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Раз го вор во ди ла: Ди ја на Ива но вић

В
лат ко Ве драл, ре дов ни про фе-
сор квант не фи зи ке и квант не 
ин фор ма ти ке на Окс фор ду и 
го сту ју ћи про фе сор на Уни-
вер зи те ту у Син га пу ру, сво-
јим на уч ним ис тра жи ва њем 

увр стио се ме ђу нај зна чај ни је са вре ме не 
фи зи ча ре. Ње го ви ра до ви об ја вље ни у 
нај пре сти жни јим на уч ним ча со пи си ма 
ци ти ра ни су пре ко 17 000 пу та. По ред то-
га што је нај ци ти ра ни ји срп ски на уч ник 
да на шњи це, Ве драл је и нај ци ти ра ни ји 
на уч ник са Окс фор да. Ове чи ње ни це не 
оста вља ју мно го про сто ра  да се раз го вор 
с њим за поч не ни чим дру гим, сем   пи та-
њем  чи ме је то за слу жио то ли ку па жњу 
на уч не и свет ске јав но сти. 

- Јед но од нај ин те ре сант ни јих пи та ња у 
да на шњој  на у ци  је  ка ко све о бу хват но  
раз у ме ти ма кро свет  и ми кро свет  квант-
не фи зи ке, од но сно ка ко екс пе ри мен тал-
но по ка за ти да би и ма кро-објек ти мо гли 
да по сто је у квант ним ста њи ма, од но сно 
су пер по зи ци ја ма, у ко ји ма по сто је су ба-
том ске че сти це. Ка да је реч о то ме шта је 
то ми кро а шта ма кро, ни на ма фи зи ча ри-
ма ни је баш ја сно где је гра ни ца, али хај де 
да ка же мо да је `ми кро` не што нај ма ње 
жи во. И нај ма њи ви рус за нас је ма кро-
обје кат, од но сно ве ли ки обје кат. Иако не 
мо же мо да га ви ди мо без ми кро ско па, то 
је ор га ни зам ко ји има ми ли о не ато ма у 
се би. Сва ки од тих ато ма мо же да бу де у 
су пер по зи ци ји, да се на ла зи на мно го ме-
ста у исто вре ме и ми то екс пе ри мен тал но 
мо же мо да из ве де мо и по твр ди мо чак и 

са сто ато ма. Ме ђу тим, пи та ње је да ли и 
ви рус као це ли на мо же да по сто ји у су-
пер по зи ци ји, од но сно на два ме ста у исто 
вре ме. Пр ва осо ба ко ја из ве де тај екс пе-
ри мент, до би ће Но бе ло ву на гра ду за фи-
зи ку. Мо је уве ре ње је да ће то мо ћи да 
се из ве де, иако не ки фи зи ча ри не ми сле 
та ко. Мој чу ве ни ко ле га Ро џер Пен ро уз, 
та ко ђе про фе сор са Окс фор да, по ста вио 
је те о ри ју по ко јој ће гра ви та ци о на си ла 
ви ру са да на ру ши квант ну ме ха ни ку. По 
ње му, ви рус је до вољ но ве ли ки, и због 
то га што ће по сто ја ти си ла при влач но сти 
из ме ђу тог ви ру са ко ји се на ла зи на два 
раз ли чи та ме ста, ње го ва гра ви та ци о на 
си ла ће до ве сти до ко лап са квант ног до-
га ђа ја. Он твр ди да се ви рус ни ка да не ће 
екс пе ри мен тал но на ћи на два ме ста, не го 
са мо на јед ном или на дру гом, са чи ме се 
ја уоп ште не сла жем, и мо ји про ра чу ни су 
пот пу но дру га чи ји од ње го вих. Са да  кре-
ћем  да ра дим на тим екс пе ри мен ти ма...

Је ли тај до мен квант не фи зи ке, не ћу да 
ка жем ва жни ји али мо жда атрак тив ни ји 
од оно га што се ис тра жу је у ЦЕРНу?
- Ми слим да је ово мно го за ни мљи ви-
је. На у ка по ка зу је да ми кро свет по сто ји 
у су пер по зи ци ји до мо мен та док ми не 
ине ра гу је мо са њим. Ка да га по сма тра мо, 
од но сно ме ри мо, он да ви ше не по сто ји 
у су пер по зи ци ји. Са да раз ми шља мо о 
екс пе ри мен ту с  ви ру сом, ко ји је не што 
жи во, што на не ки на чин по сма тра свет 
око се бе, хра ни се, раз мно жа ва, и пи та ње 
је да ли ће он да уру ши прин ци пе квант-
не фи зи ке, или мо же мо да га до ве де мо у 
квант но ста ње где он ни је си гу ран где се 
на ла зи, на јед ном или на дру гом ме сту. 
Сле де ће пи та ње је мо же ли то да има би-
о ло шке по сле ди це, да ли мо же мо да про-
из ве де мо ле ко ве ко ји би се по на ша ли по 
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за ко ни ма квант не ме ха ни ке. Ми слим да 
су при ме не не за ми сли ве, ва жно је да то 
ни је са мо пи та ње фун да мен тал не на у ке. 
За то ми слим да је за ни мљи ви је од оно га 
чи ме се са да у ЦЕРН-у ба ве.

Ако се по ка же да сте Ви у пра ву и да 
екс пе ри мен тал но ус пе те да на ви ру су 
при ме ни те квант ну ме ха ни ку, шта би то 
про ме ни ло у  раз у ме ва њу на шег по сто
ја ња у ма кро све ту?
- Зна чи ло би да је овај наш свет вр ло чу-
дан и од мах би се отво ри ло пи та ње да 
ли и ми на не ки на чин ко ри сти мо ту су-
пер по зи ци ју, да ли су ће лиј ски про це си 
квант ни про це си. Отва ра се ве ли ко пи-
та ње да ли је мо жда тач но да ни сâм жи-
вот не би мо гао да по сто ји не за ви сно од 
за ко на квант не фи зи ке. Да кле, да је свет 
кла си чан, по Њут ну, жи вот мо жда ни-
ка да не би ни от по чео. Би о ло зи та ко ђе 
ми сле да је то ва жно пи та ње. Ако је то 
тач но, то ће до ве сти до ве ли ке тран сфор-
ма ци је по гле да на свет, це ла фи ло зо фи ја 
мо ра да се ме ња.

Твр ди те да у осно ви по сто ја ња ни је ни 
ма те ри ја ни енер ги ја, већ ин фор ма ци
ја, да је она у осно ви свих фи зич ких, 
би о ло шких, еко ном ских и со ци јал них 
фе но ме на и да трај ност жи во та  за ви си 
од то га ка ко бу де мо раз у ме ли и об ја
сни ли ин фор ма ци ју.
- За ко ни квант не фи зи ке би мо гли бо ље 
да се раз у ме ју ако би сте ста ви ли ин фор-

ма ци ју на основ ни ни во и из то га из во-
ди ли дру ге фи зич ке пој мо ве. О би ту ин-
фор ма ци је (1 или 0) тре ба да ми сли мо 
као о ато му ствар но сти ко ји мо же мо да 
сла же мо и та ко из ве де мо цео овај ко смос 
око нас. Ми слим да су и ма те ри ја и енер-
ги ја и њи хо ве ме ђу соб не тран сфор ма ци-
је са мо по сле ди це за ко на ин фор ма ци је 
и ди на ми ке ин фор ма ци је. Фи зи ча ри би 
во ле ли да мо гу да оду иза ве ли ког пра-
ска и да по ка жу ода кле по ти чу за ко ни 

фи зи ке и уста но ве за што баш ови, а не 
не ки дру ги.  Ми слим да ту ин фор ма ци ја 
мо же да има кључ ну уло гу. Ин фор ма ци ја, 
на кра ју кра је ва, мо ра да се све де на нас, 
јер ми смо по сма тра чи, ми ине ра гу је мо 
са све том. Ин фор ма ци ја је не ка вр ста 
ре ла тив не вред но сти, не ка вр ста од но са 
из ме ђу нас и ствар но сти. Ако ми сли те 
да на уч ни ци мо гу мно го бо ље да по и ма ју 
по ре кло уни вер зу ма од оно га што твр де 
ве ли ке ре ли ги је, би ло би до бро да раз ми-
сли те још јед ном. 

 Ка же те да се жи вот не за вр ша ва ка да 
му не ста не го ри ва, већ ка да до би је пре
те ра ну до зу ин фор ма ци ја ко ју не мо же 
да об ра ди, па зву чи као да ин фор ма ци је 
мо гу да бу ду смр то но сне… Или пак го
во ри те у ко смич ком сми слу?
- Жи вот се, па ра док сал но, не за вр ша ва 
он да ка да му не ста не го ри ва, већ фун да-
мен тал ни је, ка да до би је пре те ра ну до зу 
ин фор ма ци ја, од но сно ка да до ђе до тач ке 
за си ће ња ка да ви ше не мо же да об ра ђу-

је но ве ин фор ма ци је. Сви смо ис ку си ли 
тре нут ке ка да осе ћа мо да ви ше не мо же-
мо да ап сор бу је мо ин фор ма ци је. Пи та ње 
је да ли је то смр то но сно. Кад го во ри мо 
о ко смич ком ни воу, ево лу ци ју ко смо са 
мо же мо да по сма тра мо као упи си ва ње 
би то ва јед ног за дру гим, и раз ви ја ње кроз  
вре ме. Али јед ног мо мен та ће цео тај про-
стор да се  ис тро ши, да се по пу ни, баш 
као ка да би пи са ли по па пи ру и до шли до 
кра ја, и ви ше не ма где да се пи ше. Та ко и 
ко смос мо же да се по сма тра као огром на 
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ме мо ри ја. По нај но ви јим про ра чу ни ма, 
још увек има мо ве ли ки ка па ци тет ко ји 
ни смо ис ко ри сти ли. Али кад-тад, ако се 
че ка до вољ но ду го, тај ка па ци тет ће се 
ис тро ши ти. Та да би смо до шли, у ства ри, 
до кра ја ко смо са. До шли би смо у ста ње у 
ко јем ни шта но во не би мо гло да се де си, 
јер не по сто ји ка па ци тет у ко ји би мо гао 
да се упи ше но ви бит ин фор ма ци је.

Је ли то ста ње смрт или не ки иде ал ни 
жи вот?
- То ве ро ват но за ви си од то га да ли сте 
оп ти ми ста или пе си ми ста. Мо жда је то 
и до бро ста ње, али гле дам на то као на 
не га тив но ста ње за то што је ди на ми ка 
бит на за жи вот. Ме ђу тим, мо жда то и је-
сте не ка вр ста са вр шен ства: ура ди ли смо 
све што смо мо гли да ура ди мо, и то је то! 
Сви ђа ми се и то ста но ви ште!

Да ли квант на фи зи ка на уч но по твр ђу је 
му дрост „ка кве су ти ми сли, та кав ти је 
жи вот“, да на ше ми сли упра вља ју на
шим жи во ти ма да ми сли ма ства ра мо 
ре ал ност, да на не ки на чин гра ди мо и 
ко смос?
- То је вр ло за ни мљи во пи та ње за фи зи-
ча ре. Квант на фи зи ка се од Њут но ве раз-
ли ку је по то ме што ми као по сма тра чи 
има мо кључ ну уло гу. У кла сич ној фи зи ци, 
ви мо же те да из ме ри те бр зи ну ауто мо би-
ла, али тим ме ре њем ни ка ко не ути че те 
на бр зи ну ко ју ме ри те. Али квант но ме ха-
нич ки, то је не мо гу ће. По за ко ни ма квант-
не фи зи ке, ка да не што ме ри те, ви не ми-
нов но ути че те на ре зул тат ме ре ња. Та ко 
ме ња те до би је ни ре зул тат, а ти ме про ме-
ни те и  ста ње. Пре не го што из ме ри мо 
је дан атом, он је у ста њу су пер по зи ци је у 
ко јој се на ла зи на мно го ме ста у исто вре-
ме. Ме ре њем, ми ло ка ли зу је мо тај атом 
баш на  ме сту где смо га из ме ри ли и та ко 
смо про ме ни ли ње го во ста ње. Да кле, пре 
то га атом има све мо гућ но сти отво ре не, 
а по сле ме ре ња мо ра да се на ла зи тач но 
на том јед ном ме сту. Не мо гу ће је не што 
из ме ри ти квант но ме ха нич ки, а не про ме-
ни ти му ста ње. То нам  су ге ри ше да са мим 
тим што ак тив но по сма тра мо овај свет, 
ми га ве ро ват но и фун да мен тал но ме ња-
мо.  По сто је те о ри је по ко ји ма се на ша 

под свест за сни ва на квант ним за ко ни ма. 
Да кле, ми мо же мо не што да по стиг не мо 
и од не ког узро ка до ђе мо до не ког ци ља; 
ме ђу тим, та чан на чин на ко ји смо до то га 
до шли ни ка да нам ни је по знат. То је вр ло 
слич но кре та њу ато ма са јед ног на дру-
го ме сто. Квант на ме ха ни ка нам ка же да 
мо же мо да твр ди мо да је атом са да ов де а 
по сле пет ми ну та на дру гом ме сту, али не 
мо же мо да зна мо ко јим је пу тем он ишао 
од тач ке А до тач ке Б. Да кле, ако зна те где 
се на ла зи, не мо же те да зна те као је та мо 
до шао. Ако ме пи та те за што сам од лу чио 
да сту ди рам фи зи ку, у ства ри, не знам.

Те о риј ска фи зи ка и да ље опи су је ко
смос по мо ћу две те о ри је ко је не мо гу 
да се спо је: те о ри јом ре ла ти ви те та  и 
квант ном те о ри јом. За што је ва жно да 
се оне спо је у јед ну – те о ри ју све га?

 То је ви ше ин ту и ци ја, јер не ма мо до каз 
да би ове две те о ри је уоп ште тре ба ло јед-
ног да на да се спо је у јед ну. Ме ђу тим, на-
ма фи зи ча ри ма то сме та, то нам је као трн 
у оку. Би ло би мно го леп ше и еле гант ни је 
да се све спо ји у јед ну те о ри ју. По ку ша-
вам да на го ве стим да би нас ве ро ват но 
ин фор ма ци ја до ве ла до те јед не те о ри је. 
Чи ни ми се да се за ко ни гра ви та ци је од-
но се и на ин фор ма ци ју, али  исто та ко је  
мо гу ће да те две те о ри је ни ка да не ће би ти 
спо је не у јед ну.

Ако квант ни фи зи ча ре те же да ство ре 
те о ри ју све га, да ли то зна чи да же ли те 
да до сег не те бо жан ску сфе ру?
- Да. Ајн штајн је ре као да ње га не за ни ма-
ју де та љи ово га све та, већ бож ји ум, шта 
је бог ми слио ка да је ства рао овај свет. 
Квант ни фи зи ча ри се баш за то што се 
ба ве тим нај ду бљим ни во и ма ствар но сти  
осе ћа ју бли жи бо гу не го дру ги на уч ни ци. 
Јер, ка ко иде те у ком плек сност, ви се не-
ка ко уда ља ва те од бо га. Пи та ње је да ли 
љу ди има ју ка па ци тет за ту спо зна ју, да 
ли по сто ји гра ни ца ко ја про ис ти че из нас 
са мих и не ма ве зе са дру гим фун да мен-
тал ним гра ни ца ма. Као што мај му ни не 
мо гу да раз у ме ју квант ну фи зи ку, и ми 
мо жда има мо слич ну гра ни цу ко ју  не-
ће мо мо ћи да пре ђе мо.

Да ли је квант ном фи зи ча ру уме сно по
ста ви ти пи та ње да ли ве ру је у Бо га?
- Не ни је, са мо је пи та ње ка ко се пи та ње 
фор му ли ше. Ве ћи на фи зи ча ра у Ен гле-
ској не ве ру је у бо га, али ми слим да је то 
пи та ње по ста вље но ви ше у тра ди ци о нал-
ном сми слу ве ро ва ња у бо га. Са мим тим 
што ве ру је мо да ко смо сом упра вља ју за-
ко ни фи зи ке, то је за нас већ не ка вр ста 
бо га, али ипак не зна мо от ку да ти за ко ни, 
ка ко је ко смос та ко уре ђен за што ни је са-
мо не ка бу ка, не ки не ред и мак си мал на 
ен тро пи ја. Не ма мо од го вор на то. За то 
се ба ви мо тим пи та њи ма ко ји нас до во де 
бли же бо жан ству.

 Да ли Ви ве ру је те у Бо га? 
- Не, не ве ру јем у тра ди ци о нал ном сми-
слу ве ро ва ња убо га. Баш за то бих во лео 
да об ја сним ода кле за ко ни фи зи ке про-
ис ти чу. Го во рио сам о ин фор ма ци ји. 
Ако прет по ста ви мо да је бог ство рио 
ту ин фор ма ци ју, то ни је до бар од го вор 
за то што та да не што што је ма ње ком-
пли ко ва но об ја шња ва мо не чим што је 
мно го ком пли ко ва ни је. Да кле, уво ди мо 
вр ло ком плек сно би ће као што је бог да 
би об ја сни ли не што мно го јед но став ни је. 
Ми слим да то во ди у по гре шном прав-
цу. Ја бих да идем у по јед но ста вљи ва ње, 
на рав но, под усло вом да де фи ни ше мо 
бо жан ство као нај јед но став ни је мо гу ће 
ста ње. О то ме че сто ди ску ту јем са ре ли-
ги о зним љу ди ма, од но сно с они ма ко ји 
бар ми сле да то је су, јер вр ло бр зо, не 
же ле ћи да зву чим аро гант но,  до ђем до 
за кључ ка да сам ре ли ги о зни ји, али на не-
ки ду бљи на чин, од љу ди ко ји твр де да су 
ре ли ги о зни. Да кле, не ве ру јем у бо га јер 
још ни сам на шао кон цепт бо га ко ји би се 
ме ни као на уч ни ку сви део.

Да ли ми сли те да је чо век ре ли ги о зно 
би ће?
- То  је пи та ње ко јим се са да и на у ка екс-
пе ри мен тал но ба ви. Ми слим да је вр ло 
бит но чо ве ко во свој ство да мо же да ве-
ру је, од но сно да раз у ме шта је то ве ра. То 
је, у не ку ру ку, оно што нас чи ни љу ди-
ма. Је дан ен гле ски пси хо лог са Кем бри џа, 
Сај мон Ба рон-Ко ен, струч њак за аути зам 
и раз вој ну пси хо ло ги ју, утвр дио је да љу-
ди с аути змом не мо гу да раз у ме ју ве ру у 
бо га. Ина че, за ни мљи во је да ин же њер-
ски па ро ви има ју ста ти стич ки ви ше шан-
се да има ју аути стич ну де цу не го дру ге 
про фе си је.

У свом те о риј ском ра ду раз ма тра те мо
гућ ност пу то ва ња кроз вре ме...
- Стан дард ни па ра докс је сте да, на при-
мер, ако ви оде те у про шлост и уби је те 

 
 
 

Ва жно је ово што ми баш са да ра ди мо –  
ин фор ми са ти све љу де до ког ни воа је до шла  
тех но ло ги ја и искре но при ча ти о мо гу ћим  
по сле ди ца ма. Ми слим да је то ја ко ва жно јер на 
кра ју кра је ва сви има мо тај је дан глас и сви та ко 
де ли мо ту од го вор ност, не са мо фи зи ча ри.
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сво га де ду, то зна чи да ваш отац или мај ка 
не ће мо ћи да се ро де, а он да ни ви не ће-
те би ти ро ђе ни, па се ло гич но по ста вља 
пи та ње ко се он да вра тио на зад у вре ме 
да уби је свог де ду ако се ви ни сте ни ро-
ди ли. То је и Ајн штај на бу ни ло. Да кле, 
мо ра да по сто ји не ки фи зич ки за кон ко ји 
ми још ни смо от кри ли, али ко ји би спре-
чио пу то ва ње у про шлост. Али, са да смо 
схва ти ли да та кво пу то ва ње, ка да би тех-
но ло шки би ло мо гу ће, не би на ру ша ва ло 
за ко не квант не фи зи ке, јер квант на фи-
зи ка до зво ља ва па ра лел не све то ве. Та ко 
да, ако би сте се ви вра ти ли у про шлост, 
мо жда би, по овој те о ри ји, до шли у не-
ки дру ги свет, да кле па ра докс ви ше не 
по сто ји, јер ви ни сте уби ли свог де ду у 
истом све ту у ко јем ви тре ба да по сто ји те, 
не го сте оти шли на зад у вре ме, кре и ра-
ли но ви свет у ко јем по квант ној фи зи ци 
ви ни не мо ра те да по сто ји те у бу дућ но-
сти. Мој ко ле га и ја смо на пи са ли рад на 
ту те му и ва жно је да не по сто ји ни је дан 
квант ни за кон ко ји ово спре ча ва. Али ни-
је очи глед но ни да ли по сто ји ишта што 

би нам ово пу то ва ње омо гу ћи ло. Јед но 
пи та ње је сте да ли је ово мо гу ће по за ко-
ни ма фи зи ке, а дру го ка ко да на пра ви мо 
ма ши ну ко ја би нас вра ти ла на зад.

Ако нам још ни ко ни је до шао из бу дућ
но сти, да ли то зна чи да та ква ма ши на 
ниг де у ко смо су не по сто ји?
- Ту чи ње ни цу да ни ка да ни смо ви де ли 
не ко га ко је до шао из бу дућ но сти су мно-
ги фи зи ча ри ко ри сти ли као до каз да не 
по сто ји пу то ва ње кроз вре ме. Опет, има 
фи зи ча ра ко ји твр де да мо жда по сто ји 

за кон ко ји на ма не би до зво лио да се вра-
ти мо у вре ме пре не го што смо на пра ви ли 
ту ма ши ну. Да кле, од мо мен та ка да смо 
на пра ви ли ма ши ну, ми мо же мо да иде-
мо у бу дућ ност и мо же мо да се вра ти мо 
у про шлост у вре ме кад смо на пра ви ли 
ма ши ну, али не мо же мо у про шлост пре 
то га. То би об ја сни ло за што ни ко га из бу-
дућ но сти  још  ни смо ви де ли.

Са вре ме на фи зи ка је на чи ни ла ду бок 
ути цај на све ви до ве на шег жи во та. Да
нас го то во да не по сто ји тех но ло ги ја 
ко ја не ко ри сти ре зул та те атом ске фи
зи ке. До бро нам је по знат и ути цај тих 
зна ња, од атом ске бом бе па до уде ла 
те о риј ских фи зи ча ра и ма те ма ти ча ра 
у фи нан сиј ској сфе ри да на шњи це… Да
кле, ути цај са вре ме не фи зи ке да ле ко 
пре ва зи ла зи тех но ло ги ју, и ства ра но
ву сли ку све та. Ко ли ко су за не ма ре ни 
мо рал ни аспек ти  тог де ло ва ња, ко ли ко 
је да нас на у ка пре вас ход но у слу жби 
про фи та и по ли ти ке, и има ју ли квант ни 
фи зи чар свест о сво јој ги гант ској уло
зи и од го вор но сти, или вас она сво јом 
ве ли чи ном пре ва зи ла зи?
- Сла жем се са ва ма, али, иако ми от кри-
ва мо свет, оно при мар но што нас во ди је 
ра до зна лост и по зи тив на при ме на на у ке. 
На жа лост, сва ка но ва тех но ло ги ја има и 
не га тив не при ме не. Ми раз ми шља мо о 
то ме, али то ипак ни је наш по сао. Бит но 
је пи та ње ко од лу чу је ка ко се та тех но-
ло ги ја упо тре бља ва, и ко све сно си од-
го вор ност. Да ли сви сно си мо јед нак део 
од го вор ност, по што сви у де мо крат ским 
дру штви ма има мо је дан глас ка да гла са-
мо и ка да би ра мо на ше по ли тич ке во ђе, 
или, као што ви ка же те, фи зи ча ри мо гу 
да ви де те по сле ди це бар ма ло пре дру гих 
љу ди? Сле де ће пи та ње је сте шта је на ша 
ду жност у та квој си ту а ци ји. Ва жно је ово 
што ми баш са да ра ди мо – ин фор ми са ти 
све љу де до ког ни воа је до шла тех но ло ги-
ја и искре но при ча ти о мо гу ћим по сле ди-
ца ма. Ми слим да је то ја ко ва жно јер, на 
кра ју кра је ва, сви има мо тај је дан глас и 
сви та ко де ли мо ту од го вор ност, не са мо 
фи зи ча ри.

Влат ко Ве драл и Ди ја на Ива но вић

 
 
 

Са мим тим што ве ру је мо да ко смо сом упра вља ју  
за ко ни фи зи ке, то је за нас већ не ка вр ста бо га,  
али ипак не зна мо от ку да ти за ко ни, ка ко је  
ко смос та ко уре ђен, за што ни је са мо не ка бу ка, 
не ки не ред и мак си мал на ен тро пи ја. Ми не ма мо 
од го вор на то. За то се ба ви мо тим пи та њи ма ко ји 
нас до во де бли же бо жан ству.


