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Галактичко
посело
После50година(ималовише)
од1.марта1972.научнопопуларни
часопис„Галаксија”окупиоје
својебројнезаљубљенике

ГОДИШЊИЦЕ

СтанкоСтојиљковић

Н
акраткосмосе,каоувремеплову,вра
тилиполавекаупрошлост,адасени
коизсвојихстолицапомерионије.Бо
љерећи:никосенијепомакаосместа,
анекисустајалитеоктобарскевечери

уГалеријинаукеитехникеСАНУ.Готоводане
маистраживачаинаучникакојијенијечитаоу
својиммладимгодинама.Необавезналектира
којасенестрпљивоишчекиваласвакогмесеца
накиосцимаодТриглавадоЂевђелије.
После50година(ималовише)одпрвогбро

јапрвогмарта1972.научнопопуларничасо
писГалаксијаокупиојесвојебројнезаљубље
никенасвојеврсногалактичкопосело.Повратак
умладост–заштодане?–иакосамоусећа

њима.Алииуспоменеподједнакоткајунашу
стварност,штожурећиубудућност(старост)и
непримећујемо.
Далијемерилацвременанакрајузаспао,ко

тоћезнати?Маратонцисунаставилидатрче
безстазеибезкорака.Упућенићепокушатида
васразувередатрканикаданијеокончана,да
Галаксијајошнијеоптрчаласвојпочасникруг.
Како,акојепресталадаизлази2001.године?
ОбратитесеЗаводузамереидрагоценемета
ле,минисмонадлежни.
УмеђувременујеГалаксијанаставиладасе

отискујеунашимивашимсрцима.
Првупосадунаполетањуукосмичкибескрај

–изворнојенамењенаваздухопловству,астро
наутицииистраживањубудућности–чинили
суГаврилоВучковић,НенадБировљев,Тана
сијеГаврановић,ЕсадЈакуповић,МиланКне
жевић,БорисРадуновићиБогољубСамарџић.
Уписанисумеђузвезде,свеједноштопојединци
јошнисузакорачилисонестранедуге.
Ималисмислаописиватичасопискојемсу

седивилиупрвојЕвропи(незаборавитедаје
научнодоказанодајенасталанадеснојобали
ДунавауСрбијипренеколикохиљадалета),а
свесрдногапригрлилиудругојЈугославији?
Судпрепуштамосвакомчитаоцуиличитачу
(нисмозаборавилинионогаштоћеуспоменик
битиуобличен)понаособ.
СастраницапрвеГалаксијесазнавалисмоза

невероватнанаучнаоткрићаусветуикоднас.
Некоједавноприметиодасе,надахњујућисе
тимштивом,упрохујалимдеценијамаунаучни
кеиистраживачеотиснулохиљадерадознала
ца.Позамашанбројсескрасиоуиностранству.
Садабистемирнедушемоглидајеоклеветате
дајеподстакла„одливмозгова”.

Неколицинанекадашњихугледнихаутораи
читалаца–првипутокупљенихнаконполасто
лећауГалеријинаукеитехникеСАНУ,крцатој
тевечеригалаксијанцима(засадасвиобитавају
наЗемљи),казивалисупосетиоцимавластита
сећањанатајславниподвиг.Беседилису(дру
гачијесетонеможеописати)академициЗоран
ПетровићиСлободанВукосавић,универзитет
скипрофесориДраганУскоковић,Александар
ПетровићиЗоранЖивковић(унаписанојпо

сланици),главниуредницинаучногпрограма
РТС(некадаРТВБеоград)ПетарЖивадиновић
иИлијаЦеровићичланпрвобитнередакције
МиланКнежевић.
Покретачкидухвеличанственогпрегнућабио

јеГаврилоГајаВучковић,човекневероватног
образовањаинеизмернедоброте,којијепочет
комседамдесетихсТанасијемГаврановићем
основаочасописКосмоплов,изкојегсеубрзо
испилилаГалаксија.Претогајеобјављиваоиз
ванреднеприказеикритикеуНину,анакон

одласкаумировинуписаозанаучнурубрику
Политике.
Човечанствојетихгодина,дасеподсетимо,

нетремицепогледавалоунебодајошједном
угледапрвогсвемирскогпутника,неустраши
вогЈуријаГагарина,илинекогпотоњегкосмо
наута/астронаута.Акостеначаспомислилида
јеоличаваланаучноновинарствопрвеврсте,
нистенималопогрешили.
Сврставанајеунајбољенаучнопопуларнеме

сечникеуЕвропи.Чакјеубројуотискиваних
примерака(80.000)надмашивалачувениЊу
сајентистизЕнглеске,којујејенадживео.
Никада,нажалост,нијеистраженозаштосе

угасила(децембар2001),асвајеприликадасу
томекумовалинеспособноруководствоБИГЗа
инезаинтересованоруководствоСрбије.Поре
доследудоласка,какооглашаваВикипедија,у
столицуГаврилаВучковићаседалису:Станко
Стојиљковић,АлександарПетровић,РадеГру
јићиБориславСолеша.
Ипоследеценијеипо(игодинувише)одга

шења,осванулајеуновомурухуиновомду
ху–спредлошкомнова–алисадакаонаучни
магазин,штојестепеникнижеоднаучногча
сописа(journal),адватривишеоднаучнопо
пуларногчасописа.Акостеначаспомислили
дајеоличаваланаучноновинарствопрвевр
сте,нистенималопогрешили.Сврставанајеу
најбољенаучнопопуларнемесечникеуЕвропи.
Далијетобиопотребан(идовољан)условда
сеупустимоуњеноваскрсавање?Исправанод
говорсазнаћетејединоакосепрепуститечита
њунаинтернету(galaksijanova.rs)инапапиру
(четирипутагодишње).Другачијенећетедоку
читикомејенамигнуоРадојеДомановић,који
јеКраљевићаМаркамеђСрбљевратио. ¶

Кувањехранедовелоје
дорадикалнепрекретнице
усоцијалнојисторији.
Првизаједничкијастук
настаојезахваљујући
кувањуишпајзу:„жена
кува,амушкарацјечува”,
заједносхраном

ЕВОЛУЦИЈА

МомчилоБ.
Ђорђевић*

К
ување,каоначинприпрема
њахране,усуштинипред
стављаозбиљандометево
луционог развоја људи и
темељ за многа друга до

стигнућа.Oдсвегаживогнаплане
тиразликујемосeпотомештоједини
припремамо,печемоикувамохра
нупренегоштопочнемодајеједе
мо.Одкулинарства,којејевештина
кувања,насталајеиразвиласекул
тура.Додуше,имамалофанатичних
приврженикакојипокушавајудажи
весамонасировојхрани.Али,тосу
самопокушаји.
Превишеодтримилионагодина

нашзаједничкипредакаустралопи
текустумараојеисточномАфриком,
анаменијујеимаосамокртоластоко
рење,луковице,лишћеивоће.Није
ловиоизбогтогајесвештојезаје
лобезпрестанкажвакаоцелогдана
дабисезаситио.Такојеуносиооко
300–400калоријазасат,штојечита
вих900.000годинабилоједвадовољ
нозаживот.
Уствари,тојебилочетирипутаду

жевремеодтрајањанашесопстве
неврсте,којајеодсвихпостојећих
изродахомојединаопсталадоданас.
Модерниљудивукукоренеодпре1,8
милионагодина,кадсепослеаустра
лопитекусаихомохабилисапојавио
хомоеректус.Онјепотекаоизкасне
формеаустралопитекусаиможесе
рећидајењеговапојавабилаједан
однајважнијихдогађајауеволуцији
човека,јерјебиопрвиархаичнипри
падникродахомо,којијеусправно

ходаоичијејетелоималопропорци
јетеладанашњихљуди.Лицемујеби
лошироко,адоњавилицанијеимала
данашњиобликјерјојјенедостајао
предњидео,тј.брада–типичнаодли
каљуди.Тајусправнихоминидвисок
између145и150цм(60одстовиши,
а100одстопаметнијиодшимпанзе)
итежакоко45кг,имаојевелику ло
бањуиспуњену мозгом,најмањетри
путатежимодмозгашимпанзе.Ос
таојенаеволуционојсценидужеод
свихврстаархаичнихљуди.Упрвих
800.000година,постао јевештло
вац,алинијезнаоданаправиватру
уогњиштуизатојепоредбиљакаи
воћајеосамосировоме
соизлупаноштаповима
дабиомекшало.

По кре тач 
ум ног на прет ка 

Најстаријапримитивна
огњишта стараокоми
лионгодинапронађена
сууЈужнојАфрициупе
ћиниВондерверк,апре
790.000годинаинало
кацијиБенот ЈаАгову
Израелу.Уогњиштимаје
одржаванаприроднава
транасталауневремену
сгрмљавиномилиспон
тано–пожарима.Важно
јебилоодржатиједасе
неугаси,штобизначи
лодугочекањедокјепо
новонеподариприрода.
Касније,послевишехи
љадагодина,кадјепоред
одржавањаватренаучио
дајесамнаправиварни
цомиз кремена, све се
променило.Појавомгли
ненихсудоваитакођеглиненихпећ
ницауУкрајиниинамногимдругим
местимапре25.000година,почеласе
развијатитермичкаобрадахране.
Кадватрауогњиштуилипећници

гори,водауглиненимсудовимала
кодостижетемпературуод100сте
пени,штоједовољнозакувањехране
икомбиновањењеногсадржаја.Тако
јепремошћенсталникалоријскизјап
збогенергетскепотрошњетела,ана
рочитомозга.АнтрополозиУнивер
зитетаХарвардзаступајухипотезуо
куванојхраникаопокретачуумног
напреткаљуди.Усправничовекимао
јемозакзапремине700–1.000кубних
центиметра,30одстомањемозгаод

данашњихљуди.С таквиммозгом,
већсемоглоразмишљатиопрошло
стииобудућности.Мождајезбогто
гаусправничовекуАфрицибитисао
самонештодужеодмилионгодина,
аондајеотишаоуАзију,гдејеуИн
донезијиизумропре110.000година.
Модерничовек,представникједине
преживелеврстахоминида,послед
њих200.000годинамалосепроме
нио.Углавиимаорганзамишљење
тежак1.400грама,што јечетирии
попутавишенегошимпанзинмозак.
Збогтогајезаразликуодшимпанзе
научиоспремањехраненастотину
начина.Дабисемозак,којитроши

25одстоукупнеенергијенамењене
телуенергетскизаситио,потребноје
многохранеизкојекалоријенастају
самокувањемипечењем(мозакодој
четатрошивише–чак60одстоукуп
неенергијенамењенетелу).
Ватраикувањепретварајупротеине

изповрћаимесауукуснухрану,која
је80одстохранљивијаодсвегасиро
вог.Узто,хранапечењемикувањемиз
себеиспуштамирисекојисусемогли
мењатидодавањемразличитихбиља
ка.Такосестворилаједнаоднајважни
јихљудскихособина:бирањеимења
њеукусахране.Штајетомеследило,
свимајепознато:сегединскигулаш,
италијанскепасте,српскипребранац,

тиролскесупе,кускус,плодовимора,
колачи,шненокле...Усвакомслучају,
куванаиукуснахранаимасвојуево
луционупредност:куваносезнатно
бољеибржевариодсировог. Време
трошеноранијезажвакањелишћаи
воћапоцеоданпретворенојеувре
меновихидејаиосвајањасвета.Осим
тога,онајкојежелеодакува,мораоје
хранудоноситикућиичуватије.Из
гледадајепрви„шпајз”допринеозна
чајнимизменамасоцијалнеисторије
људи,јерјестворенамогућностскла
диштења и преживљавања сушних
периодаукојимасегладовалоимно
гоумирало.„Женакува,амушкарац

јечува”–ињуизалихе.
Какваидила!То јебио
почетак живота удвоје
ивремепрвихзаједнич
ких јастука.Желудаци
дужинацреваусправног
човекапостепеносупо
стајалимањи,јерјелак
шевариокуванухрану.
Антрополозикажудаје
начињена еволуциона
трампа–„завећимозак
мањижелудац”.Послете
трампеништавишени
јебилоисто.Али,даби
од „менијакаменогдо
ба”стиглидосвегбогат
ствахранекојеимаувек
иуизобиљу,морале су
проћимногехиљадего
дина. Јеловник људи у
касном палеолиту, пре
40.000година,аирани
је,опстаоједоданасса
моу180заједницаску
пљачаплодоваиловаца
усеверномделуКанадеи
уАустралији,међусамо

некимАбориџинима.Упалеолитском
добунајвишесејеладивљачјерјечи
нила–између55и65одстохране.У
просечнојпећинскојкухињимасти
протеиниучествовалисуухраниса
скоро80одсто.Угљениххидратабило
јемало,самоизвоћаипримитивних
житарица,каодајерецептезаисхра
нуписаоличнокардиологРобертЕт
кинс.Транзицијасредњегпалеолита
(од300.000до50.000година)угорњи,
тј.последњипалеолит(од40.000до
12.000година)сматрасеклиматском,
биолошкомикултурномпрекретни
цомуЕвроазији.Промењенајеклима
јерједошаокрајледеномдобу,локал
нинеандерталцизамењенисунадола

зећиммодернимљудима,којисудо
нелиновитехнолошкирепертоар,и
мешајућисесњима,стваралису,ту
итамо,заједничкопотомство.Начин
исхранетогвременарадикалнојеиз
мењентеку17.векуинарочитоупо
следњих60година,укојимасупроме
недошледоврхунца.

Хар мо ни ја у кон зу ми ра њу 

Данасјенаделугигантскиекспери
ментсиндустријскомхраномиљу
димакојијеуносеуреалномвремену.
Еволуцијатечеврлоспоро,анашете
лојепомикроскопскојимакроскоп
скојструктуриистокаоупалеолиту.
Игенинамсенеразликујуодониху
палеолитуизатосмојошувекпро
грамираникаонекаданашипећин
скипреци.Унутрашњамашинерија
запрерадуиискоришћавањехране
нијеухватилакораксбрзиномпро
менаначинаданашњеисхране,сре
ћом,кодсамомалогбројаљуди.Це
најевисока:синдромраздражених
цреваиКроноваболест,астма,дија
бетес,хипертензије,хроничнедеге
неративнеболестиимногодругих,
зачијебинабрајањебилапотребна
посебнакњига.
Данашњакултураразнихпасти,бр

зехранеислаткиша,далекојеод„па
леолитскогјеловника”којијеупркос
својојоскудностиопстаомногохи
љадагодина.Данасгапримењујуса
мофанатициподстакнутитврдњама
некихексцентричнихљудиоднауке,
којипропагирајусировуимакробио
тичкухранукаонајбољупревентиву
малигнихболести,иакозатонемани
каквихдоказа.Увекимаидејакојекао
свакамоданетрајудуго.Али,наукаје
динамична,каоисамживот,пасеи
некипромашајиморајуразумети.
Замладекулинаребилобидобродр

жатисеаксиома:обрада,уносипотро
шњахранеморајубитиухармонији,
аондасесвидругифакториповлаче
јерзањихнемаместа.Ипосленајбоље
припремљенехране,празничнеорги
језапрепунимасталимаскраћујужи
вот.Затонијелошегостимакришом
предложитипослепразничнопреба
цивањенакиселекраставцеизелене
салатебезсоли.Јестеданијелакобити
целогданаскорогладан,аликадсеу
томеуспе,постижесестањефилозоф
скогмираисхватањатежинеживота
нашихдалекихпредака. 

*ПрофесорМедицинскогфакултета
уБеоградуупензији

Пр ви број ча со пи са 
„Га лак си ја”

Пр ви број  
„Но ве Га лак си је”

Еволуционатрампа
–завећимозакмањистомак

Исхрана предака: биљке и воће   Фотовидеоисечак


