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Шестог новембра
„Њујорк тајмс” је објавио
да ће награду за физику
те године поделити
Никола Тесла и
Томас Едисон

Мушки и
женски

мозак

Сви они имају сличне,
а не исте, мозгове.
А где свака трећа
високообразована да
нађе образованог мужа?

Зар опет
велике
богиње?
Зашто је на састанку
Светске здравствене
скупштине у Женеви
ова болест изазвала
најжучнију расправу?

Тајни снови

Лазе Костић

а

Магазин
за науку,
информатику
и технологију
број 4
СРЕДА,
7. СЕПТЕМБАР 2011.
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Такнуто-ћакнуто

На памет, разбројс!

Лепа вест за људе опседнуте жудњом за вечном младошћу. Не
ка купе карту за први лет на Месец. Зашто? Зато што ће тамо из
гледати млађе. Земљин свемирски пратилац је млађи него што
се претпостављало. Амерички научници су на основу испитивања
изотопа олова и неодијума установили да није настао пре 4,568
милијарде година, већ око 200 милиона година касније. Поменути
налаз поткрепљују узорци цирконијума из западне Аустралије који
су, отприлике, истог годишта. А то значи да су се Земљина и Месе
чева кора уобличили у исто време.

скривају тобожњи ванземаљски цртежи?
Загонетним шарама, прилично правилно
исцртаним, недавно се позабавио Ричард
Тејлор, директор Института за материјале
Универзитета Орегон (САД), кога су најви

излазили ванземаљци да се поиг рају. У 20.
веку пријављено је око 10.000 случајева кру
гова у житу у 26 земаља, од чега готово 90
одсто у јужној Енглеској. Јасно вам је, дакле,
да наводни свемирски намерници с далеких
планета највише воле да наједе Енглезе.

Пола човек, пола мајмун – Шта

би настало укрштањем човека и мајмуна, два
најближа сродника на еволуционом стаблу?
Да ли би то осветлило откуда велика разли
ка међу двема врстама које су у генетском
смислу толико блиске? Хоће ли икада бити
дозвољен такав оглед уживо?
Чувени биолог Стив Џеј Гулд је за живота
овај захват прозвао најзанимљивијим и нај
неприхватљивијим који је могао да замисли.
А сама замисао? Парење човека и шимпанзе.
Вероватно би то показало који су гени умеша
ни у настајање једног или друго скелета, који
се на први поглед очигледно разликују. Одра
сли људи, међутим, по спољашњим одликама
више наликују најмлађим шимпанзама.
Замислите само шта би научници све уочи
ли и научили да посматрају и изучавају бића
која су пола човек-пола мајмун? И то из прве
руке. Човек има 23 пара хромозома, а шим
панза један више, али то није непремостива
препрека укрштању. А корист? Научници ни
су сагласни – за једне је то неприхватљиво,
за друге је изводљиво. Надајмо се да ће бити
пронађен другачији начин да се дође до дра
гоценог сазнања.

Скок целе планете – Шта би се до

ше занимали кругови у житу, поготово што
су садашњи сложенији него икад, са више од
2.000 различитих облика.
Математичко рашчлањивање открило је
линије невидљиве људском оку које се кори
сте за израду свакојаких образаца, иако је
сам поступак настајања и даље остаје тајна.
Дотични научник сматра да се вероватни од
говор крије у физици, имајући на уму могућу
употребу сателитског навођења (GPS), ла
серских зрака и микроталаса да би се ство
рили жељени нацрти чији облици настају
употребом ужади, дасака и столица.
Ниједног трага да су на поља засејана жи
тарицама (најчешће пшенична, понекад ра
жена) слетали „летећи тањири” и накратко

Комешање у атмосфери – Мо

жда сте то знали? Веом
 а снажан земљотрес
(магнитуда девет степени Рихтерове скале)
који је у марту ваљано продрмао Јапан одјек
нуо је, чак, у горњим слојевима атмосфере.
Комешање наел
 ектрисаних честица опа
жено је на 350 километара изнад површине
Земље. Истраживачи су, у ствари, измерили
титрања у јоносфери која су ухватили уређаји
за навођење помоћу сателита. Густина елек
трона који су пристигли у виду концентрич
них кругова, путујући брзином од 720 до 800
километар на сат, повећала се седам мину
та након потреса. То је троструко надмашило
слично ремећење изазвано трусом 2004. на
Суматри, чија је магнитуда била – 9,3 Рихтера.

годило када би сви људи на Земљи одједном
скочили? На нашој планети живи око седам
милијарди душа, чија укупна тежина дости
же 363 милијарде килограма. Замислите да
сви истог трена поскоче. Имајући у виду да
су распрострањени по Земљиној заоб
 љеној
површини (она је лоптастог облика), уколико
би у месту поскочили ништа се не би десило.
Сви поскоци-доскоци и учинак који наста
је би једни друге међусобно поништили, што
даје принос од нула килограма силе.
Сада претпоставите да сви заједно по
скоче на једном месту. Како би се понаша
ла планета која тежи око шест билиона би
лиона килограма? Радио поједностављења,
претпоставимо да је сваки појединац у стању
да скочи, у просеку, 30 сантиметара увис. У
том случају планета би се у секунди тргнула
за пречник једног атома водоника!
Не заборавите да би се то поништило до
скоком на тле.
•
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Станко Стојиљковић

Србија је достигла „тачку преок рета” у распамећивању. Има
више својих научника у расејању него у матици!
Најсвежији подаци, уосталом, указују да је у самом светском
врху по „одливу мозгова”. Обелоданио је то Светски економ
ски форум (2010–2011), јер их нико код нас није никада те
мељно прикупио и обрадио.
Министарство за науку (свеједно је под којим именом) дуже
од две деценије није успело да их попише. Не зна се поуздано
колико је у тој армији високообразованих са звањем доктора
наука, каквим знањем владају, на којим факултетима, у којим
институтима и компанијама су се скрасили, чиме се сада пре
васходно баве итд.
Једно је очигледно, САД су најпривлачније одредиште за
исељавање, сматра проф. др Владимир Гречић, једини који то
деценијама изучава. Године 1999. тамо је живело 4.100 наших
научника и инжењера, од којих 1.300 доктора и исто толико
магистара наука.
А тек када погледате да их је 500 из физике, 400 из природ
њачких наука, 400 из математичких и рачунарских, 600 из
друштвених наука и 2.200 из инжењерства.
У оптицају су два облика укључивања у овдашње образова
ње, истраживање и привређивање: повратак у земљу, и то ола
ком брзином, како политичари обећају уочи избора, и повези
вање на даљину, што омогућује Интернет и повремене посете
матици.
Скорашње пропитивање наших високошколаца у САД и Ка
нади показало је да је чак 70 одсто спремно да се врати, под
одговарајућим условима. Ниједан није поменуо америчку за
раду!
Хоће ли Србија ишта предузети?
Чини се да је највећи отпор баш међу домаћим истражива
чима и предавачима, иако се нико не усуђује да то наглас ка
же. Зашто? По свему судећи, бољи су отишли и „тамо далеко”
се снашли. То је, уосталом, видљиво из научних животописа:
имају више цитата!
Ко би могао нешто да учини?
Држава, која ионако, свеједно како, води научну и образов
ну политику.
А до тада? Важиће у Србији позната црногорска пошалица:
На памет, разбројс! Најпаметнији до најпаметнијег... И тако
унедоглед.
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Међу јавом (сном)
Чоколада за срце

Чаробан лек? Сами знате да тако
нешто не постоји, иако нас, ту и тамо, у
то уверавају. Али када нешто за трећину
смањи изгледе да оболите од срчаних
обољења, није за потцењивање. И
при томе је надохват руке – у сваком
дућану који продаје намирнице. Да
вас не мучимо: то је чоколада за јело!
Уколико не верујете, прочитајте угледни

Ледени брег за Африку – Kако
отопити ледник висок као овећа зграда?
На такву замисао дошао је француски ин
жењер Жорж Муген који намерава да от
плови до Антарктика, довуче ледени брег од
шест милиона тона и у Африци га претопи у
пијаћу воду. Ако сте заус тили да кажете да је
то бесмислено, зауставите се накратко.
Поменути занесењак је, наиме, све то до
чарао у три димензије на рачунару. Идеја се

родила пре три деценије када је упознао са
удијског принца Мохамеда ал-Фејсала. И та
да су њих двојица основали компанију која
је то требало да спроведе у дело од 1975. до
1981.
У међувремену су се испречиле неочеки
ване препреке, па је замисао обновљена
пре две године. Ослонивши се на најновије
податке и најмоћније рачунаре, Жорж Му
ген је израчунао да му треба 141 дан да са
мо један тегљач до Канарских острва довуче
ледник који би успут изгубио 38 одсто своје
масе. Да се не би распао на делове, био би
прекривен платном.
Нови покушај је предвиђен за 2012-2013.
годину.

„Црна смрт” ишчезла – Да ли је
„црна смрт” заувек одумрла?
Из историјских извора зна се да је у 14.
столећу покосила трећину житеља Европе!
Најновије проуч
 авање ДНК из костура у ма
совној гробници средњевековног Лондона
открило је делове истог одсечка гена у сада
шњем узрочнику бубонске куге.
Преживела је, чак, трећина наследних по
датака у минулих 600 година! Научници за

часопис „Бритиш медикал џорнал”. Нова
сазнања подржавају претходне налазе
који су уставили непосредну везу
између једења ове посластице и
оздрављења срца.
Потписници научног чланка
упозоравају да су неопходна
додатна испитивања да би се
искључио утицај других чинилаца.
Оскар Франко са Универзитета
Кембриџ, са својим сарадницима,

кључују да је изданак који је однео толике
животе од 1348. до 1353. године, вероватно,
ишчезао, препоручујући даље истраживање
да се установи да ли се преобратио у мање
заразан облик.

Што старији, то мудрији – У сва

кодневном разговору често ћете чути да је
неко мудар. Може ли нечија мудрост, уоп
ште, да се измери?
На познатом „Еј енд Ем” (A&M) универзи
тету (САД) кажу да су то успели. Како?
Људи у свом животу одлучују овако или
онако, мислећи да су ваљано поступили.
Претходно испитивање показало је да су
млађи у томе бољи од старијих. Психолози
су били у недоумици, претпоставивши да су
се дотични истраживачи пристрасно прикло
нили млађим мозговима.
Уместо да проверавају способности одлу
чивања без освртања на прошлост или бу
дућности, што је раније учињено, осмислили
су образац по којем су од испитаника тражи
ли да оцени сваки исход у складу са следе
ћим дугорочним избором, као што се најче
шће опредељује у стварном животу. Шта су
утврдили?
Старији су до ногу потукли млађе.
У часопису „Психолошка наука” написали
су да су искуснији људи били бољи у процени
непосредних и потоњих користи у сваком из
бору који су одабрали. Учесници су били раз
врстани у две групе: у првој од 60 до 80 годи
на, у другој високошколског узраста.
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обухватио је више од 100.000 појединаца са
или без срчаних сметњи. И у обема групама
је упоредио испитанике највише и најмање
одане уживању у чоколади. И шта је уочио?
Код првих, назовимо их сладокусцима,
забележено је опадање кардиоваскуларних
болести за 37, а срчаних удара за 29 одсто!
Добро, а која је боља: црна или бела?
Истраживање то није установило, иако је
чоколада тамањена у виду табли, напитка,
колачића с преливом и зачињеног воћа.

Психолози претпостављају да су резулта
ти у спрези с начином коришћења мозга ко
ји постепено стари. Избор млађих испитани
ка ослањао се на део мозга (ventral striatum)
повезаним са уобичајеним, повратним уче
њем и непосредним награђивањем. Народ
ски казано: трас одговор, трас награда!
Али са старењем моћ тог подручја опада,
зато људи у поодмаклим годинама то надок
нађују уздајући се више у разумно и опре
зно размишљање које потиче из предчеоних
области мозга.
Другим речима, старији одлуке утемељују
на промишљању и искуству, на већем броју
испитаних случајева. Психолози то назива
ју – мудрошћу.

Коло на графену – ИБМ је, користе
ћи више постојећих поступака у изради си
лицијумских чипова, направио прво интегри
сано коло на графену. Истраживачи су своје
постигнуће описали у часопису „Сајенс”.
Поменуто електрично коло (сви делови су
на једном месту као на рачунарском чипу) је
сте аналогно и може да ради учесталости до
10 гигахерца. Чине га графенски транзистор
и неколико састојака на подлози од силици
јум-карбида.
Графен је дводимензионо чврсто тело са
чињено од једног слоја атома угљеника рас
поређених попут пчелињег саћа. Показало
се да тај материјал има изванредне елек
тричне, механичке и топлотне особине.

Напуштање у новембру – Има ли
кога горе? Одговор је, за сада, потврдан.
Колико дуго Међународна свемирска
станица може да буде без људи?
У новембру ће je привремено, бар тако се
најављује, напустити последњи станар, зато
што се руска ракета која развози астронауте
недавно распала, а „свемирски такси” (Spa
ce Shuttle) је завршио у музеју. Стручњаци
процењују да се ништа битно неће промени
ти следећих неколико година.
Уколико НАСА не одлучи да уведе нову вр
сту превоза, мотори који свемирску насео
бину одржавају на задатој висини изнад Зе
мље за неколико година ће отказати: због
помањкања горива или неког механичког

квара (на пример, прегревања). У том слу
чају, она ће почети да тоне све ниже и напо
слетку ће се срушити.
За сада је веома тешко предвидети када и
где. Када је напуштена „небеска лаборатори
ја” (Skylab) 1974, очекивало се да ће пасти
тек девет година доцније. А она се обрушила
1979, зато што је појачано сунчево зрачење
подигло горње слојеве Земљине атмосфе

Од „Хабла”
100.000 пута
оштрији
Русија се у години када прославља пола
столећа од историјског лета Јурија Гагарина
враћа у дубоки космос. Управо је избацила
у путању око Земље до сада најмоћнији ра
дио-телескоп (Spektr-R) који ће претражити
рубове космичког пространства у потрази
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за „црним рупама”, квазарима и пулсари
ма. Не само да ће астрономи завирити у нај
удаљеније кутке, него ће имати најоштрију
слику, рекао је главни конструктор Виктор
Картов. Цео свет ће нестрпљиво ишчекива
ти прве снимке. Нова осматрачница, са ан
теном пречника десет метара, кружиће ста
зом у виду издужене кружнице на висини од
око 340.000 километара, одашиљући сним
ке који су оштрији 100.000 пута од чувеног
„Хабловог” свемирског телескопа.

ре који су је све јаче привлачили. Највише ће
бити угрожени бројни започети научни огле
ди које неће имати ко да надгледа; најпре су
да удару лабораторијски мишеви.

Већа глава, више светла – За
што су северњаци главатији?
Што се иде од екватора на север, људи
имају веће лобање. Али то не значи да су па
метнији, установило је истраживање на Уни
верзитету Оксфорд (Велика Британија).
Одгонетка се крије у светлости: на вишим
географским ширинама су више изложени
тмурном, магловитом и облачном небу и ду
жим зимама! И отуда су стекли крупније очи
и веће главе.

Научници су измерили очне дупље и за
премину мозга на 55 лобања, сачуваних још
од 1800. године. И установили су да је вели
чина и једних и других у непосредној сразме
ри с географском ширином земље из које
потиче.
Кости су, иначе, од покојника који су жи
вели у Енглеској, Аустралији, Кини, Францу
ској, Индији и Скандинавији.

Мањи листови у доба суше – У
сушним подручјима лишће природно насто
ји да се смањи, и обратно, установили су ис
траживачи са Калифорнијског универзитета
у Лос Анђелесу. Да би опстало, мора да одр
жи у исправном стању своју „водену мрежу”
која се напаја и преко испаравања, поступка
у којем биљка упија угљен-диоксид да би га
претворила у шећер.
С времена на време, искрсавају сметње
у жилицама, као што су мехурићи ваздуха,
који спречавају да вода протиче. Таква оме
тања, познато под именом емболија (као
у крвним судовима), чешће је у крајевима
оскудним водом. Користећи тродимензио
нално опонашање на рачунару, еколози и бо
таничари су показали како то изгледа на ли
стовима разних величина и броја жилица. И
закључили су да су мањи листови боље при
лагођени безводним подручјима.
Седи правилно, снима се! – На
Универзитету Бен-Гурион (Израел) смислили
су начин како да употребе веб камере сто
них рачунара за праћење положаја тела за
послених у канцеларијама. Циљ је да се сма
њи број локомоторних поремећаја.
Проучавање је обухватило 60 намештеника
којима су приказани правилни положаји тела.
Након тога су у току радног времена повреме
но добијали информације у виду фотографија
с веб камере прикачене на властитом стоном
рачунару које су упоређивали са онима на ко
јима је приказано правилно држање.
И нећете веровати: уочено је извесно по
бољшање. Најбоље су одговорили мушкарци
старије животне доби и жене.
•

НАУКА/ИНФОРМАТИКА/ТЕХНОЛОГИЈА

НАУКА/ИНФОРМАТИКА/ТЕХНОЛОГИЈА

Бог (и електрон)
изван спознаје
НИТервју

Вечни ход од таме (незнања), кроз светлост (знања),
до таме (незнања), коме краја не може бити, човеков је усуд.
Када би се све могло завршити коначном истином, то би значило
да постоји апсолутна истина и да је могуће спознати је,
чиме бисмо прегазили и метафизику и нашли се очи у очи
с Богом”, сматра наш познати теоријски физичар
проф. др Љубо Ристовски
Љубо Ристовски Фото Зоран Кршљанин

Станко Стојиљковић
Наше место у васиони: једна тачка
а можда ни толико

Емил Сироан

Да ли смо ближе или даље од истине у
свету у коме јесмо? Упустивши се у од
гонетање у узбудљивој књизи „Од фи
зике до Бога”, проф. др Љубо Ристовски
из Београда, теоријски физичар, неми
новно је стигао до неспознатог – до са
мог Бога. И до, исто тако, неспознатљи
вог електрона, за чије смо устројство
ми неупућени поверавали да је одавно
објашњено.
Али у каквој су суштинској спрези све
могући Створитељ и мајушна честица?
Јесу ли физичари већ 25 столећа
заточници својеврсног Демокритовог
усуда: истрајавају у деоб
 и недељивог
покушавајући да достигну недостижно?
Не чини ли се да, упркос свему, и даље
лутају у спознајној сумаглици? Потрага
за новим научним спознајама је попут
лутања по делимично осветљеном ободу
неспознатих мрачних простора мета
физике, јер наука напредује, шири свој
домен отимајући од метафизике. Зна
мо квантум спознатог, али недокучив
је квантум неспознатог. Стога је наше
лутање у спознајној сумаглици, како ка
жете, по ободу неспознатог, вечито. Када
тако не би било, то би значило да је мо
гућа спознаја апсолутне истине о свему
што јесмо, о свему у чему јесмо и о све
му што уопште јесте. То је немогуће, јер
човек ипак није Бог.

,

Ако је потрага за кварковима унапред
осуђена на неуспех зато што они нису у
стању слободно постојати, значи ли то
да се напокон стигло до недељивог или
а-томоса? Претпоставка да најситнији
делићи материје постоје, имплицитно
укључује и претпоставку да материја,
прецизније супстанција, ма колико је
ситнили и делили, остаје то што јесте. Са
времена открића у физици показују да то,
по свему судећи, није тачно, јер оно што
данас знамо указује да се таквом деобом
дошло до честица чија супстанцијалност
није суштинска одредница, тј. да појам
елементарног супстанцијалног делића
губи смисао. Можда су то кваркови, али
пре ће бити да смо стигли до краја онога
што ми можемо делити, а до жељеног од
говора, не само да нисмо дошли, него смо
спознали да не можемо ни доћи.
Ако слободни кваркови не могу посто
јати, тј. ако су принципијелно неопсер
вабилни, а све је више физичара који та
ко мисле, поставља се питање колико има
смисла о њима говорити као о најситни
јим делићима супстанције. А даље се не
може делити, јер је немогуће делити оно
што је принципијелно неопсервабилно.
У својој књизи сте све подвргли сум
њи. Верујете ли у ишта, свеједно је како
се то зове? Не мислим да сам баш све
подвргао сумњи. У ствари, само сам ре
интерпретирао нека научна сазнања са
жељом да укажем на њихово, суштински
посматрано, метафизичко исходиште,
чиме их нисам подвео под сумњу. Како
сам претходно поменуо, наука шири
хоризонте спознатог, отимајући од ме
тафизике оно што се дотле сматрало не
спознатљивим.

Међутим, у савременој науци суоч
 а
вамо се с тенденцијама да се то неспо
знатљиво прерано проглашава спозна
тим. Хипотезе су нестале, рађају се само
теорије, чиме се твори неки чудан хи
брид знања, за који се тврди да је науч
ни, иако он то реално није. На пример,
Јунгов модел личности заснован је на
претпоставци о постојању разумски не
ишчитљивих архетипских структура, а
теорија „Великог праска” на претпостав
ци о постојању праат ома, иако је неспо
знатљиво све што се на њега може одно
сити. Неишчитљиво може да нађе место
у хипотези, а никако у научној теорији,
а неспознатљиво ни у првом, а још мање
у другом.
Иначе, верујем да је кључ свих тајни
у нама самима, али да је скривен у разу
му недохватним дубинама људског ума.
Када бисмо спознали све о себи, спозна
ли бисмо и све што је могуће спознати о
свету у коме јесмо. Али прво није могу
ће, па није ни друго. Према томе, човек
је луталица у вечитој потрази за самим
собом, при чему је он путник, али он је
и циљ (парафраза мисли суфија Икбала).

које је индиректно признала да их не мо
же потпуно појмити и објаснити.
Није примерено картезијанској науци,
а савремена наука таква јесте, да опери
ше с поливалентним истинама. Она твр
ди да нам се електрон обзнањује и као
честица и као талас, на шта ја додајем да
религијска догма тврди да нам се Бог об
знањује и као Христ и као Свети дух. Су
штинска разлика не постоји, јер у оба
исказа се говори о обзнани, а не о знању.
Инсистирањем на аналогијама у науч
ним и религиоз ним поим
 ањима ствар
ности немам намеру да негирам научне
спознаје, него да укажем да се физика,
све бежећи вековима од метафизике, по
ново с њом неминовно срела, што ука
зује на постојање неких ограничења до
сега људског ума која су миленијумима
раније препозната. Није све почело с на
уком, а по свему судећи неће се ни све
с њом завршити. Зар на то не указују и
гностички ставови врхунских физичара
– твораца савремене физике, које је Рај
мон Рије изложио у својој занимљивој,
али ретко помињаној књизи „Принстон
ска гноза”.

Ви као да нисте уверени да се не мо
же доћи до суштинске истине о елек
трону пре него што се спозна истина
о Творцу? Каквом их то непојамном и
недосежном тајном повезујете? Можда
нисам био довољно јасан, јер ја не везу
јем научну спознају са спознајом истине
о Творцу, при чему је ово друго немо
гуће. Како рече св. Григорије Палама
(парафразирам), створено биће не може
спознати нествореног Бога. Хтео сам да
укажем да се наук а, почевши с квантном
механиком, суочила са феноменима за

Из којих разлога нам и после стотину
година измиче тројединост електрона,
а поуздано познајемо две његове про
јаве? Коначно знамо: у неким феноме
нима понаша се као талас (енергија), а
у другим као честица (супстанција). То
значи да није само честица, а нити само
талас, него је он нешто треће, још неспо
знато, које нам се обзнањује као талас
или као честица. Зато сам га назвао тро
јединим, полазећи од поимања Троје
диног Бога у ортодоксном хришћанству
који нам се обзнанио као човеколики

Човек је луталица у вечитој потрази за самим собом.

Христ (појавна ипостас) и као Свети
дух (непојавна ипостас). Тројединост
електрона је неспознатљива зато што
је све наше знање о њему засновано на
посматрању феномена у којима он ис
пољава једно или друго својство, при
чему – иако знамо када се то дешава – не
знамо зашто се тако дешава. Шта нам га
рантује да не постоје физичке ситуац
 ије
у којој он неће испољити и неко треће
својство?
Кажете да „човек није ни тело, није
ни дух, није ни тело и дух, а нити је збир
својстава тела и духа, него је нешто
треће”. Шта је то треће? Посматрано са
становишта науке, јеретички је и нера
зумно тврдити да су савремена физичка
открића физику, а самим тим и науку у
целини, више приближили метафизици
него што су је удаљили од ње. Вековима
су научници говорили да се, принципи
јелно гледано, све може спознати о делу
универзума који нам је доступан, и да је
све што се спознатим назива спознато
без остатка. Међутим, савремена откри
ћа у физици, пре осталог Боров (Нилс)
принцип комплементарности и Хајзен
бергове (Вернер) релације неодр
 еђено
сти, довела су до есенцијалне спознаје о
делимичној спознајности неких ентите
та објективне реалности.
Боров принцип комплементарности,
задржимо се на њему, класичне једно
значне физичке појмове преоб
 ратио је
у појмовне структуре, које одражавају
својеврсну трансцендентност (неспозна
тљивост), пре свега, субатомских енти
тета, али се његово важење може проши
рити не само на друге научне области,
него и на метафизику. Наиме, назив све
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га онога што се испољава као супстан
ција (честица, тело), или као енергија
(талас, дух, свест), било то субатомска
честица, било човек или сам Бог, пред
ставља троједину појмовну структуру,
а не прост појам. Постоји ли потпунији
доказ да је Боров принцип комплемен
тарности универзалан, иако је у потпу
ности изникао из физике, чиме је не
сумњиво изражена есенцијална људска
спознаја о објективној реалности. Отуда
израња и одређење појма човек као тро
једине појмовне структуре: обзнањује
се својом телесношћу – а није само те
ло, духовношћу – а није само дух, а ни
је ни њихов збир јер се телесно и духов
но не могу збрајати, него је нешто треће,
разумски недохватно. Другим речима,
човек је трансцендентан – сам себи не
спознатљив. Зар то не тврди и Јунг, по
стулирањем и одређењем архетипских
структура?
Како је могуће да после задивљују
ћих продора у физици има више неспо
знатог него што се претпостављало? То
што се с науком дешавало и дешава, као
да је довело до једне есенцијалне истине
о сваком спознајном процесу. Наиме,
тачно је да је сваки спознајни процес
(метафорички гледано) светлост, којим
је спознато отето из таме неспознатог,
али је исто тако тачно да је свако знање
предворје незнања. Увек се кроз спозна
то поново наиђе на неспознато; ма коли
ко осветљавали, увек испред нас видимо
таму, а светлост је само иза нас. Свака
спознаја, свако знање, неминовно дово
ди до све есенцијалнијих незнања.
Погледајте само процес потраге за
елементарним делићем супстанције: од
потпуне таме, која је потрајала до откри
ћа атома у 19. веку, од атома до језгра, од
језгра до нуклеона, од нуклеон
 а до квар
кова, од кваркова поново у таму. Тај веч
ни ход од таме (незнања), кроз светлост
(знања), до таме (незнања), коме краја
не може бити, човеков је усуд. Јер у су
протном, када би се све могло заврши
ти коначном истином, то би значило да
постоји апсолутна истина и да је могуће
спознати је, чиме бисмо прегазили и ме
тафизику и нашли се очи у очи с Богом.
Да ли смо ближе или, пак, све даље
од праве истине о свету у коме јесмо?
Шта то онемогућује да се најважније
тајне космоса никада неће спознати?
Увек смо неизмерно далеко, па и када
нам се чини да смо неизмерно близу.
Претходно сам указао да су те, како их
називате, праве истине о свету у коме

Бог је нестворен, ванвременски и неспознајан.
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јесмо несазнатљиве – трансцендентне,
иако се некима од њих бави и наука (те
орија великог праска). Оне превазилазе
све замисливе досеге људског искуства,
јер потрага за њима се не може заврши
ти у овом Универзуму, него негде изван
њега, али незнано и непојмљиво где.
Једини људски начин суочавања са
сваком таквом несазнатљивом тран
сценденцијом, а тајна о настанку света
то суоч
 авање чини неизбежним, јесте да
се она прихвати као недостижан, али де
лимично препознатљив Апсолут, или
као његово дело. Тиме се ствара клица
гностичке догме или се отвара простор
за Творца и религиозни космогонијски
мит. На пример, хришћански Бог је та
кав апсолут: нестворен је, за створеног
човека несазнатљив је, али му је препо
знатљив, јер су му приписани неки људ
ски атрибути.
Који то закони физике спречавају чо
веково проницање у трансценденцију?
Хоће ли икада бити превазиђени? Нису
препрека закони физике, знани и незнани
закони којима се покорава све постојеће
у Космосу, него трансценденције саме по
себи. Није могућа рационална, речима
исказива, логична експликација тран
сценденције. Зато наук а и не покушава да
се њима бави, већ то чини метафизика.
Наиме, трансценденције су заумне,
значи у бити метафизичке категорије, а
оно што ум не може схватити не може
ни речима описати. Човек се мири с по
стојањем таквих уму недохватних, не
спознајних трансцендентних категори
ја, прибегавајући њиховој митолошкој
експликацији која се исказује једино је
зиком симбола. На пример, проблем с
којим нас суочава неспознајност истине
о настанку Космоса незаобилазно се раз
решава неким космогонијским митом.
Тако је то учињено у Библији, према ко
јој је Свет створен Божјом вољом, али
и у науци, ма колико то изгледало пре
терано, према чијем миту је он створен
експлозијом праатома.
Иначе, физика не може избећи суоча
вање с трансценденцијама, чак и у оно
ме што се сматра научно спознатим.
Поменимо, сингуларна понашања (бес
коначни скок) неких физичких величи
на код фазних прелаза. Међутим, тран
сцендентно у физици израња из њених
једначина, али се никад не обзнањује у
физичким експериментима јер их није
дан реалан експеримент не види.

,

Теорија учи да се космос шири, из
чега проистиче да је сва маса била
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Може ли се назвати празнином не
што што сада јесте празно, а већ следе
ћег тренутка ту налазите произвољно
много честица и античестица? За кла
сичну физику вакуум, а питање се очи
гледно на то односи, био је простор без
тела и без икаквих физичких својстава,
значи физички безначајан јер се физика
одувек бавила нечим, а никада ничим.
Затим је вакуум био испуњен етром,
који је с појавом теор
 ије релативности
избачен из њега и замењен енергијом
(фотонима) и неопсервабилним или
опсервабилним паровима честица–ан
тичестица. Ако се све ово узме у обзир,
лако се долази до одговора на питање.
Наиме, поимање вакуума било је засно
вано на поимању простора као нечега у
чему јесте све, али не мора бити ничега
у неком његовом делу, што значи да је
вакуум, ипак, само простор или део про
стора у коме не постоје супстанцијални
ентитети.
Савремена физика ово не пориче, са
мо што нуди знатно више: постоји про
стор у коме нема супстанцијалних ен
титета, али не постоји празан простор,
јер ако у њему нема супстанције, има
енергије. Значи, појам празног просто
ра у савременој физици не постоји, јер је
простор испуњен енергијом, тако да чи
ни енергијски континуум у коме може,
али не мора бити опсервабилних суп
станцијалних ентитета. Користи се и да
ље појам вакуум
 а, али као дела простора
у коме не постоје или постоје опсерва
билни парови честица–античестица, тј.
супстанција. Ако постоје такви опсер
вабилни парови, вакуум се налази у по
буђеном стању, а ако они не постоје, он
да је то основно стања вакуума. Тиме се
не пориче да у основном стању вакуума
не постоје парови честица-античестица,
него да су оне виртуелне, да толико крат
ко живе, да се не могу опсервирати.
Драган Стојановић

скупљена у врло малом делу просто
ра. Али из тога не следи да је постојао
праатом који је експлодирао, зар не?
Тачно је да то не следи, мада се често
наилази на тврђење да је све зачето екс
плозијом праатома. Али, нека њега (пра
атома) и није било, нека је то био неки
умањени Космос, сабијен у неко произ
вољно мало или произвољно велико ко
смичко прајаје. Поставља се питање где
се то прајаје налазило? У каквом просто
ру и времену је оно настало или је, пак, у
њему вечито постојало?

Да ли се досег нашег искуства, наше
спознаје, може проширити толико да об
ухвати све у овом нашем Космосу, али и
оно што је изван њега постојало и пре ње
говог настанка? Ако се можемо сагласити
да то није могуће, онда се морамо сложи
ти и да је теорија „Великог праска”, у ства
ри, научно закамуфлиран космогонијски
мит, настао, реално узевши, неприхватљи
вом екстраполацијом стечених знања о
ширењу Космоса у несагледиво дубоко је
згро метафизике, у коме је место само за
Творца, ма како га називали.

Поставља се питање где се то прајаје налазило?

Зашто је свако стварање, па и света
из вакуума, неприродно? Којим се то
величанственим делом од несвета тво
ри свет? Ако ћемо говорити о стварању
света, питање се односи на хипотетички
простор који је као целина у основном
вакуум стању. То је простор у коме по
стоји само равномерно расподељена
енергија, не постоји ништа што би је
могло пореметити, па не може бити ни
дешавања, процеса. Стога се не може го
ворити о времену, јер шта би било време
у простору у коме постоји само вечно
хомогено расподељена енергија, јер вре
ме је мера за трајање промена, а не за
непроменљиву вечност.

Физички посматрано, то је свет у ста
њу апсолутног хаоса, јер спонтана те
жња свих физичких система ка хаос у,
као стању са максималном ентропијом,
може се схватити и као тежња за једна
чењем свих физичких карактеристика у
свим деловима система. Уколико нема
разлика, нема ни процеса. То није свет
ништавила, јер постоје фотони од ко
јих могу настати све постојеће честице
и античестице, значи цео свет. Међутим
ништа не настаје, а тек би с настајањем
опсервабилних субатомских честица за
почело стварање света.
У свим религијским и гностичким ко
смогонијским митовима процес наста
јања света започиње вољом Творца који
није део тог света. Једино је савремена
физика свог творца, који се може имено
вати као Случај, сместила у свет и после
његовог настајања. Случај, а непојмљи
во је шта би друго могло бити, покретач
је флуктуација густине енергије у основ
ном стању вакуума, које доводе до ства
рања опсервабилних парова честица–
античестица. Он опстаје и у створеном
свету, створитељ у створеном, у коме и
даље наставља да то исто ради – до про
дуцира флуктуације енергије.
Шта физичари могу да кажу о том
свом Творцу, могу ли да кажу више од
онога што о Богу могу рећи верници?
Реално узевши не, јер оба Творца су из
ван досега искуства својих верника. Бог
је нестворен, ванвременски и неспо
знајан, што значи да је неприродан, ако
под природним подразумевамо садржа
је створеног света. Зар не би требало и
физичари да кажу да је и њихов творац
Случај, онај што је покренуо иницијал
не флуктуације, једнако нестворен, не
спознајан и неприродан? Друго је пита
ње како је могао постати део створеног
света – значи природан, а да и даље
остане неспознајан. Он и даље, незнано
како и зашто, покреће флуктуације, чи
нећи вечитим сваки свет, чије је ства
рање покренуо, јер му не допушта, про
тивно другом закону термодинамике,
да замре, тј. да се у њему зауставе сви
процеси.
Зар физичарима све што је изван
домашаја њихових уређаја – није ван
временско и ванпросторно, данас не
појмљиво? Бојим се да данас више није.
До појаве савремених космолошких
теор
 ија физичари се једноставно нису
бавили оним што је изван досега људ
ског искуства. При томе нису користили
појмове ванвременског, ванпросторног
и непојмљивог, јер су испитивали појаве
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у свету какав јесте према стационар
ном моделу Космоса, а у таквом свету
све је утопљено у просторно-временски
континуум и принципијелно спознај
но доступно. Дуго се веровало да се зна
природа свих објеката којима је Космос
насељен у сваком његовом делу, а то што
је мало њих било познато, није намета
ло принципијелно ограничење да све не
може бити спознато.
А онда је тај стационарни Космос на
једном оживео. Појавиле су се космичке
немани – „црне рупе” које прождиру све
замисливе космичке објекте, па је уста
новљено да се Космос шири, чиме се сам
по себе наметнуо проблем краја и почет
ка тог ширења и, коначно, проблем ње
говог настанка. Испитивање оваквог Ко
смоса који настаје, расте, па се (можда)
смањује, завело је дотле врло обазриве
физичаре да направе својеврстан Illum
tempus, тј. ванвременски сценарио ства
рања света у коме сами јесу и у коме је
све што може бити предмет њихових ис
траживања. Створени су се идентифико
вали са Створитељем, па им је зато све
појмљиво. А што се тиче досега њихових
уређаја, теорије су увек чекале да их екс
перимент потврди, али актуелне космо
лошке теорије више немају времена за
такво чекање.
Да поновим, теорија „Великог праска”
је, у ствари, научно закамуфлиран ко
смогонијски мит.
Хоће ли физика икада допрети до
суштине Бога, ако за творца узима слу
чај? Наук а се бави спознатим истинама,
чија се генеза – преко претпоставке,
хипотезе и теорије – нужно завршава
њиховом експерименталном верифи
кацијом. Како је досег експеримента, а
тиме и спознатих истина, одређен досе
гом људског искуства, то нестворени Бог
и Божја суштина нису и не могу бити
предмет науке, јер су далеко иза граница
досега људског искуства, изван створе
ног Универзума, изван времена и про
стора у којима ми јесмо. Наиме, човек
као створено биће не може спознати не
створену Божју суштину, јер би се тиме
Бог свео на ниво створених бића.
Све што је икада речено о Богу, засно
вано је на тзв. објављеним истинама,
које нам исказују пророци, свеци, де
мијурзи, тј. створена бића којима су, за
разлику од нас обичних, те истине Бож
јом вољом обзнањене. Иначе, тамо где је
творац случај, нема места за Бога. Слу
чај – творац постоји у атеистичком све
ту науке, али не и у Божјом вољом ство
реном свету. •

Уколико нема разлика, нема ни процеса.

,
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Зашто је контекст битан код дужине речи? Неуронаучници из Масачусетског
института за технологију унапређују 75 година стару језичку теорију харвардског
лингвисте Џорџа Кингзлија Зипфа. Шта су установили?
Упитате ли се понекад од чега се са
стоје речи? Шта реч чини речју, како се
твори, какво јој је порекло или зашто
је дугачка или кратка?, питају се науч
ници из Одсеку за когнитивне и неуро
науке Масачусетског института за тех
нологију (МИТ). Стивен Пјантадози,
Хари Тајли и Едвард Гибсон проучавају
речи не би ли разумели како људи раз
мишљају и комуницирају.
Недавно су на пробу ставили добро
етаблирану, 75 година стару језичку те
орију и открили да има простора за по
бољшања. У питању је тзв. Зипфов закон,
емпиријско научно начело које каже је
дужина речи превасходно одређена уче
сталошћу њене употребе.
Џорџ Кингзли Зипф, лингвиста с Уни
везитета Харвард, устврдио је 1935. да
„дужина речи, у целини, тежи да стоји у
обрнутом, мада не обавезно пропорци
оналном, односу с бројем појављивања”.
Другим речима, краће речи се користе
више него дугачке. „Нашироко познато
и очито универзално обележје људског
језика јесте да су фреквентне речи обич
но краће”, саопштавају истраживачи у
своме извештају. Примећују да се краће
речи користе да би комуникација била
ефикаснија него што би то био случај с
честом употребом дужих речи.
Поменути Зипф претпоставио је да је
то услед притиска који намеће комуни
кативни учинак. Примера ради, било би
непрактично замолити некога за вече
ром за чашу воде ако би реч „вода” има
ла 15 гласова (слова).

говарамо. Циљ истраживања био је да се
упореди Зипфова теорија о учесталости
речи с теоријом о предвидљивости речи
Пјантадозија и сарадника – идеја да про
сечна количина информација коју реч
у контексту преноси, њена предвидљи
вост – одређује дужину речи.
Користећи базу података на Интерне
ту, истраживачи су проучавали колико
се често сви могући низови од две, три
или четири комбинације речи јављају
заједно, како би проценили колико је не
ка реч предвидљива кад је написана на
уобичајен начин. Захваљујући овом са
знању, могли су утврдити јесу ли кон
текст и предвидљивост бољи предодре
ђивачи (детерминанте) дужине речи од
учесталости употребе.
На пример, у контексту типа „Вести
у _____” – реч „подне” врло је предви
дљива и стога преноси веома мало ин
формација. „Али у контексту као „Јео
сам ______”, реч која недостаје веома је
непредвидљива, али преноси много ин
формација”, објашњава Пјантадози.
Претпоставка је била да би просечна
информација садржана у низовима од
две, три и четири речи делимично треба

Предвидљивост важнија
У „Стандардном корпусу савременог
америчког енглеског” Универзитета Бра
ун, који се састоји од два милиона ре
чи текста, реч „of” је четврта по учеста
лости употребе. Члан „the” се у писању
користи више него иједна друга реч ен
глеског језика. Наиме, списак од 100 нај
чешће коришћених речи садржи речи
попут „be”, „on”, „have”, „with”, „who” и
„some”, што су све врло кратке речи.
Ипак, когнитивни научници с МИТија представили су суштинско побољ
шање Зипфовог закона. Показали су,
ослањајући се на десет језика, да је пред
видљивост онога што кажемо важнија за
дужину речи него то колико је често из

Бранислав Кнежевић

ло да одреди дужину речи, било у слови
ма или слоговима, будући да би се опти
мални код тако понашао. У претходном
примеру реч „подне” и речи које јој прет
ходе показују тај учинак. „Једини начин
да ови ефекти уђу у лексикон јесте ако су
наши језички системи и механизми је
зичке промене осетљиви на комуника
тивне притиске”, наставља Пјантадози.
Низови речи које људи користе коди
рани су – њихова слова, слогови, гласо
ви и тако даље – за ефикасну комуника
цију и бољи су за предвиђање дужине
речи него сама фреквенција, истиче он.
„То значи да низови речи обезбеђују
ефикасне кодове за значења која прено
се, у односу на статистичке правилности
у језику”, подсећа Пјантадози. „То је на
ша тврдња.”
„Love”, „amour”, „Liebe”, „amor” и „kär
lek” означавају исто у различитим је
зицима, а приближно су исте дужине,

што je, по Зипфу, очекивано уколико су
слично предвидљиве или информатив
не. Али истраживачи с МИТ-ија нагла
шавају да, заправо, речи које претходе
одређеној речи и следе ту реч одређују
колико ће се често та реч користити, а не
њена дужина.

Немачки изузетак
Истина, реч којом означавамо најја
чу врсту наклоности јесте веом
 а крат
ка, али колико је често људи изговарају,
у којим околностима и колико је пред
видљива пренесена информација када
је изговоримо? „I love you” врло се раз
ликује од „I love chicken”. За речи попут
„love” битан je контекст.
Резултати истраживања вредели су за
све проучаване језике (чешки, холанд
ски, енглески, француски, италијан
ски, португалски, румунски, шпански и
шведски), осим једног – немачког. „Из
ненадило ме је да смо пронашли ефекте
у толико много језика”, наглашава Пјан
тадози. „Мислио сам да би разлике у
морфологији или структури речи могле
затомити наше ефекте у многим језици
ма, али изгледа да то није случај.”
Због чега су речи које се најчешће ко
ристе кратке?
Налази истраживања пружају и побољ
шано објашњење зашто су најчешће ко
ришћене речи кратке – зато што теже да
буду предвидљиве, што значи да многе
кратке речи, у просеку, преносе релатив
но мало информација. Од 100 најфре
квентнијих, многе су „функционалне ре
чи” (на пример: „с(а)”, „од”, „преко”), чија
је главна сврха да повезују речи. Саме по
себи, ове речи читатељу или слушатељу
дају веома малу количину података.
Истраживачи су, такође, пронашли да
се кратке речи морају наћи у паровима
с другим познатим речима да би образо
вале контекст и пренеле информацију.
То је због тога што су често речи које се
појављују после добро познатих низова
других речи најпредвидљивије и преносе
најмање информација; на пример, „пу
не руке посла” представља добро познату
секвенцу речи и преноси мало информа
ција. Али речи које имају мало везе с ре
чима које им претходе садрже више ин
формација, на пример, „пуне руке блата”.
Истраживање је открило да људи оп
ште помоћу бар приближно оптималног
кода за значење, закључује Пјантадози.
„Лексикони нису произвољни у смислу
да су потпуно насумични. Напротив, до
бро су структурирани за комуникацију, с
обзиром на обрасце низова речи које љу
ди типично користе.”
Проблем традиционалног метода ис
кључивог посматрања учесталости ре
чи у томе је што обух вата једино бројање
речи у изолацији, не разматрајући ре
довну зависност међу речима.

Стефан Вукашин
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Мојсијева премија

Пиле или јаје – да ли је прастара дилема разрешена?

Проф. др Владимир Глишин
Није ретко да у свакодневном раз
говору поменемо чувену метафору:
шта је старије – пиле или јаје? Још су
се древни филозофи позабавили по
менутом недоумицом која је, исто
времено, изис кивала и одговор на
сложеније питање: како су настали и
живот и васиона?
Славни Аристотел је у четвртом ве
ку старе ере закључио, а боље није ни
умео, да су обоје морали да постоје
једновремено! Размишљао је овако:
ако је постојао први човек, онда је он
морао бити рођен и без оца и без мај
ке. Према томе, није могло најпре на
стати јаје из којег ће се излећи пиле
или најпре пиле које је зачело јаје, јер
се пиле излеже из јајета!
Четири столећа доцније, Плутарх у
својем делу „Моралије” на једном ме
сту каже: „расправа показује да је по
рекло дилеме много старије” и да је то
„врло тежак проблем који истражи
вачима задаје велике муке”. Успут се
позива на свог пријатеља Сулу који је
рекао да и малим оруђем можемо от
кидати делове велике стене.
Што бисмо данас рекли: мали улог,
велики излог!
Јудеох ришћанство подучава да се
стварање птица одиг рало истовре
мено са остатком универзума. Догма
тврди да је Бог створио птице и наре
дио им да се размножавају, не споми
њући јаје!
У Мојсијевој књизи „Постање” се
каже: „И би вече и би јутро, дан че
тврти. Потом рече Бог, нека врве по
води живе душе, и птице нека лете
изнад земље под свод небески... и све

птице крилате по врстама њихови
јем. И виде Бог да је добро; и благо
слови их Бог говорећи рађајте се и
множите се... и птице нека се множе
на земљи.”
Према „Постању”, пиле је претходи
ло јајету.
У хиндуис тичким веровањима пти
це и друга жива бића Бог је створио
посредством суперљуди, како је то
описано у „Пуранама” и „Дармаса
страсу”. Међутим, у ширем смислу де
финиција „јаје”, укључујући непиле
ћа, обухвата и „космичко јаје” из којег
је настала васиона. Дакле, јаје долази
пре свих бића, подразумевајући и пи
ле и пилеће јаје. И то јаје је познато
као Брахманда – „Брахма” је ствара
лац, „анда” је јаје.
По будистичком веровању, постоји
точак времена, отуда у вечности нема
ни првог, ни постања. Све се укруг по
навља!
А шта је наука недавно утврдила?
Пиле је дошло прво, а не јаје! Бри
тански истраживачи кажу да је пиле
морало бити прво створено, јер је на
станак јајета једино могућ захваљују
ћи протеину нађеном у пилећем ова
ријуму. У питању је овокледидин-17
(OC-17), који као катализатор убрза
ва формирање љуске јајета. Поменути
протеин претвара калцијум-карбонат
у калцитне кристале, од којих је љуска
јајета начињена, творећи шест гра
ма љуске свака 24 сата! Дакле, наста
нак јајета је једино могућ захваљујући
протеину који се налази само у овари
јуму пилета!
Јасно је да ће се ово (почетно) ис
траживање проширити на све птице,
а вероватно и гмизавце јер некаква
еволуциона нит, без сумње, мора по
стојати.
Ако се неко од ваших саговорника
успротиви тврдњи да је пиле наста
ло пре јајета и запита како то знате,
реците му да су одговор открили мо
лекуларни биолози. А на додатно пи
тање ко су ти молекуларни биолози,
само узвратите да су то истраживачи
који изучавају молекуларну биоло
гију.
После више од три миленијума, нај
зад је Мојсије извукао премију. Каква
видовитост! •

ПРОКРУСТОВ УМ

ЧЕШЉАЊЕ ЈЕЗИКА

Нешто си ’тела
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МОЖДАНЕ БРАЗДЕ

Орган за мишљење

њен и његов
Тачно је да међу нобеловцима има само пет одсто жена, а 95 посто мушкараца,
али такође је тачно да међу убицама има свега 11 постотака жена и 89 процената
мушкараца. Сви они имају сличне, а не исте, мозгове и зато свет виде на различит начин.
А где свака трећа високообразована да нађе образованог мужа?

Проф. др Момчило Б. Ђорђевић
Средином фебруара 2007. најстари
ји и најутицајнији амерички универзи
тет, знан као Харвард, први пут у својој
историји старој преко 370 година, до
био је председницу. То је била Дру Гил
пин Фауст, професорка историје. Она
је дошла на место дотадашњег председ
ника, професора Лоренса Самерса, ко
ме се на једном предавању омакло да су
жене мање паметне и способне од му
шкараца. У ствари, хтео је рећи да се
жене не могу бавити наук ом 80 сати не
дељно, што се на Харварду сматра ме
ром за постизање успеха у истражива
њу и у учењу студената.
После предавања, не гледајући ко је
све наоколо, цитирао је Гистава ле Бона
(1841–1931), једног од очева социјалне
психологије: „Постоје поједине истакну
те жене које по свему превазилазе про
сечног мушкарца, али оне су тако нео
бично ретке, као што је ретко и рођење
неког гориле с две главе.” Скраћени ци
тат извучен је из 130 година старог Ле
Боновог трактата „О жени као таквој”.
Све то било је подругљиво и далеко од
шале, тако да није никакво чудо што је
шаљивџија био присиљен да поднесе
оставку.
Смена на врху Харварда била је лоша
по углед Лоренса Самерса, али зато до
бра по наук, јер су се намножили пројек
ти којима се желело утврдити у чему се
огледају разлике између мушког и жен
ског мозга.

Али кад год би се тумачили резултати
истраживања, уплитала би се политика,
тј. „политичка коректност”, замагљујући
право стање ствари. Ипак, у животу на
ше врсте, која опстаје размножавајући се
сексуалним путем, све што се догађа на
около и већина социјалних ритуала има
различито значење, зависно од тога да
ли их гледате мушким или женским мо
згом. Дакле, разлике постоје.
Све до појаве другог таласа фемини
зма у раним шездесетим прошлог века,
схватање да мушки мозак функцион
 и
ше мало или много боље од женског, пре
свега захваљујући бољем квалитету, би
ло је уобичајено, али увредљиво за другу
половину становништва, што је и довело
до бунта еманципованих жена. Савре
мени феминизам позива се на анатоме,
неурологе, психологе и здрав разум, ко
ји говоре да су женски и мушки мозак у
мисаоној сфери подједнако ефикасни,

али у емоционалном смислу функцио
нишу другачије, и то не само када су у
питању тривијалне ствари. Жене су ма
ње агресивне и испољавају тенденцију
ка консензусу, мањи су им такмичарски
пориви, моћ их мање обузима, више су

за сарадњу и оријентисане су ка групи и
заједници.
Сама чињеница да се мушкарац рађа с
два различита полна хромозома (X и Y),
а жена с два иста, (X и Х) говори да су у
питању два посебна генетичка пројекта,
из којих проистичу многе специфичне
особине мозга, па и неке болести. За раз
лику од жена чија два витална X хромо
зома могу помоћи један другом за случај
мутације и оштећења генома, мушкарац
нема своју копију X хромозома и зато је
носилац већине генетичких грешака и
неуролошких проблема.

Post mortem
Што се тиче величина мушког и жен
ског органа за мишљење, одавно се зна
да су приближне, као и архитектура и су
штинске активности, изузимајући хор
монске. Ма како гледали, разлике су
упечатљиве само у хипоталамусу, творе
вини на дну мозга која регулише глад,
жеђ и сексуални нагон. Све остало скоро
да је исто.
Али кад почне лабораторијско истра
живање, post mortem или in vivo, види се
да је хипоталамус само један део приче о
мушко-женским разликама
За почетак, женски мозак лакши је 10–
15 одсто од мушког, а и женска глава је
у просеку мања до три посто. Кад се на
прави корекција због мање главе, тежин
ска разлика постаје безначајна. Мождана
кора је наборана (вијуге и жлебови) и из
носи огромних 2.500 квадратних санти
метара (40 са 62,5 сантиметара), упркос
дужини мозга од 16 и ширини од 14 сан
тиметара. Разлика у површини мозга из
носи пет процената у корист мушкараца.
Мушкарци имају 6,5 пута више си
ве масе (чине је неурони), али зато же
не имају 10 пута више беле масе, што
је значајно за брзину трансмисије нер
вних порука. Бела маса, у суштини, са
стоји се из нервних снопова чија су
влакна изолована мијелином, масним
омотачем беле боје.
Проучавајући женске мозгове, Сан
дра Вителсон, професорка психијатрије

Чар давања и узимања

у Хамилтону (Канада), утврдила је да су
неурони у сивој маси мозга жене густо
збијени и да их по јединици сиве масе
има више него код мушкараца, нарочи
то у неким од шест слојева мождане ко
ре, одговорних за пријем и слање неу
ронских сигнала.
Још 2001. године Џил Голдштајн и
његове колеге са Харварда мерили су и
упоређивали 45 можданих регион
 а ко
ји су за живота припадали здравим му
шкарцима и женама. Установили су да
су предњи делови чеоних режњева, у

којима се рађају идеје, решавају диле
ме, доносе одлуке и потом спроводи
њихово извршење, пропорционално ве
ћи код жена него код мушкараца.
Друге студије показале су, пак, да је
и хипокампус (припада емоционал
ном систему) нешто већи у жена. То
је творевина која нам помаже да при
времено (20–30 секунди) запамтимо,
на пример, седмоцифрени телефонски
број како бисмо га записали (радна ме
морија) или да бисмо га вишеструким
понављањем трајно задржали у глави

(дугорочна меморија). Осим тога, хи
покампус омогућује просторну оријен
тацију.

Чезне за кокаином
Креат ивност се везује за релативну
доминацију десне хемисфере, док је ле
ва укључена у развој језика, његову упо
требу, разумевање и логичку анализу.
Уопштено узето, лева хемисфера доми
нантна је у оба пола, јер управљања де
сном руком (90 посто случајева) и са

►
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Зар опет велике богиње?

Проф. др Зоран Радовановић

►

држи центре за говор и разум
 евање
изговореног).
Клиничка искуства стечена праће
њем опоравка особа након можданог
удара показују да се кортикална по
ља за лингвистичку обраду у жена про
стиру преко обе хемисфере, тако да се
оштећене способности схватања јези
ка и његове експресије брже поправља
ју. Због веће „лингвистичке” површине
мозга жене су елоквентније, говоре ло
гичније и талентованије су за односе с
јавношћу. Модерни фолклор тврди да
жене говоре три пута више од мушкара
ца. (Не верујте томе: и мушкарци и же
не често изговоре по 16.000 речи днев
но – у просеку.)
За разлику од жена, код мушкараца
доминира темени део десне хемисфе
ре, која је у животињском свету битна
за просторну оријентацију и за лакше
проналажење хране, док у модерним
заједницама људима олакшава пројек
тантске, конструкторске и градитељ
ске послове. Због боље оријентације му
шкарци су сигурнији возачи од жена,
нарочито при већим брзинама.
Када би се баш све знало о разликама,
онда би биле објашњене и вишевековне
мистерије о разлозима склоности жена
ка одређеним менталним болестима и
растумачило би се због чега неки лекови
имају мање ефекта на женско тело него
на мушко.

Жене су два пута чешће депресивне
од мушкараца, а њихов мозак синтети
зује два пута мање серотонина – неуро
трансмитера, чији недостатак доводи до
депресије. Дечаци су чешће од девојчи
ца болесни од аутизма, Туретовог син
дрома, дислексије, муцања, поремећаја
пажње и ране шизофреније.
Иако и мушки и женски мозак воли
наркотике, разлике међу њима виде се

Неур
 они у сивој маси
мозга жене густо збијени
и да их по јединици сиве
масе има више него
код мушкараца.
у начину коришћења кокаина. Мушкар
ци два пута чешће од жена посежу за ко
каином, али жене постају наркоманке
много брже и теже се лече. Жене, иначе,
тврде да деловање кокаина осећају нај
боље кад им је ниво естрогена висок, а
ниво прогестерона низак. Због тога се
данас спроводи истраживање из кога би
се могло видети да ли зависнице од ко
каина могу бити лечене повећањем кон
центрације прогестерона у крви.
На последњој Конференцији о разли
кама понашања супротних полова (но

вембар 2010), одржаној у Европској ла
бораторији за молекуларну биологију
у Хајделбергу, тандем Џеј Гид и Џудит
Рапопорт, из Америчког института за
ментално здравље у Бетезди, истакао је
да највећи број разлика проистеклих из
полности достиже, процентуално гледа
но, једва половину вредности разлике у
висини међу половима. Склоност играч
кама међу мушком и женском децом
разликује се онолико колико и висина
мушкараца и жена. Поља понашања у
којима су полне разлике близу половине
висинске разлике подразумевају агреси
ју, емпатију, истрајавање на сопственим
убеђењима и способност менталне рота
ције неког објекта.
Изнета запажања аутори су претход
но објавили у часопису Neuron, свеска
67, стр. 728. На конференцији је обело
дањено брдо доказа из којих се види да
мисаоне и лидерске способности немају
полну основу, већ, углавном, зависе од
образовања. Док је 1970. однос студена
та и студенткиња износио 1,6 у корист
првих, данас је 1,2 у корист других, а ме
ђу дипломиранима долазе три студент
киње на две студента.
Где ће она трећа наћи образованог му
жа? Нигде. Бориће се за место дирек
торке. •
(О дискусији у Хајделбергу има ви
ше у The New Scientist-у од 8. марта 2011.
стр 43).

Далеке 1980. свечано је обзнањено да
су искорењене велике богиње (варио
ла), као прва зараза која је престала да
постоји захваљујући добро осмишље
ним и организованим напорима здрав
ствене службе. Више од три деценије
без ове морије, једне од најопаснијих у
историји цивилизације, учиниле су да
она ишчили из колективног сећања, па
је запрепашћење јавности било утоли
ко веће када је недавно, на последњем
састанку Светске здравствене скупшти
не у Женеви, најжучнија расправа во
ђена управо о овој, међу лаицима забо
рављеној болести.
Спор је настао поводом две колекције
вируса вариоле које Американци и Руси
чувају у својим специјализованим лабо
раторијама у Атланти и Новосибирску.
О судбини тих вируса копља се ломе већ
четврт века, а 1999. је решено да се одлу
ка одложи до 2010. године. Сада је група
земаља, на иницијативу Ирана, подсе
тила да је рок давно истекао и захтевала
је испуњење обећања. Њихови аргумен
ти су да, све док постоје, културе виру
са могу да доспеју у погрешне руке. На
говештене су и сумње да, с једне стране,
поседник тог потенцијално моћног би
олошког оружја може једном да га се ла
ти, а да, с друге стране, сталну опасност
представља и ризик од „бежања” виру
са из лабораторије услед непажње (види
оквир).
Сличне страхове имају и присталице
супротног табора, али нагласак стављају
на одсуство гаранција да вирус већ није
у нежељеном поседу – било што неко ни
је поштовао преуз ету обавезу о његовом
уништењу, било што је прошверцован из
једне од две лабораторије, где се легал
но чува, до трговаца биолошким оруж

јем. Сумња пре свега пада на совјетске
научнике који су, у време распада сво
је земље и опште беспарице, начин пре
живљавања могли да видети у продаји
онога чиме располажу – радиоактивним
материјалом за прављење „прљавих”
бомби, подацима о војним базама, пла
новима војних летелица или опасним
микроорганизмима.
Злонамерно расејавање вируса вари
оле обично се, као идеја, везује за теро
ристе из неразвијеног света. Логично
размишљање указује да би њихов потез
имао ефекат бумеранга, јер би се епиде
мијски талас пуном снагом прелио у њи
хове земље, док би намеравани циљеви
били мање погођени због добре развије
ности здравствене службе, брзог препо
знавања болести, благовремене изола
ције оболелих итд.
Ко, међутим, гарантује да ће се теро
ристи понашати разумно?
Неизвесност је учинила да се један
број америчких војника и данас вак
цинише против вариоле, а да Светска
здравствена организација располаже
резервом од 60 милион
 а вакцина, ко
ја у догледно време треба да се повећа
на 200 милиона. Истовремено се интен
зивно изучавају особине и саме болести

ним вирусом крављих богиња штити од
вариоле. Осмогодишњем Џејмсу Фипсу,
кога је Џенер вакцинисао (лат. vacca =
крава), лице никад није постало рохаво,
што је био уобичајени траг прележаних
великих богиња, па је Џенерова метода
постала суверено оружје у борби против
ове болести и 181 годину касније довела
је до њеног искорењивања.
По принципу „на љуту рану љута тра
ва”, спасени су милион
 и живота, али су
хиљаде постајале жртве тешких поствак
циналних реакција. Оне су обично по
гађале одрасле грађане који у раном де
тињству нису примарно вакцинисани, а
такви данас чине огромну већину чове
чанства.
Већ неколико година експериментише
се вакцинама које не садрже вирус кра
вљих богиња и не доводе до промена на
месту уноса вакциналног садржаја. Без
видљивих реакција које би указивале да
је постигнута заштита, тј. да се вакцина
„примила”, вирус великих богиња поста
је неопходан за доказивање учинка. На
равно, заштитни ефекат постиже се са
мо против класичних сојева узрочника
болести, а не и против лабораторијски
створених „наказа” које је, изменом ге
нетске структуре, тзв. рекомбинантном

ПАНДОРИНА КУТИЈА

Више од три деценије без ове заразе, једне од најопаснијих у историји цивилизације,
учиниле су да она ишчили из колективног сећања. Зашто је на последњем састанку Светске
здравствене скупштине у Женеви заборављена болест изазвала најжучнију расправу?

Почетак и крај великих богиња
Први траг о постојању болести

Фараон Рамзес V, 1157. год. п. н. е.

Крај ланца преношења у Србији

1930. годинe

Последња епидемија у Србији

1972. године

Крај ланца преношења у свету

1977. године

Последња болесница у свету

1978. године

Званично проглашено искорењење у свету

1980. године

и њеног узрочника. Многе тајне су већ
разјашњене, па се потреба чувања виру
са, с научне тачке гледишта, може свести
на два правца истраживања: справљање
нових вакцина и откривање ефикасних
лекова. Поред тога, корисно је, али не и
неопх одно, располагати живим вируси
ма ради изуч
 авања њиховог деловања на
здравље и ради генетских истраживања.

Вакцине:
Енглеског лекара Едварда Џенера про
славила је 1796. године провера још ра
није уоченог запажања да зараза безазле

техником, данас могуће лако произве
сти.

Лекови:
У време наше епидемије, 1972. године,
постојао је само један препарат (марбо
ран) који је деловао на вирус вариоле, и
то једино ако се да првих дана након за
ражавања. Доводио је до јаке мучнине и
тамне обојености мокраће, па су многи
грађани по карантинима били на муци
да ли да га узимају.
Тај препарат је напуштен због својих
токсичних својстава, тако да још увек не

►
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Вируси:
Лекаре, посебно инфектологе, искорењи
вање вариоле оставило је без одговора на
неколико, научно гледано, важних пита
ња. Загонетан је механизам настанка те
шког, тзв. хеморагијског облика вариоле.
Да ли је реч о згрушавању крви у крвним
судовима и зашто до тога долази?
Ако се потврди да је резултат иму
не реакције, тзв. цитокинске каскаде,
трагање за ефикасним лечењем било
би олакшано. Необјашњива је и висока
смртност заражених трудница. Ни једна
трећина њих не преживи вариол
 у, а тек
свака пета задржи плод. Добро је позна
то да је отпорност њиховог организма
пролазно смањена (превасходно због
смањења броја белих крвних зрнаца ко
ји припадају двема врстама тзв. Т лозе),
али је неизвесно да ли тај траг треба сле
дити у лечењу.
Нејасан је и настанак слепила које је
у земљама у развоју остајало као после
дица вариоле код, отприлике, сваког 14.
болесника. Да ли је, рецимо, Филип Ви
шњић ослепео зато што је имао почетни
трахом, који је ендемски постојао у Ср
бији годинама након Другог светског ра
та или је као дете био жртва протеинске
неухрањености?
Оба та стања статистички су повезана
са слепилом након вариол
 е, али је за до
казивање узрочности потребно посма
трати нове болеснике. Мада су сва та пи
тања научно врло занимљива, интерес је
човечанства да заув
 ек остану без одгово
ра, тј. да се вариола никада не врати.

Вариолизација
Због неизвесног исхода и просторне и
временске неограничености (сматра се
да је била присутна, бар, осам миленијума
пре него што је на египатским мумијама
оставила несумњив траг), вариола је ути
цала на развој цивилизације више од било
које друге болести. Опустошила је Римско
царство великом епидемијом почетком 2.
века н. е. и допринела његовом паду, а на
кон што су је шпански освајачи донели у
Нови свет, још поразнији ефекат имала је
на културе Инка и Маја.
Само током 18. века, на чијем крају
је Џенер популарисао вакцинацију, ко
штала је живота пет европских владара.
Многе крунисане главе тог доба (аустриј
ска Марија Терезија, руска Катарина Ве
лика, пруски Фридрих Други, француски
Луј Шеснаести) у очају су прибегле тзв.
вариолизацији. Реч је утрљавању у ко
жу сасушених краста болесника с лаком

***
Вратимо се недавној полемици у Же
неви. Насупрот групи земаља предвође
них Ираном, која се залагала за свет без
вируса великих богиња, Американци и
Руси, у не тако честој прилици да има
ју подударан интерес, инсистирали су на

клиничком сликом у нади да ће и прима
лац проћи с благим обликом инфекције.
Тај рискантан поступак завршавао се
фатално за, отприлике, сваког педесетог
„пацијента”, али је представљао спасо
носно решење у поређењу са 10-20 пута
вишом смртношћу након спонтаног зара
жавања.

Случај госпође
Џенет Паркер

ПРЕГЛЕД БАКТЕРИЈСКИХ ЗАРАЗА
Очне заразе

Бактеријски менингитис

Синузитис
Упала средњег уха

Горњи дисајни
путеви

Запалење плућа
Гастритис

Генетика:
Са својих 250 микрона, узрочник варио
ле спада међу највеће вирусе и манипу
лисање његовом наследном структуром
није више изазов за искусне истражи
ваче. Редослед структурних елемената,
аминокиселина, у геному овог вируса
добро је познат, па је могуће „склопити
га из делова”, тј. подражавати Створи
теља.
Жив вирус би био потребан само за
тзв. функционална експериментисања у
његовом геному, али нема аргумента да
би то био довољан разлог за његово чу
вање.

Тровање храном

Кожне заразе

Тајни снови Лазе Костића
Велики значај који је славни поета придавао сновима проистиче, између осталог,
из његовог става да онај ко не сања или, тачније, ко не памти своје снове, никада не може
бити песник, нити уметник, пошто су за њега стварање и снови представљали недељиву
целину. Зашто је утекао од Ленке Дунђерски, своје највеће љубави?

После оболевања 26-годишњег сомал
ског кувара, 26. октобра 1977. године, за
вршен је миленијумски циклус преношења
вируса вариоле с човека на човека. Награ
да Светске здравствене организације од
10.000 долара, расписана за грађанина
који пријави нов случај заражавања, оста
ла је неисплаћена.
Међутим, годину дана касније типичну
клиничку слику вариоле.

одлагању расправе за пет година. У ка
сно вече последњег дана заседања, када
су учесници већ били суочени са откази
вањем својих авионских летова, компро
мис је нађен у договору да се на доноше
ње одлуке чека још „само” три године.
Треба се надати да нико неће зажали
ти због тог одлагања. •

Преношење полних
болести

Заразе мокраћних путева
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Др Иван Настовић

није ни хтео, ни смео, ни могао рећи.
Уосталом, то нико не би ни разум
 ео, а да
му при томе не прилепи етикету душевно
болесне особе, као што су то чинили неки
наши психијатри, који не разумеју снове
и не знају да их тумаче, а бавили су се ви
ше психијатријском анализом Лазе Ко
стића него стварном психолошком ана
лизом његовог дела и његове личности.
Тако у једном свом раду Владета Јеро
тић тврди да је Лаза Костић „повремено,
ретко и свакако краткотрајно западао у
психотична стања”, мада за ову произвољ
ну тврдњу нема покрића ни у структури

стића осванула је расправа која је ја
сно показала и доказала да је његов
страх био неоправдан и неоснован, бу
дући да је она Лазу Костића учинила
још светлијим, дубљим и већим, али и
много схватљивијим и прихватљиви
јим него раније.
Зато ћу у најкраћим цртама изложити
резултате до којих сам дошао анализи
рајући 32 сна Лазе Костића, из његовог
Дневника снова. Ови снови нам говоре:

1.

Већина људи живи у заблуди да су
снови нешто неважно и споредно у жи
воту, мада сваки човек сања од рођења
до смрти, добијајући често од снова ва
жне поруке и поуке. Снови немају само
функцију лечења, већ нас и подучава
ју, употпуњују, инспиришу, указују нам
где грешимо и где смо неприлагођени и,
коначно, дају нам одговоре на питања и
решење за проблеме са којима свестан
део личности не може да изађе на крај,
пошто свест никада не види целину.
Истраживањем психологије снова,
према речима Карла Густава Јунга, не
сударамо се само с најудаљенијим и нај
дубљим психолошким, већ и филозоф
ским, па и религијским проблемима, чи
јем је разумевању управо феномен сна
пружио одлучујући допринос, будући да
нам снови омогућавају да откријемо тај
не које се налазе с оне стране свести, од
носно у несвесном делу наше личности.
Велики значај који је Лаза Костић
придавао сновима проистиче, изме
ђу осталог, из његовог става да онај ко
не сања или, тачније, ко не памти своје
снове, никада не може бити песник, ни
ти уметник, пошто су за њега стварање
и снови представљали недељиву цели
ну. Креативан процес при настанку књи
жевног дела сличан је креативном про
цесу при настанку снова.

Прижељкивао смрт
Дневник снова Лазе Костића садржи 32
сна, који су за њега били од непроцењи
вог психолошког, чак животног значаја,
будући да је у тим сновима успео да иска
же све оно што никоме, осим себи самом,

ЈУНГОВСКИ ПРЕПЛЕТИ

постоји ниједан званично регистровани
лек за вариол
 у. Неколико њих се сматра
обећавајућим кандидатима, па се дају и
у случају компликација након вакцина
ције, када се вирус крављих богиња ра
сеје по организму примаоца. Међутим,
за званично одобравање њихове приме
не у пракси неопходно је присуство ви
руса вариоле. Потребно их је провери
ти, и то на различитим сојевима вируса,
а пожељно је располагати и алтернатив
ним препаратима за случај да вируси на
постојеће развију отпорност.

НАУКА/ИНФОРМАТИКА/ТЕХНОЛОГИЈА

Да Дневник снова и песма Santa
Maria della Salute граде једну ду

Песма Santa
Maria della Salute
представља
мајсторско дело
не само са
уметничког, већ
и са психолошког
становишта.

и динамици личности Лазе Костића, ни у
његовом функционисању, ни у делу.
У својим Успоменама Радивоје Симо
новић, пријатељ и лични лекар Лазе
Костића, који је и спалио највећи део
његовог Дневника снова, каже: „Пошто
ситнице тих привиђења (односно сно
ва) не спадају у књижевност, ја сам све
те снохватице уништио, да не би когод о
томе још расправу писао”, а која би Лазу
Костића могла оцрнити.
После готово једног столећа, у окви
ру моје монографије Анима Лазе Ко

бинскопсихолошку целину, јер су снови
сачувани у Дневнику заправо енергетско
и креативно језгро ове песме, а посебно
17. сан који представља крунски сан целе
серије и има средишњи значај за разуме
вање песме Santa Maria della Salute.

2.

Да није само Лаза Костић био за
љубљен у Ленку Дунђерски, већ и
да је она била заљубљена у њега.

3.

Да није сасвим искључена могућ
ност да је Ленка Дунђерски извр

►
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4.

Да је Лаза Костић не само пошто
вао, већ и волео своју супругу Јули
јану Паланачки, ту, како сам каже „најбо
љу жену на свету”, чијим одласком више
није имао разлога даље да живи. Отуда је
неприхватљиво једнострано и искључиво
мишљење Милана Кашанина који је не
праведно, с ниподаштавањем, гледао на
Јулијану Паланачки, па каже да је Лаза
Костић „начинио несрећан корак” када
се оженио њоме, која „на очуваним фото
графијама не изгледа ни нарочито инте
лигентна ни привлачна. У њеном лику и
држању има нечег трагикомичног”.
У оваквим једностраним и субјектив
ним квалификацијама заборавља се на
чињеницу на коју нас упозорава Иво
Андрић да „има жена које су неугледне
и опоре на очи, као сеос ки хлебац, али
крију у себи велику и здраву сласт за
онога ко се не да збунити спољашношћу,
него гледа и осећа дубље и стварније”.
И управо тим и таквим очима гледао
је Лаза Костић Јулијану Паланачки, и та
ква је она била, која му је својом непа
твореном материнском добротом и пле
менитошћу омогућила да поред ње и са
њом проведе четрнаест година мирног и
лагодног живота.

5.

Да у сновима Лазе Костића нема
елемената који би указивали на
присуство хомосексуално оријентисаног
либида, ни инцестуозне наклоности пре
ма Ленки Дунђерски, како је то у једном
свом раду тврдио Војин Матић.

6.

Да је Ленкина мајка, за разлику од
свог супруга, имала разум
 евање за
однос Лазе Костића и своје ћерке, а да
је отац био тај који је „стављао препреке
њеној вољи”. Зато није искључено да се,
управо, отац противио Ленкиној жељи
да се уда за Лазу Костића, иако је према
њему гајио симпатије и на неки начин
му био мецена.

7.

Да је код Лазе Костића био веома
изражен комплекс година који је он,
на нивоу свести, користио као оправда
ње да „утекне мудро” од Ленке, мада њој,
као што је познато, није сметала вели
ка разлика у годинама, што је вероват
но било условљено и њеном јасно изра
женом везаношћу за оца који се, такође,
звао Лаза и чија је она била љубимица и
мезимица.

Тесла (ни)је

8.

Да се Лаза Костић није плашио
смрти, већ ју је, напротив, при
жељкивао. За њега смрт није значила
крај, већ један нови почетак, поновно ра
ђање у смислу спајања са својом мртвом
Анимом, Ленком Дунђерски, што ћу
ускоро и показати на примеру једног ње
говог сна.

одбио Нобела

9.

Да целу серију снова Лазе Костића
треба схватити као једну смисле
ну динамичку целину, јер је његова оп
седнутост Ленком била толико снажна
да су чак и снови који су говорили о дру
гим личностима, као на пример: Јулија
ни Паланачки, његовом ујаку, Ленкином
оцу и мајци, Сими Матавуљу и Радиво
ју Симоновићу, директно или индирект
но били везани за Ленку и за његов стра
ствен однос према њој.

Најсилнија песма
Ово исто важи и за песму Santa Ma
ria della Salute у којој је свих четрнаест
строфа директно или индиректно везано
за Ленку Дунђерски, што је психолошки
схватљиво када знамо да је та песма, као
што је већ речено, проистекла из њего
вог Дневника снова, а што важи чак и за
прве четири строфе које привидно не
мају везе са Ленком, а чија нам дубља
анализа открива да је у њима израже
на његово осећање кривице и за грехове
према Ленки Дунђерски.
Све ово указује на непроцењиви зна
чај Дневника снова Лазе Костића, јер нам
његови снови омогућују не само да бо
ље разумемо личност, већ и дело Лазе
Костића, а посебно његову песму San
ta Maria della Salute, и да боље разумемо
његов однос према Ленки Дунђерски и
Јулијани Паланачки, тим двема најзна
чајнијим женама у његовом животу.
Отуда је несхватљиво и дубинско-пси
холошки неприхватљиво мишљење Вла
дете Јеротића који тврди „да су ти снови
штитили Лазу од психозе”(!?), схизо
френије, као и његова песма Santa Maria
della Salute, при чему потпуно занема
рује чињеницу да су управо снови били
креативно и енергетско језгро његовог
стваралаштва, а посебно његове антоло
гијске „песме над песмама”, за коју Иси
дора Секулић каже да је „најсилнија пе
сма српске књижевности”, а Станислав
Винавер је сматра за „једну од најлеп
ших у светској књижевности”.
Потврду за ово смо добили и анали
зом те песме у светлу Јунгове аналитич
ке психологије, која је показала и до
казала, као што се може видети из моје
монографије, да се ради о архетипској
песми par excellenc, чије се извориште
налази дубоко скривено у Дневнику сно
ва Лазе Костића. Та песма представља
мајсторско дело не само са уметничког,
већ и са психолошког, тачније дубин
скопсихолошког становишта. •
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Александар Милинковић

У прошлом броју НИТ-a побројана су
дела за које су други добили Нобелову
награду, иако их је Никола Тесла рани
је замислио и описао. Награђен је, чак,
Гуљермо Маркони за дело које је ка
сније, судским путем, приписано „лич
ком генију”.
Мало је, међутим, познато да је аген
ција Ројтерс објавила одлуку Нобело
вог комитета да се великан српског ро
да 1915, ипак, нађе међу добитницима.
Шта се потом догодило?
Шестог новембра „Њујорк тајмс” је,
на основу извештаја агенције Ројтерс из
Лондона, објавио да ће Нобелову награ
ду за физику те године поделити Никола
Тесла и Томас Едисон. Следећег дана се
појавио разговор с нашим научником,
у коме он наводи да још није званично
обавештен. Исту вест су пренели и „Ли
черари дајџест” и „Илектрикал ворлд”.
Међутим, 14. новембра Ројтерс је, без
икаквог објашњења, обелоданио обаве
штење Нобеловог комитета по коме се
Нобелова награда додељује оцу и сину,
Вилијаму Хенрију Брагу и Лоренсу Бра
гу. Нобелова фондација је одбила да пру
жи разлоге за промену одлуке, али тако
ђе није одбацила гласине да је Никола
Тесла одбио да подели награду са Тома
сом Едисоном.
Много година касније, пријатељ и би
ограф Кенет Свизи, потврдио је да се
баш тако догодило када је Никола Те
сла сазнао да одличје треба да подели
са Томасом Едисоном. Међусобна нетр
пељивост била је свима позната, а кул
минирала је у такозваном рату струја,
што подупире тврдњу Кенета Свизија.
Занимљиво је да је Гуљермо Маркони
награђен 1909. године – за проналазак
радија! Упркос чињеници да је надлежан
амерички суд 1943. патентна права до
делио нашем славном великану, Нобело
ва фондација никада није преиспитала
своју првобитну одлуку.
Необично је да је Томас Едисон, неко
лико година после „рата струја”, патен
тирао „електричну столицу”, засновану
на патенту Николе Тесле за наизменич
ну струју и изум продао тада чувеном за
твору „Синг синг”!

Шестог новембра „Њујорк тајмс” је, на основу извештаја агенције Ројтерс
из Лондона, објавио да ће награду за физику те године поделити Никола Тесла
и Томас Едисон. Следећег дана се појавио разговор с нашим научником

Новак Ђоковић:
Ко га је убио?
Новак Ђоковић, први рекет света, уме да
се радује када добија мечеве и да тугује ка
да их губи, али по свему другом није типичан
тенисер – чита књиге, воли оперу и на свом
блогу се забавља шалама на свој и туђ рачун.
Када пође на нови турнир, међу рекети
ма су увек и два-три књижевна дела која ће
читати у паузама између мечева. Нису то
кримићи и љубићи за пуко опуштање, већ
штиво које ће му помоћу да притегне неке

Нобелов комитет није и једина инсти
туција у свету која смишљено занема
рује допринос Николе Тесле науци. По
стоје мишљења да је Смитсонијен
институт за науку једна од
таквих организација.
По неким америч
ким ауторима, ку
стоси музеја, у су
штини, све заслуге
за настанак свет
ског електросисте
ма приписују Тома
су Едисону, као што
Марконију припису
ју проналазак радија.
У питању је очи
гледно извртање исто
ријских чињеница.
Многи посетиоц
 и су про
тестовали против оваквог
скрнављења истине. У ин
тервјуу датом америчком
недељнику, један од дирек
тора, Бернард Фин, мо
рао је и сам да одго
вори на такве
оптужбе:

друге жице, каквих нема на свом рекету.
Тако је рано открио Николу Теслу и на сво
јеврстан начин га претворио у свог сталног
пријатеља и сабеседника.
Да ли се и ових дана друже? У недавном
интервјуу „Санди тајмсу” наш тенисер је то
поменуо:
„Тренутно читам једну велику књигу о
Николи Тесли – човеку који је пре сто го
дина пронашао све што је важно у области
електрицитета. Отрован је”, каже Ноле, „у
Америци, у Чикагу, у хотелској соби. Био
је близу да доврши пројекат, једног од нај
моћнијих оружја у историји цивилизације, а

„Познајем једног од њих, Џона Вагне
ра, учитеља из Мичигена који је пости
гао изванредан успех у популаризацији
Теслиног дела код својих сту
дената. Пре неколико годи
на, отац једног од студе
ната је извајао Теслину
бисту коју је школа по
нудила Смитсонијену
као стални експонат.
На несрећу, део наше
политике је да се из
лажу само бисте са
чињене за живота
научника.”
У међувремену су
копије бисте које је
урадио Вагнер поста
вљене у његовој школи
и на неколико других
места у Америци.
Вагнер има свој
веб-сајт на коме
наставља да про
мовише иде
ју о бисти.
Он ин

Новица Коцић

они су га предухитрили, отровали и однели
сва документа. И дан-данас се овај догађај
скрива, као ствар од посебног интереса за
безбедност земље.”
„Тесла?”
„Да, Н-и-к-о-л-а Т-е-с-л-а. Наш национални
аеродром у Београду добио је име по њему;
он је наш најпоштованији човек у историји,
али је живео и радио у Америци. Тих дана
је такође био близу проналаска бежичног
преноса енергије, ипак, мало људи зна ко је
био Тесла. Управо сам почео да читам књи
гу и тек улазим у читаву причу. Заиста ме
интересује ко га је убио и зашто.”

систира да изложимо више материјала о
Тесли и оптужује нас да Теслу занемару
јемо (обично у корист Едисона) у нашој
садашњој поставци.
Истина је да ми већ више година пла
нирамо једну нову поставку о Тесли.
Будући да нам за то недостају одгова
рајући објекти, тражили смо помоћ Те
слиног музеја у Беог раду и започели
разговоре о једном заједничком поду
хвату да би Тесла био достојно пред
стављен у Смитсонијену. Неко време,
због ситуац
 ије у тадашњој Југослави
ји, сарадња је била прекинута, али са
да поново радимо на томе и већ смо у
поодмаклим договорима са садашњим
директором музеја, господином Влади
миром Јеленковићем.
Вагнер погрешно тумачи и једну нашу
изложбу посвећену Едисону. Он, наи
ме, пропушта да наведе да смо тада јасно
приказали да је проучавање муња има
ло пресудан утицај на настанак великих
електрана, као што је она на Нијагари.
На изложби се налазила и једна плочи
ца са генератора на којој се наводи (као
и на свим другим генераторима на Нија
гари) име проналазача, Николе Тесле, и
почетак рада електране. Овај приказ, са
описом Теслиног доприноса, може се ви
дети на нашем сајту: http://americanhis
tory.si.edu/lighting.
У посебној поставци, под називом
„Доба информација”, Тесла се налази за
једно са Марконијем, Де Форестом и
другима. •

СЕНКЕ СЕЋАЊА

шила самоубиство, што проистиче из
неколико назнака у сновима 12 и 25,
укључујући и два стиха из песме Santa
Maria della Salute, у којима песник екс
плицитно каже: „Утекох мудро од среће
луд/ утекох од ње – а она свисну”. Томе
у прилог иде и податак да не само што
није остала никаква медицинска доку
ментација из које би се могло сазнати од
чега је Ленка умрла, већ није сачувано
ниједно њено писмо или разгледница.
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СКЛАПАЊЕ ПАМЋЕЊА

Квантни путокази

Руђера Бошковића
Као феникс из пепела, васкрснула је теорија коју су многи горостаси
савремене науке запазили на буњишту историје. Имала је велики утицај
на следеће генерације физичара и поплочала пут даљем развоју.
Какав је то „Скадар на Бојани” он зидао?
научне и образовне установе, па и један
кратер на Месецу носи његово име?
А списак достигнућа и доприноса – у
филозофији, астрономији, математици,
физици, грађевинском и хидроинже
њерству, па и у песништву – прилично је
дугачак. За сада ћемо се ограничити са
мо на путоказе ка савременом схватању
структуре материје.

Проф.дрДрагославСтоиљковић
Руђер Бошковић (1711–1787) 1758.
године је објавио своје животно дело
„Теорија природне филозофије сведена
на један једини закон сила које постоје
у природи”. Изуч
 авала се у образовним
установама широм света у 18, 19. и на
почетку 20. века. Имала је много при
сталица и следбеника.
А онда је све утихнуло. Мук. Нико ни
да је помене.
Наука је крупним корацима напредо
вала. У 20. столећу се човек се винуо у
свемир, слетео је на Месец. Завирио је у
лавиринте атома и ћелијског простран
ства. Уочио је и спознао важност ДНК.
А онда је, као феникс из пепела, васкр
снула Бошковићева теор
 ија. Многи го
ростаси савремене науке су на буњишту
историје науке запазили тај драгуљ. Те
орија је имала велики утицај на следеће
генерације физичара и поплочала пут
даљем развоју (Бор, 1958). Појам поља
силе који је он описао одиграо је одлу
чујућу улогу у развитку физике, а сама
теорија постала је кључ за разумевање
структуре материје (Хајзенберг, 1958).
То је кључ за целокупну савремену фи
зику (Ледермeн, 1993). Бошковићева
филозофија постаће филозофија 21. века
(Херисман).
Упркос томе, она се данас не изуч
 ава
у школама и на факултетима. Сем рет
ких појединаца, чак и високообразовани
људи ништа не знају о Руђеру Бошкови
ћу: ко је био, када је живео, чиме се ба
вио, по чему је заслужан да многе улице,

И Лајбниц и Њутн: Руђер Бошковић
прихвата претпоставку Готфрида Вил
хелма Лајбница да су основни елемен
ти материје сићушни као тачке, које су
недељиве и немају величину. Од Исака
Њутна преузима да између ових тачака
постоје силе. Из тога је проистекао за
кључак: силе могу бити привлачне или
одбојне, а смењују се зависно од растоја
ња између тачака.
Спајањем тачака постају сложеније че
стице првог реда, спајањем ових наста
ју честице другог, па затим трећег реда...
Затим настају атоми, молекули, низови
атома и виши нивои у структури мате
рије. Сматра да за међудејство сваког па
ра честица, на било ком нивоу, важи за
кон приказан на цртежу.
При неким растојањима су одбојна и
привлачна сила изједначене, а две че
стице су у равнотежи. Ту разликује две
врсте случајева. У случајевима E, I, N и
R су честице у постојаној равнотежи,
јер ако се повећа (или смањи) растоја
ње, појављује се привлачна (или одбој
на) сила, која их враћа на претходни по
ложај. Та растојања је назвао границама
кохезије. У положајима G, L и P су че
стице у непостојаној равнотежи, јер при
најмањој промени растојања настаје од
бојна или привлачна сила, која их још
више раставља или приближава. То су
границе некохезије.
Ка квантној теорији: Ако се нека ма
сивна честица налази у центру, друга се
може кретати по сфери (орбитали) чији
је полупречник једнак некој граници ко
хезије. При том постоји онолико орби
тала колико има тих граница. Руђер Бо
шковић указује да ова честица може да
прелази с једне на другу орбиталу и при

том мења брзину, а промена квадрата бр
зине је одређена вредност, сразмерна ра
злици површина испод одбојног и изнад
привлачног лука између те две границе
кохезије. Кад се то помножи с масом че
стице, и подели са два, добија се одређе
на промена енергије – „квант енергије”
како се данас назива.
Теорија Руђера Бошковића је, заправо,
прва квантна теорија, изречена век и по
пре Макса Планка и Нилса Бора, којима
се обично приписује заслуга за откриће.
Ка структури атома: Раније се у ли
тератури редовно наводио значај Руђера
Бошковића за откриће структуре атома,
али се од 1920. то углавном изоставља.
Најчешће се наводе Џон Далтон, Џозеф
Џон Томсон, Ернест Радерфорд и Нилс
Бор. А како је заиста било?
Леукип и Демокрит су у 5. веку пре
нове ере дошли на помисао да је све на
прављено од атома, сићушних недељи
вих честица. Џон Далтон је на почетку
19. столећа закључио да сваки хемијски
елемент има своје најситније делиће и
назвао их атомима, верујући да су неде
љиви. Утврђено је да, ипак, имају делове
– негативно наелектрисане електроне и
позитиван остатак атома. Поставило се
питање како су размештени ови делови.
Вилијам Томсон (лорд Келвин) од
1902. до 1907. истицао је да се то питање
може решити помоћу теорије Руђера Бо
шковића и предложио „планетарни мо
дел атома”: позитивно наелектрисање је
смештено у језгру атома, а електрони кру
же око њега. Као теоријску подлогу да се
електрони крећу само по неким стазама
око језгра, Џозеф Томсон је од 1903. до
1907. наводио „Бошковићев атом који де
лује на једну честицу средишњом силом,
која се мења од одбојне до привлачне и од
привлачне до одбојне неколико пута”.
Ернест Радерфорд је бивши студент и
асистент Џозефа Томсона у Кембриџу.
Потом је постао професор у Манчестеру.
Опитима је 1911. потврдио планетарни
модел, који је назван „Радерфордов мо
дел”. Нилс Бор је 1912. боравио седам ме
сеци код Томсона и четири месеца код
Радерфорда, упознао се са овим резулта

Руђер Бошковић

Филозофија
21. столећа
Открићем кваркова и све сложенијих
честица (протона, неутрона, атома, моле
кула, макромолекула...) савремена наука
је потврдила схватање Руђера Бошкови
ћа да постоји хијерархија материје и да се
међудејство тих честица описује његовом
теоријом. Његов закон сила је био пола
зна претпоставка (хипотеза) за тумачење
структуре и међудејства честица материје.
Када је структура материје спозната и
теор
 ијски и опитима се испитало међудеј
ство честица, сасвим је разумљиво да се
потврдила полазна претпоставка, тј. Бо
шковићев закон сила. То је уобичајени пут
(хипотеза – логичне последице – опити и
потврда – доказана теор
 ија) који савреме
на наука превали за неколико година.

тима, па је 1913. израчунао могуће стазе
електрона, узимајући у обзир да електро
ни могу прећи са једне на другу орбита
лу само ако приме или предају одређену
количину (квант) енергије – што је Руђер
Бошковић указао век и по раније. Данас
се овај модел атома назива „Боров модел”.
Међутим, такви називи модела нису
оправдани, сматра Хенри Винсент Џил
и указује да је Бошковић дао „суштин

Међутим, изградња пута од Бошковиће
вог закона сила до његове потврде била
је попут „зидања Скадра на Бојани”. Уте
мељен је Бошковићем у 18. веку, грађен
је и рушен, настављен у следећем и, у нај
већој мери, довршен у 20. столећу У том
зидању су учествовала многа поколења
научника, па се једноставно заборавило
шта су били почетни темељи и ко их је по
ставио. Ипак, посредством многих науч
ника, његова схватања допиру до нас као
ехо минулих времена, често нас наводећи
да промишљамо као Бошковић, а да тога
нисмо свесни.
То су схватили горостаси савремене на
уке, када су хвалили да је његова теори
ја „поплочала пут даљем развоју”, имала
„велики утицај” и „одлучујућу улогу” у раз
витку физике, и да је то „кључ за целокуп
ну савремену физику” и „филозофија 21.
столећа”.

ски елемент модерном схватању атома”,
а „други су пожњели оно што је он посе
јао две стотине година раније“. По Џилу,
то је „Бошковић–Томсонов” модел и ни
је исправно да се занемари допринос Ру
ђера Бошковића.
Ка сложенијим честицама: Руђер
Бошковић своје елементарне тачке ни
када није називао атомима. Међутим,
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многи тумачи његове теорије те тачке
погрешно називају „Бошковићевим ато
мима”. Зато и не разматрају честице ко
је он, заиста, зове атомима, а под тим
појмом подразумева честицу која има
делове. Атоми се спајају „тако да један
увлачи своју квачицу у рупицу друге”.
Да је „квачицу” једног атома означио
као електрон, а „рупицу” другог као не
попуњену орбиталу, то би одговарало
савременом тумачењу спајања атома у
молекуле.
За још крупнију честицу користи по
јам „молекул”, и то пола века пре Амедеа
Авогадра и један век пре Станислаоа Ка
низара, којима се обично приписује от
криће молекула!
Данас се сматра да је Херман Штау
дингер 1920. први изнео хипотезу о по
стојању низова атома, тј. макромолеку
ла (тзв. полимера). То није истина, јер је
Бошковић још 1758. најавио да би се мо
гле обликовати „спирале атома” и „голе
ми низови тачака” који би имали голему
„еластичну силу”. Потврђено је да посто
је неки природни (беланчевине, целуло
за, ДНК и РНК) и синтетски полимери и
да имају све ове одлике.
Руђер Бошковић указује да би мо
гао постојати низ малих коцки од атома
смештеним у њиховим рогљевима. Рече
но савременим језиком, то би била нано
цевчица квадратног пресека. Затим до
даје да, ако би честице биле у рогљевима
тетраед
 ра, тело би имало бесконачну
чврстоћу и несавитљивост. Ако би биле
у једној равни, тело би се могло смотати
„попут старих свитака”.
Када је почетком 19. века установљено
да се тврди дијамант и меки графит са
стоје од истих атома, тј. угљеника, Хем
фри Дејви је предложио Бошковићево
тумачење њихове структуре, што је ка
сније и потврђено. Зато Пирс Вилијамс
сматра да је „Бошковић кумовао настан
ку структурне хемије” (1961).
Ка микросвету: „Било би могуће
претпоставити да неке врсте (честица)
немају никакве силе.” У том би случају
честица те врсте ’посве слободно прошла
кроз супстанцију друге врсте без икакве
колизије’. Још само да је те честице на
звао ’неут рино’, онда би ово Бошковиће
во схватање било као савремено.
Описан је и значај Бошковићеве тео
рије за савремену теорију елементарних
честица и глуона. Филип Ринард указује
да се она може повезати са савременом
теор
 ијом кваркова. Штавише, нобело
вац Лион Ледермен је 1993. написао да
је Руђер Бошковић имао „једну замисао,
потпуно лудачку за 18. век (а можда и за
било који други)... Бошковић тврди, ни
мање ни више, да је материја саздана од
честица које немају никакве димензије!
Ми нађосмо, ево пре двадесетак година,
једну честицу која одговара том опису.
Назвасмо је кварк.” •

САВРЕМЕНИ ИСТОЧНИЦИ
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Институт за физику у Београду ове године
слави златни јубилеј – пет деценија рада.
Рођен је 1961, исте године када је Јуриј Гагарин
обавио први лет у свемиру, а Иво Андрић добио
Нобелову награду за књижевност. Од скромних
почетака ова кућа науке је израсла у водећу
научно-истраживачку институцију

Ако сте најбољи, зашто
вила и, што су ређи, то су за шире дру
штво важнији.

Др Александар Белић
„Неком је судбина да буде чекић, а неком
наковањ
Ретки бирају трећи пут: да буду мач који се
између њих искива.
Гордон Диксон

Кинеска клетва „Дабогда живео у уз
будљивим временима” као да је трај
на одредница народа који живе на
овом подручју. Ако смо прави оптими
сти, повероваћемо да нас та повећана
Дарвинова селекција чини јачим. Но,
оваква ситуација сасвим сигурно не
погодује изградњи стабилних, јаких ин
ституција. Постоје изуз еци од овог пра

Прича о Институту за физику у Бео
граду је, управо, један од тих изуз етака.
То је прича о институцији која је успела
да настане, опстане и постане јача, усред
хаоса, градећи кроз деценије јасно пре
познатљив идентитет амбициоз не ин
ституције, која предано ради на томе да
постане врхунска. Та прича је уједно и
тестамент о раду и значајним успесима
више стотина врсних истраживача и ја
ких индивидуа у периоду од пола века.
А у тој полифонији индивидуалних и ко
лективних визија и стремљења (понекад
и сукоба) лако се уочава и заједнички
дух који све то повезује.
Изградња квалитетне институције је
дуготрајан и напоран процес. То је ко
лективни феномен који је посебно ин
тересантан када се дешава кроз сучеља
вање мишљења јаких индивидуа. Тако
је настао Институт за физику и „дух по
себности” који се и данас овде осећа јед
нако јасно као и мирис Дунава који га је
обгрлио. И било да кроз прозор посма
трате реку како протиче, или се мермер
ним степеницама пењете поред сунцем
обасјаног витража, или заваљени у фоте
љи читаонице с колегама расправљате о

новом научном раду, непогрешиво осе
ћате да сте на једном посебном месту на
коме се сусрећу и преплићу светлост и
знање, младост и искуство.
Првих 50 година Института за физи
ку је историја изградње научне установе
у тешким и непредвидљивим условима.
Историја нам даје репер од чега полази
мо, и учи нас да је неопходно имати ам
бициозну и разрађену визију јер су тре
нуци када се може направити кључни
искорак ретки и трају кратко. У оваквим
условима опстају само они који сваки но
ви кључни тренутак дочекују спремни;
они који су свесни своје друштвене улоге
и спремни да комуницирају у свим реле
вантним сегментима друштва. Институт
за физику снагу и мотивацију за рад цр
пи из уверења да ширење знања у физич
ким наукама представља једну од најмоћ
нијих трансформишућих сила у друштву.
Тај спознајни процес утиче на све нас:
кроз снагу новогенерисаних идеја; кроз
откривену лепоту и разноликост универ
зума који нас окружује; кроз њен капа
цитет да нас инспирише и мотивише да
даље испитујемо границе људске креа
тивности; кроз новонастале технологије
које стварају оруђа којима мењамо свет.
Институт је на своју прошлост са пра
вом поносан, а та прошлост је сери

нисте с нама
ја тешко извојеваних, али заслужених
успеха. Резултат овога је да Институт за
физику данас предводи научни сектор
Србије обимом и квалитетом своје науч
не продукције, нивоом учешћа у обра
зовању младих кадрова и њиховом за
пошљавању, нивоом активног рада на
реинтеграцији повратника из дијаспоре,
нивоом учешћа у европским и другим
међународним пројектима и научним
колаборацијама и, најзад, опремљено
шћу својих лабораторија.
Ако се формула досадашњег успеха
Института може сабити у једну речени
цу, онда је то да је свака генерација из
недрила следећу мало бољу од себе. По
стигнути резултати су значајни сами
по себи, али праву димензију добијају
уколико су темељи на којима се може
даље градити. На нама који данас чи
нимо Институт је да наставимо процес
изградње врхунске, у европским и свет
ским размерама препознатљиве, науч
не институције. Жеља нам је да у пери
оду који је пред нама учинимо све да
ова кућа израсте у фокалну тачку истра
живачке изврсности и технолошке ино
вативности која ће извршити мерљиви
позитивни утицај на друштво: учество
вањем у глобалном настојању да се про
шире границе људског знања; запошља

вањем водећих светских истраживача;
образовањем и обуком најбољих студе
ната; информисањем шире јавности о
кључним научним и технолошким пи
тањима.
У склопу шире прославе педесетогоди
шњице Института за физику недавно је
објављена монографија „Изградња једне
институције – првих 50 година Институ
та за физику у Београду”, аутора Слобо
дана Бубњевића и Марије Видић. Моно
графија представља изузетно леп и лак
начин да се читалац упозна са овом ин
ституцијом, њеном историјом, успеси
ма, администраторима и истраживачи
ма који су је градили и у њу се уградили.
Но, пре но што књигу узмете у руке или
се одлучите да нас посетите, будите упо
зорени: бићете заражени нашим опти
мизмом и уверењем да најбољи дани ин
ституције коју волимо, али и шире науке
у Србији, тек стоје пред нама.
Институт за физику у бројкама:

Нови „дух посебности”:
40 младих сарадника

горији врхунских међународних ча
сописа.
 Врхунски људски ресурси: 180 ис
траживача (највећи број у физичким
наукама), од којих је 36 одсто у најви
шој категорији (три пута изнад наци
оналног просека).
 Изврсност научног програма: четири
лабораторије препознате као европски
центри изврсности, две као национ
 ал
ни центри високих вредности, најбоље
оцењени научни пројект у Србији.
 Водећа научна инфраструктура: су
перрачунарско постројење, скуп лабо
раторија из нанонауке и нанотехноло
гије, лабораторија за плазму и гасну
електронику, лабораторија за фото
нике и холографију, лабораторија за
атомску и субатомску физику, ниско
фонска лабораторија

 Водећа научна продукција: по истра
живачу седам пута већа од национал
ног просека.

 Водећа међународна сарадња: ви
ше од 20 ФП6 и ФП7 пројеката (под
окриљем Европске уније), интензив
на сарадња с ЦЕРН-ом.

 Квалитет научне продукције: две
трећине објављених радова у кате

 Институција младих: 30 младих ис
траживача запослено у овој години. •
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БИТИ ДИГИТАЛАН

Плави Дунав

се таласа
Име нас повезује са Институтом за физику и нашим првим корацима на путу
ка суперрачунарству пре 15 година када је Дунав, накратко, опет био плав.
То име нас и обавезује да у нашој земљи наставимо да радимо на изградњи
глобално компетитивног научнотехнолошког сектора

Др Александар Богојевић и Др Антун Балаж
Касне деведесете – године превира
ња, изолације, беде, бомбардовања. Пр
ви пут после дугог времена Дунав ко
ји протиче поред Института за физику
био је плав. Укорак са еколошком иди
лом, али и свеопштом економском и
друштвеном катастрофом, баш у то вре

ме начињени су први кораци у походу
ка суперрачунарству.
Пркосећи санкцијама, до Београда (а
преко Ниша) стигла је повећа плава ку
тија са називом Силицон график оригин
2000. Стигла је „Пандора” – први супер

рачунар назван по првој жени из кла
сичне митологије.
Ране двехиљадите. Осећали смо по
лет свеопштих промена. У Институту
смо се и даље бавили нашом науком, а
унутрашње енергије било је напретек.
Снимали смо научнопопуларну серију,
радили на реформисању образовног си
стема, уз помоћ Уницефа оптимализо
вали мрежу школа Србије, уз подршку
Унеска покушали да изнађемо начин да
зауставимо „одлив мозгова”. Усред тог
метежа, у једној кухињи смо спојили че
тири рачунара у једну целину. Тако је
рођен „Гром”, први рачунарски кластер
направљен у нашој земљи. Име машине
изграђене од Тундербирд процесора се
само наметнуло.
Следећих неколико година усредсре
дили смо се на Министарство науке и
повезивање са међународним институ
цијама и фондовима. И баш као што су
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и суперрачунари постали паралелне ма
шине, тако смо и ми наставили да води
мо своје паралелне животе. Научни рад,
оно што нас дефинише, и даље је несме
тано текао, а поред њега и снови о из
градњи новог суперрачунара. И све те
нити реалности су се суштински прожи
мале и јачале. Грид – нова парадигма ди
стрибуир
 аног рачунарства је дошла на
свет, а ми смо је, у последњем тренутку
хватања прикључка са Европом, угради
ли у стратегију технолошко-развојних
приоритета југоис точне Европе. Нова
парадигма је омогућила сиромашнијим
земљама да постану компетитивне на
пољу суперрачунарства.
Време је било да наше снове претвори
мо у реалност, да у то прво убедимо на
ше политичаре, а затим и европске фи
нансијере. Направили смо 2004. године
лабораторију за примену рачунара у на
уци Института за физику, годину дана
касније саставили моћни кластер „Па
радокс”, а она је проглашена Европским
центром изврсности. Назив „Парадокс”
истовремено треба да подсећа на то да је
масивно паралелно процесирање кључ
за нову генерацију суперрачунара, али
и на то да многима делује парадоксално
да се у нашој земљи, уопште, може и раз
мишљати о таквим високотехнолошким
постројењима.
Успех је рађао успех. „Парадокс” је
у три итерације израстао у машину од
преко хиљаду процесора, са више од
100 терабајта складишног простора. Од
2006. године то је најмоћније Грид по
стројење у југоисточној Европи, а зва
нично и најефикасније суперрачунарско
постројење у целој Европи. У међувре
мену, ишколована је прва генерација ад

министратора оваквих сложених рачу
нарских система. Учили су се радећи у
рачунарском систему Церна, пројектују
ћи и постављајући Грид инсталације по
Србији и прве такве центре у Босни, Ал
банији, Молдавији... Ти исти млади љу
ди данас су задужени за функцион
 иса
ње здруженог суперрачунарског система
региона. Истовремено они играју кључ
ну улогу у десетак европских пројеката
усредсређених на развој и примену су
перрачунарства. Лабораторија за приме
ну рачунара у науци је постала центар за
привлачење најбољих студената, али и
за повратак њихових нешто старијих ко
лега из дијаспоре.
Пре годину дана смо успешно ланси
рали седмогодишњу Националну супер
рачунарску иницијативу. Истовреме
но, на међународном пољу смо постали
чланица ПРАЦЕ иницијативе која гради
јединствену мрежу суперрачунарских
инсталација Европе. Оно што повезује
ова два кључна корака је визија потре
бе обезбеђивања компетитивне нацио
налне суперрачунарске инфраструктуре
доступне читавој домаћој научној зајед
ници. Детаљно разрађени план подра
зумева изградњу нове институције (На
ционални суперрачунарски центар и
дигитални репозиторијум) и инсталаци
ју, у три једногодишње фазе, суперрачу
нара „Плави Дунав”.
Ново постројење се ослања на посто
јећу суперрачунарску инфраструктуру
Института за физику, посебно на екс
пертизу истраживача из његове Лабо
раторије за примену рачунара у науци.
Начињени су и први кораци ка обез
беђивању дугорочног функционисања
овог постројења кроз стварање мрежа

академских партнерстава са кључним
релевантним међународним компанија
ма. Први такав уговор је већ потписан са
ИБМ-ом, а сарадња је успостављена и са
АМД-ом и ХП-ом.
Као и с нашим претходним суперра
чунарима, име нове машине се само на
метнуло. Партнерство са ИБМ-ом („Биг
блу” или „Велики плави”) у случају ве
ћине водећих суперрачунара довело је
до тога да они у свом имену носе и реч
плаво. Но, као што смо објаснили коле
гама из ИБМ-а, Дунав је био плав давно
пре но што је њихова компанија осно
вана, те име „Плави Дунав” не прејуди
цира да ће ново постројење нужно бити
базирано на њиховој технологији. Име
Плави Дунав нас повезује са Институ
том за физику и нашим првим кораци
ма на путу ка суперрачунарству пре 15
година када је Дунав, накратко, опет био
плав. То име нас и обавезује да у нашој
земљи наставимо да радимо на изград
њи глобално компетитивног научнотех
нолошког сектора. То је једини начин да
постанемо равноправни члан породице
европских народа, а не само периферија
једне велике уније.
Успесима у претходних 15 година по
казали смо да, бар у овој важној науч
ној и технолошкој области, овакве амби
циоз не жеље за Србију нису нити пусти
снови нити парадокс. Далеко од пери
ферије, Дунав је жила куцавица те уније
и оно што нас чини њеним централним
делом. Како Плави Дунав постепено из
сна постаје јава у нама се буде нови сно
ви – да ће нам развој ове и других нових
високих технологија у нашој земљи омо
гућити да Дунаву трајно вратимо његову
природну (плаву) боју. •

„Парадокс”: најефикасније
суперрачунарско постројење у Европи
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Усамљени на мрежи
Нове технологије нису безазлене када су у питању односи
међу људима. Технологија је заводљива када могућности које она пружа
подилазе људској рањивости. А како се испоставља, ми смо и те како рањиви.
Усамљени смо, али смо у сталном страху од блискости, упозорава
проф. др Шери Теркл из Масачусетског института за технологију,
чије се најновије дело „Сами заједно” ускоро појављује на српском

Биљана Станковић
Оснивач и директор Института за
проучавање односа технологије и иден
титета на Масачусетском институту за
технологију (МИТ), САД и клинички
психолог Шери Теркл више од три де
ценије изучава наше променљиве везе с
дигиталном културом приказујући како
мобилне технологије, социјалне мреже
и хуманоидна роботика мењају наш рад,
породицу и идентитет. У својој најнови
јој књизи „Сами заједно”, која ускоро из
лази у преводу на српски језик (издавач
„Клио”), она описује нове, узнемирујуће
везе међу пријатељима, љубавницима,
родитељима и децом и промене у раз
умевању приватности и заједнице, ин
тимности и самоће.
Шта вас је подстакло да напишете ову
књигу? Подстакле су ме три ствари.
Прво, нова врста односа између људи и
компјутера. Друго, две нове технологије
које постају архитекте нашег приватног
живота. Треће, ова књига је израз пока
јања. Тридесет година сам проучавала
компјутере и људе. Нисам увидела неко
лико значајних ствари. Неке важне ства
ри сам погрешно разумела и желела сам
то јавно да изнесем.

,

Какав је то нови однос између људи и
машина? Када сам, пре много децени
ја, први пут дошла на МИТ персонални
компјутери (тада су их звали кућни
компјутери) су се тек појављивали на
тржишту. Група људи са МИТ-а се оку
пила да разговара о томе на који начин
бисмо могли да упослимо компјутере.

Било је разних предлога – од припреме
пореских образаца до игрица. Неки од
професора су веровали да ће кућни ком
пјутери бити коришћени као календари;
док се другима та идеја није уопште до
пала. Заправо, није било много предлога
о томе чиме бисмо могли да упослимо
компјутере. Сада, кад смо се нашли при
везани на мрежи, није неопходно да ми
држимо компјутере стално упосленима.
Они држе нас!
Шта подразумевате под тим да „тех
нологија нуди себе за архитекту наше
интимне сфере”? Подразумевам то да
нове технологије нису безазлене кад су
у питању односи међу људима. Прво,
технологија нуди виртуелни живот као
замену за стварни и то кроз друштвено
умрежавање. Друго, роботичари нуде
друштвене роботе који ће бити заме
на за људско друштво. На пример, они
раде на роботима за негу старих особа
и на роботским дадиљама. Видим опа
сност у оба ова предложена супститута.
Здрав развој детета се ослања на пун
опсег људских фацијалних експресија и
вокалних модулација. Ослања се на то
да дете осећа љубав и пажњу особе која
уме да воли и да брине. Ништа од овога
робот не може да пружи. Наши стари – а
једног дана сви ћемо ми бити стари –
желе да причају о свом животу са онима
који то разумеју. И о стварима које њи
ма много значе – успомене на дететов
рођендан, на брак, на губитак брачног
партнера. Роботи не могу да разумеју
ништа од овога.
Технологија је заводљива када могућ
ности које она пружа подилазе људској
рањивости. А како се испоставља, ми

Ми смо и те како рањиви.

смо и те како рањиви. Усамљени смо,
али смо у сталном страху од блискости.
Конектованост нуди илузију дружења
без обавеза које носи традиционално
пријатељство. Не можемо се заситити
једни других уколико смо у могућно
сти да држимо дистанцу. Једноставно ре
чено, радије бисмо куцали поруке него
причали.
Шта имате на уму када кажете да је ова
књига израз покајања? У свом претход
ном раду о Интернету била сам усмере
на на нове могућности које он пружа за
експериментисање са идентитетом и до
живљај слободног простора који он нуди
као нека врста идентитетске радион
 ице,
посебно у адолесценцији. То је време
релативно ослобођено последица, време
у ком адолесценти могу да раде оно што
им је потребно: да се заљубљују и одљу
бљују у људе и идеје. Стварни живот не
пружа увек ову врсту простора, али Ин
тернет пружа. Одрасли такође користе
Интернет као место за експериментиса
ње са идентитетом.
Све ово је и даље тако, али ја сам про
пустила да се позабавим, на пример, пи
тањем приватности. С обзиром на то
да људи раније нису проводили на мре
жи 24 сата дневно, ни ја нисам могла да
проценим шта ће за тинејџере значити
могућност да све време живе у култури
перформанса. Сада сматрам да је важно
обратити пажњу на такву „нелагодност”,
и то не само зато да бисмо били забрину
ти и негативни, реда ради. Ова „нелагод
ност” може нам указати на оно што нам
недостаје, шта нам је заиста важно и што
не желимо да изгубимо. Може нам ука
зати на наша света места.

Шери Теркл

На шта се односи „носталгија младих”
коју помињете у књизи? Шта су неке
од ствари за којима тинејџери посе
жу? Тинејџери говоре о идеји узајамног
поклањања „пуне пажње” док су сами
одрасли у култури подељене пажње.
Сећају се како су их, док су били мали,
родитељи љуљали на љуљашкама држе
ћи мобилни телефон у рукама. Сада њи
хови родитељи куцају поруке за време
породичне вечере и не дижу поглед са
својих „блекберија” док их чекају ис
пред школе.
Индикативно је да млади људи ма
штају о свету у коме им личне податке
неће узимати аутоматски, просто као
цену учествовања у њему. Један шесна
естогодишњак ми је рекао да када треба
да обави приватни телефонски разго
вор, он зове из телефонске говорнице,
„оне за коју су неопходни новчићи... и
коју је тако тешко пронаћи у Бостону”.
Млада девојка каже да се осећа без
бедно кад је онлајн јер: „Кога би било
брига за мене и мој мали живот?” Ово

нису мантре које ће вратити део моћи у
њихове руке.
Родитељи су често изнервирани по
ступцима своје деце за које им сами
дају пример (попут сталног посвећи
вања пажње порукама, „блекберији
ма” и слично). Зашто је то тако? И шта
они могу да учине да својој деци по
стану узор здравог односа према тех
нологији? Најважније је да родитељи
схвате да они својим понашањем дају
деци лош пример. Родитељи и деца су
заједно у овоме. Постоје тренуци који
су резервисани за породицу; када је по
требно заборавити на технологију. Ово
практично значи – без телефонирања
и куцања порука током заједничких
оброка; без телефонирања и куцања
порука када родитељи дођу по своју
децу у школу – дете тада жели да ухва
ти поглед родитеља који га чека! Деци
сметају ове ствари. Немојте телефони
рати и слати поруке када их одведете
на игралиште.

Болно је гледати децу која покушавају
да се покажу пред родитељима задубље
ним у своје мобилне телефоне. Она осе
ћају носталгију за „добрим старим вре
менима” када су родитељи имали обичај
да им читају приче без мобилног теле
фона поред себе или да гледају фудбал
ску утакмицу или цртани филм без др
жања „блекберија”. Деца жуде за пуном
пажњом. Разговор изгледа другачије ка
да осећају да им родитељи посвећују пу
ну пажњу.
Говорите о томе да нас развој тех
нологије води корак даље од „вир
туелног живота” ка стварању новог
„виртуелног идентитета”. Шта су неке
од његових карактеристика? Људи су
збуњени. Не знају када су сами, а када
су са неким. Збуњени су у погледу ин
тимности и усамљености. Након вечери
проведене у комуникацији посред
ством аватара у игри преко мреже, у
једном тренутку осећамо да имамо пун
социјални живот, а у следећем се осећа

Деца жуде за пуном пажњом.
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мо необично изоловано. Умножавамо
број оних који нас прате на „Фејсбуку”
и „Мајспејсу”, а нисмо сигурни у којој
мери су нам они пријатељи. Изнова
стварамо себе као онлајн персоне и до
дељујемо себи нова тела, домове, посло
ве и љубавне односе.
Па ипак се, наједном, у полумраку
виртуалне заједнице, можемо осети
ти потпуно усамљени. Нисмо сигурни
на кога можемо да рачунамо. Виртуел
ни светови и пријатељства нуде односе
у којима је посвећеност врло неизвесна.
Људи су усамљени. Конектованост је за
водљива.
Описујете тинејџере као склоне „из
бегавању разговора”. Да ли видите
проблем у томе? Тинејџери ће радије
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послали мејл, него причали лицем у
лице. Користимо технологије да бисмо
смањили директан контакт са људима,
да бисмо разводнили његову природу
и опсег. Прија нам мноштво контаката
са људима које истовремено држимо на
одстојању.
Да ли наше нове технологије подсти
чу нове стрепње? Да, постоји посебан
облик нове стрепње од искључености,
чак нека врста панике. У интервјуима
са младима и старима, затичем људе
истински ужаснуте могућношћу да буду
одсечени од „мреже”. Једна испитаница
ми је рекла да се без свог мобилног теле
фона „осећала као да је изгубила разум”.
Упркос томе што је то опасно и по нас
саме, инсистирамо на праву да шаљемо

на начин који захтева скоро инстантан
одговор, па не остављамо простор за раз
матрање комплексних проблема.
Окрећемо се технологији не би ли
нам помогла да уштедимо на времену,
а завршавамо приковани за рачунаре и
мобилне телефоне. И ту се, поново, на
лазимо у зачараном кругу. Технологија
доводи до тога да будемо заузетији не
го икад и зато тражимо онлајн односе
који су прилагођени нашим потребама
и који делују као да носе мање емотив
ног ризика. То су те нове ствари, но
ве врсте односа које тек постављамо на
своје место. Време је да се започне раз
говор о томе.
У књизи се претежно бавите животом
тинејџера. Како култура мобилних

„Интернет никад не заборавља”

куцати поруке него причати. Они осе
ћају да телефонски разговори открива
ју превише и желе да задрже контролу.
То значи да они вежбају како да се „по
кажу” на свом профилу, као аватари,
али не и да учествују у једноставном
разговору. Одрасли, такође, бирају та
статуру уместо људског гласа. У пред
узећима, међу пријатељима, на факул
тетима, људи спремно признају да би
радије користили говорну пошту или

,

поруке за време вожње и стављамо при
медбе на правила која нам ограничавају
такву праксу.
Успех меримо бројем обављених пози
ва, послатих мејлова и порука, успоста
вљених контаката. И овде се суочавамо са
парадоксом. Негодујемо што је наш свет
постао сложен и компликован, а створи
ли смо комуникациону културу која нам
не допушта да седнемо и размислимо без
ометања. Комуницирамо једни с другима

телефона мења њихов развој? Конек
тованост помаже адолесцентима да се
изборе са тешкоћама одвајања од поро
дице. Када одете из куће са мобилним
телефоном више нисте толико одсечени
од својих ближњих као претходне гене
рације. Сада се, међутим, можете наћи
у ситуацији да шаљете својим родите
љима петнаест порука дневно. Навика
вате се на то да су одрасли увек на само
један клик далеко. И ваши пријатељи

Бирају тастатуру уместо људског гласа.
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су, такође, увек у близини. Почињете да
уживате у осећају да никад не морате да
будете сами.
Технологија омогућава емоцион
 ални
стил у коме не уважавамо сопствена осе
ћања све док она нису комуницирана.
Другачије речено, пружа нам се прили
ка да обликујемо мисао, тако што је ша
љемо да бисмо добили одговор или иза
звали коментар. Оно што овде недостаје
јесте способност да се буде сам и да се
у приватности размисли о сопственим
емоцијама.
Видите ли нове политичке опасности
у онлајн животу? Нажалост, видим.
Тинејџери су увек на мрежи, увек оста
вљају траг. Било је потребно да једна
генерација стаса да би људи схватили
да су на Интернету речи „обриши” и
„уклони” метафоричне. Интернет никад
не заборавља. Временом (а ја кажем ово
са много анксиозности), живот са елек
тронском сенком почиње да делује тако
природно да се чини да сенка нестаје –
све до тренутка кризе: тужбе, скандала,
истраге. Онда смо неспремни, осврћемо
се и видимо да смо били инструменти
сопственог надгледања.
Идеја да нам „није потребна приват
ност ако немамо шта да кријемо” за мно
ге је мантра нашег времена. Интернет
гуруи нас уче да је начин да се позабави
мо недостатком приватности да „просто
будемо добри”. Али, понекад грађани не
би требало просто да „буду добри”. Мо
рате оставити места за неслагање, ствар
но неслагање. У демократији, треба по
ћи од претпоставке да свако има нешто
да сакрије, зону приватног деловања и
рефлексије, зону која треба да буде за
штићена без обзира на наш техно-енту
зијазам.
За мене, покретање разговора о при
ватности у цивилном друштву није ро
мантичарски носталгично. То делује као
део здравог процеса у којем демократија
дефинише своја света места.
Да ли сматрате да смо зависни од
Интернета? Ма колико метафора за
висности била подесна у постојећим
околностима, њено коришћење лако
може бити злоупотребљено. Да бисте
престали да будете зависни, морате да
се ослободите супстанце од које сте за
висни. А, знамо да ми не планирамо да
се „отарасимо” Интернета.
Не планирамо да се „отарасимо” дру
штвеног умрежавања. Нећемо почети
да апстинирамо, нити ћемо забранити
коришћење мобилних телефона својој
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Поред зависности, има ли других
погрешака у нашем тренутном ми
шљењу о Интернету? Постоји и друга
очигледна грешка. Пошто смо одрасли
уз Интернет, претпостављамо да је и
Интернет „одрастао”. Доживљавамо га
као технологију у зрелом добу. Ово је
опасно размишљање. Треба се сетити
да смо у веома раним данима. „При
везани” живот – увек у мрежи и увек
под мрежом мобилних технологија –
обраћа се нашим рањивостима, нашим
несигурностима и жељама за непре
станим вредновањем. Ми, међутим, не
морамо реаговати на све што нам се на
овај начин обраћа. Свака технологија
пружа прилику да се постави питање:
Да ли она служи људским сврхама? Пи
тање које нас тера да изнова разматра
мо које су то сврхе.

Роботски тренутак
Књига „Сами заједно” (превела Биљана
Станковић) бави се новом врстом односа
између људи и компјутера и описује нове,
узнемирујуће везе међу пријатељима, љу
бавницима, родитељима и децом и проме
не у разумевању приватности и заједнице,
интимности и самоће. То је прича о емотив
ној дислокацији, о ризицима у које несвесно
улазимо. Али то је и прича о нади, јер чак и
тамо где је дигитална засићеност највећа по
стоје људи, посебно млади, који поставља
ју питања о цени технолошког напретка, ко
ја нам још увек није позната. На прагу онога
што Терклова зове „роботским тренутком”,
наша оруђа нас терају да се присетимо своје
људске сврхе и да можда поново откријемо
њено значење.

деци. Зависност – са својим јединим
решењем, за које знамо да га нећемо
предузети – чини да се осећамо безна
дежно, пасивно.
Ми ћемо пронаћи нове стазе, али ће
први корак свакако бити то да не тре
тирамо себе као пасивне жртве штет
не супстанце, већ да обзнанимо да смо
у својој употреби умрежене технологи
је направили неке рачуне које не жели
мо да платимо. Ми нисмо у невољи због
тога што смо створили нешто, већ због
тога што мислимо да ће то нешто реши
ти све.

Зашто мислите да неке људе привла
чи идеја робота као озбиљна опција за
старање о деци или неговање старих?
Да ли мислите да ћемо наилазити на
овај феномен у скорој будућности?
Већ постоје амбициозни истраживачки
програми за развијање робота за бригу
о старима и робота дадиља. Маштамо о
томе да ћемо се некако „растеретити”
или „препустити другима” оне ствари са
којима тешко излазимо на крај као дру
штво. Брига о деци за запослене мајке.
Брига о старим родитељима за запосле
ну децу. Кад ми људи причају о својим
фантазијама о роботима, они заправо
причају о томе како су их људи разоча
рали. Ја не видим роботе као решење –
јер роботи не могу да нам пруже љубав и
бригу које су нам потребне и које заслу
жујемо – али, видим нашу преокупацију
„брижним машинама” као симптом тога
колико смо разочарани једни другима.
Да ли се ваш рад на темама књиге „Са
ми заједно” наставља? Да, зато што се
прича наставља и то на још драматични
ји начин. Провела сам петнаест година
радећи на овој књизи. Током последњих
пет година интервјуис ала сам 450 љу
ди (300 деце и 150 одраслих) како бих
истражила мобилну културу. Схватила
сам да деца и одрасли имају много то
га заједничког. Често оптужујемо децу
за непримерено коришћење мобилних
телефона, а ми им дајемо пример за то
(шаљући СМС-ове за време ручка или
вожње, прекидајући разговоре да бисмо
се јавили на телефон). Мене занима ка
ко да стварамо породице које ће заједно
моћи да се суоче са изазовима дигиталне
културе. •

Ја не видим роботе као решење.

,
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„Црне рупе” Интернета

Танак као оловка

Ново интересовање за старо занимање, које можемо различито крстити,
али се своди на исто: чувар културних вредности, куратор, кустос,
конзерватор, уредник... „чувар свете ватре”, најпосле

Таблични рачунари су одлични за путовања, што потврђује
најновији „Самсунгов” Galaxy Tab 10.1 P7500,
који је од одскора доступан и у Србији

ergy Sciences Network) експерименти
шу са начинима за побољшање интер
нета. Гугл, тај вечни Гугл је то започео
још средином прошлог десетљећа, а
сада поседује „експерименталну” мре
жу (и до 500.000 корисника), засно
вану на „тамном влакну” и брзини од
једног гигабита и ... плаћању, па на
равно!
С друге стране, феномен личне вебобјаве, увелико дефинисан у теорији и
пракси Интернета, преобразио је на
чин коришћења мреже, која је започе
ла, не треба то заборавити, као војни,
наставила као образовни, па пословни
дигитални систем рачунара. Јер, како
каже Скот Макнили, један од оснива
ча „Сан мајкросистемса”: „Интернет је
компјутер.” Оног тренутка када је лич
ни рачунар надвладао све остале си
стеме, средином деведесетих, прису
ствујемо неограниченом упливу личног
у мрежу. Прво лице једнине је поста

Прихватање мобилног широкопоја
сног Интернета убрзано је великим ра
стом употребе паметних телефона и та
бличних рачунара, уз увођење мрежа
високог протока . Корисници таблич
них рачунара у све већем броју користе
апликације и Интернет услуге у покрету,
тако да глобална размена података пре
ко мобилних мрежа убрзано расте.
Таблични рачунари су ручни уређаји
са екранима осетљивим на додир, вели
чине од 5 до 10 инча (12,7 – 25,4 санти
метара). Произвођачи их такође нази
вају „таблетима”, а имају интерфејс који
корисницима пружа приступ Интер
нету, омогућују играње игара, гледање
филмова и читање електронских књига.
Махом користе процесоре које је осми
слила компанија „Арм”, а засновани су
на оперативним системима као што су
iPhone OS и Google Android.

Горан Станковић
Говоримо, заправо, само о две тен
денције интернет-културе, доминант
ног цивилизацијског обрасца наред
них деценија. Једна вечито сања о
повећању протока, друга о томе како
сурфовати тим информатичким цу
намијем.
Стога нам је мисао парадоксална:
док сви и све више и све чешће жале
да је Интернет спор и недостатан, све
је већа повика да је презагушен, црна
рупа која све више усисава, а све хао
тичније зрачи, неинформативан, про
сто речено. А шта оличава те две тен
денције?
С једне стране, појачани напор да се
искористе слепе тачке, затамњења ин
форматичке структуре, у облику „тех
нологије тамних влакана” (dark fiber),
на првом месту. Инфраструктура није
нова, заправо је реч о заборављеним и
запуштеним деловима оптичких мре
жа, који би требало да омогуће проток
и до 100 гигабита у секунди (треба са
мо замислити преуз имање целе сезо
не омиљене серије у једној секунди!).
Технологија је постала једноставнија,
користе се ласери на различитим тала
сним дужинама, односно више сигнала
се комбинује на једном влакну.
Две групе истраживача и експера
та америчке владе (више на сајтовима
www.internet2.edu и www.es.net/En

Технолошкаограничења
информатичке
револуције још нису
на видику, али она
социјална већ јесу.
Све по Маршалу
Маклуану: „Свака
технологија ствара
своје друштво.”
вило граничник у објављивању на Ин
тернету.
Данас, када су алати за објаву доступ
ни свима, власништво и баријере при
ватности нестали готово преко ноћи,
суочавамо се са кошмаром избора из
међу побуњених гласова на мрежи. То
лико тога има, толико сви говоре! По

плава је нежељени феномен те велике
технолошке промене. Приступ техно
логији постаје тривијално лак за нај
развијеније, а релативно лак за остале
(синдром „арапског пролећа”), а право
питање постаје приступ публици. „Ми
немамо мањак информација, већ има
мо мањак пажње”, каже Сет Годин, је
дан од најпознатијих стручњака интер
нет-маркетинга.
Говорити је лако, теже је чути, најтеже
привући нечију пажњу. Те древне исти
не, изражене на много начина у тради
цијама свих култура, поново сијају на
хоризонтима смисла онога што радимо.
Стога се јавља ново интересовање за
старо занимање, које можемо различи
то крстити, али се своди на исто, чувар
културних вредности, куратор, кустос,
конзерватор, уредник... „чувар свете
ватре”, најпосле... Предмет његовог за
нимања могу бити подједнако физички
објекти материјалне културе и вирту
елне вредности дигиталног света.
Најприближнија аналогија је с гале
ријом слика. Постоје озбиљни разлози
зашто сликари не изнајмљују луксузне
мермерне сале, плаћају особље обуче
но у црно и послужују расхлађено бе
ло вино посетиоцима. То раде кусто
си – власници галерија. Они уживају
у избору слика које висе на зидовима
и продају их купцима, од чега живе и
они и сликари. Бар је тако у „теор
 ији
кураторства”.
Без обзира на сва спорна места у кон
цепту дигиталног кустоса, непобитна
је чињеница да Интернету, поред тех
нолошке, треба и социјална интелиген
ција. Пред очима нам је рађање новог,
технолошки усавршеног Интернета,
али тај процес тече упоредо са ствара
њем нових социјалних организација и
нових модела коришћења информаци
ја. Технолошка ограничења информа
тичке револуције још нису на видику,
али она социјална већ јесу.
Све по Маршалу Маклуану: „Свака
технологија ствара своје друштво.” •

Александар Спасић
Нови модел табличног рачунара
компаније „Самсунг”, Galaxy Tab 10.1
P7500, најтањи је мобилни таблич
ни рачунар на свету, са одликама ко
је озбиљно конкуришу најпознатијем
„Епловом” iPad-у.

Најбољи су за забаву, али и за бројне
послове у покрету. У поређењу са прено
сивим рачунарима, имају и недостатке
(немају тастатуру, ограничена софтвер

ска подршка), и предности (одлични су
за комуникацију и забаву). Најпозна
тији је „Еплов” iPad, а појавили су се и
бројни други.
Samsung Galaxy Tab 10.1 је од пре не
колико дана доступан на тржишту Срби
је која се нашла међу прве три европске
у којима се може набавити. Широк је са
мо 8,6 милиметара и тежак свега 565 гра
ма, што значи да је веом
 а лаган, а тањи је
од ма којег другог табличног рачунара.
Инсталисана је апликација е-књига с
приступом огромној библиотеци од ви
ше од 2.200.000 дела, 2.000 дневних но
вина (на 49 језика) и 2.300 часописа (на
22 језика). Уграђена му је „Самсунгова”
технологију која у оквиру заједничког
интерфејса обједињује електронску по
шту, слање кратких порука, контакте,
календар и повезивање с друштвеним
мрежама. Користи оперативни систем
Android, за који је обезбеђе
на на хиљаде бесплатних
програма на Интернету.
За све табличне рачу
наре важно је да омогућу
ју комуникацију у покрету
и на сваком месту. На поле
ђини је камера с аутофокусом
и LED блицом, резолуције три
мегапиксела, која може да сни
ма HD видео резолуције 720p, а
са предње стране друга камера из
над екрана, од два мегапиксела. То
значи да корисник у сваком тренутку
може да оствари видео комуникацију
са другима.
Софтверски пакет за табличне рачу
наре осмишљен је да пословним људима
олакша обављање основних послова. У
пакету су програми за обраду текста, та
беларно израчунавање и приказивање
презентације и за обраду фотографија
и видео материјала. Екран од 10.1 инча
подржава пуну HD резолуцију, неопход
ну за гледање квалитетних видео садр
жаја и преглед фотографија, а батерија је
довољна за девет сати коришћења.
Таблични рачунари су, иначе, одлични
за путовања. •
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