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Раз го вор во ди ла: ди ја на ива но вић

ш
то се на у ка ви ше раз ви ја, 
то пред со бом отва ра све 
ви ше пи та ња. Ло ги чан па-
ра докс, ка да зна мо да иза 
свих пи та ња по сто ји пра-
пи та ње на ко је од го во ра, 

бар у на уч ном сми слу, не ма, ни ти ће га, 
сва је при ли ка, би ти. И баш због то га на-
уч ни иза зо ви су све ве ћи, а ве сти из на у ке 
све по пу лар ни је. За то је наш са го вор ник 
Стан ко Сто јиљ ко вић, но ви нар ко ји је од 
на уч не ру бри ке, чи ји је осни вач и уред ник 
био мал те не две и по де це ни је, на пра вио 
јед ну од  нај за бав ни јих и нај чи та ни јих у 
„По ли ти ци“. Ко ли ко му је име ве за но уз 
на у ку, то ли ко је ве за но и уз при дев је ди ни, 
јер он је је ди ни но ви нар ко га је пред сед-
ник др жа ве од ли ко вао за на уч но но ви-
нар ство (и но ви нар ство уоп ште) до са да. 
Је ди ни но ви нар ко ме је СА НУ 2010, у 170. 
го ди ни свог по сто ја ња, упри ли чи ла окру-
гли сто по во дом ње го ве књи ге „Мо зак на 
чи пу“ (не дав но је об ја вио ше сту књи гу, 
„Чу де сна на у ка“, у ко ју је увр стио члан ке и 
есе је о нај зна чај ни јим на уч ним до стиг ну-
ћи ма у не ко ли ко ми ну лих го ди на), је ди ни 
но ви нар ко ме је Уни вер зи тет у Бе о гра ду 
ор га ни зо вао све ча ну ака де ми ју по во дом 
три де сет пет го ди на на уч ног но ви нар ства. 
Је ди ни је но ви нар, ко ли ко је по зна то, ко ме 
је за жи во та на пра вље на брон за на би ста, 
на зва на „све тац на у ке“ (ака дем ски ва јар 
проф. др Дра ган Ра де но вић). Пр ви је но-
ви нар у Ср би ји на гра ђен „ИТ гло бу сом“ 
(ин фор ма тич ке тех но ло ги је), нај пре за но-
ви нар ство, по том за пу бли ци сти ку. За то је 
и нај ком пе тент ни ји да од го во ри на пи та-
ње у ка квом је ста њу срп ска на у ка да нас.
- У дво ја ком, двој ном, чак дво стру ком 
по ло жа ју. Уду би те ли се, а по го то во ако 
го ди на ма пра ти те зби ва ња, не ће те се оте-
ти ути ску да под се ћа на две лич но сти у 
јед ној. На ан тич ког бо га Ја ну са чи ја су два 
ли ца гле да ла на су прот не стра не!

Ма ло је сфе ра жи во та ко је се не мо гу 
пре по зна ти у тој  сим бо ли ци, али, ка ко 
се то ис по ља ва у на у ци?

На у ка је мр тви срп ски ка пи тал
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- Пр во, не ко ри сте се зна ње, ве зе, а ни 
но вац ис так ну тих срп ских на уч ни ка и 
струч ња ка ко ји су оти шли из Ср би је, ко-
јих, ка ко се прет по ста вља, има од 5.000 до 
12.000, а при ли чан број је на во де ћим уни-
вер зи те ти ма, у по зна тим ин сти ту ти ма и у 
моћ ним ком па ни ја ма све та. Ни јед на власт 
до са да ни је ни ка да осми сли ла озби љан 
про грам да их при ву че и укљу чи у ов да-
шња ис тра жи ва ња и ви со ко обра зо ва ње. 
Сва ки ми ни стар је то обе ћао као нај пре чу 
ме ру, и сва ки је об ма нуо на род. Нај ве ћи 
срп ски ка пи тал остао је „мр тви ка пи тал“.

За што ни је ус по ста вље но истин ско 
ме ђу на род но вред но ва ње по је ди на ца 
и уста но ва, на ја вљи ва но ви ше пу та? 
Из гле да да ни је по мо гло ни то што је 
пре две го ди не Уни вер зи тет у Бе о гра ду 
увр штен на нај у ти цај ни ју у све ту, Шан
гај ску ли сту 500.
- Иако сам у ми ну лих три де сет шест го-
ди на опи си ва ња срп ске (и ју го сло вен ске) 
на у ке на у чио да бу дем опре зан, чак сум-
њи чав, по на дао сам се да ће се на по кон 
то до го ди ти. Пре ва рио сам се. Зар ово-
ли ко оте за ње с оце њи ва њем (не)ла жних 
док то ра та ни је по твр да да сам по гре шио?
С јед не стра не, има мо до ма ћу нај ста ри-
ју и нај це ње ни ју ви со ку шко лу ко ја је 
увр ште на ме ђу 400 ода бра них од го то во 
20.000 на свим ме ри ди ја ни ма, што је Ср-
би ју свр ста ло на ви со ко 37. ме сто зе ма ља 
у шан гај ском раз вр ста ва њу, а на дру гој 
пре те жну (и пре те жу ћу) ве ћи ну ис тра-
жи ва ча с док тор ским и про фе сор ским 
зва њем ко ји се на вол ше бан на чин опи ру 

ме ђу на род ној про це ни вла сти тог на уч ног 
и струч ног до при но са! 

И да ље оп ста је ви ше де це ниј ски не склад 
из ме ђу при род них на у ка, ко је ву ку на
пред ис тра жи ва ње, обра зо ва ње и при
вре ду, и дру штве них. Ве ли ко је пи та ње 
да ли је ма лој и си ро ма шној зе мљи као 
што је на ша по треб но то ли ко дру штве
ња ка на у штрб при род ња ка и тех но ло га. 
- Пр во по ме ну ти го то во за не мар љи во 
из у ча ва ју са да шњу дру штве ну зби љу на 
пре ла зу из ко му ни стич ког со ци ја ли зма 
у ко му ни стич ки ка пи та ли зам, у ко јем су 
се, углав ном, обо га ти ли та ти ни и ма ми-
ни си но ви – ју че бро зо ви ћи, да нас де мо-
кра ти ћи. При до дај мо да дру штве ња ци 
и ху ма ни тар ци ве о ма ма ло об ја вљу ју у 
нај при зна ти јим ме ђу на род ним ча со пи-
си ма, што зна чи да скром но до при но се 
свр ста ва њу Уни вер зи те та у Бе о гра ду на 
ра зно ра зне ли сте.
Та ко ђе, ов да шња на у ка и стру ка оства-
ру ју за не мар љи во ма ло но ве тех но ло шке 
по ступ ке, уна пре ђе ња и по бољ ша ња. 
Док то ра ти (без пла ги ја та) се не ова пло-
ћу ју у но ве ви со ко тех но ло шке про из во-
де и услу ге ко ји има ју про ђу на свет ској 
пи ја ци. Уз ча сне из у зет ке, по нај ви ше у 
ин фор ма ти ци и те ле ко му ни ка ци ја ма.

Чи ни се да срп ска на у ка има мно го ра
њи вих ме ста.
- Не у стра ши ви ста ро грч ки ју нак Ахил 
имао је са мо јед но – пе ту. А срп ски на уч-
ни ци? Нај ма ње де сет, а мо же те са ми још 
ко је при бро ја ти! Не по ти зам или не ћа штво 
– за по шља ва ње сво је де це, ро ђа ка и при ја-
те ља на фа кул те ти ма, уна пре ђе ње по слу-
шни ка у на уч на зва ња, при че му се че сто не 
би ра ју нај бо љи на ре дов ним и док тор ским 
сту ди ја ма, пот пи си ва ње при ја те ља, ко ле га 
и са рад ни ка ис под на уч них чла на ка по на-
че лу „ја те би, ти ме ни“, пре пи си ва ње (пла-
ги ра ње) је у за ма ху: по је дин ци се не ли бе 
да, чак, пре пи шу це ла по гла вља члан ка или 
књи ге, а да не на ве ду из вор. Об ја вљи ва ње 
у ов да шњим ча со пи си ма или го сто ва ње на 
на уч но-струч ним ску по ви ма је по обра-
сцу „по зо веш ме, по зо вем те“. Штам па ју се 
књи га и уџ бе ни ци без те мељ ног уду бљи ва-
ња у са др жај, одо бра ва ју се те зе за док то-
ра те с те ма ма ко је су не по треб не или је два 
по треб не дру штве ној за јед ни ци, у јав ним 
гла си ли ма се пред ста вља ју на уч ни ци с 
го то во ни ка квим или ма ле ним на уч ним 
учин ком. По сто ји очи глед на не сра зме ра 
из ме ђу при род ња ка и дру штве ња ка у уче-
шћу у бу џет ском ко ла чу.
Нео б у зда но ни чу при ват ни фа кул те ти 
и уни вер зи те ти, а Ср би ја не ма до вољ но 
при зна тих на уч ни ка ни за по сто је ће др-
жав не ви со ко школ ске уста но ве.

Има ли то ме ле ка?
- Сва ка ко. Као сва ка ле ка ри ја, она је ис по-
чет ка гор ка, доц ни је уку сна, а на по слет-
ку, што је нај бит ни је, де ло твор на. Зо ве се 
Шан гај. То ни је чу ве но пред гра ђе Но вог 
Са да, већ исто и ме ни уни вер зи тет у Ки ни 
ко ји сва ке го ди не са ста вља ли сту 500 ода-
бра них у све ту, чи је по ја вљи ва ње сва ке го-
ди не и нај у глед ни ји, као Хар вард или Стен-
форд, с не стр пље њем иш че ку ју. При се ти те 

На у ка је мр тви срп ски ка пи тал

Ја те би сер да ре, ти ме ни вој во до
 Пре те жна ве ћи на ис тра жи ва ча бо ји се упо ре ђи ва ња са свет ским, на шта су од 
пр вог да на при ну ђе ни сви ко ји су ову зе мљу на пу сти ли. Ов да шњи се осе ћа ју и 
угод но и ла год но, са ми се бе оце њу ју. Ужи ве ли су се у вла сти ту уми шље ну сли ку 
у огле да лу, не пре за ју ћи ни од под ва ла ни од пре ва ра. Где су не дав но за бли ста
ли срп ски ко шар ка ши? На свет ском пр вен ству, над ме ћу ћи се, гле да ју ћи уочи 
по чет ка, с не ко ли ко бо љих иза бра них дру жи на од се бе. Не дав но сам чуо за
мер ке ре дов них про фе со ра на Шан гај ску ли сту. За што ни ко ни ка да ни је об зна
нио ко ли ко је та квих из Ср би је ко ји су ба рем је дан чла нак об ја ви ли у углед ном 
ме ђу на род ном ча со пи су? Ова ко, „ја те би сер да ре, ти ме ни вој во до“!
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се да ли је ијед но гла си ло у нас об ја ви ло да 
је Уни вер зи тет у Бе о гра ду ове го ди не, тре-
ћи пут за ре дом, остао на Шан гај ској ли сти. 
Да се не му чи те: ни је! А то је мо ра ла да бу де 
вест у пр вим ми ну ти ма ТВ Днев ни ка и на 
на слов ним стра ни ца ма но ви на!

Па хо ће мо ли, или не ће мо на у ку?
- Хо ће мо – ви чу углас и по ли ти ча ри и на-
уч ни ци. Пр ви ми сле на за лу ђи ва ње би ра-
ча, дру ги на очу ва ње сво јих по ло жа ја. За 
уте ху пр ви ма, ака де мик Зо ран Ко ва че вић 
пи ше: „Док је на у ка сфе ра зна ња, по ли-
ти ка је сфе ра уве ре ња“. И јед ни и дру ги, 
у су шти ни, оне мо гу ћу ју на пре дак на у ке 
ко ја, ако је пра ва, очас по ка же да је не ко 
дру штво са мо обу кло „но во оде ло“. Цар 
је, да кле, го гол ци јат!

Та кво из ја шња ва ње се 
пре вас ход но ко ри сти у по
ли тич ке свр хе, зар не?
- Ис кљу чи во. То ме су – да 
не по ве ру је те! – под ле гла 
сва јав на гла си ла. Ко ли ко 
сам пу та и ја! На у ка се у нас, 
пре вас ход но, схва та у иде о-
ло шком кљу чу: крот ка слу-
шки ња по ли ти ке, чи ји се по-
је ди ни по сле ни ци, то бо жњи 
на уч ни ци, утр ку ју да уђу у 
стран ке, скуп шти ну, Вла ду... 
А по сле ди це? На ре чи ма, 
сви су без остат ка да се ви-
ше нов ца из дво ји из др жав-
не ка се; на де лу се прав да ју 
сва ко ја ким огра ни че њи ма, 
нај че шће не до стат ком нов ца.

Све што сте до са да ре кли по ка зу је да 
се на у ка ов де не пре по зна је као дра го
цен ре сурс, као ва жан из вор на прет ка.
- Ни из да ле ка, то се на зи ре у да ле кој су-
ма гли ци. Ове шта ла ми сао од пре две де-
це ни је от при ли ке ка зу је да се сва ки ди-
нар (до лар) уло жен у на у ку де се то стру ко 
от пла ти. На у ка ни је ва жан, она је нај бит-
ни ји из вор бла го ста ња сва ког на ро да и 
сва ке зе мље. Нај пре суд ни ји за сва чи ји 
оп ста нак. Ни је дан се дру ги не мо же упо-
ре ди ти с не ве ро ват ним ути ца јем и учин-
ком зна ња у са вре ме ном дру штву.
Два су штин ска прав ца (ма ги стра ле) на-
пре до ва ња Ср би је у 21. ве ку су са вре ме на 
по љо при вре да и вр хун ска на у ка (и ви-
со ко обра зо ва ње). То су је ди не из во зне 
пред но сти на ше зе мље, де це ни ја ма осве-
до че не. Ср би ја не ма шта дру го да по ну-
ди свет ском тр жи шту, осим ви со ко о пле-
ме њих и ра зно вр сних по љо при вред них 
про из во да и тех но ло ги ја за сно ва них на 
нај но ви јем зна њу. 

По сто ји ли у мо дер ном дру штву чвр шћа 
спре га од на у ке и еко но ми је?
- Не, по ве за не су као си јам ски бли зна ци. 
У 21. ве ку на уч но-тех но ло шка до стиг ну-
ћа кро је (и пре кра ја ју) суд би ну чо ве чан-
ства, и у пре не се ном и у до слов ном зна-
че њу. Ка пи та ли зам је на њи ма на бу јао, са 
свет ске по зор ни це ис ти снуо ко му ни зам 
с опи си ма рај ских при зо ра. Нај ра зви је-
ни је зе мље се утр ку ју у тро ше њу нов ца 
за на у ку и обра зо ва ње ко ји се по на ша ју 
као спо је ни су до ви. Ки не ски „ду ги марш“ 
у бу дућ ност, за раз ли ку од исто риј ског 
под Мао Це дун гом, бу ди нај сме ли је на де, 
јер има то ли ко нов ца да уни вер зи те ти, 
ин сти ту ти и ком па ни је ни су у ста њу ва-
ља но да га утро ше. Због че га? За то што 
не ма ју до во љан број ме ђу на род но вред-

них про гра ма. Бит ка за но во зна ње је сте 
бит ка за еко ном ску (и сва ку дру гу) пре-
власт у све ту. У ми ну лим го ди на ма то се 
нај бо ље огле да ло у за по се да њу при род-
них бо гат ста ва, че сто пра ће ном вој ним 
су ко би ма. Ко је чи тао „Ка пи тал“ Кар ла 
Марк са, ја сно му је. Уочи ли сте да на ши 
еко но ми сти, пи сци ср це па ра тел них сло-
бод но тр го вин ских ко лум ни, пред на шим 
очи ма пре о кре ћу ћу рак.

Ко ли ко су на уч ни ци са мо стал ни, а ко
ли ко фи нан сиј ски усло вље ни?
- Знам да ћу се мно ги ма за ме ри ти, али сте 
ме при те ра ли уза зид. Ауто но ми је има 

ви ше но што је на уч ни ци по тре бу ју. Ни 
са ми не зна ју шта ће с њом, за то че сто 
из ла зе у јав ност с про тив реч ним из ја ва-
ма. Те мељ са мо стал но сти сва ког на уч ног 
по ду хва та очи ту је се у ода би ра њу под-
руч ја ис тра жи ва ња и про ве ра ва њу ис-
хо да у вла сти том брат ству. По руџ би не? 
Ко пла ћа, тај на ру чу је; као у ре сто ра ну. 
Др жа ва, ком па ни је, по је дин ци. Из вор на 
не за ви сност про ис хо ди из то га што са-
ми на уч ни ци јед ни дру ге оце њу ју и про-
це њу ју, ни ко их дру ги не вред ну је. И то 
пред ли цем це лог све та! Пре те жан део 
до ма ћих ис тра жи ва ча (зва ње на уч ни ка 
при лич но је зах тев но и стро го оме ђе но) 
при бо ја ва се вла сти те са мо стал но сти, као 
де те ко је пра ви пр ве ко ра ке.

На ко ја пи та ња са вре ме на 
на у ка ни је или још ни је до
вољ но убе дљи во од го во ри
ла? Ко ји је нај ве ћи иза зо ви 
оче ку ју?
- Два нај за пе тља ни ја су 
устрој ство ко смо са и би-
о ло шко по ре кло све сти. 
Ни су по да стр ти не по ре ци-
ви до ка зи за још не ко ли ко: 
за што љу ди има ју (то ли ко) 
ге на, ре ци мо ма ње од гро-
жђа и да ждев ња ка, мо гу ли 
сва три основ на за ко на фи-
зи ке да се об је ди не у је дан, 
ко ли ко се мо же про ду жи ти 
људ ски век, шта се од и гра ва 
ду бо ко у Зе мљи ној ну три ни, 
је смо ли са ми у ко смо су, ко-
је су нас то кључ не ге нет ске 

про ме не учи ни ле љу ди ма, мо же мо ли по 
вла сти тој же љи да ис кљу чу је мо иму ни 
од го вор на шег те ла... Пре ма гру бој про-
це ни, са мо у про у ча ва ње мо зга укљу че но 
је пе де се так хи ља да на уч ни ка ши ром све-
та. Зна ти же ља је, по све му су де ћи, ду бо ко 
ути сну та у чо ве ко вим ге ни ма. Ујед но је 
то је дан од мо гу ћих од го во ра, ба рем на 
мом об зор ју раз ми шља ња, за што уче ни 
љу ди не ће по су ста ти у те жњи и че жњи 
да све до ку че, да све раз у ме ју и, на по кон, 
да све из но ва ство ре. Зар чо век ни је „ме-
ра свих ства ри, оних ко је је су да је су, а и 
оних ко је ни су да ни су“, као што су под-
у ча ва ли ста ро грч ки учи те љи му дро сти 
– со фи сти? Али не ке тај не при ро де (или 
ко смо са) оста ће за у век не по зна ни ца људ-
ском уму и ра зу му. Ко је? И сам бих во-
лео то да са знам док још пре би вам у овој 
ствар но сти, ако дру га чи је уоп ште по сто-
је. А сум ња је, ба рем у ре чи ма фран цу ског 
фи ло зо фа и ма те ма ти ча ра Ре неа Де кар та 
(„Сум њам, да кле по сто јим”), нео ду стај на 
пра ти ља сва ког на уч ног тра га ња.

 На у ка ни је ва жан, она  
је нај бит ни ји из вор  
бла го ста ња сва ког  
на ро да и сва ке зе мље, 
нај пре суд ни ји за  
сва чи ји оп ста нак
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У ко јој ме ри да на шња на у ка пред ста
вља прет њу оп стан ку чо ве ка, па и се бе 
са ме?
- И пре му дро га вла ди ке и не над ма-
шног пе сни ка, Пе тра Пе тро ви ћа Ње го-
ша („Ча шу ме да јошт ни ко не по пи, док 
је ча шом жу чи не за гр чи“), зна ло се за 
мрач не стра не на уч нич ког тра га ња. Што 
се ду бље про ди ре у „не по зна ту зе мљу“ 
– а то је су штин ски сми сао по сто ја ња и 
оп ста ја ња на у ке – на и ла зи се на све ве-
ће прет ње. Уни ште ње атом ским оруж јем 
ви ше је опе ва но но сви срп ски по ра зи 
од по стан ка све та, исти на, ни јед ном у 
де се тер цу. У на ше вре ме и на уч ни ци и 
не на уч ни ци нај ви ше се опи ру мо гу ћем 
и бу ду ћем ве штач ком ра зу му и нат чо ве-
ку (ни ка ко у ни че ов ском по и ма њу) ко је 
здру же ни на пре до ва њем скла па ју на у ка 
и тех но ло ги ја. Сва ис ку ше ња на том пу ту 
у по сле људ ско до ба пре до чио сам у сво јој 
књи зи „Мо зак на чи пу“. 

Сти че се ути сак да на ви ја те за го спо ди
на с „ве штач ком па ме ћу“?
- Искре но го во ре ћи, по след њи сам у не-
пре глед ној ко ло ни обо жа ва ла ца. Ни сам 
пре стао да са њам да чу вам ов чи це и да 
чи там књи ге, та ко бих за тво рио свој жи-
вот ни круг. По ку шао сам да из ве стим и 
об ја сним да се пут ка „ве штач кој па ме-
ти“ ути ре од чо ве ко вог ус пра вља ња на 
две но ге, пре око че ти ри и по ми ли о на 
го ди на. Нео бја шњи ви скок „си ве ма се“ 
ко ји је на шег ра зум ног пре тка об да рио 
ко ли ко ве ли ким, то ли ко моћ ним мо згом 
на по слет ку је уро дио на у ком, ње го вим 
нај мла ђим ин те лек ту ал ним и ду хов ним 
че дом. Хо ће ли на уч ни ци са ми се бе за-
у ста ви ти да се не по и гра ју Бо га? Не ће. 
Мо же ли то не ки тај ни са вез му дра ца? 
Не мо же. Ко ће то учи ни ти? Ни ко. Ве-
штач ки мо зак, с на вод ни ци ма или без 
њих, не ми но ван је ис ход чо ве ко вог тра-
га ња и от кри ва ња нај за пре те ни јих тај ни 
при ро де.

Да ли је крај ње вре ме да на у ка „упо зна“ 
Бо га, јер не ки квант ни фи зи ча ри твр де 
да са вре ме на са зна ња, упра во, да ју на
уч ну по твр ду ње го вог по сто ја ња?

- На у ка је одав но Бо га оста ви ла са мог и 
уса мље ног, иако мно ги ве ли ки на уч ни ци 
из ја вљу ју да ве ру ју у Све ви шњег, шта год 
под тим под ра зу ме ва ли; на ро чи то ка да 
пред о се те да се смрт при ми че не чуј ним 
ко ра ком. Не знам за ве ро до стој не по-
твр де по сто ја ња Бо га, па ни квант них 
фи зи ча ра. На у ка их још ни је при ба ви ла. 
Чу ве ни ко смо лог Карл Са ган се за пи тао: 
„За што је Бог та ко ја сан у Би бли ји, а та ко 
оп ску ран у ствар но сти?” Ко смос је, ка ко 
на уч ни ци ту ма че, на стао та ко ре ћи ни из 
че га (ex ni hi lo), из тач ки це хи ља да ма пу та 
ма ње од ма ко је у ре че ни ца ма ко је чи та те. 
У „Ве ли ком пра ску“ пре 13 ми ли јар ди и 
800 ми ли о на го ди на за че ли су се про стор 
и вре ме, за вла да ли су фи зич ки за ко ни. 
Ус по ста вљен је сво је вр сни ко смич ки 
„ред во жње“ ко јег се сви при др жа ва ју, 
и пут ни ци и са о бра ћај ци. А шта је то ме 
прет хо ди ло? При зва ћу у по моћ Све тог 
Ав гу сти на ко ји је још у че твр том сто ле ћу 
за пи сао да „свет ни је са чи њен у вре ме ну, 
већ од вре ме на“ и да је ство рен ни из че-
га. Ка да га је из ве сни ра до зна лац пи тао 
„шта је Бог ра дио пре не го што је ство рио 
ва се ље ну“, ра но хри шћан ски фи ло зоф и 
те о лог је уз вра тио: „При пре мао је па као 
за љу де ко ји по ста вља ју та ква пи та ња“.

Ка кве су при ли ке у до ма ћем (на уч ном) 
но ви нар ству?
- Сме сти мо то у, сли ко ви то ре че но, наш 
„бер муд ски тро у гао“, чи је не јед на ке стра-
ни це оли ча ва ју глав ни уред ни ци, по ли-
ти ча ри и но ви на ри. Пр ви и дру ги су у 
тај ном са ве зу, а на сав глас се за кли њу да 
ни су. Ми Вра њан ци има мо из ре ку: „Кој 
си има чав ку, тај си ви ка иш“. По ку шај те 
да ис те ра те на чи стац сва ко ја ке не по доп-
шти не и да то угле да све тлост да на. Е, то је 
срп ски Си зиф у за ка сне лом исто риј ском 
из да њу. Пре ско чи те ли обе пре пре ке, што 
се рет ко де ша ва, ис пре чи ће се тре ћа и нај-
ве ћа – не до стат но обра зо ва ње но ви на ра, 
за чи ње но оправ да ним искон ским стра-
хом да не за вр ше на ули ци, а иона ко су 
бед но пла ће ни. А до ма ћи ис тра жи ва чи? 
По ко ји је ка дар да ра зу мљи во и за ни мљи-
во об ја сни чи ме се ба ви и убе ди но ви на ра 
да је то по жељ на гра ђа за при чу. Као да је 
ве ћи на це лог жи во та учи ла на па мет, без 
раз у ме ва ња, стра ху ју ћи ус пут да не ко то 
не раз от кри је или да им не при го во ри да 
ни су би ли до вољ но уче ни. У нај ра зви је-
ни јим зе мља ма је обрат но: на уч ни ци се 
тру де да се до пад ну јав но сти.

Че му, уоп ште, на уч но но ви нар ство?
- Је дан ког ни тив ни пси хо лог је из ра чу нао 
да је 90 од сто то га што не ко да нас раз ми-
шља исто вет но оно ме што је ју че раз ми-

шљао. На у ка као нај мла ђе че до ду хов ног 
под ви га ра зум ног чо ве ка (ho mo sa pi ens) 
то ме се, упра во, опи ре, не до зво ља ва ју ћи 
да нам жи вот про тек не на „ауто мат ском 
пи ло ту“. Иако она „не тра га за ап со лут-
ном исти ном и не по ку ша ва да отво ри 
вра та нео гра ни че не му дро сти и све зна-
ња, већ да по ста ви гра ни цу гре шке“ ‒ ка-
ко ка же ака де мик Зо ран Ко ва че вић ‒ има 
ли уз ви ше ни јег по ду хва та за сва ког зна-
ти жељ ног но ви на ра! На по слет ку, на уч ни 
но ви на ри су вер ни след бе ни ци и ис кре ни 
са пат ни ци свих на уч ни ка. У том са ве зу из 
ну жно сти и ко ри сти и јед ни и дру ги су на 
до би ти, уко ли ко су обо стра но до бро на-
мер ни, кло не ћи се, ко ли ко је то мо гу ће, 
ту роб не тврд ње пе сни ка Ви ли ја ма Блеј ка 
да „су ро вост има људ ско ср це“.

Шта би сте још во ле ли да ура ди те по сле 
си ла ска из но ви нар ског „во за без во
зног ре да“?

- Упра во сте ме под се ти ли на пу те ше-
стви је у ниг ди ну, за по че то пре три де сет 
шест го ди на. По на дао сам се да ћу, бо ра-
ве ћи још у „По ли ти ци“, ме ђу пр ви ма са-
зна ти да су две нај не про зир ни је при род-
не и на уч не тај не – устрој ство ко смо са и 
по ре кло све сти – на по кон од го нет ну те. 
„Чун се љуљ ну, оде са нак пу сти“ (Бран ко 
Ра ди че вић). Шта бих још во лео да ура-
дим? На ви као сам да мал те не сва ко днев-
но по не што на пи шем, свр бе ме пр сти. 
Јед ном при ли ком сам си ну ис при чао 
да сам но ви нар ски за нат на у чио – ако 
уисти ну је сам? – пре ку ца ва ју ћи по не-
ко ли ко пу та сво је тек сто ве по сле уред-
нич ких пре прав ки. Но ви нар ство ми је 
оста ло у пр сти ма, не мо гу да га се ота ра-
сим. Же лео бих да пи шем за не ке но ви не 
или ча со пис, или да во дим еми си ју на ра-
дио-та ла си ма у ко јој ћу са сво јим го сти ма 
сва ке сед ми це про ту ма чи ти по јед но ве-
ли ко на уч но от кри ће или за го нет ку, или 
да сни мим те ле ви зиј ску се ри ју у ко јој ћу 
са сво јим са го вор ни ци ма по ку ша ти да 
до ча рам не ке од нај о бич ни јих по ја ва и 
пој мо ва, на пр ви по глед ра зу мљи вих, а 
та ко за пре те них А до та да? Пи са ћу књи-
ге. Уве ли ко при во дим кра ју три ру ко пи-
са. По кре нуо сам сајт по све ћен на у ци, из 
нео бич ног угла, ко ји ће би ти обе ло да њен 
до кра ја сеп тем бра.

 Два су штин ска прав ца 
на пре до ва ња Ср би је у 
21. ве ку су са вре ме на 
по љо при вре да и  
вр хун ска на у ка, је ди не 
из во зне пред но сти  
на ше зе мље

 Пре ма гру бој про це ни, 
са мо у про у ча ва ње  
мо зга укљу че но је  
пе де се так хи ља да  
на уч ни ка ши ром све та


