
УЛОГА ПИВА И ПАШТИЦАДЕ У НАСТАНКУ ЖИВОТА

„Гледајте, ми знамо што је паштицада и много кухара је покушава скухати. 
Нетко узима месо, нетко вино, али ми не знамо што æе од тога испасти”, 
једна је од реченица која се могла чути на тераси загребачког кафића тог 
сунчаног послијеподнева. Могуће да је конобар или случајни пролазник 
помислио како се ради о некаквом прелиминарном састанку жирија за неки 
од реалитy програма у којима се натјецатељи надмећу у кулинарским 
вјештинама или нешто бизарнијој припреми за обитељски ручак, међутим, с 
умировљеним знанственим савјетником и књижевником Ненадом Раосом 
смо, заправо, расправљали о – настанку живота.

Наиме, из тиска је, у издању Хрватског друштва кемијских инжењера, управо
изашла његова књига The Cookbok of Life (Kухарица живота) у којој на 
помало необичан начин представља нове теорије о подријетлу живота не 
Земљи.

Локални колорит
Океј, али каква црна паштицада?
Ради се о метафори из увода у књигу у којем Раос настанак живота 
успореðује с умијећем припреме паштицаде своје сусједе Марије у његовом 
дјетинству. Успут, тврди да се с том паштицадом није могло мјерити нити 
једно друго јело.

И у осталом поглављима (књига има укупно 237 страница) различите теорије 
о настанку живота успоређује с разним јелима, примјерица, наслови неких од
поглавља су „Горући сладолед”, „Милерово пиво”, „Грил”...

– Kњига има ту једну локалну димензију, локални колорит, али и 
међународну димензију такођер. Она је заправо писана за америчког 
читатеља, настојао сам бити јасан Американцу, каже Раос додајући да је 
свака теорија о настанку живота повезана с неком згодом или из његовог 
живота или из повијести знаности.

Паштицада је ту, заправо, метафора. Знамо што је она, али на основу тога сад
покушавамо докучити основне састојке и цијели процес припреме. И отуд 
оних много кухара из увода који је покушавају направити (и успијевају 
збунити успутног слушатеља). „Можда ће неком испасти неко друго јело, 
можда ће загорјети”, објашњава сликовито знанствени процес Раос, смијући 
се.



– Све кемијске процесе успоређујем с кухињским процесима, јер кемија и 
кухиња имају много заједничког. Ево, напримјер водена купељ. Она се 
користи код кухања кад је потребно да нешто не загори. То се јако користи и 
у кемији и зове се Bain-marie, Маријина купељ, по Жидовки Марији која је 
живјела у четвртом стољеæу и била је прва позната кемичарка. Она је прва 
описала и вјеројатно измислила тај процес. Или, рецимо, микровална 
пећница! Знамо што је она у кухињи, али онда се нетко смјетио да би могла 
бити корисна и у кемији. Преко микровалке се добијају фантастиèне синтезе. 
Јер је код таквих процеса увијек проблем да се реакцијска смјеса једнолико 
загријава, а с микровалном пећницом је загријавање 100 посто једнолико, 
сипа Раос успоредбе између кухиње и кемијског лабораторија.

Ненад Раос (Денис Ловровић)

Све је то добро и занимљиво, али коликог смисла уопће има писати  о 
кемијској основи настанка живота данас у земљи у којој се ионако све више 
„зна” да је Земља равна плоча или да је Бог створио човјека, покушавамо 
мало на политичко-друштвени колосијек одвести искусног (роðен 1951. 
године) популаризатора знаности (написао на стотине знанствено 
популарних чланака и знанствених радова, те је аутор 13 знанствено-
популарних књига).



Знаност и вјера
– Знаност није некаква вјера па да сад нетко каже ми вјерујемо у Бога, а ви... 
Знаност је напросто чињенична. Њу не можете негирати. Баш у књизи 
износим скоро 200 година стар Дарвинов аргумент о томе да увијек кад 
нешто не знамо велимо да је то Бог створио. А кад сазнамо о чему се ради, 
кажемо да се одвија према природним законима. Нема никаквог разлога да 
помислимо да живот на Земљи није настао на природан начин. Само, још 
пуно тога не знамо. То су дуги процеси. Е сад, видите, што је једна епрувета 
у кемијском лабораторију у успоредби с милијардама „епрувета” у оцеанима 
на Земљи? Да не говоримо о временским оквирима које има један 
истраживач и које на располагању има природа, прича Раос, па крене 
објашњавати настанак протеина из аминокиселина. 

Стратешки гутљај каве и хватање паузе у очекивању низа формула био је 
сувишан. Ради се заправо о објашњењу разлике измеðу истраживања у 
лабораторију и природног развоја догађаја. Наиме, протеини би требали 
настати из аминокиселина њиховим загријавањем. Но, при високим 
температурама долази до других нежељених реакција и оне се не успијевају 
повезати у полипетидне ланце, него се распадају на низ других продуката. И 
требало је, вели Раос, 15-ак година од првог покуса да некоме не „проради 
кликер” и запита се – па зашто би уопће морали гријати? Kемијска реакција, 
наиме, тече у једном смјеру, без обзира на температуру, мијења се тек 
брзоина процеса. Углавном, израчуни су показали да би за 70-ак година 
добили полимере без нуспродуката. „А што је 70 година природи за 
експеримент ? Баш ништа”, поентира Раос.

Ловачка прошлост
Обзиром да је све речено било прилично схватљиво, вријеме је да се крене у 
главу: „Kако је, дакле, настао живот на Земљи, господине Раос”.
– То је криво постављено питање.
Ето врага.

– Наиме, живот није знанствени, него инстинктивни појам који прозилази из 
наше ловачке прошлости – животиње које смо ловили су биле живе и мицале 
се док их нисмо уловили и убили. Од тад се живот увијек везивао с нечим 
покретним, а неживо с непокретним, објашњава аутор „Kухарице живота”. 
Но, након неког времена се видјело да су ствари мало сложеније. 
Примјерице, прича Раос осврћући се према аутомобилу који је управо 



прошао цестом, и аутомобил има нека својства живота. Kреће се, можемо 
рећи да се храни бензином, да има своје метаболизам и излучевине.
Знанственици су, објашњава, временом закључили да је живот настао 
постепено.

– Није се чудом одједном појавила жива молекула или станица. То је 
немогуће. У природи су једноставно постојали селективни процеси који су на
крају довели до живота. Развили су се каталитички сустави, било минерални, 
било органски и дошло је до селективних процеса који су одабирали оне 
најбоље системе. Временом, ти каталитички сустави су прешли у 
аутокаталитичке, који су се међусобно удруживали, рецимо клоропласт у 
биљакама се развио из модрозелених алги, објашњава Раос.

Човјек и магарац
Он не мисли да је могуће развити живот темељен на неком другом суставу, 
примјерице силикатима. „Силиката на Земљи има колико хоћете, па зашто се 
онда на њима није развио живот”, пита се и објашњава како су у кемији 
аналогије често врло лоша ствар. Или, како је то сликовито казао: „Човјек је 
сличан магарцу, па ипак није магарац”.

– Гледајте, органски спојеви су врло чести у Свемиру. На метеору који се 
срушио у Аустралији шездесетих је пронађено 639 различитих органских 
спојева, а по масеном спектру се чини да их има можда и неколико милијуна. 
Органска кемија је врло једноставна. Недавно је и на комету Чурјумов-
Герасименко на који је слетјела сонда пронађен органски спој. Дакле, не ради
се изнимци. Живот увијек настаје од оног чега има највише. На Земљи је 
било аминокиселина, воде, нуклеинских база... то су једноставне реакције. И 
нема разлога да се ти увјети не остваре и на неком другом планету.
Дакле, закључујемо, очекујете да Свемир, заправо, врви животом.
– Апсолутно! Само је питање у којем облику и којем стадију, каже Раос.

Јасмин Кларић

Лакше написати него издати књигу
Идеју за писање књиге добио је кад му је, сједећи на кави, син 
казао да би требао написати нешто на енглеском. О томе је 
већ и сам размишљао, а већ је и имао идеју да пише нешто о 
постанку живота. Тад му је на памет пало и да све повеже с 
рецептима. За само писање је требало девет мјесеци. „ Али 



онда тек долазе прави проблеми, гђе ћеш наћи издавача, па 
онда он новце...”, прича. Углавном, за издавање књиге 
требало је скоро три пута више времена него за писање – 
двије и по године. А зашто енглески језик? Очекивано – због 
тржишта. Раос каже да се оваква књига код нас може 
продати у неколико стотина, максимално 500 примјерака, а 
на глобалном тржишту би бројке ипак требали бити 
озбиљније.

О аутомобилима или живот као тежња према смрти
Добро, да разријешимо нешто. Зашто је човјек жив, а 
аутомобил није?
– Зато што је човјек еволуирао, на неки начин...
Може се рећи и да аутомобили еволуирају, доста је да 
успоредите старије и новије моделе.
– По школској дефиницији живота аутомобил испада из игре 
јер се не размножава. Али, рецимо, кристали се 
размножавају, па опет нису живи. Можда је најбоље рећи да 
је живот један сложени аутокаталитички систем. Опет, 
може се рећи да је живот сустав који тежи равнотежи, а 
никад је не достигне. Ако помијешате двије кемикалије, оне 
ће се спојити и успоставит ће се равнотежа. Дакле, реакција
ће стати. Kад би се то догодило нашем тијело – умрли би. 
Kад се успостави равнотежа то је смрт. Живот стално 
бјежи од те равнотеже на начин да у организам стално 
нешто улази и излази. Е сад, испада да је живот стална 
борба против смрти, а да нема те тежње према смрти, тј. 
равнотежи, живота заправо не би ни било тако да је смрт 
на неки начин покретач живота. Ево, мало филозофије за 
крај.

(Извор Нови лист)
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Popularizator znanosti i autor knjige »The Cookbook of life« u kojoj na neobičan način predstavlja nove teorije o podrijetlu života na Zemlji

Uloga piva i pašticade

u nastanku života
Raos nastanak života uspoređuje s umijećem pripreme pašticade svoje susjede

Marije u njegovom djetinjstvu. Pašticada je tu, zapravo, metafora. Znamo što je

ona, ali na osnovu toga sad pokušavamo dokučiti osnovne sastojke i cijeli

proces pripreme. »Sve kemijske procese uspoređujem s kuhinjskim procesima,

jer kemija i kuhinja imaju mnogo zajedničkog«, kaže

jasan Amerikancu, kaže Ra-
os dodajući da je svaka teo-
rija o nastanku života pove-
zana s nekom zgodom ili iz
njegovog života ili iz povi-
jesti znanosti.

Pa šticada je tu, zapravo,
metafora. Znamo što je ona,
ali na osnovu toga sad po-
kušavamo dokučiti osnovne
sastojke i cijeli proces pri-
preme. I otud onih mnogo
kuhara iz uvoda koji je po-
kušavaju napraviti (i uspije-
vaju zbuniti usputnog slu-
šatelja). »Možda će nekom
ispasti neko drugo jelo,
možda će zagorjeti«, objaš-
njava slikovito znanstveni
proces Raos, smijući se.

– Sve kemijske procese
uspoređujem s kuhinjskim
procesima, jer kemija i
kuhinja imaju mnogo zaje-
dničkog. Evo, naprimjer vo-
dena kupelj. Ona se koristi
kod kuhanja kad je potreb-
no da nešto ne zagori. To se
jako koristi i u kemiji i zove
se Bain-marie, Marijina ku-
pelj, po Židovki Mariji koja
je živjela u četvrtom stolje-
ću i bila je prva poznata ke-
mičarka. Ona je prva opisa-
la i vjerojatno izmislila taj
proces. Ili, recimo, mikro-
valna pećnica! Znamo što je
ona u kuhinji, ali onda se
netko smjetio da bi mogla
biti korisna i u kemiji. Preko
mikrovalke se dobijaju fan-
tastične sinteze. Jer je kod
takvih procesa uvijek pro-
blem da se reakcijska smje-
sa jednoliko zagrijava, a s
mikrovalnom pećnicom je
zagrijavanje 100 posto jed-
noliko, sipa Raos usporedbe
između kuhinje i kemijskog
laborator ija.

Znanost i vjera

Sve je to dobro i zanimlji-
vo, ali kolikog smisla uopće
ima pisati o kemijskoj osno-
vi nastanka života danas u
zemlji u kojoj se ionako sve
više »zna« da je Zemlja rav-
na ploča ili da je Bog stvorio
čovjeka, pokušavamo malo
na političko-društveni kolo-
sijek odvesti iskusnog (ro-
đen 1951. godine) populari-
zatora znanosti (napisao na
stotine znanstveno-popu-
larnih članaka i znanstve-
nih radova, te je autor 13
znanstveno-popular nih
knjiga).

Raos se ne da.
– Znanost nije nekakva

vjera pa da sad netko kaže
mi vjerujemo u Boga, a
vi... Znanost je naprosto

činjenična. Nju ne možete
negirati. Baš u knjizi izno-
sim skoro 200 godina star
Darwinov argument o to-
me da uvijek kad nešto ne
znamo velimo da je to Bog
stvorio. A kad saznamo o
čemu se radi, kažemo da
se odvija prema prirodnim
zakonima. Nema nikakvog
razloga da pomislimo da
život na Zemlji nije nastao
na prirodan način. Samo,
još puno toga ne znamo.
To su dugi procesi. E sad,
vidite, što je jedna epruve-
ta u kemijskom laboratori-
ju u usporedbi s milijarda-
ma »epruveta« u oceanima
na Zemlji? Da ne govorimo
o vremenskim okvirima
koje ima jedan istraživač i
koje na raspolaganju ima
priroda, priča Raos, pa
krene objašnjavati nasta-
nak proteina iz aminokise-
lina.

St ra t e ški gutljaj kave i
hvatanje pauze u očeki-
vanju niza formula bio je
suvišan. Radi se zapravo o
objašnjenju razlike između
i s t ra živanja u laboratoriju i
prirodnog razvoja događa-
ja. Naime, proteini bi treba-
li nastati iz aminokiselina
njihovim zagrijavanjem.
No, pri visokim temperatu-
rama dolazi do drugih ne-
željenih reakcija i one se ne
uspijevaju povezati u poli-
petidne lance, nego se ras-
padaju na niz drugih pro-
dukata. I trebalo je, veli Ra-
os, 15-ak godina od prvog
pokusa da nekome ne »pro-
radi kliker« i zapita se – pa
zašto bi uopće morali grija-
ti? Kemijska reakcija, nai-
me, teče u jednom smjeru,
bez obzira na temperaturu,
mijenja se tek brzoina pro-
cesa. Uglavnom, izračuni su
pokazali da bi za 70-ak go-
dina dobili polimere bez
nusprodukata. »A što je 70
godina prirodi za eksperi-
ment? Baš ništa«, poentira
Ra o s.

Lovačka prošlost

S obzirom na to da je sve
rečeno bilo prilično shvatlj-
ivo, vrijeme je da se krene u

glavu: »Kako je, dakle, nas-
tao život na Zemlji, gospo-
dine Raos«.

– To je krivo postavljeno
p i t a n j e.

Eto vraga.
– Naime, život nije znan-

stveni, nego instinktivni
pojam koji prozilazi iz naše
lovačke prošlosti – ži vo t i n j e
koje smo lovili su bile žive i
micale se dok ih nismo
ulovili i ubili. Od tad se ži-
vot uvijek vezivao s nečim
pokretnim, a neživo s ne-
pokretnim, objašnjava au-
tor »Kuharice života«. No,
nakon nekog vremena se
vidjelo da su stvari malo
složenije. Primjerice, priča
Raos osvrćući se prema au-
tomobilu koji je upravo
p ro šao cestom, i automobil
ima neka svojstva ži vo t a .
Kreće se, možemo reći da
se hrani benzinom, da ima
svoje metabolizam i izluče-
v i n e.

Znanstvenici su, objaš-
njava, vremenom zaključili
da je život nastao postup-
n o.

– Nije se čudom odjed-
nom pojavila živa moleku-
la ili stanica. To je nemogu-
će. U prirodi su jednostav-
no postojali selektivni pro-
cesi koji su na kraju doveli
do života. Razvili su se ka-
talitički sustavi, bilo mine-
ralni, bilo organski i došlo
je do selektivnih procesa
koji su odabirali one naj-
bolje sisteme. Vremenom,
ti katalitički sustavi su
p re šli u autokatalitičke, koji

su se međusobno udruži-
vali, recimo kloroplast u bi-
ljakama se razvio iz mo-
drozelenih algi, objašn j a va
Ra o s.

Čovjek i magarac

On ne misli da je moguće
razviti život temeljen na ne-
kom drugom sustavu, prim-
jerice silikatima.

– Silikata na Zemlji ima
koliko hoćete, pa zašto se
onda na njima nije razvio
život, pita se i objašn j a va
kako su u kemiji analogije
često vrlo loša stvar. Ili, ka-
ko je to slikovito kazao:
»Čovjek je sličan magarcu,
pa ipak nije magarac«.

– Gledajte, organski spo-
jevi su vrlo česti u svemiru.
Na meteoru koji se srušio u
Australiji šezdesetih je pro-
nađeno 639 različitih or-
ganskih spojeva, a po ma-
senom spektru se čini da ih
ima možda i nekoliko mili-
juna. Organska kemija je
vrlo jednostavna. Nedavno
je i na kometu Čurjumov-
Gerasimenko na koji je
sletjela sonda pronađen or-
ganski spoj. Dakle, ne radi
se iznimci. Život uvijek
nastaje od onog čega ima
najviše. Na Zemlji je bilo
aminokiselina, vode, nu-
kleinskih baza... to su jed-
nostavne reakcije. I nema
razloga da se ti uvjeti ne os-
tvare i na nekom drugom
planetu.

Dakle, zaključujemo, oče-
kujete da svemir, zapravo,
vrvi ži vo t o m .

– Apsolutno! Samo je pi-
tanje u kojem obliku i ko-
jem stadiju, kaže Raos.

Jasmin KLARIĆ

Snimio Denis LOVROVIĆ

G
ledajte, mi znamo
što je pašticada i
mnogo kuhara je
pokušava skuhati.

Netko uzima meso, netko
vino, ali mi ne znamo što
će od toga ispasti, jedna je

od rečenica koja se mogla
čuti na terasi zagrebačkog
kafića tog sunčanog posli-
jepodneva. Moguće da je
konobar ili slučajni pro-
laznik pomislio kako se
radi o nekakvom prelimi-
narnom sastanku žirija za
neki od reality programa u
kojima se natjecatelji nad-
meću u kulinarskim vješ-

tinama ili nešto bizarnijoj
pripremi za obiteljski ru-
čak, međutim, s umiro-
vljenim znanstvenim sav-
jetnikom i književnikom
Nenadom Raosom smo,
zapravo, raspravljali o –
nastanku ži vo t a .

Naime, iz tiska je, u iz-
danju Hrvatskog društ va
kemijskih inženjera, upravo

izašla njegova knjiga »The
Cookbok of Life« (Kuharica
života) u kojoj na pomalo
neobičan način predstavlja
nove teorije o podrijetlu ži-
vota n Zemlji.

Lokalni kolorit

Okej, ali kakva crna pašti -
cada?

Radi se o metafori iz uvo-

da u knjigu u kojem Raos
nastanak života uspoređuje
s umijećem pripreme pašti -
cade svoje susjede Marije u
njegovom djetinjstvu. Us-
put, tvrdi da se s tom pašti -
cadom nije moglo mjeriti
niti jedno drugo jelo.

I u ostalom poglavljima
(knjiga ima ukupno 237
stranica) različite teorije o

nastanku života uspoređuje
s raznim jelima, primjerice,
naslovi nekih od poglavlja
su »Gorući sladoled«, »Mil-
lerovo pivo«, »Grill«...

– Knjiga ima tu jednu lo-
kalnu dimenziju, lokalni ko-
lorit, ali i međunarodnu di-
menziju također. Ona je za-
pravo pisana za američkog
čitatelja, nastojao sam biti
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O automobilima ili život

kao težnja prema smrti

Dobro, da razriješimo nešto. Zašto je čovjek živ, a automobil nije?

– Zato što je čovjek evoluirao, na neki način...

Može se reći i da automobili evoluiraju, dosta je da usporedite

starije i novije modele.

– Po školskoj definiciji života automobil ispada iz igre jer se ne

razmnožava. Ali, recimo, kristali se razmnožavaju, pa opet nisu

živi. Možda je najbolje reći da je život jedan složeni autokatalitički

sistem. Opet, može se reći da je život sustav koji teži ravnoteži, a

nikad je ne dostigne. Ako pomiješate dvije kemikalije, one će se

spojiti i uspostavit će se ravnoteža. Dakle, reakcija će stati. Kad

bi se to dogodilo našem tijelo – umrli bi. Kad se uspostavi

ravnoteža to je smrt. Život stalno bježi od te ravnoteže na način

da u organizam stalno nešto ulazi i izlazi. E sad, ispada da je

život stalna borba protiv smrti, a da nema te težnje prema smrti,

tj. ravnoteži, života zapravo ne bi ni bilo tako da je smrt na neki

način pokretač života. Evo, malo filozofije za kraj.

Lakše napisati

nego izdati knjigu

Ideju za pisanje knjige dobio je kad mu je,

sjedeći na kavi, sin kazao da bi trebao

napisati nešto na engleskom. O tome je već i

sam razmišljao, a već je i imao ideju da piše

nešto o postanku života. Tad mu je na pamet

palo i da sve poveže s receptima. Za samo

pisanje je trebalo devet mjeseci. »Ali onda tek

dolaze pravi problemi, gdje ćeš naći izdavača,

pa onda on novce...«, priča. Uglavnom, za

izdavanje knjige trebalo je gotovo tri puta više

vremena nego za pisanje – dva i pol mjeseca.

A zašto engleski jezik? Očekivano – zbog

tržišta. Raos kaže da se ovakva knjiga kod nas

može prodati u nekoliko stotina, maksimalno

500 primjeraka, a na globalnom tržištu bi

brojke ipak trebale biti ozbiljnije.

�
Što je jedna

epruveta u

laboratoriju u usporedbi

s milijardama

»epruveta« u

oceanima?

NA DNU

IVAN MIŠKOVIĆ


