица високошколаца са
Универзитета за технологију Свинберн у
Мелбурну (Аустралија). За такав подвиг по
требно је 10,69 секунди, укључујући време
снимања почетног стања. Како Руби ради?

Летећи ранац – Винути се с рукса

ком на леђима у висину није лако изводљи
во. Али то је већ проверено на Новом Зелан
ду, када је власник компаније која израђује
„ранчеве на млазни погон”, Глен Мартин, по
слао један без икога, чак, 1.500 метара увис.
Падајући натраг, достигао је брзину и од 25,2
километара на сат.
Уздизање и спуштање необичне направе
праћено је из хеликоптера. Претходна најве
ћа висина износила је сто пута мања – 15 ме
тара, али је „летећи ранац” носио човека.

Парење на велико – Љубав не зна
за границе, чак и када је велика. У физич
ком смислу. Како то знамо?
Истраживачи са Универзитета Макмастер
у Хамилтону (Канада) установили су да су се
космати мамути и огромни слонови често
парили, иако не припадају истој врсти. Пр
ви су ишчезли пре око 10.000 година, ма
да су омањи опстали до пре 3.700 година
на Врангеловом острву у Арктичком океану.
И то је поткрепљено изучавањем пронађе
не мамутске ДНК из кљова, костију и зуба,
старе приближно 11.000 година. По свему
судећи, то је објашњење зашто су се поједи
ни узорци по својим одликама налазили на
средокраћи између мамута и слонова, што је
поткрепљено проучавањем остатака.
Црвић из пакла – Да ли сте се икада
запитали колико далеко црв може да стиг
не? Према најновијем налазу, објављеном у
часопису „Нејчер”, километар и 800 метара.
Али не у равнини, већ у дубину.

Најпре камером сними
свих шест неправилно
распоређених страница
коцке, а потом нарочитим
алгоритмом реши како да
на свакој правилно поређа
све коцкице да свака стра
ница буде у једној боји. Да
кле, то је својеврсни спој
брзог компјутерског опажања
(визија), програма за брзо израчу

Вишећелијско створењце минулих дана из
нето је на површину, и одмах му је наденуто
поетично име – Мефисто (Halicephalobus mep
histo), у част Фаустовог демона.
Остаће упамћен као „црвић из пакла” (још
ниједан није нађен у рају). Талис Онстот, са
Универзитета Принстон, који са сарадницима
деценију и по трага за подземним животом,
спустио се у веома дубоке руднике у Јужној
Африци. Године 2008. открили су на 1.800 ме
тара испод морског дна једноћелијске органи
зме који су подносили температуру од 60 до
110 Целзијусових степени.
На вишој су се, могло би се рећи, кували.
Али пронаћи вишећелијску животињицу, ду
гачку пола милиметра, сасвим је нешто дру
го: црвић су увлачи у малене пукотине, нато
пљене водом, поврх прилепљених бактерија.

Мањак воде види се из све
мира – Користећи мала одступања

у Земљиној гравитацији, научници су
установили „црне тачке” на којима ће
недостајати пијаћа вода, чији су главни
извори под земљом – од северне Афри
ке, преко северне Индије и северои
сточне Кине до Калифорније.
Двојац сателита старих девет годи
на, који су – речником људи – мотрили
један на други, измерио је, најтачније
до сада, промене у сили привлачења

Србовати,
будуће време
навање и уграђене контро
ле за изузетно тачно над
гледање роботових покрета
у стварном времену. Прет
ходни рекордер био је робот
Кјубинатор (18,2 секунде).
Људске руке потпомогну
те мозгом и даље су недо
стижне – Феликс Цемдегс
сложио је ове године Рубикову
коцку (3 х 3 х 3) за 6,24 секунде.

Да би до створењцета допрли, истраживачи
су узимали узорке воде из удубљења 3,6 ки
лометара дубоких. И наиш
 ли су на прогоњену
живуљку, иако нису знали да је траже. На жи
вог ваљкастог црвића (нематода) који се раз
множавао несексуалним путем. Хемијским ис
питивањем установљено је да вода у којој је
обитавао потиче од пре 2900 година! На по
вршини, у води или тлу, нису уочили никакав
траг постојања, што указује да је то урођеник
с великих дубина.
Зашто се населио на бактеријама? Зато да
би својом мајушном сисаљком усисавао свој
свакодневни оброк.
Најновије откриће охрабрује научнике да –
када буде прилике – вишећелијске облике жи
вог света потраже на другим планетама, а нај
пре на Марсу.
•

наше планете. На основу тога је хидро
логија претрпела измене, нарочито у
делу који прати снабдевање пијаћом
водом.
И не само то: запажају се све проме
не у величини (и дебљини) леда, снега,
река, језера, мора, влажних подручја
и подземних изворишта. За потоње се
већ сада не искључују ратови међу др
жавама – Индије и Пакистана, Туниса и
Либије и Израела, Јордана, Либана, Си
рије и Палестине. •

Мртав угао

Међу јавом (сном)
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ВИРТУЕЛНИ РАЈ
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ЕКОсофија

Отровна лепота
На Енкеладу
у леденом ладу

Станко Стојиљковић

Никола Тесла је свету прорекао будућност. И Србији, нарав
но. Наш и светски великан најавио је интегрисано коло и Ин
тернет. Чак и коришћење јоносфере за планетарне комуника
ције. Пре једног столећа видео је даље него већина овдашњих
научника сада!
Без науке нема будућности. Ни Србији. Али наша земља ула
же мање од трећине процента друштвеног бруто производа у
науку. Ако жели у Европску унију, мораће до 2015. године да
упетостручи издвајања.
Сваки динар у науку се десетоструко (појединци кажу и више
пута) оплоди! Ко данас осмишљава будућност Србије? Ко пред
виђа шта ће бити за деценију-две или касније? Нико! Да, нико!
Ниједна званична установа, ниједно стручно удружење, нијед
на група грађана. Ко не зна куда свет иде, тумараће путељцима
да би стигао у будућност.
У Србији није увек тако било. Свети Сава је ударио темеље др
жави, школи, вери, лечењу... Зато што је видео даље.
За владавине неписменог Милоша Обреновића и његових по
томака најбољи ђаци слати су да се школују у иностраним шко
лама. Када су се вратили, учествовали су у оснивању Академије
наука, Народног позоришта, оснажили су Велику школу, осно
вали прве институте, утемељили нове научне области.
После Другог светског рата, за комунистичког времена, по
дигнута је Винча, установљена Математичка гимназија, основан
Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство,
отворена Истраживачка станица у Петници и много тога. Знали
су (или је тако изгледало) да се без високооб
 разованих ни само
левом, како је усхићено певао Владимир Мајаковски, не може
брже корачати у светлу будућност. А предводници су, бар у обе
ћањима радном народу, тамо хрлили.
Зашто Србија нема институт или задужбину за проуч
 авање
будућности?
Ретко ћете срести (или јавно чути) образоване људе који су
макар пристојно обавештени. Не верујете? Добро, приуп
 итајте
их, а најпре оне који не силазе с малих екрана или новинских на
словних страница, које су то четири чаробне речи будућности.
На тачан одговор ћете поприлично морати да чекате. Да по
могнемо: нано, био, инфо и когно. Све четири се тичу усаврша
вања и побољшања човекових моћи – умних и физичких. Нано
завирује у атоме, био у гене, инфо у битове, а когно у неуроне.
Да ли је, можда, требало да питамо Николу Теслу?

НИТ – НАУКА/ИНФОРМАТИКА/ТЕХНОЛОГИЈА. Издаје: Политика новине и магазини д.о.о. Генерални директор: Мира Глишић-Симић. Заменик генералног директора: Макс Себастијан Винтерфелд.
Главни и одговорни уредник: Драган Бујошевић. Уредник (аутор пројекта): Станко Стојиљковић. Графички дизајн: Илија Милошевић. Илустрација на насловној страни: Драган Стојановић.
Аутори: Стефан Вукашин, проф. др Момчило Ђорђевић, др Рајко Ђурић, Новица Коцић, проф. др Петар Кочовић, др Јован Курбалија, проф. др Александар Петровић, Љиљана Петровић,
проф. др Зоран Радовановић, проф. др Божидар Раденковић, Александар Спасић, Горан Станковић, Станко Стојиљковић. Телефон: 330-1781. Електронско издање: www.politika.rs
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Међу јавом (сном)
Цврчак и јаја

нили на човека, испоставило би се да је то
товар од шест кеса шећера!

Нема мушкарца који му не би позавидео!
На чему? На мушком украсу који се ника
да не усправља. На доњем делу, дакле. Ма
лени цврчак има највећа јаја на свету, сра
змерно својем телу. А то је, чак, 11 одсто
укупне масе инсекта! Зна ли се чему то
служи? Како да не: захваљујући томе, ска
кутави зрикавац очас обави посао с више
женки у низу. Када бисте исте мере приме

Хомо или хетеро? слушај – Хо
мо или хетеро, питање је сад? Данског прин
ца Хамлета то није нимало тиштало, али је
данашње научнике заокупило. Како да на
први поглед погоде ко је ко? Једноставно:
ослушкујући нечији говор у којем се скривају
наговештаји нечије полне склоности.
Када људи чују некога како говори и пого
де да је геј, и не знајући ослушкују изговор
самогласника. У неколико ранијих истражи
вања научници су снимили дуго казивање и
једних и других, а после преслушавања при
лично поуздано су одредили хомосексуалце.
Психолог Ерик Трејси, с Државног универ
зитета Охајо, одлучио је да одгонетне коли
ко је најмање информација неопходно да би
се из говора сехватило ко је геј. Све учесни
ке које је снимио (36), а то су били студенти
добровољци, разврстао је лествици од 1 до
7. Најнижа вредност је значила да није, а нај
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Странци бољи
Американци
Куда иде Америка? У светлу будућности, као
и Србија. С малом разликом: чак 70 одсто
деце која су у САД стигла у финале такми
чења из науке и математике су пореклом

виша да јесте. Суштински наговештај да је
неко хомосексуалац скривао се у изговору
самоглсаника. Како? Такви говорници су их
изговарали дуже и крештавије.

Дословце осећа буку – Већ годи
ну и по дана 36-годишња Американка, која
je претрпела мождани удар, дословце осе
ћа буку. И то је потврдио неуронаучник Тони
Ро са Сити колеџа у Њујорку који је на сним
цима мозга дотичне жене уочио повећање
броја веза између слушног подручја и сома
тосензорног подручја. У суштини, начињен је
спој између чула слуха и осећаја додира.
Претходна истраживања у САД и Израелу
наговестила су да је ухо еволуирало из коже
за потребе разазнавања и рашчлањавања
тананијих титраја (фреквенција). Појединци
са уобичајеним слухом су способнији да пре
познају слаб звук, уколико је праћен слаба
шним треперењем коже.
Глад је црвене боје – Какогод се то
некоме чинило, глад је црвене боје. Не веру
јете? Исцртана је карта света на којој су до
чаране погубне последице климатских про
мена, од којих ће највише патити и страдати
житељи, претежно малишани, у јужној Афри
ци, Индији и југоис точној Азији. У „врућим
тачкама” (осенченим црвено) појавиће се
милиони нових гладних уста.
Свеопште отопљење утиснуће свој „жиг
страдања” у многим крајевима наше пла
нете. Научници су упоредили двојаке по
датке: меру поузданости опскрбе храном и
осетљиве климатске пределе до 2050. го
дине. Чим су их преклопили, испливала је
мапа велике људске несреће. Следећи на
удару четвртог јахача апокалипсе су Мекси
ко, североисточни делови Бразила, јужна и
западна Африка, погођених мањком пијаће
воде, вишком врелих дана, обилним пада
винама или дугом сушом, променом траја
ња раздобља гајења биљака (доња граница
је 120 дана).
Јужна Африка (обухвата Намибију, Анго
лу, Замбију, Боцвану и Мозамбик и Јужну
Африку) изузетно је изложена предстоје
ћим недаћама, али су подједнако подло

из досељеничких породица! Српска су без
премца и код куће и у свету, али зато листом
одлазе у иностранство. И у томе се разли
кујемо. На супротној обали Атлантског океа
на је брже-боље установљено да насељени
ци подстичу своју децу на мукотрпно учење
и доказивање. Иако тек 12 посто садашњих
Американаца потиче из других земаља, чак
70 одсто њихових потомака (највише из
Кине и Индије) доспело у завршни део над
метања које је организовао „Интел”.

Најмањи транзистор – Транзи

стор од једног електрона, зар се и то може?
Недавно су га направили на Универзитету
Питсбург (САД), у пречнику достиже један и
по нанометар. (Нанометар је милион
 ити де
лић милиметра). Али да би обављао зами
шљени задатак, придодају се један или два
електрона. Ни у тако сићушном царству ни

Ограничено једење
Баријатријска операција, којом се хи
руршки ограничи способност пацијента да
уноси храну, може деловати као лак начин
за решење проблема с вишком телесне те
жине? Код пацијената који су прошли ову
операцију бољи је надзор нивоа глукозе
него код оних који су смршали држећи ди
јету, чак и када се води рачуна о износу из
губљене масе.

сци би морали да разликују енергетске („ред
бул”, „чудовиште” и други) од напитака за
спортисте („гаетерајд”, „пауер
 ајд” и слични.
Потоњи се, иначе, препоручују младима који
морају, после напорног вежбања, да надоме
сте електролите. И то је веома мали број по
јединаца. Што се деце тиче, саветује се, чак,
обазриво и ограничено пијење воћних соко
ва и млека (и млечних напитака), зато што се
у организму нагомилавају сувишне калорије.
А најмлађи су ионако подложни прекомер
ном гојењу.

жни и североисточна подручја Бразила,
Мексико, Пакистан, Индија и Авганистан.
Северна Африка, напротив, није нарочито
угрожена. Из свега проистиче процена да ће
храна у следећих 18 година поскупети за 70
до 90 одсто.

Сила од десетина нула – Алиса
то није ни видела, ни доживела у Земљи. Зар
је узалуд тамо ишла?
Физичари су досегли нову границу у осе
тљивости мерења – јоктоњутн. Знате ли ко
лико је сићушно? Јокто је, наиме, квадрили
онити делић нечега (10-24 или број у којем су
иза 10 нанизане, чак, 24 нуле)! Добро сте
прочитали. Толицну силу су измерили на
Универзитету Сиднеј (Аустралија).
Руководилац подухвата др Мајкл Бирчук
показао је да је могуће искористити узапће
не атомске јоне као изузетно осетљиве де
текторе силе и електромагнетског поља. И
забележио је да сила износи нешто мање
од јоктоњутна, што је квадрилионити делић
основне јединице њутн (назване у славу Иса
ка Њутна). Колико је то?
Милион милиона милијарди слабије од си
ле којом перце притиска површну стола. Не
верујете? А само мерење је је хиљаду пута
тананије и осетљивије од ма којег до сада.
Поменути поступак омогућиће да се мере
поједине мајушне наночестице састављене
од туцета атома или сићушно електрично по
ље у наелектрисаним наноматеријалима.
Справа којом су то извели састојала се од
око 60 заробљених берилијумових атома,
а у својеврсну клопку су, уз употребу елек
тричног или магнетског поља, убациване на
електрисане честице. Сваки померај, макар
најмањи, снимљен је помоћу осетљивог ла
серског снопа.
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је пожељно бити усамљен. Управо толико
умањивање утире пут широкој лепези могу
ћих примена за израчунавање – од изузет
но густог паковања меморије до квантних
процесора, којима се предсказују готово
незамисливи учинци (савладавање чуде
сно сложених проблема, на које би сви са
дашњи компјутери ваљало да утроше мили
јарде година)! У самом средишту налази се
својеврсно вештачко острвце од стронци
јум-титанита, на које се поређају највише два
електрона.

Дискалкулија као дислексија

– Ученици који с муком рачунају пате од слич
ног неурокогнитивног поремећаја као они који
тешко читају. Математичка дислексија се зо
ве – дискалкулија.
Другим речима, онемогућени су да усва
јају основне нумеричке и аритметичке пој
мове. Са овом невољом рве се, отприли
ке, исто толико људи као и са дислексијом,
иако је она увелико запостављена. Проце
њује се, наиме, да је дислексијом погође

но седам одсто становништва. С дискалку
лијом се људи рађају, као и са дислексијом,
што упућује на закључак да је у она у многим
или већини случајева наследна. Али научни
ци још нису открили који су гени за то одго
ворни. Како се поменута сметња најчешће
испољава?
Када таквог појединца питате која је карта
јача – „петица” или „осмица” – он ће почети
да пребројава ознаке (симболе) на свакој по
наособ. Ако затражите да „осмицу” убаци по
редоследу између „тројке” и „деветке”, он
ће избројати све ознаке да би одредио где
да је стави. И тако редом.

Колики је Интернет? – Колики је, у
ствари, Интернет? Ни издалека велики као
што ће бити 2015. године. А шта кажу предви
ђања? Сваког сата кроз светску рачунарску
мрежу проструји довољно података да бисте
могли да их снимите на, чак, седам милиона
ди-ви-дија. За четири године проток ће се уче
творостручити!
Компанија „Циско” која сваке године об
јављује процене, наговешћује да ће 2015. са
мо вебом колати 966 егзабајта информаци
ја – што је за 200 више него у години која јој
претходи. А то је више од количине мрежне
(online) размене у 2010. години.
Колико је један егзабајт?
То је 1.000.000.000.000.000.000 бајтова
(милијарду милијарди). Како је својевремено
процењено на Универзитету Беркли, „све ре

Енергетски напици нису за де
цу – Енегргетски напици нису за најмлађе за

то што су зачињени кофеином и разним биљ
ним додацима с подстичућим деловањем.
Научници их, стога, не препоручују ни мали
шанима, ни малолетницима.
Упозорење је обделодаљено након по
дрбних проучавања и објављених научних и
стручних чланака. И родитељи и чланкопи

чи које су икада људи изговорили” могле би
да се ускладиште у пет егзабајтова, али ни
како у писаном облику.
Чак 87 одсто тог четвороструког увећања
потицаће из домаћинстава, од чега 61 посто
за потребе видеа на захтев.
•

НАУКА/ИНФОРМАТИКА/ТЕХНОЛОГИЈА

НАУКА/ИНФОРМАТИКА/ТЕХНОЛОГИЈА

Дарвина нећемо

вости су различите у различитим екоси
стемима. Мислим да је у овом моменту
то најрационалније објашњење тзв. кам
бријске експлозије.

срести у рају

НИТервју

Суштинска поука јесте: настављамо да еволуирамо, биологија човека
мења са културом. На који начин ће то убудуће да се усмерава,
видећемо. Није спорно да су људи јединствени у животињском свету,
каже проф. др Владимир Глишин, оснивач Института за молекуларну
генетику и генетичко инжењерство у Београду
Станко Стојиљковић
У којој мери еволуцију подстичу кли
матске промене? На ово питање морам,
најпре, начелно да одговорим. Наиме,
сва жива створења интерагују с приро
дом што подразумева комбинацију зе
мље, атмосфере и океана или, друкчије
речено, представља нашу укупну жи
вотну средину. Како се систем природа
мењао временом, појединачне врсте су
одговарале на те промене на различи
те начине. У појединим случајевима од
ређене врсте су се померале ка другим
стаништима, у другим су остале ту где су
затечене и адаптирале се на промењене
услове што је, опет довело и до стварања
нових врста, а у трећим су поједине јед
ноставно изумрле.
Убрзава ли она свој корак, како поје
динци сматрају? Изумирање је један од
главних механизама еволуције. Природ
на селекција је процес по коме прежи
вљавају она створења која су унапред
способна за бољу адаптацију или, пак,
изумиру уколико то нису. Према томе,
изумирање је потребно да искорени све
оне организме који су мање ефикасни
да би оставили место за ефикасније. Из
умирање није само ограничено климат
ским променама. Климатске промене су
најчешћи узрок изумирању, Миланко
вићев ефекат, на пример. То може да бу
де и последица удара астероида, великих
вулканских ерупција, континенталних
померања.

,

Је ли то једина природна сила која све
врсте тера да се међу собом надмећу и

Владимир Глишин

прилагођавају околини? Не. Увођењем
нових врста, што је случај у нашој но
вијој историји. На пример, ако се неки
инсект који се храни на лишћу сасвим
случајно пренесе с једног континента
на други и још није стекао свог природ
ног грабљивца (предатора) на том ме
сту, он ће се размножавати и оголети др
веће док неки други не изумру од глади.
Дакле, уништавање неког извора хране
један је од механизама природне селек
ције.
Да ли је ход еволуције неповратан
или је, можда, у неким изузецима по
вратан, као што су недавно објавили
амерички научници изучавајући бак

терије? Еволуција је процес који је не
повратан. Суштина еволуционог про
цеса јесте чињеница да неке особине с
позитивним одразом на преживљава
ње имају тенденцију да те особине пре
несу на следеће генерације. Еволуција
сама по себи је постепена промена ге
номског пула неке врсте током бројних
генерација.
Можда би било боље поставити пита
ње да ли нека врста може да се „повра
ти” на стање које је „мање еволуир
 ало”.
Група истраживача Џефа Гора у Маса
чусетском институту за технологију
(САД) питала се да ли нека бактерија ко
ја је еволуирала у резистентну на анти
биот ик „цефотаксим” може да изгуби ту

Изумирање је један од главних механизама еволуције.
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резистентност ако се стави у неку нову
средину у којој та особина више није по
требна за њено преживљавање. Позна
то је већ одавно да ако се неко геномско
стање разликује само за једну мутацију,
онда до реверзије може да дође. То већ
одавно предајемо студентима. Међутим,
ако се број мутација повећава у неком
геному, у случају испитиваних бактерија
на МИТ-ију када је број мутација пове
ћан на више од четири, та стања су ире
верзибилна!

ру са сарадницима на МИТ-ију успело
да у лабораторијским условима оствари
„рибозим катализовану транскрипцију
једног активног рибозима дужине 95 ну
клеотида”. Када се описани резултат са
да преведе на разумљивији језик, онда је
управо то било задовољавање горепоме
нута три предуслова да се живот зачне.
Сасвим је близу памети да је живот на
Земљи зачет као „РНК свет”, а то значи
да смо сви ми потомци „примордијал
ног РНК генома”!

Зашто још нема доказа за први иско
рак живота из неживота? Какав је не
избежно он морао да буде? Од друге
половине прошлог века на стотине ла
бораторијских експеримената показало
је да су Земљина најједноставнија хемиј
ска једињења, укључујући воду и вулкан
ске гасове, могла међусобно да реагују
стварајући многе молекуларне градивне
елементе живота – протеин
 е, ДНК, РНК
и ћелијске мембране. Метеорити, тако
ђе, садрже неке од ових хемијских гра
дивних елемената.
Да би се уопште живот зачео, морају да
се преклопе три предуслова. Прво, мо
ра да се скупе на истом месту групе мо
лекула које могу да се саморепродукују.
Друго, копије ових молекулских скупи
на морају да буду способне да исказује
варијације, тако да би неки од њих иско
ристили предност коришћења ресурса и
одолели изазовима околине. Треће, ва
ријације морају да буду наследиве да би
се неки од варијетета бројчано повећали
под повољним условима околине.
Један од последњих успеха на том пла
ну је, управо, објављен у часопису „Са
јенс” у априлу. Тако је Филипу Холиге

Постоји ли убедљиво тумачење за кам
бријску експлозију вишећелијског
живота? Фасцинирајућа чињеница
камбријске експлозије јесте њена прет
постављена брзина од свега 10 милио
на година. На основу тога није далеко
од памети да су се геномске сложености
морале одиг рати много раније, можда
током милијарду година пре него што се
то исказало као морфолошка (фенотип
ска) разноврсност у камбријској експло
зији. Протеклих година утврђено је да се
геномска сложеност одвија на неколико
различитих начина, укључујући удво
стручавање и делеције гена, генске ка
скаде и, у сложенијим организмима, чи
таве хромозоме.
Геномски диверзитет је, дабоме, она
супстанца, материјални субстрат на ко
јем се одвија природна селекција. Већи
број и сложеност животних средина и
екосистема обезбеђује и многобројни
је селективне притиске којима се онда
умножавају благотворне мутације (ге
нотипи) унутар популација, одстрањују
(чисте) штетне мутације и усклађују ге
номи на максималну прилагодљивост.
Дабоме, овакве геномске прилагодљи

Прави ли природа скокове у мењању
живе твари или их не прави? Посте
пеност не значи и константну брзину
промене. То може да изгледа на први
поглед, али примери мегаеволуције с
великим скоковима могу да буду по
следица невеликих промена у, рецимо,
контролним елементима генома, али са
значајним последицама на одрасли ор
ганизам. У геномима постоје тзв. тран
спозони, врста мобилних генетских
елемената. Транспозони могу да ство
ре значајне фенотипске мутације и да
битно промене величину генома. Једна
од многих њихових улога јесте учешће
у стварању имуног система код кичме
њака. Такозвана В(Д)Ј рекомбинација у
сваком од нас функционише на принци
пу сличном транспозонима.
Постоје и други могући геномски ме
ханизми и за један и за други начин
мењања живих створења. Тако нешто,
што ми зовемо трансформацијом, јесте
последица геномске промене у датој
ћелији настале апсорбовањем и иска
зивањем споља унетог генетског мате
ријала, било да је у питању ДНК било
РНК. Затим трансдукцијом, процесом
при коме се нека бактеријска ДНК пре
носи из једне у другу бактерију путем
вектора бактеријског вируса, бактери
офага. Даље, бактеријска конјугација је
поступак када две бактерије размењују
генетски материјал директним додиром
две ћелије.
Постоје још неки природни механи
зми тзв. хоризонталног преноса. Све у
свему, одговор на питање: може и једно
и друго.
Шта значи исказ да је човек 99 одсто
мајмуна? Укратко, то није тачно. Мада се
раније тврдило да људи и шимпанзе садр
же у свом геному ДНК са 98,5 одсто слич
ности. За ову бројку је недавно нађено да
је нетачна. Новија истраживања су обело
данила да је сличност у ДНК између чо
века и шимпанза отприлике 96 одсто.
Дабоме, фини детаљи зависе од тога
који је специфични хромозом у питању.
Између једних хромозома разлике су вр
ло значајне, док су други скоро идентич
ни. Нарочито хромозоми с редним бро
јем 18 истичу се својом идентичношћу.
Међутим, остали су врло различити, а
овде се по томе издвајају хромозоми 4,
9, 12, 21 и Y (ипсилон).

Сличност у ДНК између човека и шимпанза је 96 одсто.
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Колико још карика недостаје у ланцу
наших предака? Не знам да ли ико мо
же на ово питање прецизно да одговори.
Како су промене на ногама условиле
промене на рукама, а не обратно? Хо
мо сапиенс је одувек био двоножац с до
казом да је први примат, аустралопитек,
пре четири милиона година био већ дво
ножац. Да ли и раније, не знамо.
Ограничено или искључиво двоно
штво даје некој врсти неколико пред
ности. Двоноштвом (не само код људи)
подиже се глава, што омогућава шири и
даљи поглед, а истовремено и лакше от
кривање извора хране или, пак, опасно
сти. Затим лакши прелаз преко река и
приближавање устима хране која је на
већој висини.
У литератури о ово теми може да се
нађе да постоји, чак, 12 хипотеза о томе
како и зашто се двоноштво развило код
човека. Узимајући све заједно, мени се
чини да је објашњење Чарлса Дарвина
најуверљивије. Тако он каже да „човек
није могао да достигне своју садашњу
доминантну позицију у свету без кори
шћења руку, које су тако изврсно при
лагођене да дејствују по послушности
његове воље”. И већина горепоменутих
подмодела заснована је на овој линији
расуђивања. Све у свему, ово је још један
очигледан пример природне селекције.
Па и данас кажемо за некога ко је вешт у
неком манипулисању, рецимо, ако је до

,

бар занатлија или виртуоз на неком му
зичком инструменту: Има златне руке.
Има ли уверљивих налаза да човек и
даље еволуира? Није спорно да су људи
јединствени у животињском свету. Упо
ређујући геноме људи из целог света,
научници могу да виде колико се међу
собно разликујемо, према томе и колико
смо еволуирали од времена када смо се
развили као посебна биолошка врста.
Боја коже је најочигледнији пример,
али постоје и други. На пример, варење
лактозе, млечног шећера. Пре, отпри
лике, 10.000 година када су људи поче
ли да се баве пољопривредом нико није
могао да је вари неколико година после
рођења. Данас процена толерантности
на лактозу у различитим деловима света
представља кључ решења за различите
историје пољопривреде на земљи: док је
99 одсто Ираца толерантно на лактозу,
дотле тај број у југоис точној Азији изно
си свега пет одсто. Разлог?
У том делу света млекарство није тра
дицион
 ална пољопривредна грана.
Очигледно је да наше технологије и ин
венције нису заус тавиле еволуцију у про
шлости. А какав је случај данас? О томе
сам већ делимично говорио раније, а ов
де бих допунио још једним примером.
У Шекспирово време само једно од
три енглеска новорођенчета дочекало
би 21. годину. Све ове смрти биле су си
рови материјал за природну селекцију,
јер многа од те деце су умирала због ге
номског дефекта који су носила собом. А
сада 99 одсто стигне до 21. године.
Суштинска поука јесте: настављамо
да еволуирамо, биологија човека мења
са културом. На који начин ће то убуду
ће да се усмерава, видећемо. С обзиром
на то да се култура експлозивно убрзава,
за очекивање је да ће еволуција човека
убрзано да се одвија. Тек смо у средини
овог процеса. Много брже него да су у
питању само сирове природне силе.
Може ли се еволуција пратити у гени
ма савремених људи? Мале разлике
на већем броју гена биле су покретач
ка сила за еволуцију нашег изгледа (фе
нотип). Сва истраживања на пројекту
1.000 генома то су потврдила. Према
томе, скорашња хумана прилагођава
ња (адаптације) нису се дешавала путем
једне промене с великим ефектом, већ
с променама на многим местима на на
шим геномима. Другим речима, проме
не су засноване на сложеној геномској
архитектури. Прецизније, та истражи
вања показала су да је идентификовано
више од 2.000 гена, отприлике 10 одсто
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нашег генома, који су учествовали у се
лективном удаљавању од наших прете
ча примата.
Куда стреми еволуција? Постављају
ли научници себи такво питање? Пр
во, еволуције уопште или човека? Ако
је о човеку реч, подсетићу да сам нешто
раније навео пример судбине деце у Ен
глеској. Овде бих још додао да масовна
примена вантелесне оплодње или ин
кубатора у дечјим клиникама оставља у
„оптицају” геноме који, иначе, никада
не били „у функцији”. Ту више нема при
родне селекције. Волели ми то или не.
Даље, дивље животиње виђамо само на
скупим сафаријима и у зоолошким врто
вима. Више од 80 одсто Земљиног шара
прекрили смо биљкама које нама одго
варају, и то чак генетски модификова
ним! Прецизан одговор је тешко дати.
Међутим, може да се одговори: Од сада
надаље „еволуција” по избору човека.
Прибојавате ли се човековог уплитања
у еволуциона збивања? Зар то није дав
но почело? Може ли то ико зауставити?
Уплићемо се, бар, 10.000 година. Одув
 ек
смо се међу собом убијали: Кајин је убио
Авеља, вероватно неком тољагом, сада се
то ради „на даљину”. Били смо несташни,
па смо били удављени, осим Ноја и ње
гових најближих и оно мало живог све
та што је стало у барку. А све то дешавало
се и пре „човекове еволуције”. Међутим,
они који стварно знају о чему се ради и
могу да наслуте, реално да предвиде мо
гуће правце еволуције живог света уоп
ште, требало би негде да седну и да чове
чанству предоче опције. Добре или лоше.
Али без уплитања веронаук е, судњег да
на, претње паклом, ђаволима, рајским
обећањима. Лично мислим да се не може
зауставити, али се не прибојавам.
Где је место Чарлса Дарвина у храму
науке, уз сва уважавања и оспорава
ња? Ово је најлакши одговор, када би
сви били тако лаки! Први и „најпрвији”:
не само што је дао научни одговор на
једно од најфундаменталнијих питања
која су од памтивека тиштала човечан
ство, већ је нашао најгенијалнији зајед
нички именитељ васколиком, а тако раз
личитом живом свету. Непревазиђен, и
не знам да ли ће икад бити превазиђен!
Оспоравају га само незналице, мада по
критеријуму првог блаженства Христо
вог: благо сиромашнима духом њихово
царство је небеско. Чарлса Дарвина не
ћемо срести у рају. Добро за рај, а још бо
ље за њега. •

Од сада надаље „еволуција” по избору човека.

ПАНДОРИНА КУТИЈА

Ево неких посебних примера разли
читости:
1) Људи имају укупно 23 пара хромо
зома, а шимпанзе 24
2) Шимпанзе и други човеколики мајму
ни имају теломере дуге око 23 килобаза,
а код људи, који су по дужини јединстве
ни међу приматима, свега 10 килобаза.
3) Ипсилон (Y) хромозом код шим
панзе је мањи него код човека и само 60
одсто гена на овом хромозому је слично
оном на Y хромозому код човека.
Ако смо рекли да су шимпанзе и људи
96 одсто идентични на основу распореда
база, остаје отворено питање како то да
шимпанзин геном садржи десетину ви
ше ДНК него човечји. Даље, шимпанзе
имају више алфаглобинских гена и ви
ше Рх гена крвних група, али мање тзв.
Алу секвенци. Зато бих ја био врло оба
зрив у интерпретацији. Остаје основна
чињеница да, уколико је већа сличност
или боље речено идентичност у редосле
ду база у геному између две врсте, онда
је вероватноћа узајамне блиске сродно
сти већа.

НАУКА/ИНФОРМАТИКА/ТЕХНОЛОГИЈА

Храна вакцина
Најдаље се отишло у Индији, где се у истраживању
малог обима прво показало да је полипилула, названа
поликап јер је имала облик капсуле, прихватљива за
испитанике, ефикасна и безбедна. У току су прелиминарна
истраживања и у три западноевропске земље.
Води ли то „пилули среће” за свакога?

Проф. др Зоран Радовановић

Пре осам година је енглески епиде
миолог Ник Волд устврдио да би редов
но узимање једног лека, тзв. полипилу
ле, смањило смртност од болести срца
и крвних судова за невероватних више
од 80 одсто. Комбинацију састојака са
држаних у тој магичној пилули чиниле
би смањене дозе три лека за снижавање
крвног притиска, једног за снижавање
нивоа холестерола, аспирина и фолне
киселине. Идеја да се „лече” целе по
пулационе групе била је колико ориги
нална, толико и контроверзна.

Наредне године је Волдов колега,
Оскар Франко, иступио с противпредло
гом да је решење у тзв. полиоб
 року, одно
сно полиоброцима, чиме би се умирање
од истих болести смањило за 76 процена
та. Начин да се оствари такав ефекат ви
ђен је у свакодневном уносу, уместо једне
пилуле, по 150 милилитра (једна чаша)
вина, 400 грама воћа и поврћа, 100 грама
црне чоколаде, 68 грама бадема и 2,7 гра
ма белог лука, као и једењу по 114 грама
рибе четири пута седмично.
Мада заснована на компликованим
израчунавањима, оба предлога су пред
стављала само теоретске спекулације
чије је евентуално прихватање зависило
од потврде у пракси. Дуго је владало за
тишје, а током последње године-две из
различитих делова света стижу извешта
ји о примени полипилуле која се, уз не
ка друга ситна одступања, по саставу од
оригиналне смесе највише разликује из
остављањем фолне киселине.

Медикализација друштва
Најдаље се отишло у Индији, где се у
истраживању малог обима прво показа
ло да је полипилула, названа поликап,

Из света стижу извештаји о примени полипилуле.
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Гојазнотворно окружење
Нико не спори да је хроничним боле
сницима корисније целокупни дневни
третман сажети у једну таблету или кап
сулу, јер прописивање низа лекова, по
ред виших трошкова, води грешкама у
придржавању одређеног режима, па ни
је ни ефективно, ни безбедно. Међутим,
када је реч о здравим особама, традици
онални приступ захтева просвећивање,
а не кљукање лековима.
Добро је познато да најзначајнији
узроци смрти, као што су болести срца
и крвних судова, многе врсте рака и ше
ћерна болест, деле исте факторе ризика.
Елиминацијом пушења, исхраном каква

,

је уобичајена на медитеранским остр
вима, већом физичком активношћу и
умереним уносом алкохола знатно би се
продужио људски век. Поставља се једи
но питање како учинити да широки сло
јеви становништва прихвате здраве на
чине живота.
За корените промене навика и пона
шања неопходан је заједнички напор,
па се сматра посебно значајним што је
овога априла репрезентативни скуп о
спречавању болести одржан у Жене
ви, уз учешће Светске здравствене ор
ганизације, Светске федерације за срце,
Европског фудбалског удружења и Ме
ђународног олимпијског комитета. Том
приликом је изражено уверење да би

Неће ли некоме још
пасти на ум да у ту смесу
убаци и дрогу, па да се
масовним коришћењем
„пилула среће”
изједначимо са својим
отуђеним далеким по
томцима из 25. века,
како их је дочарао
Олдус Хаксли?
успешним променама у целом друштву
болести срца и крвних судова до 2050.
године могле да се сведу на ниво који су
имале 1830. године, што значи да се ели
минишу као важан народноздравствени
проблем.
Констатовано је и да је човек, по сво
јој природи, склон ленствовању и пре
једању, па да мора да се измени његово
целокупно „гојазнотворно окружење”.
Лекари, укључујући и кардиол
 оге, томе
дају разочаравајуће мали допринос, јер
су оријентисани на лечење, а не на узро
ке оболевања, па се дешава да су о њи
ма чак мање обавештени од својих па
цијената.
Познато је да се промене крвног при
тиска и нивоа масти у крви уочавају и
пре првог рођендана, а да се изложе
ност факторима ризика, посебно када је
реч о исхрани, успоставља и учвршћује
већ током прве три године живота. Оту
да здравственим просвећивањем ваља
посебно обухватити децу и младе, па је
један од пратећих симпозијума органи
зовала Европска фудбалска федерација,

указујући на фудбал као мотивациони
чинилац за здраву исхрану и физичку
активност.
Фудбалски клуб Манчестер јунајтед
је такав приступ афирмисао у Великој
Британији, а то искуство је већ пренето
и у многе европске земље. Утицај спор
та на однос према дуванском диму убе
дљиво су показале Олимпијске игре у
Пекингу 2008. године које су протекле у
знаку забране пушења. Ту иницијативу
следили су затим други кинески градо
ви, попут Шангаја.
На састанку у Женеви истакнут је зна
чај јоге и музике за игру, као опушта
јућих и физички благотворних актив
ности, а критиковано је постављање
атрактивно обликованих и сјајних лиф
това наспрам улаза у зграде, док су сте
пеништа скрајнута, одајући утисак за
пуштености због необрађеног бетона и
устајалог воња. Редак позитиван при
мер представља канадски Универзитет
Макмастер, где је елегантно, широко и
светло степениште смештено централ
но, а са њега се види лифт стаклених зи
дова, у којем су противници пешачења
изложени презривим погледима својих
колега.

НАУКА/ИНФОРМАТИКА/ТЕХНОЛОГИЈА

Универзум
наших глава

И раније се знало да неуронска кола никада не стају,
али се мислило да током спавања, а без снова,
њихова активност вреди колико и снег на ТВ екрану у време
кад на одговарајућем каналу нема емитованог програма.
Мистериозна и непресушна „тамна енергија”
мозга кључ је разумевања менталних поремећаја,
а можда и природе свести

Некоришћени бицикли
Понет општом атмосфером, почасни
гостујући предавач је поставио питање
зашто учесници скупа не би стајали док
слушају излагања или, још боље, хода
ли по покретној траци. Декларативно је
подржан, али нико, чак ни од представ
ника спортских удружења, није устао из
фотеље, а током три дана трајања ску
па 100 нових бицикла, стављених сви
ма бесплатно на располагање, остало је
практично неискоришћено. Тај пример
зорно показује колико је тешко мењати
устаљене навике и лишити се уобичаје
ног комфора.
Извесно је да би било најбоље да сви
грађани буду физички активни, избе
гавају „четири беле смрти” (со, шећер,
маст и бело брашно), поседују свој уну
трашњи спокој, одрекну се дувана и уме
ре у пићу. Како то није изгледно у бли
ској будућности, прихватљива је идеја да
се стратегија очувања народног здравља
заснива на два колосека. То значи да се
стално указује на значај здравог начина
живота, али и да се прибегне полипилу
ли, уколико би она испунила очекивања,
тј. показала се корисном и безбедном на
дуге стазе.
До дефинитивног одговора је још да
лек пут. •

Човек је, по својој природи, склон ленствовању и преједању.

ПОЛИТИКА, 15 ЈУН 2011. 11

Проф. др Момчило Б. Ђорђевић

Највећи број истраживача, филозофа
и новинара који се баве науком, мисле
да је дошло време у коме ћемо најзад
објаснити мистерију свести и ментал
них процеса. И како свест измиче дефи
ницији, она је, сасвим извесно, само су
бјективно искуство, будност и осећање
присутности и управљања мислима. Те
шкоћама тумачења свести доприноси
и прилично гласна мањина неуроскеп
тика који сумњају у узајамну везу дога
ђања на нивоу синапса, тј. нефизичких
међунеуронских спојева, и различитих
менталних стања и искустава.

Кад год се говорило о поремећајима ду
ше, подразумевало се да у њиховој осно
ви не постоје физички узроци, тј. оштеће
ња неурона, па су такви проблеми били
названи „менталним”. Стога је и лечење
тих поремећаја одувек било психолошко,
психоан
 алитичко или психијатријско.
Иако је научни напредак известан,
није се изашло из неурофизиолошке
конфузије око схватања свести као не
материјалног феномена насталог из ма
терије. Већина неуроскептика мисли да
уколико је укупна неуронска активност
у мозгу исто што и свест, онда се та два

МОЖДАНЕ БРАЗДЕ

јер је имала облик капсуле, прихватљива
за испитанике, ефикасна и безбедна. Са
да су у току прелиминарна истраживања
и у три западноевропске земље.
Тек предстоје студије великог обима
којима би се провериле користи и евен
туалне штете од дугогодишњег кори
шћења полипилуле. Треба одлучити и
кога све обухватити овим третманом.
Све особе одређеног узраста, рецимо
изнад 45 или 55 година, грађане чији
је ризик оболевања висок или само жр
тве већ доказане болести срца и крвних
судова? Ту је и низ других дилема, на
пример како ће масовно давање пилула
утицати на начин (стил) живота, да ли
задржати аспирин који, уз сва своја до
бра дејства, повећава ризик од желудач
ног крварења итд.
Постављају се, међутим, и много су
штинскија питања која далеко превази
лазе оквире медицине, садржавајући у
себи, поред социолошке, и филозофску
димензију. Куда то води? Неће ли неко
ме још пасти на ум да у ту смесу убаци
и дрогу, па да се масовним коришћењем
„пилула среће” изједначимо са својим
отуђеним далеким потомцима из 25. ве
ка, како их је дочарао Олдус Хаксли?
Критичари идеје о полипилули опа
сност виде у медикализацији читавог
друштва. Доктор Волд је својевреме
но на те опаске одговарао да би опште
прихватање пилуле постало начин жи
вота, рецимо попут прања зуба, а да
је права медикализација када се људи
подвргавају испитивању висине крвног
притиска и холестерола, етикетирању
постављањем дијагноза, следственом
наметању сталних контролних прегле
да и уживљавању у улогу пацијента. Он
је свој изум видео као целисходну ме
ру предохране оболевања, попут вак
цинације.

НАУКА/ИНФОРМАТИКА/ТЕХНОЛОГИЈА
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Рађање мисли
Истраживачи, клиничари и јавност те
шко се мире с чињеницом да за мноштво
болести душе још нису утврђени видљи
ви мождани поремећаји. Основни раз
лог кашњења у разум
 евању менталних
поремећаја без физичких узрока, бар у
поређењу с другим пољима медицине,
лежи у недостатку јасних маркера. Узми
мо као супротне примере Паркинсонову
болест и мождани удар. Они имају своје
јасно тумачење, јер се виде оштећена по
ља у мозгу због којих се јавила болест.
Где се рађа мисао? Одговор је лак: у
мозгу. Али како и у ком делу мозга? Ди
гитална технологија приказивања одре
ђених догађања у мозгу помоћу слика,
тзв. имиџинг, омогућила је објективно
проучавање менталних процеса и њи
хових поремећаја. У току преподнева 3.
јула 1977. догодило се нешто што је зау
век изменило медицину и скинуло ми
стични вео под којим су се вековима
обављале дијагностичке радње. Тог да
на начињен је први преглед људског те
ла на инсталацији за магнетску резонан
цу (МР). Било је потребно пет сати да би
се добила слика, ни изблиза тако чиста
и информативна као слике са данашњих
МР, које су пред вама за 15–20 минута.
Крајем седамдесетих појавила се то
мографија помоћу емисије позитрона
(ПЕТ) која мери метаболизам шећера,
затим проток крви кроз мозак и потро
шњу кисеоника у његовој маси, што су
показатељи степена неуронске активно
сти. Потом је 1992. дошла функционал
на магнетска резонанца (ФМР) која про
меном боје активног региона региструје
брзину и количину протекле крви. Кад
почне размишљање, латентни период
траје 1,5 секунди, а потом расте концен
трација хемоглобина у запосленом пре
делу мозга, што мења магнетско поље.
Максимум се достиже у петој секунди.
Појединачна слика на ФМР-у одговара
маси мозга 2–4 кубна милиметра.
Ако, на пример, истраживач жели да ви
ди које је поље мозга важно у читању речи
наглас, он ће погледати ФМР и видеће све
тлуцање на задњем делу треће, тј. најниже
чеоне вијуге на левој страни мозга.
Погледајмо шта се догађа када не ми
слите ни о чему и када дремуцкате и са
њарите у столици. У таквим ситуацијама

мозак је „пуштен на отаву”, али троши ви
ше енергије него кад функцион
 ише све
сно и кад је усмерен на неки појединач
ни проблем. Дешава се да у том сањарењу
изненада изрони креативно решење не
ког проблема који вас је мучио данима и
недељама. Потрошња енергије и неурон
ске активности теку саме по себи, без на
ше воље, као нешто што се подразумева и
што нема неког нарочитог циља. Реч је о
до сада непрепознатом дифолт модусу це
ребралног функционисања.
Функционисање по дифолту организу
је комуникацију између различитих мо
жданих региона и као диригент оркестра
синхронизује све те активности, орга
низујући меморију и држећи све неуро
не на „стендбају”. Мозак је увек спреман
и као да само чека пуцањ стартног пи
штоља. Када се модус дифолта пореме
ти, долази до менталних грешака и до

Мозак је увек спреман
и као да само чека пуцањ
стартног пиштоља.
комплексних поремећаја који се крећу
од Алцхајмерове болести до депресије.
Рaчуна се да између 60 и 80 одсто укуп
не енергетске потрошње иде на електро
хемијска кола која функционишу иза
сцене и која немају никакву везу са било
каквим спољашњим догађањима.
Та енергија је била доскоро неиденти
фикована, а после истраживања (2010)
Маркуса Рејхла и колега из Вашингтона,
за њу је прихваћен назив тамна енергијa.
У суштини, тражена је аналогија с там
ном енергијом за коју астрофизичари
тврде да представља највећег део васи
онског волумена. У физичкој космоло
гији, тамна енергија је хипотетичка фор
ма енергије и у стандардном моделу
космологије на њу отпада три четврти
не укупне енергије у свемиру. Са својих
74 одсто расположиве енергије она уни
формно испуњава празан простор уни

верзума, а по свој прилици нешто слич
но је и с тамном енергијом мозга која
делује у универзуму наших глава. И на
ша мисао се стално шири, при чему се
границе ширења и не наслућују.
Скривена енергија у мозгу и њена ак
тивност по дифолту могу се боље разу
мети тек када се схвати колико мало ак
туелних информација долази од чула до
можданих поља за њихову обраду. Ви
зуелни подаци, на пример, током пута
од ока до визуелног центра у потиљач
ном делу мозга, губе се у највећој мери.
Од неограниченог броја информација из
околине, у око улази око 10 милијарди
бита по секунди. Од те количине до ви
зуелног можданог кортекса стиже свега
10.000 бит/сек, јер мрежњача нема до
вољно неуронских спојева за трансми
сију свих података према мозгу.

НАУКА/ИНФОРМАТИКА/ТЕХНОЛОГИЈА
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Потпуни обрт времена
Људски однос према времену није однос према току, већ према идентитету краја
и почетка, катастрофи времена. Ако то у календару није добро постављено, култови
краја света биће све бројнији. Нестали датуми су нека врста црне рупе, време без
димензија које доводи у питање повезаност прошлости и будућности

срицање историје

феномена не могу разликовати један од
другога, што није логично, будући да је
први par excellence материјални фено
мен, док други није. С тим у вези, није
лоше поменути тврдњу Џона Сирла, са
Берклија (САД), који каже да неуронска
активност и свест стоје у истом односу
као молекули Н2О с водом, с њеним свој
ствима влажности, блиставости, хладно
ће итд. Већина људи из неуронауке ве
рује у корелацију нервне активности и
свести, односно менталних функција.

НАУКА/ИНФОРМАТИКА/ТЕХНОЛОГИЈА

Тамна енергија
Очигледно је да се са тако мало инфор
мација тешко може формирати свест о
ономе што је виђено, а да нешто друго
није узело у томе удела. То нешто друго,
у суштини је активност мозга иза сцене.
То је тамна енергија, односно мрежа на
којој се заснива функционисања мозга
по дифолту. У тој мрежи депоновани су
многи подаци пристигли током живота,
а користе се ради потпуног дефинисања,
на пример, нечег виђеног, иако је до ви
зуелног дела мождане коре доспело дале
ко мање података него што је потребно
за добијање јасне слике. Ако из неповољ
ног угла и из птичје перспективе видите
само делић или обрис некога предмета,
знаћете о чему се ради, јер је негде дубо
ко испод свести депонован његов модел
и служи за препознавање захваљујући
несвесној неуронској активности.
Дифолт модус одговара спорој елек
тричној активности мождане коре чија
је сврха синхронизација свих електрич
них осцилација у мозгу. То је као у сим
фонијском оркестру: звуци који долазе
из различитих инструмената подврга
вају се заједничком ритму. Спори елек
трични потенцијали еквиваленти су ди
ригентовој палици.
То што се непрекидно догађа испод
нивоа свести плод је тамне енергије мо
зга и критично је у обезбеђивању кон
текста у само једном делу мождане ак
тивности назване будношћу. Снимци
мозга помоћу ФМР-а показују и ненор
малне везе између нервних ћелија за
време дифолт активности, нарочито у
људи са Алцхајмеровом болешћу, депре
сијом и аутизмом. У будућности ће се де
финитивно утврдити како се одвија ко
ординација између различитих система
у мозгу, и како дифолт активност мозга
регулише трансмисију сигнала кроз раз
личита електрохемијска кола у мозгу. То
ће бити основа за решење мистерије све
сти, али и менталних болести. •

Проф. др Александар Петровић
Календар почива на релативно јед
ноставној математици израчунавања,
упоређивања и пребројавања циклуса
небеске механике. Коришћењем рачу
нара и одговарајућих програма данас
уопште није тешко саставити добар ка
лендар. Међутим, иза једноставности
математике потребне за календарски
рачун крије се неочекивана сложеност
проблема. Она се пре свега огледа у ан
тиномији времена.
Рационално се, наиме, не може одлу
чити да ли је време нешто што се мери
или је, насупрот томе, сâмо време мера.
Ова чудна двосмисленост појма време
на између осталог чини да Кант време
сматра трансценденталном формом опа
жања. Трансцендентално значи да оно
не може бити сведено на емпиријско ис
куство. Другим речима, да бисмо прак
тично схватили проблем календара мо
рамо теоријски да одустанемо од појма
времена.
Ово наравно звучи парадоксално јер
се чини да је календар ту због времена и
да је време оно што опажамо циклусима
и њиховим збрајањем. Парадокс је у то
ме што, с једне стране, без пребројавања
циклуса не бисмо могли да изразимо вре
ме, а с друге ми циклусе меримо време
ном које је настало њиховим пребројава
њем. У томе је очито садржана нека врста
логичке грешке која је својствена нашем
разумевању времена, а која би се могла
назвати petitio principi, циклично расуђи
вање, односно објашњавање непознатог
непознатим. Зато је неопх одно прихвати
ти да је календар праћење и предвиђање
циклуса небеске механике, али без уво
ђења појма времена. Време можемо да

Новица Коцић

поставимо као члан формуле која треба
да израчуна брзину или силу, али то још
увек ништа не говори о његовом смислу.
Највише што би се могло учинити је
сте да се каже да један циклус револуци

је траје 365 циклуса ротације и матема
тички изразити њихов количник. Али то
још увек не би значило да из тог односа
следи време. Јер да је тако, онда бисмо
из сваког количника и односа могли до

►
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Смрт (и рађање) бога
Када уклонимо појам времена као ем
пиријски некористан и логички против
речан појам, онда се јасније види свр
ха календара у људском друштву. Он је
увек служио да оцрта идентитет почетка
и краја неког циклуса. Другим речима,
увек је био превасходно окренут кри
зним тачкама циклуса у којима је на раз
личите начине наглашена истоветност
почетка и краја. Календар најкраће ре
чено јесте катастрофа времена. Свакако,
треба се подсетити да на грчком језику
катастрофа значи потпуни обрт.
Најкатастофалнији догађај јесте смрт
бога и његово поновно рађање, на чему
почивају све културе без обзира на про
стор и време. У позадини тог космичког
догађаја стоје сва три за календар глав
на небеска циклуса – кретање Земље око
своје осе, кретање Месеца око Земље и
кретање Земље око Сунца. Ова три ци
клуса, лунарни и соларни календар, ни
је могуће пресликати један у други, до
вести у просту аритметичку везу. Зато је
кључно место свих религија одређивање
критичног тренутка Васкрса који је по
везан с оба календара. Васкрс се истовре
мено рачуна по лунарном и соларном
календару, што је и Милутину Миланко
вићу и свим његовим славним претход
ницима постављало тежак задатак.
Календар треба да у критичној тачки
нераскидиво повеже (religo) небеску ме
ханику и земаљску динамику. Ако је та
веза добра, ствари добро иду, од пољо
привреде до религије. Ако не, ако она
слаби, попуштају и пољопривреда и дру
штво. Вероватно је због тога у целом
свету било у употреби око 1.600 разли
читих календара. Данас је махом на сна
зи неприродан календар који критични
тренутак катастрофе ставља у 1. јануар,
сасвим произвољан датум.
Још горе од тога, код размишљања о
календару нагласак се увек ставља на
проблем његове аритметичке тачности,
а не на кључни проблем правог места
идентитета краја и почетка. Уместо да то
место, како налаже природа ствари, бу
де постављено на 21. март, оно је бачено
у 1. јануар. На тај начин свака тачност
календара не доводи до правих резул
тата, односно до очувања повезаности.
Утиску провизорности јулијанског и гре
горијанског календара доприносе ка
стрирање фебруара од кога је ради веће
сопствене славе Јулије Цезар узео један
дан и продужио месец јул, а Октавијан
још један да би опет за један продужио
свој месец август.

Чудно је да ни јулијанска ни грегори
јанска реформа нису исправиле ту рим
ску збрку и увеле једнак број дана месеца,
као што је у 11. веку то урадио изврсни
соларни календар Омера Хајама.
Из оваквог стања ствари које почива на
проблему времена, следе две главне по
следице неуређености календара. Прва
последица је аритметичка: ако се кален
дар добро не усклади, нужно долази до
симболичног ишчезавање времена, пр
во нагомилавања, а потом одстрањива
ња и трајног губитак датума. Збрка која
је настала аритметичким проблемом ка
лендара решена је неком врстом хирур
шке интервенције. Календарским скалпе
лом одстрањено је метастазирано време,
датуми који су се нагомилали због дис
хармоније календара и времена. Тим по
ступком су се послужили реформатори

Парадокс је у томе
што, с једне стране,
без пребројавања
циклуса не бисмо могли
да изразимо време,
а с друге ми циклусе
меримо временом
које је настало њиховим
пребројавањем.
јулијанског календара који су 24. март
претворили у 21, а потом су тај рецепт
применили и творци грегоријанског.
Потоњи су из 1592. године избрисали
све дане од 5. до 14. октобра сагласно ре
форми коју је од 1578. до 1582. израдио
језуитски математичар Кристофер Кла
вијус. После 4. октобра дошао је 15. окто
бар. Где су сада ти датуми, где је толико
важни 5. октобар, зашто датумима не од
говара никакво време? Они свакако по
стоје, али не емпиријски већ трансцен
дентално, изван искуства. Да би дошао до
даха и усагласио се са циклусима, кален
дар је жртвовао природни низ бројева.
Он броји 4, а онда одмах иза тога 15. Ту
науку је очито могао да изучи само код
доктора Мефиста који би могао да каже
да је у име тачности календара све допу
штено, чак и разарање природе ствари.
Односно, с друге стране, тачност календа
ра тражи напуштање природних односа.

Натприродна творевина
Календар је тако превазилажењем
аритметике постао натприродна творе
вина која начелно доводи до симболич
ног ишчезавања времена. Он нас при
морава да периодично пристајемо да
манипулишемо изразима времена. Не

станак неколико датума у мору прошлих
и будућих можда изгледа као мали про
блем. Али ни издалека није тако, јер не
стали датуми су нека врста црне рупе,
време без димензија које доводи у пита
ње повезаност прошлости и будућности.
Ако ишчезне један датум да би се уса
гласили циклуси, онда је на неки други
начин могуће да ишчезне цела истори
ја, као прича о времену, да би се усагла
сили неки други циклуси. Зато су непо
стојећи датуми заправо најзанимљивији
у календару. У њему може да буде дана
који емпиријски не постоје, али који се
морају набрајати не емпиријски већ иде
ално, што несумњиво потврђује разлику
календара и времена. Они су нека врста
жртве времена која је принета календару.
Поред овог аритметичког постоји и ег
зистенцијални проблем календара. Он је
нешто што се јавља чак и када би аритме
тички проблем био идеално решен, јер
календар је нешто што људи праве због
људи. Анђели и животиње једнако добро
живе без њега. Покушајмо зато да прак
тично схватимо у чему је тај проблем.
Укуцамо ли у претраживач „Гугл” 21. де
цембар 2012. добићемо преко 21 милион
одзива. Тог дана ће у складу са календа
ром Маја и текстом са стеле у Тоутуре
гу у мексичкој држави Табако наступи
ти крај великог космичког циклуса који
је почео 11. августа 3113. и завршиће се
управо 21. децембра 2012. када ће насту
пити, како се каже, крај света. Они уве
рени у то сматрају да су Маје својим ка
лендаром могле да предвиде катастрофе.
Можда је то и тачно, али у сваком случа
ју превиђају да Маје нису могле да пред
виде најважнију катастрофу, ону која је
њих у лику Европљана збрисала са лица
Земље. Њима није био потребан астеро
ид као диносаурима, Европљани су им
били сасвим довољни. Они нису ишли у
Европу, она је дошла код њих.

Нови крај света
Ишчекивање навршења времена и кра
ја света није нешто ново. Крај света се ре
гуларно чека у целој познатој историји.
Он је једнако део индијске ведске фило
зофије као и хришћанског есхатолошког
програма. Међутим, чињенице говоре да
нема потребе да се он чека. Он се, напро
тив, већ догодио, и то много пута имамо
ли у виду велике геол
 ошке катастрофе ко
је су односиле готово цео живи свет. При
крају перма, на пример, пре 250 милиона
година, у једном налету збрисано је 95 од
сто свих живих врста. То се доскора није
знало, али су људи и поред тога ишчеки
вали крај света. Основни проблем са кра
јем света је што није цикличан, није део
неког циклуса, не наступа правилно јер
ниједан познати природни закон не нала
же крај света. Како непосредно повезати
узроке катастрофе у перму са узроцима
оне која је однела диносауре и направила

НАУКА/ИНФОРМАТИКА/ТЕХНОЛОГИЈА

место за сисаре? Како повезати ведска и
библијска ишчекивања краја?
То је немогуће, јер је катастрофа не
предвидива и сингуларна. Она је стал
на притајена претња која лебди над
људским светом. Оне је пре свега психо
лошка чињеница живота. Природно је
стога да је људска пажња вековима нај
више окренута сингуларним космичким
тренуцима јер они представљају својевр
стан отисак катастрофе. Ови тренуци из
ражавају истовремени и крај и почетак.
То је пре свега тренутак равнодневице
када Сунце пролази кроз небески полу
тар тако да се Земља налази у космичкој
равнотежи која изражава крај и призива
нови почетак. То је током познате исто
рије у безброј културних форми била
прича свих прича.
Другим речима, тек се у добро поста
вљеном месту идентитета могу усагласи
ти небески и земаљски циклуси. За то ни
је довољна аритметика, већ као што смо
видели то тражи свесни избор и вољно
саглашавање са природом космичког ци
клуса. Рим је из темељног неспоразума са
природом, одсуством слуха за космичке
циклусе, место почетка и краја, односно
катастофе времена, ставио у 1. јануар. То
је неминовно довело до размимоил
 аже
ња историјских и природних ствари, што
се током времена само продубљивало.
И никејски и грегоријански реформа
тори испустили су прилику да тај неспо
разум поправе и да изместе место иден
титета у његов природни положај.
Ако је тако, онда можемо боље да схва
тимо све старе цивилизације чији је глав
ни напор да оставе културне споменике
који сведоче о аналогији небеског и зе
маљског света. Оне готово нагонски, без
условно дижу знамења у којима све све
дочи о великој повезаности. Вероватно су
Римљани први почели да релативизују ту
повезаност и да се играју са фебруаром и
дужином године да би откидајући од при
роде додали људима. Та антропоцентрич
на произвољност није донела ништа до
бро ни њима ни њиховим баштиницима.
Последица егзистенцијалне неуређе
ности календара, произвољности у њего
вим кључним датумима јесте непрекид
но ишчекивање краја света. Индијско
ишчекивање калијуге и хришћанско
очекивање другог доласка су програм
ски догађаји који су смештени изван ка
лендара. Њих не треба мешати с испуње
њем мајанских и сличних циклуса који
се догађају у историјском времену.
Када се погледа Интернет, поред по
менутог 21. децембра 2012. види се већ
спреман низ нових догађаја краја све
та који се предвиђају за 2013. или 2014.
Они готово закономерно настају јер
људски однос према времену није однос
према току, већ према идентитету краја
и почетка, катастрофи времена. Ако то у
календару није добро постављено, кул
тови краја света биће све бројнији. •
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(нЕ)потребанМесец
Да ли би без тако великог пратиоца гравитационо
ометање осталих планета, нарочито блиске Венере
и огромног Јупитера, угрозило живот на Земљи?
Збир Земљи налик планета, подесних
за живот, десетоструко је већи, према нај
новијим проценама. А то је у супротности
с преовлађујућим погледом да је земљо
ликим небеским телима неопходан ве
лики пратилац да би им уравнотежио осу
обртања и, отуда, климатске услове.
Коме је, дакле, потребан, Месец?
Још 1993. двојица француских матема
тичара, Жак Ласкар и Филип Робител, из
рачунали су и показали да Месец устаљује
климатске прилике на Земљи. Да га нема,
на нашој планети гравитационо ометање
(привлачење) осталих планета, нарочито
блиске Венере и огромног Јупитера, уве
лико би пореметило нагиб осе Земљиног
обртања око саме себе.
Управо својим привлачењем Месец
поништава такве поремећаје, а нагиб
наше планете никада не одступа знат
но више од 23,5 степена у односу на за
мишљену осу (управна на раван окрета
ња око Сунца). Двојица математичара су,
такође, показала да се одступање Мар
са, с два мања природна пратиоца (Фо
бос и Деимос), у односу на замишљену
осу креће од 10 до 60 степени, због чега
се јављају велике климатске разлике. И
то је, по свему судећи, највећи узрочник
ишчезавања гасовитог омотача (атмос
фера), остављајући „црвену планету”
исушену као пустињу.
Већина астробиолога је након тога прет
поставила да би Земљи налик планете у
другим соларним системима требало да
прате сразмерно велики сателити, да би
се дуже време подржао и одржао сложен
живот. Уосталом, навелико је прихваћена
замисао како је наша планета стекла то
лико крупног пратиоца: у страхотном су
дару с небеским телом великим као Марс
изгубила је повеће парче.

Астрономи процењују да једва један од
сто земљоликих светова у космосу има
такве пратиоце, што значи да су планете
са условима за сложене животне облике
прилично ретке!
Нису сви сагласни с таквим виђењем, а
нарочито теоријски астрофизичар Џек Ли
соур из Ејмс истраживачког центра под
окриљем НАСА, који је нумерички дочарао
колико има Земљи сличних планета с ма
њим сателитима. Исход је повољнији од
претходног. Због чега?
Велике промене у нагибу планетиног
обртања дешавају се након дугог раздо
бља, што значи да је било времена за поја
ву и развиће живота. Одступања у Земљи
ном случају била би кудикамо већа да није
имала толико крупни Месец, али је за та
ко нешто нужно да протекну милијарде го
дина. Остаје сасвим довољно времена да
живот напредује у постојаним климатским
условима, иако није јасно колико би по
трајао ако би се нагиб осе променио.
Уколико се небеско тело окреће у обр
нутом смеру, што је случај с Венером, учи
нак гравитацион
 их сметњи на осу обрта
ња могао би бити, чак, мањи. И не само
то: уколико планетарни систем има само
једну једину планету, он се не примећује,
на шта упућује опонашање кретања у рачу
нару. Нико не зна колико су уобичајена та
ква усамљена небеска тела.
Нису сви научници сагласни: Сара Сигер
из Масачусетског института за техноло
гију сматра да промене у нагибу обртања
планете не представљају препреку за на
станак сложеног живота. Насупрот томе,
Бил Боруцки, који руководи „Кеплеровим”
програмом трагања за планетама слич
ним Земљи, подржава Џека Лисоур
 а гово
рећи да „знатно више њих може да очува
сложен живот”.
Стефан Вукашин

КОСМИЧКО ТКАЊЕ

бити време, али то једноставно није та
ко. Можемо и да доведемо у везу циклус
револуције са циклусима у атомском је
згру, али ни тиме не превазилазимо про
блем да овим односом дефинишемо вре
ме којим опет дефинишемо овај однос.
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„Вунена времена” у бројевима
АЛХЕМИЈА ДУХА
Др Рајко Ђурић
Немачки медији објавили су да је ма
тематичар из Хамбурга Герхард Опфер
решио „загонетку”, тзв. Колацову хи
потезу, коју је пре 60 година формули
сао Лотар Колац (1910–1990), оснивач
Института за примењену математику
у Хамбургу. Колац, студент научника
светског гласа Давида Хилберта и Ер
вина Шредингера, изложио је хипоте
зу према којој се сви природни бројеви,
једноставно казано, своде се на број 1!
Математичари света покушавали су
више од 50 година да докажу ту прет
поставку. Успех је, упркос томе, изо
стао. Герхард Опфер је желео да обележи
100-годишњицу рођења Лотара Кола
ца решењем те необичне математичке
загонетке, која је годинама опседала и
чувеног мађарског математичара Пау
ла Ердеша.
Према популарном објашњењу, сви
парни бројеви могу се преполовити.
Што значи, могу се на крају свести на
број 1. Што се, пак, тиче непарних броје
ва, они се множе са 3 и на ту суму додаје
се број 1. Формула је: 3 n + 1. Након од
ређених једноставних рачунских опера
ција, на крају се и непарни бројеви сво
де на број 1.
Међутим, према Опферовом објашње
њу, број рачунских операција није при
томе исти. На пример, број 5 захтева
шест корака, број 6 девет, број 7 деветна
ест, број 8 четири корака, а бројеви са 19
и више места огроман број корака. Он
је изјавио да је тај проблем решио помо
ћу функцион
 алне анализе и компјутера,
али решења тек треба да потврде експер
ти за Колацову хипотезу, међу којима је
најугледнији професор математике на
Универзитету у Ростоку Лотар Берг.
Поред овог наизглед једноставног про
блема, у математици је још много нере

Реч „број” потиче
од глагола „бријати”,
а он од староиндијске
речи која значи
„чешљати вуну”.

се убраја и решење Герхарда Опфера.
Захваљујући томе, математика ствара
властита средства помоћу којих се могу
реализовати високи циљеви на најеф
 и
каснији начин. Резултати математике и
информатике допринели су, такође, сна
жном развоју медија, који су у 20. веку
створили тзв. медијска друштва, што је
нови феномен у социологији и историји
човечанства.
Американац Клод Елвуд Шенон
(1916–2001), аутор „Математичке те
орије комуникација”, постао је „отац”
информацион
 е теор
 ије, чија је основна
поставка: „Медији су канал”. (Ако би се
судило на основу неких наших писаних
и електронских медија, та поставка се
примењује буквално!)
У потрази за апсолутном вредношћу
информације и изналажења могућности
за њено најефикасније преношење, он
је успоставио мост за сарадњу експера
та за алгоритме, семантичаре, квантне
физичаре и филозофе, који покушавају
да онемогуће манипулацију информа
цијама. Како је сам сматрао и докази
вао, свака „деформисана информација”
изневерава принципе и вредности уни
верзалног хуманизма и може се употре
бити као ратно и антихумано средство.
Очигледно је много необичних ства
ри како у људској глави, тако у људском
језику. Једна од необичности је и то што
српска именица „реч” има етимолошко
порекло у индоев
 рском корену „req”, на
редити, забранити, док реч „број” поти
че од глагола „бријати”, а он од староин
дијске речи која значи „чешљати вуну”.
Гледано из те перспективе, „вунена
времена” су такорећи наш усуд! •

Силиконска богиња
Будуће цивилизације би своје битисање могле заснивати
на силицијуму. У Земљиној кори то је други елемент
по заступљености, одмах иза кисеоника.
Хоће ли, напослетку, почети да верују да су сви
од једне Силиконске богиње створени?

Проф. др Божидар Раденковић
Хтења човекова увелико су ограни
чена материјом од којег је саздан. Чо
веков мозак има таман толико неурона
да њихов капацитет стане у један бољи
USB диск. Могућност људског мозга да
паралелно процесира информације још
је знатно већа од могућности савреме
них кућних рачунара. Али, докле ће та
ко бити?
Кућни рачунари будућности могли би
имати снаге обраде које су веће од људ
ског мозга. Човеково поимање света је

увелико ограничено његовим чулима.
Објективни свет постоји у богатијој и
лепшој форми него што чула то могу да
докуче. О пуноћи и лепоти света у коме
живимо можемо имати увида само по
моћу интуиције, трансцеденције и вере.
Имајући у виду ограниченост чове
ка, која је увелико у несразмери с њего
вим хтењима, поставља се питање у којој
форми би живот, па и сам човек, могао
да еволуира и да ли човек може актив
но учествовати у процесу еволуције. Да
би се докучили одговори на ова питања,
једна грана савремене науке истражу
је могућности геномског инжењерства,
док друга истражује могућности инфор
мационих технологија и вештачке инте
лигенције.
Живи организми садрже у просеку 20
одсто угљеника. Угљеник (carboneum)
je једини елемент који је у стању да у да
нашњој форми обликује живот. Број по
знатих једињења угљеника је 10 и више
пута већи од познатих једињења свих
осталих елемената. Механизми токова и
одржања нивоа угљеника у природи су
веом
 а фини и стално нас подсећају на
библијске слике: „И створи Господ Бог

Човека од праха земаљскога” и „Прах си
и у прах ћеш се вратити”.
У прошлости су велике катаклизме ме
њале ток еволуције. Сасвим је реално
очекивање да тако буде и убудуће. Вео
ма је вероватно да ће се повољни усло
ви везани за ток угљеника кроз приро
ду насилно нарушити, било човековим
деструктивним деловањем, било ката
клизмом изазваном изван Земље.
Велика катаклизма могла би да потпуно
обесмисли све напоре и резултате геном
ског инжењерства. Поред тога, геномско
инжењерство је песимистично, репродук
ција унутар материје. Слабо задовољење
за вечну човекову тежњу да се ослободи
робовања продужењу врсте у роду и мате
рији. Човек жели да постане андрогин. Да
буде ближи Богу, ако не и сам Бог.
Будуће цивилизације би своје бити
сање могле заснивати на силикону (si
licium). У Земљиној кори то је други
елемент по заступљености, одмах иза
кисеон
 ика.
Данашњи рачунари и роботи саздани
су од силикона. Могу сами да претра
жују доступна знања, да идентификују
отворене проблеме у науци, да направе
план истраживања, потпуно самостал
но да их спроведу, да из добијених ре
зултата открију нова, досад непозната
знања и да их објаве у часопису. Пре не
колико година објављени су резултати
нових научних сазнања до којих су пот
пуно самостално дошли роботи научни
ци симболично названи „Адам и Ева”
(http://www.aber.ac.uk./en/cs/project/
robotscientist).
Роботи су у стању да препознају, уче
начине изражавања и сами изражавају
емоције (http://www.sciencedaily.com/
releas e/2010/08/100809094527.htm).
Протеклих година се у научним часопи
сима појављују модели трансцеденције
који могу да се уграђују у роботе. Дакле,
креативност, нова научна сазнања и уви
ди у непознато више нису само човекова
привилегаија.
Роботи опремљени креативношћу и
трансцеденцијом у једном тренутку ће
сигурно доћи до закључка о неопходно
сти религије. Може се само нагађати да
ли ће њихово религијско убеђење бити
слично човековом, да је на Божју слику
и прилику, или ће, можда, веровати да
су сви они од једне Силиконске богиње
створени. •

ЗОВ БУДУЋНОСТИ

Роботи опремљени
креативношћу
и трансцеденцијом
у једном тренутку ће
сигурно доћи до закључка
о неопх одности религије.

Немачки математичар Герхард Опфер је, како је објављено, решио тзв. Колацову хипотезу
да се сви природни бројеви своде на број 1. Какве то везе има са српским речима?
шених загонетки. Од 1977. до 2002. мате
матичари светског гласа решили су шест
проблема. Једно од тих је за Поенкареову
хипотезу које је 2002. дао руски матема
тичар Григорије Перељман, на почасном
месту листе универзалних генија.
Експерти су доказали да је пет мате
матичких теорија дало печат 20. веку. То
је, најпре, теорија „минимакс принципа”
(комбинација минималног и максимал
ног принципа). Као део теор
 ије игара,
чију је основну теорему дефинисао 1952.
Хелмут Кнесер (1898–1973), она је на
шла практичну примену у многим обла
стима живота, нарочито у економији.
Друга теорија, која се назива по име
ну Холанђанина Луцјена Јана Брове
ра (1881–1966), експерта за нелинеар
ну анализу, омогућила је, поред осталог,
припрему за слетање на Месец.
Морстон Морсе из САД (1892–1997),
експерт за диференцијалну типологи
ју, аутор је тзв. теорије катастрофа. Он је
створио основе математичког модели
рања догађања и збивања у природи.
То су, затим, теор
 ема непрекидности
и теорија прорачуна, као основе ком
пјутерске револуције. И најзад, то је из
налажење најједноставнијих метода за
потребе линеарног оптимирања, у шта
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ОСМИ КОНТИНЕНТ

Светски крвоток
Замислите дан без Интернета, без приступа „Фејсбуку”,
слања електронске поште или слушања музике? У међувремену
је то постало важно дипломатско питање. Зашто?

Др Јован Курбалија
Замислите дан без Интернета, без
приступа „Фејсбуку”, слања електрон
ске поште или слушања музике? Све то
десило се корисницима у Египту, када
је Мурбараков режим искључио Интер
нет мислећи да ће тиме зауставити по
литичке протесте.
Знамо шта се потом десило, и то је део
историје, али за будућност остаје могућ
ност да останемо без Интернета из по
литичких, економских или техничких
разлога.
Замислите да „Твитер” или „Фејсбук”
продају ваше фотографије без дозволе
или да прослеђују ваше податке полици
ји, што је био случај с групом корисника
у време афере „Викиликс”?
Замислите да сте један од 77 милиона
корисника „Сонијевог” веб-сајта до чи
јих података су, укључујући „виза” кар
тице, дошли хакери?
Листа се може наставити, и све набро
јано се већ дешава. Какве су могућности
да заштитимо своја права на Интернету?

Уроњени у привид

Уроњени сте у привидној, а боравите у по
стојећој (стварној) стварности. Ко то не би
пожелео, нарочито сада када Србија неизо
ставно годинама излази из економске кри
зе? Још је изашла (будуће прошло време), са
мо се вама причињава да није.
Вратимо се ми у свет опсена и привида,
омогућених технолошким достигнућима. Не
колико година већ постоји својеврсна „Пе
ћина” (акроним од почетних слова пуног на
зива технолошког поступка), у којој опажате

Тренутно, готово никакве. Ако се обра
тимо националним судовима или вла
ди они нам не могу помоћи. То не може
урадити ни председник републике, нити
различити међународни судови, укљу
чујући Суд за људска права у Стразбуру
или Међународни суд у Хагу.
У већини наведених примера ради се
о приватним правним режимима које су
успоставили „Фејсбук” и „Твитер”, чија
правила прихватамо притиском на дуг
ме I accept. То заштиту наших права чи
ни веома ограниченом.

Немоћ сваке државе
Навели смо само нека од питања упра
вљања Интернетом којима се недавно
бавио европски скуп у Београду (30–31.
маја), а предмет су интензивних прего
вора у Уједињеним нацијама, Г-8 и мно
гим другим светским форумима.
Главна дилема: како створити међу
народни оквир управљања Интернетом
који ће омогућити да се он развија као
отворен и иновативан комуникацио
ни простор, а да се, у исто време, спре
че злоупотребе и заштите права кори
сника?
Зашто је Интернет постао важно ди
пломатско питање?
Интернет је комуникацион
 и крво
ток савременог света. Што се више на
ша свакодневица преноси на Интернет,
то управљање њиме постаје политички
и економски значајније. Данас је бизнис
готово незамислив без Интернета. Људи
се упознају преко Интернета, склапају
се бракови. Све више се студира онлајн.
Можемо провести сате наводећи при

одразе стварних предмета и збивања. Под
сећа помало на Платонов опис света у којем
живимо, зар не?
Призори кретања у простору приказују се
у стварном времену у три димензије на три
до шест површина које чине велики елек
тронски зид.
Корак даље отишао је поступак, осми
шљен на Факултету за информатику у Минхе
ну, који опонаша шта се догађа у појединим
предметима (на пример, аутомобили), мере
њем и дочаравањем података. А то се прика
зује на више од десет плазма екрана, сваки

мере утицаја Интернета на савремено
друштво.
Све већи значај навео је државе да
почну да се баве управљањем Интерне
том. Као што морају да гарантују снаб
девање водом и струјом или нормално
одвијање саобраћаја, тако су обавезне
да омогуће несметано функционисање
Интернета.
Међутим, Интернетом се не може
управљати на националном нивоу, то
захтева међународну сарадњу. Како га
рантовати грађанима Србије приступ
„Фејсбуку”, ако се сервер налази у Аме
рици, а функционисање је прописано
америчким законодавством? Немоћ др
жава да на то утичу довела је до покрета
ња преговора о међународном управља
њу Интернетом 2004. у оквиру светског
самита о информатичком друштву.
За разлику од осталих глобалних пи
тања, као што су људска права или кли
матске промене, у којима су државе
основни актери, у области управљања
Интернетом оне су морале да присту
пе постојећем систему управљања који
су увеле невладине организације и при
ватне корпорације, махом из САД. То је
створило основну тензију у преговори
ма о међународном управљању.
Заговорници статус кво решења, САД
и пословни сектор истицали су да не
треба поправљати нешто што добро
функционише (постојећи систем). Про
мене су захтевале, углавном, земље у
развоју истичући да Интернет као гло
бални систем изискује глобално упра
вљање уз учешће свих. Као компроми
сно решење на светском самиту 2005. у
Тунису настао је Међународни форум за
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Интернет. Земље у развоју су постигле
да се, први пут, питање управљања Ин
тернетом разматра под окриљем Уједи
њених нација. Заговорници постојећег
стања су добили равноправно учешће
бизнис сектора и невладиних организа
ција, које су у осталим телима Уједиње
них нација само посматрачи.
Компромис из Туниса одложио су
коб и омогућио даљи несметани развој
Интернета. Стога није било изненађе
ње када су прошле године Кина, Бразил,
Индија, Јужна Африка и многе друге зе
мље поставили питање будуће организа
ције и функције Међународног форума
за Интернет. Један од основних захтева
јесте већа улога појединачних држава
и доношење међународних конвенци
ја. Основни аргумент за промене јесте
да се свет, укључујући Интернет, битно

Упоредо са овим, појачана је рас
права о будућој улози ICANN-a (Inter
net Corporation on Assigned Names and
Numbers), који води рачуна о адресама
и бројевима, критичном ресурсу на Ин
тернету. ICANN је задужен за увођење
нових домена (.рс) и за контролу root
zone file-а, хијерархијски најзначајнијег
ресурса на Интернету. Статус и функ
ција поменутог тела једно су од најкон
троверзнијих питања управљања Ин
тернетом.

променио од 2005. и да треба направити
другачији систем управљања.
Кина сада има највећи број корисни
ка, а 2005. нису постојали ни „Фејсбук”,
ни „Твитер” који су највећи сервиси на
Интернету. После финансијске кризе
2008. опала је подозривост светског јав
ног мњења према уплитању влада у јав
не послове, укључујући управљање Ин
тернетом.

технолошке политике Обамине владе.
Да ли ће Обамина администрација би
ти спремна да пресече пупчану врпцу
ICANN-а и учини га правом међународ
ном организацијом?
Управљање компликује и позиција
Међународне организације за телекому
никације, која није имала велику улогу у
стварању Интернета. Штавише, у раним
данима она се оштро супротставила уво

дијагонале око 160 сантиметара, који се по
ређају на жељене начине. Замислите да тако
прекријете зидове и таваницу просторије?

чунара на силицијуму. Осим тога, уклопљени
су у своју средину (организам) и не прегрева
ју се. С ДНК рачунаром можете знатно више,
јер истовремено користите сва четири слова
(четири базна пара) – А, G, С и Т, што увели
ко повећава опсег израчунавања. И на кра
ју, да савладају тзв. замућена стања (нешто
између).

Људи рачунари

„Људи су мање или више као рачунари”,
сматра Јуен-Јон Шу. „Ми обављамо рачунар
ске радње, наша ДНК се може за то кори
стити.” За поједине задатке рачунари засно
вани на ДНК могу да замене силицијумске
парњаке, чак и да их надмаше.
Израчунавање које природно изводи чове
ково тело кудикамо је брже од најбржи ра

Међународна управа
Суштинска критика: организација ко
ја управља глобалним ресурсом не може
бити регистрована као америчка ком
панија, што је данас случај! Интерна
цион
 ализација је један од приоритета

Чак 26 терабита

Широкопојасно, заиста широкопојасно.
Истраживачи из Немачке, са Институт за
технологију у Карлсруеу, остварили су нај
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ђењу интернет протокола и покушала да
промовише свој за дигиталну комуника
цију (X-25). Предлози, пре свега земаља
у развоју, да Међународна организација
за телекомуникације постане главно те
ло управљања Интернетом, критикова
ни су и са становишта да је то све мање
технолошко, а све више правно, економ
ско и културолошко питање.
Када је реч о другим организацијама,
данас је тешко наћи међународну која се
не бави неким аспектом управљања Ин
тернетом, било да су то људска права,
интелектуална својина, заштита од кри
минала, електронско пословање.
Процес реструктурисања управљања
Интернетом је у току и требало би да бу
де завршен у следећих неколико година.
На преговарачком столу су различите
опције, укључујући доношење оквирне
међународне конвенције о Интернету и
стварање међународне организације за
Интернет која би покрила технолошке,
правне, економске и социјалне аспекте
развоја. Ова организација требало би да
одслика реалност и да омогући активно
учешће не само држава, већ и других ко
ји стварају Интернет или зависе од њега.
Тешко би било прихватити релевант
ну међународну организацију за Интер
нет у чијем раду не би учествовали, на
пример, „Фејсбук” или „Гугл”.
Поред тога, Интернет је ушао у наше
животе и утицао на промене навика, за
то је будуће управљање изузетно важно
за све нас. То није само питање легитим
ности, већ и практичног значаја. Због
децентрализоване структуре Интерне
та тешко је наметнути правна решења.
Најбољи пример је низ пропалих поку
шаја да се заштити интелектуална сво
јина на Интернету. Стога је предуслов
за функционални систем међународног
управљања да то одражава реалност ко
ришћења Интернета и да на доношењу
одлука утиче што је могуће већи број
оних којих ће се те одлуке тицати, пре
свега крајњих корисника.
До увођења међународног управљања
Интернетом, размислите пре него што
притисните дугме I accept када присту
пате новим сервисима! •
бржи пренос података до сада у једном је
дином ласерском зраку. То је 26 терабита у
секунди, 260 пута брже од протока 100-ги
габитним каблом у широкопојасном опсе
гу, или једнако пребацивању података усни
мљених на 700 ди-ви-дија у једној секунди!
Брзо, нема шта. Немојте се изненадити
ако у скорој будућности будете тако слали и
примали филмове у три димензије и високој
резолуцији.
Пређашњи рекорд износио је 10,8 тера
бита у секунди. Али може и брже, нарочи
то светлосним влакном: 100 терабита у се
кунди.
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Атомска Помпеја

Тако уметност, посредована Интернетом, чува „свету
ватру” бриге над будућношћу

Горан Станковић
Као нечиста савест, замрзнута у време
ну, поновила се највећа технолошка ката
строфа, пре 25 година названа Чернобиљ,
ове године Фукушима. Ток катаклизме и
њене последице нису идентичне, али дра
матургија јесте, зато што су наша исто
ријска свест и увереност у исправни пут у
длаку исти.
Паралеле су застрашујуће. Припјат је
био утопијски „атомград” у оквирима со
вјетског социјализма, Футаба („Фукуши
мин град”) оличење јапанског друштва као
манекена светске капиталистичке тех
нобудућности. И један и други градић су
„привремено” исељени и брзо медијски
заборављени. И Чернобиљ и Фукушима
представљају сенке над „процесом модер
низације”, стога ће еколошке импликације
њихове пропасти бити одгурнуте на марги
не антиглобалистичких покрета.
Свету треба енергија, иначе ћемо се ку
вати лети, а смрзавати зими.
Уопште не сумњам да ће егзистенци
јалне и моралне импликације ових нукле
арних катаклизми, после не сувише дугог
времена, преостати само у уметности и
култури и одатле као авети вребати хисте
ричну машту „светског напретка”. Утичући
на порекло и поставке сајбер-панка у Аме
рици осамдесетих, последица нулте вред
ности људских дела, чернобиљска поста
покалиптична пропаст постаје игралиште
за уметничке снове и бекства.
Чернобиљ је инспирисао истоимену ви
део-игрицу, послужио за неколико арти
стичких пројеката и визија, много фото
графија и већ легендарни путописни сајт
Елене Филатове „на Кавасакију усред ни

чега”, који се може наћи и на српском је
зику (www.kiddofspeed.com, www.strugar.
info/kidofspeed).Уједно представља и
исходиште кратког филма архитектонске
имагинацијепод називом Wall Stalker,
производа WAIArchitecture Think Tank,
групе која истражује суштину архитектуре
(на www.youtube.com).
Такође је део пројекта Питера Кјузака
(Peter Cusack), музичара и умет ника зву
ка, који истражује улогу природ них зву
кова и звучну екологију. На сајту www.gru
enrekorder.de/?page_id=181 могу се чути
снимци обичних, природних звукова са
опасних места у свету, па и гласање птица
и жаба из Чернобиља.
Недавно је човек по имену Сергеј А.
Красиков у „Њујорк тајмсу” описао, као
чувaр чернобиљског саркофага, свој по
сао који се састоји од месечног испумпа
вања кишнице из реактора, који ће бити
радиоактиван и следећих неколико де
сетина хиљада година. Овај чувар се та
ко појављује у бекетовској улози чувара
„ствари дубоко у реактору” издвојене и
недоступне људском искуству. Та „ствар”,
замрзнута у времену и протегнута у будућ
ност, већ улази у времени оквир погодан
за митологију.
Није ни чудо што је семиотичар Томас
Себок (Thomas Sebeok) предложио ствара
ње „атомског свештенства” чија ће одго
ворност, у хиљадама година које долазе,
бити да се преносе информације у локаци
јама за складиштење нуклеарног отпада и
загађења користећи комбинацију митова,
фолклора и ритуала.
Тако уметност, посредована Интерне
том, чува „свету ватру” бриге над будућно
шћу. Јапанска манга и анима култура ће
сигурно брзо одговорити на још једну „мо
дерну Помпеју”, атомску катастрофу ван
могућности поимања. Људском роду та
кође предстоји дуги низ деценија и веко
ва да пронађе начине „суживота” с нечим
скоро вечним, а у сваком случају ван сва
кодневног људског искуства, као што је ра
диоактивна твар.
Ту се додирују уметност и радиоа
 ктив
ност: претендују на вечност, макар ону
ограничену. И најзначајнији изум прошлог
и овог века, Интернет, један је од начина
на који се ова мрежа уметничке бриге мо
же протегнути кроз време.
•

Џепни диск
Џејмса Бонда
Ношење података на малом уређају
прилично је згодно, али ризично. На без
бедним флеш дисковима, међутим, кори
сти шифровање и друге заштитне функ
ције да би се сачували подаци од лопова
и других радозналаца.
Сви би волели да се осећају као Џејмс
Бонд, бар једном у животу. Када је у пита
њу стил тајног агента ништа не може над
машити Defender F200, компаније „Има
тион”. Извадите флеш диск и ставите га у
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Наоружан хардверском 256-битном
AES енкрипцијом, уређај може да ради са
биометријским читачем, лозинком, или са
обоје. Дизајниран је за војну употребу и
отпоран на хладноћу, топлоту и ударце.
Корисницима није дозвољено да сакрију
или онемогуће CD емулацију основне пар
тиције која служи да се учита и аутоматски
стартује (само на PC рачунару) конфигура
ција и програм за лозинку. Софтвер Акцес
Стандард, који се испоручује на диску, је
преносни, не захтева инсталацију да би се
покренуо и подржава употребу на лични
и „мекинтош” рачунарима. Ефикасан је и
једноставан за употребу.

Конкурише
ајподу
„Моторолин” Xoom је први уређај у оче
киваној поплави табличних рачунара са
„Гугловим” оперативним системом Ан
дроид 3.0 (Hanikomb), који је посебно оп
тимизован за ту врсту уређаја. Xoom има
прегршт добрих особина, али и неке мањ
кавости. Оперативни систем Андроид 3.0
је далеко надмашио свог претходника, а

рачунар користи и за време пуњења ба
терије. Тастер за укључивање је на поле
ђини, са леве стране задње камере резолу
ције 5 мегапиксела (Xoom има и предњу
камеру), односно надохват кажипрста ка
да се држи са обе руке.
Xоом је заснован на „Енвидијином” дво
језгарном процесору Tegra 2 на 1 GHz, а
има 1 GB RAM меморије и меморијски ка
пацитет од 32 GB, који се може удвостру
чити уз помоћ микро CD картица, наводи
се у спецификацијама рачунара. Нажа
лост, на првим представљеним моделима
није било лежишта за Mikro CD картице,
тако да ће први купци Xoom-a морати да
сачекају софтверску надоградњу.
Xoom има екран величине 10,1 инча који
је осетљив на додир, чија је резолуција 1280
x 800 пиксела, са односом страна 16:10, што
га чини идеалним за гледање видеа.
Моторола наводи да батерија Xoom-a
омогућава око 10 часова репродукције
видеа високе дефиниције. Такође, када се
испразни, батерија се веома брзо пуни –
довољно је само 3,5 часа да би се напунила
у потпуности. Xoom је први таблични ра
чунар са великим екраном који озбиљно
конкурише „Епловом” „ајподу”.

Фото за
авантуристе

свој преносиви рачунар, а онда превуците
прст преко биометријског читача да бисте
га активирали.
F200 није први флеш диск са биометриј
ским читачем, али је први који је прошао
проверу америчког савезног стандарда за
обраду информација 140-2.

ова верзија је оптимизована за табличне
рачунаре, што је видљиво у свим аплика
цијама, било да се ради о почетним екра
нима, мини-веб апликацијама (видгетс),
музичком плејеру или читачу веба, па чак
и апликацији за приступ Јутјубу.
HDMI и микро USB прикључак се на
лазе на доњој страни рачунара и намење
ни су за повезивање Xoom-a са опционом
прикључном станицом која служи да се

У последње време појавило се доста
компактних фотоапарата који снимају
тродимензионалне (3D) фотографије, али
је Fajn piks ril 3D W3, компаније „Фуџи
филм”, модел са најкомплетнијим функ
цијама. Његова два објектива и сензори
омогућавају једнако добро снимање 3D
видеа као и 3D фотографија. Такође, он
омогућава и 2D режим снимања.
Овај модел има много напредних функ
ција и један је од најбољих 3D фотоапа
рата. Екран не захтева употребу 3D на
очара, фотоапарат има ручне контроле
отвора бленде и паралаксе, а режим сни
мања „направи сопствени 3D” омогућава
независно подешавање сваког објектива.
Иако разноврстан и иновативан, он је за
људе који желе да нешто испробају први,
будући да је за добијање композиције 3D
снимка потребно мало времена.
Модел Fajn piks ril 3D W3 је намењен
онима који се не плаше експериментиса
ња са контролама фотоапарата и који же
ле да виде своје 3Д фотографије и снимке
на 3D телевизорима. Генерално, 3D слика,
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коју даје модел W3 на великом екрану, из
гледа боље него било која слична фотогра
фија или видео, тако да је у овом моменту
ово најсвестранији џепни модел фотоапа
рата. Тродимензионалне фотографије се
чувају у формату MPO који се може ре
продуковати на 3D телевизорима и пре
носивим рачунарима.
Опсег 3D режима фотографисања које
W3 има и реалистични 3D ефекти су ње
гови главни адути, али су неопходна 3D
подешавања како би се добио максимум
на фотографијама и видео снимцима. За
купце са авантуристичким духом, 3D W3
је иновативан улаз у свет 3D видеа и фо
тографија.

Снима видео
Иако није прави DSLR модел, „Панасо
ников” Lumiks DMC-GH2 би могао да ука
же на то какве контроле ће имати будући
DSL фотоапарати и на који начин ће сни
мати видео. Овај модел са променљивим
објективима нуди контроле осетљиве на
додир, али и традиционалне тастере и ру
чице, уз одличну оптику, брзо аутоматско
изоштравање и врхунски квалитет снима
ка. Као резултат добија се јединствен фо
тоапарат чије контроле додиром омогу
ћавају да са лакоћом обавите комплексна
подешавања.
Lumiks GH2 има сјајне могућности за
снимање видеа, али ипак заостаје за пра
вим DSLR фотоапаратима када је у питању
снимање фотографија. Без ручних контро
ла, експозиција и квалитет боја снимака
изгледају помало пригушено.
Панасоников Lumiks DMC-GH2 испо
ручује се у више варијанти: са објекти
вом 14-140 милиметара, оптимизованим
за снимање видеа чија је жижна даљина
4-5.8, или објективом 14-42 мм, а може се
купити и само тело фотоап
 арата. Жижна
даљина фотоапарата се може удвостручи
ти за било који објектив, а LCD екран мо

же се подешавати, што помаже код снима
ња под необичним угловима.
Са једним пуњењем батерије фотоапа
рата и укљученим LCD екраном може се
снимити 320 снимака; ако се екран ис
кључи и употребљава тражило, с једним
пуњењем батерије може се снимити 330
снимака.

Александар Спасић

ДИГИТАЛНА ПЛАНЕТА

ВИРТУЕЛНИ РАЈ
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НАУКА/ИНФОРМАТИКА/ТЕХНОЛОГИЈА

Tројке у српском гену

Отровналепота

СЕНКЕ СЕЋАЊА

Стари записи кажу да је крст Јована Крститеља,
са којим је крстио покајнике у реци Јордан, био од свете
тисе. Да ли је ово само легенда? Па и часни крст,
на коме је пре 2.000 година разапет Исус Христос,
био је делом направљен од овог дрвета. А у Америци
од тисовине праве лек за леукемију

То што је Пеле у фудбалу, oн је у кошарци. На другом
месту листе најбољих стрелаца у историји кошарке налази
се легендарни Карим Абдул Џабар из Лос Анђелес
лејкерса – 46.725 поена. Првопласирани је Оскар Шмит
– 49.737 кошева. Добро, какве то везе има са Србима?

Кошарку је почео када шут за три по
ена није постојао, што значи да би му
скор био знатно бољи. Највише коше
ва је постигао на утакмици за Бандеи
рантес – 74, а за репрезентацију 55, на
Олимпијади у Сеулу против Шпаније
1988. године. За време Светског првен
ства у Турској 2010. награђен је изузет
ним признањем – уласком у „Хол слав
них” ФИБА.
Господине Шмит, освојили сте сва при
знања која у кошарци могу да се осво
је. Последње је избор у „Кућу славних”.
Које вам је најдраже? Тешко ми је да
одговорим, сва су ми драга и сва су до
шла у одређеном тренутку каријере.
Играли сте веома дуго и веом
 а успе
шно. Постигли сте 49.737 поена на зва
ничним утакмицама, као ниједан ко
шаркаш на свету. Зашто „Света рука”,
како су вас прозвали, није одиграла
још неколико утакмица – 50.000 звучи
много боље? Свакако да је 50.000 поена
звучи много боље. Али и овај број значи
да је моја каријера јако дугачка. У сва
ком случају срећан сам што сам се зау
ставио на овом броју.
Који вам је од ових 49.737 погодака
најзначајнији у животу, који је најнеза
боравнији, а који најлепши? То су пое
ни које сам постигао 1979. године игра
јући за клуб „Сирио” из Сао Паул
 а, када
смо постали незванични светски пр
ваци. У репрезентацији Бразила то је
утакмица када смо постали прваци Па
намеричких игара на првенству у Инди
јанаполису, 1987 године: у финалу смо
победили репрезентацију САД. Заврше
так утакмице сам дочекао с много емо
ција. (На тој утакмици Оскар Шмит по
стигао је 46 поен
 а.)
Љубитељи кошарке, нарочито у Евро
пи, неће никада заборавити 44 поена
против „Реала” из Мадрида које сте
постигли 1989. Али на тој утакмици по
којни Дражен Петровић је дао 62! Вас
двојица заједно 106 поен
 а. Тада сте
играли за италијанску „Казерту”. Би
ла је то незаборавна утакмица, а ми смо

изгубили. Поражени никад нема добар
осећај, али се сећам да смо победили у
полуфиналу Сабонисов тим, а то је био
сјајан осећај.
Играли сте доста утакмица против ју
гословенских и српских играча у маји
ци Бразила (у 326 утакмица постигао
7.693 поен
 а). Кога сте од југословен
ских играча највише ценили? Сећам се
да смо скоро све утакмице против Југо
славије изгубили. Какав је то тим био.
Страшни играчи. Ми смо их изузетно
поштовали и увек смо давали све од се
бе да победимо, али је то било скоро не
могуће.
Ко је најбољи југословенски или српски
играч кога сте гледали или против кога
сте играли? Против кога је било најте
же играти? Не знам тачно ко је које на
ционалности, али је мој омиљени играч
био Дражен Петровић.
Бразилска кошарка није у равни фудба
ла. Зашто? Спали смо у групу другора
зредних светских екипа. Имамо играче у
НБА, али су они, нажалост, другоразред
ни. Потребан нам је играч који би био
суперзвезда, тада ће резултати бразил
ске кошарке бити запажени.
У септембру 1999. био сам у Рио де
Жанеиру, гледао сам неколико ваших
утакмица на телевизији. Били сте по
пуларни као тенисер Новак Ђоковић
данас у Србији. Зашто сте престали да
играте кошарку? Био сам преморен. Да
ли знате шта значи играти против тимо
ва као што је „Фламенго”, и то у 45. го
дини? После сваке утакмице морао сам
неколико дана да се одмарам, да се у
кревету „лечим” од умора.
Знате ли српског фудбалера Дејана
Рамба Петковића? Знам га из „Фламен
га”. Мислим да је могао још да игра, фуд
бал је једноставнија игра од кошарке,
мање је напоран.
Шта данас радите? Ангажују ме бразил
ске компаније као мотивационог говор
ника, а коментаришем и утакмице на

бразилским ТВ станицама. То је за сада
довољно.
Планирате ли да посетите Србију?
Ускоро би требало да посетим Евро
пу. Имам позиве да гостујем у Италији,
Шпанији, али сам то одбио јер су моји
говори добри једино на мом, португал
ском језику, иако знам и шпански и ита
лијански.
Рођени сте у Наталу, тамо ће ове годи
не бити светско првенство за ветеране.
Хоћете ли да играте за неки од бразил
ских тимова? Не, више нећу играти ко
шарку. Немам снаге.
Прочитао сам да сте изјавили да за до
бар шут морате да имати српске коре
не. Откуда то?
Мислио сам на моју баку која је би
ла пореклом Српкиња. Имао сам до
бар шут, али сам сваког јутра јако рано
устајао и вежбао. Нико није толико уве
жбавао шут, и ја сам поносан на ту чи
њеницу.

Да ли тиса доноси срећу? Зашто је од
давнина на цени? Стари пагани веро
вали су да је то митско дрво; да има ис
целитељску моћ; да чува кућу од боле
сти, демона и вештица; да вечно живи
и стално се обнавља. Комад тисе, ако га
баците, издржаће све атмосферске (не)
прилике: врелину сунца, ударе кише,
тежину снега... И после 13 година, оста
ће – исто!
Природни свет је свет бескрајних ра
зноликости и сложености, вишедимен
зионални свет. Људи који су се „стапа
ли” с природом, одгонетали су велике
тајне. Исак Њутн је у тренуцима опу
штања, лежећи испод јабуке у свом
воћњаку, дошао да разумевања закона
гравитације, а Никола Тесла је у будим

Удахњује
душу

Ваша бака била је из Беог рада, њено
име је Ана Марцус (вероватно Марко
вић на српском). А деда је био Немац.
Знате ли како је она стигла у Бразил?
Одржавате ли везе с рођацима у Ср
бији? Бака и деда су дошли у Бразил
пре Другог светског рата, ту су се упо
знали и венчали.
Играли сте против српских играча. Да
ли сте с неким од њих у контакту? На
жалост, ни са ким. Свако је у свом све
ту, а он више није исти за нас иако смо
играли кошарку заједно. Али када сам
примио признање за улазак у „Кућу
славних” 2010. у Турској доста сам се
дружио с Дином Менегином из Италије
и Владом Дивцем из Србије.
(После разговора сазнали смо да је Оскару
Шмиту у болници у Сао Паулу одстрањен ма
њи бенигни тумор на мозгу. Пожелели смо
му брз и успешан опоравак, а он је електрон
ском поштом узвратио сутрадан и потврдио
да се добро осећа. Срећно, мајсторе!)

Петар Кочовић

пештанском парку, у тренуцима чароб
ног заласка сунца и рецитовања Гетео
вог „Фауста”, открио обртно магнетно
поље (индукцион
 и мотор).
Постоји у Енглеској дрво тисе за које
кажу да има више од 4.000 година. Под
њом се парови венчавају да би им брак
био дуг и здрав.
Тиса је чудесна. Необична. Дуговеч
на као маслина. Тек после сто година по
чиње да плени лепотом. Дрво је чврсто,
еластично, жилаво, постојано на влагу и
готово никако не бубри. Густа крошња
је, најчешће, неправилног облика, али
има и стаблоликих одлика. Иглице су
јој с горње стране тамнозелене, а са до
ње имају две светле пруге. Најчешће ра
сте поред борова и букви. Постоји жен
ска и мушка тиса. Женска има црвене

Јово Петијевић држи „Плес у води”
Фото Жељко Јовановић

Јову Петијевићу запало је да буде про
дужена рука природе. Уместо да се бави
педагошким радом за који се школовао,
бацио се на служење духовне активности:
као вајар обликује дрво, камен и сродне
материјале. Удахњује им душу. Даје им –
други живот.
Има богату колекцију од 2.000 скулптура.
Сада је приредио изложбу у „Политикиној”
галерији, у Македонској 29, поводом Олим
пијаде 2012. Од 33 дела, шест је „извајао”
од тисиног дрвета и дао им имена: „Плес у
води”, „Вежбачица”, „Мој свет”, „Ударац”,
„Моћ”, „Краљ” и „Скок у воду”.
Радио је са свакојаким дрветом, са ора
хом, маслином, јавором, багремом, хра
стом, крушком, брестом... али ниједно, ка
же, нема чврстину тисе.
„То је чудесно дрво”, вели Јово Петије
вић. „Доживљавам је као живо биће. Има
неке изузетно еластичне нити, и само до
бром посматрачу дозволи да их види. Гра
не су јој велике и обећавају много, па не
можете да урадите лошу скулптуру. Већ
при првом додиру, осетите како се опире,

бобице и треба да прође сто година да се
оне појаве. Кора јој је црвенкастожута,
расте до 25 метара и све је на њој, осим
бобица, отровно. И дрво, и иглице. Зато
тису ништа не једе. Ни гусенице, ни цр
ви, ни биљне ваши. Бубице је, једностав
но, не грицкају. Испод ње, чак, и трава
не расте.
С бобицама, које су јестиве, треба бити
обазрив. Сме да се једе само меснати део
плода, коштица је отровна! Домаћице
од бобица праве џем.
„Срећно дрво” не изискује стално не
говање, ђубрење, окопавање, чак ни са
ђење. У земљу семење посаде птице.
За научнике је било право чудо како је
тиса од 70 година могла да опстане у јед
ном старом руднику и да само неколико
милиметара потамни. Такав механизам
одбране нема ниједно дрво.
Стари записи кажу да је крст Јована
Крститеља, са којим је крстио покајнике
у реци Јордан, био од свете тисе.
Да ли је ово само легенда? Па и часни
крст, на коме је пре 2000 година разапет
Исус Христос, био је делом направљен
од тисовине.
Последњих година испитују се леко
вита својства тисе, најдаље су у томе
отишли Американци. У једном институ
ту од стабла покушавају да направе лек
против леукемије.
Постоји веровање да је он већ напра
вљен и да ће спасти многе људе...


ЕКОсофија

(Good shoot from Serbian root)
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брани, испушта отрове... С тисом мора бр
зо да се ради.”
Док је правио комад са седам пливачи
ца, које показују умеће ритмичког плива
ња, извео је мали оглед: „Имао сам сиров
комад тисе”, прича узбуђено. „Узео сам
бургију да је с доње стране избушим и ис
пустим воду да не би пуцала. Чудо једно!
Пробао сам све могуће, па и оне које буше
метал, али нисам могао да је пробушим.
Али то није све. Донели су ми комад тисе
са закуцаним ексером. Знате ли шта му је
урадила? Појела га је! За годину-две ексер
се истопио, претворио у лила боју.”
Тиса је благотворно дрво, човека опу
шта, смирује...
„Као да вам даје део своје енергије”, об
јашњава кршни Херцеговац из Требиња.
„Осећате се лепо, испуњено. Просто вас
одмара. Као да зна да је волиш. За њу ва
ља имати и времена и стрпљења. Мора да
одлежи годину дана да би добила финоћу.
И када откријете сву лепоту безвремена,
све тонове и боје којима зрачи, она се и
даље штити.”
Наш саговорник сматра да би свака
школа требало да има комад овог дрвета,
нарочито у учионицама и фискултурним
салама. И да се прати како утиче на здра
вље деца.

►
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На Енкеладу у
леденом ладу
Трагате ли за ванземаљцима, потра
жите их близу Сатурна. Где? На зале
ђеном месецу Енкеладу, зато што тамо
постоје састојци од којих се може зго
товити „прасупа живота”.
Амерички истраживачи су минулих
дана објавили да је то најподесније ме
сто у Сунчевом систему за живи свет
какав познајемо. Али сада је и касно и
рано за далеко путовање у трајању од
десетак година, на којем ваља искори
стити гравитациони потисак највеће
планете. Следеће повољно раздобље
за коришћење „Јупитерове праћке” би
ће на врхунцу тек 2015. (можда и 2017)
и потрајаће до 2030.
А то је сувише кратко за озбиљне
припреме, укључујући израду летели
це. Штета! Енкелад би својим изгледи
ма за опстанак живота, нема сумње,
истиснуо Марс из предстојећих плано
ва. Зашто?
Зато што обилује течном водом, ор
ганским угљеником, азотом (у облику
амонијака) и изворима енергије, под
сећа астробиолог Крис Макај из Ис
траживачког центра Ејмс под окри
љем НАСА.
И поврх свега, у својеврсним гејзири
ма ледених кристала и гасова који из
бијају на површину могу се прикупити
узорци месечевог подземља, а да се не
слеће на његову површину.
У Сунчевој породици нема другог ме
ста с тако повољним условима! За по
четак мора се прорачунати да ли би
организми налик земаљским могли
преживети у подземним језерима и мо
рима, без сунчеве светлости која под
стиче фотосинтезу. Вероватно користе
водоник за синтезу (стварање) метана
из угљен-диоксида, слично метаноге
ним микробима на нашој планети који
су то постигли.
Обиље метана је и те како занимљи
ва чињеница, а још бољи извор прежи
вљавања јесте ацетилен кога има у ко
метама, што указује да се може наћи и
на Енкеладу.

