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М
орска створења нађена
пре готово тридесет го
динауАусталијинепри
падајуниједнојпознатој
групибескичмењака.На

учницисуоткрилидвеморскеживо
тињице обликапечурке, које сене
уклапајуниуједнупознатукатего
ријуимогудабудуповезанесагру
памазакојесесматралодасуизумр
лепре500милионагодина.
Приликомсређивањаматеријала

прикупљеногу тасманијскоммору
давне1986.годинедрЖанЈуст,зо
ологизПриродњачкогмузејауКо
пенхагенууДанскојјеоткрио18узо
ракабескичмењакачудногизгледа.У
студији,објављенојнедавноучасо
писуPLOSONE,истраживачиопи
сујунеких14узорака,сакупљенихса
океанскогднанадубинамаодчетири
стотинеихиљадуметара.Ове„мале,
смешнеживотињеуобликупечур
ке”,какоихЈустназива,сувишеће
лијске,углавномасиметричне,што
јекључнакарактеристиказакласи
фиковањеорганизама,иимајужела
тинознислојизмеђуунутрашњеги
спољашњегделатела.
Научницисукласификовалиорга

низамкаоновирод,Dendogramma
–односисенадендрограм,којисе
убиологијикористизаилустрацију
еволуциониходносаизмеђуоргани

зама.НовиродимадвеврстеD.enig
maticaиD.discoides,називиалуди
рајунањиховмистериозникарактер,
односнообликдиска.
Узорцисуфиксираниуформалде

хидуипребачениулабораторију,али
сутамонековремечуваниуалкохолу,
штојеискључиломогућностбудуће
екстракцијеДНКидаљеанализеради
утврђивањабиолошкогместаовихор
ганизамауодносунадруге.„Билоби
изузетноузбудљиводасуауторина
шлиранијенепознатугрупуорганиза
макојесутакоранопочелидасераз
лликујуоддругихживотиња”,кажедр
КејсиДан,еволуционибиологсаБра
унУниверзитетауПровиденсу,САД.
Истраживачи су такође нашли

сличности–истуформугранањаи
режњастеструктуреокоотворауста
–измеђуDendogrammaималегрупе
„медузоида”створењаналикмедуза
ма,којасуживелапре600милиона
годинатокомпериодаедиакаран,у
којемсусенаЗемљипојавилиброј
нивишећелијскиорганизми.
ДрТатјанаНошенко,еволуциони

биологсаУнивезитетаЛудвигМак
симилијануМинхену(Немачка)ми
слиданијенемогућедаједубокомо
реАустралијеочуваложивепотомке
организамаизовогпериода,закоје
семислилодасуизмрлипревишеод
500милионагодина.

Научницисталнооткривајунове
врсте–1984.године,самоједнаау
стралијска експедиција је открила
између200и300новихврста.Али,
проналажењетаквеврстекојасене
уклапаупознатодрвоживота,деси
лосесамодваилитрипутаупроте
клихпетнаест,двадесетгодина,об
јашњавадрАндреасХејнол,биолог
изMеђународногцентразамолеку
ларнубиологијумораСарсуБерге
ну,Норвешка.
Хејнолкажедародовиживотиња,

којисупреживелипрастарамасовна
изумирања,носеважнеинформације.
Теинформацијепомажуистражива
чимадареконструишутокеволуције.
„Потрагазановомлинијомјекаоот
кривањеблага”.Садајеприоритетпр
оналажењеновихузораказаанатом
скеигенетичкеанализе.Хејнолмисли
дасе,збогтехнологијекојајеумеђу
временуневероватнонапредовала,не
штоодДНКможедобитиизпостоје
ћихузорака.„Уопштенесумњамдаје
генетичкаинформацијајошувекту.”
Јустaсвакодневнопитајузаштоје

билопотребнотоликомногогодинада
бисеживотињекласификовале.„Ка
даједномсхватитедасерадионечем
изузетном,потребнојевремезапро
учавање,читање,консултовање,паи
даубедитесебедастестварнооткри
линештопосебно”,одговараон. ¶

Новинарскоистраживањекојеје
овегодинеурадионовинар
часописаScienceтакоштојеслао
небулознеиизмишљенерадове
саочитимгрешкаманаучним
часописимадиљемсветауловилоје
многекојисуприхватилидаобјаве
такаврададанисууочилигрешке.
МеђуњимајеиActaFacultatis
MedicaeNaisensis,чијије
издавачМедицинскифакултет
УниверзитетауНишу

ФЕНОМЕНИ

МићоТаталовић*

О 
скандалу Архива биолошких наука
Српскогбиолошкогдруштвасмочи
тали,изавећинунасинашихмедија,
онјерешен.Тачкана„и”јестављена
отпуштањемуредничкогтима–ито

текнаконпритискамеђународненаучнезајед
нице.Наиме,тражитиоднаучникадауплате
чак1.785евразаобјављивањерадаитврдити
дасерадможеквалитетнорецензиратиуроку
одједногадананиједобрапракса.
Али,далисеиштабитнозаистапроменило

уАрхиву?
Чињеницадајеуопштедошлодосменеуред

ништвајезначајна.Нанашемпросторусууче
сталежалбенасличнерадњеуразноразним
часописима–наиме,имаихтоликоданекина

учницикажуданијемогућедасусвипотреб
ниидасвирадеквалитетно,анедостатакнеког
надзоразначидасеможелакогледатикрозпр
степриликомрецензирања,акосеуопштеоба
вљају,пријатељимапаисвојимтекстовима,ако
каоуредникобјављујетеисвојенаучнерадове
усвомчасопису.
Изрегионасеналистисумњивихчасописа

ииздавачакојудржииажурираЏефриБилс
(JeffreyBeals),америчкибиблиотекариистра
живач,налазе,например,ријечкиInTech,иса
рајевскиДРУНПП.
Новинарскоистраживањекоје јеовегоди

неурадионовинарчасописаScienceтакошто
јеслаонебулознеиизмишљенерадовесаочи
тимгрешкаманаучнимчасописимадиљемсве
тауловилојемноге,паињихнеколикоунашем
региону,којисуприхватилидаобјаветакаврад
аданисууочилигрешке.Тусусе,например,
нашлииActaFacultatisMedicaeNaisensis,чи
јијеиздавачМедицинскифакултетУниверзи
тетауНишу,каоиMacedonianJournalofMedi
calSciences.
АпрошлегодинејеЦентарзаевалуацијуу

образовањуинауци(ЦЕОН/ЦЕЕС)једногиз
давачауБоснииХерцеговини–ДРУНППСара
јево–натемељуразниханализачакоптужиоза
„цитатникартел”успрезисасрпскимнаучни
цимакојитамообјављују.АнализеизЦЕОНа
открилесумногесрпскечасописеукојимасе
објављујеогроманбројплагиранихрадова(до
11одстосвихтекстоваутимчасописимајеса
држалоплагирантекст).
Дакле,Архивнијејединикојијемогућеза

странио,алијеједанодреткихукојимасмојав
новиделисменууредништвакаорезултатнеке
објективнеистраге,јер,реткосевидидасене
штобитномењаутаквимчасописима.

Али,питамсе,јесмолисменомуредникаствар
норешилипроблем?Аконисмокаоновинари,
каонаучници,каодруштво,истражиликоликоје
дугоизаштоовајпроблемпостојаоуАрхивубио
лошкихнаука–косеидокојемереокористиона
томеслучајуи,накрајукрајева,нисмоутврдили
какојемогућедасенештотаквоуопштедесило
–какоможемовероватидаћепроменанеколико
именабитнопроменитиситуацијуучасопису?
ТосепитаинаучникA.TeixeiradaSilva,ис

траживачизЈапана,којијеипокренуоцелусагу

каданијепристаонанеморалнупонудуАрхи
ва.Онисадаговоридамуновоуредништвојош
ниједалоникаквуназнакудајезаистаспремно
даокрененовилист.Наиме,целалистапитања
остајебезодговора,нпр:штаћебитисасвимра
довимакојисууАрхивуобјављенитокомман
датабившегуредништва–нарочитоонипод
паскоммогућегнепотизма–хоћелибитипо
ништени?Иштаћеуредништвоучинитипово
домразнихнеетичкихпоступакакојејечасопис
досадаспроводио–јошнемајавнодоступноги
транспарентногпланакојибиуливаоповерење
међународнојзаједницидасенештозаистабит
нопроменилоуАрхивубиолошкихнаука.
Овајслучајтешкодајејединиибезорганиза

цијакаоштојеЦЕОН,ибезправог,истраживач
когновинарствакојебисезабавилоовомтемом
тешкодаћесеситуацијасамабрзопоправити.
Наиме,научнициморајудаобјављујуштовише
иуштобољимчасописима.Овису,нажалост,
подстакнутидаобјављујуштовишепаидапо
гледајунадругустранукадавиденештонеетич
ноакосамимогудапрофитирају.
Нпр.ЦЕОНјерекаокакоуслучају„картела”

издавачаизБиХсрпскинаучнициплаћајуиз
јавнихсредставаобјављивањеутимчасописи
ма.Понекисунаучници,значи,понекаддео
проблема.Часописи,пак,могузарадитинана
плаћивањуиштампањуштовећегбројарадова.
Корупцијаинечеститостунауциседешавади
љемсвета–недавнестатистикеговоредајене
долично/нечеститопонашањеумедицинским
наукамакошталоНационалниинститутзаздра
вљеуСАД58милионадолара1992–2012–па
сувероватноимногочешћепојавеунашемси
ромашномикорумпираномдруштву.

*УредниквестинапорталуSciDev.Net
иауторблогаBalkanScienceBeat

Dendogramma,
прастаростворење
уобликупечурке
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„Архивбиолошких
наука”нијејединикоји
јемогућезастранио,
алијеједанодреткиху
којимасмојавновидели
сменууредништва.
АнализеизЦЕОНа
суоткрилемногесрпске
часописеукојимасе
објављујеогроманброј
плагиранихрадова
(до11одстосвих
текстоваутим
часописимајесадржало
плагирантекст)

Ђ
орђеМиловић(1960)спадаусрпске
стрипауторекојитихоипостојаногра
деиразвијајусвојупоетикунемаре
ћизатекућестрипмодеитрендове.Та
самонаметнутаиздвојеностдозвољава

уметникудастваранеоптерећендневнимзах
тевима;сдругестране,међутим,одбијањедасе
активнијеучествујеуживотуовдашњестрип
сценерезултираизостанкомпризнањакојаау
торзаслужује.
ОсобеностисвихдосадаобјављенихМило

вићевихрадовајесупрефињениграфизам,по
некаддопуњенделикатнимколором,тестална
окренутостлитературикаопредлошкузастрип.
Доследнинаставаковихинтересовањајеиал
бум„Вадисрце”рађенпомотивимароманаБо
рисаВијана(1920–1959)бунтовногуметника
бројнихинтересовања–одпоезије,позоришта
апсурда,бизарнихпроза,кримићакојисууз
немиравалијавност(иизазвалисудскипроцес
противромана„Пљуваћуповашимгробовима”
из1946,којијепредстављенкаоВијановпре
водделанепостојећегамеричкогписцаВор
нераСаливена),прекокомпоновањашлагера,
публицистике,превођењанаучнефантастике
довиртуозногсвирањаџезтрубе.
Вијанјеживеобурно,безкалкулисања,непре

станоизазивајућисопствену(прерану)смрт.

Роман„Вадисрце”објављен1953.карактери
шеконтинуираниодмакодздраворазумског,из
неверавањеобразацаирутинапонашањашто,
свеукупно,резултираосећајемзачудности,ла
коћеивртоглавицеизазванепомањкањемпре
познатљивихтачакаослонцаодносносвепри
сутнимлудизмомкојисеиспуњаваизадовољава
чистомигромслободестварањазапле
таи(лажних)расплета.
„Вадисрце” пратиЖакмора који

долазиунеименованосело,вароши
цунаобалимораи,крећућисекроз
њега,упознајебизарносттакозваних
обичних,свакодневних,наизгледтри
вијалнихствари.Изафасадапасто
ралнепровинцијекријусе,међутим,
нефункционалнепородице,продаја
старацанатргу(робова?),паганско
подсмевања свештенику, страшни
обичајпоткивањадецејерњиховамајкаодби
јадаихпустиусветзакојисустворени.Но,ка
косеноваснаганеможезауздати,децаћеиду
ховноителесноизлетатиизгнездазатворасве
док,уотвореномфиналуалбума,небудужива
зазиданаустакленукоцкуизкоје,напрвипо
глед,немаизласкаауњојнемаживота.
Врхунацсвеколикебизарностијецрвенаречи

цастидаисрамотекојатечекрознасељеиукоју

мештанибацајутруплаилиделоветелаонихко
јиимвишенисупотребни!Одатлеихзубима–и
самозубима–вадииодносинесретникСлавако
јијеобдаренипроклетспособношћудасаосећа
ипатизадруге.СасвојестраненистранацЖак
морнијебезгреховаиамбиција–онје„потро
шачнарави”итрагазаместомгдећеспроводити

својеидеје„психоанализовањем”љу
ди.Послеседамгодина,тримесецаи
дваданабезикаквихрезултата,Жак
моровентузијазамнестајеионсхвата
дајеуправостиднајраспрострањени
јаљудскаемоцијапапостајеСлавин
наследникучишћењурекестида.
„Вадисрце” јевишеслојнаприча,

којојтежиштенијенаакционимсце
намавећнаалегоријамаиалузијама
па,збогсвегатога,захтевапрецизан,
сугестиванипромишљенивизуелни

(об)лик.Миловићцртежсводинадрхтавикро
кипрекривенпрозирномводеномбојомштому
дарујезаводљивулакоћукојуиВијановаприча
носи.Кадрирањеимонтажатаблитечестеиз
менеракусадодатноонеобичавајуипотцртава
јузачуднуатмосферу.Речју,Миловићеварафи
ниранаинтерпретацијаВијановог„Вадисрца”
зрелојеиубедљивоуметничкодело.

*КњижевникизВршца

Низцрвену
рекуљудског
стида
„Вадисрце:помотивима
истоименогроманаБорисаВијана”,
ауторЂорђеМиловић,Омнибус,
Београд,2013.
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