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Пензионериманису
потребнизаштитници
Пен зи о нер ска по пу ла ци ја у Ср би ји је 
број на. По ра зним осно ва ма нас је 
1.750.000 или го то во че твр ти на од 
7.500.000, ко ли ко Ср би ја има ста нов
ни ка. Бо га ми, ве о ма ви сок про це нат. 
Те ши нас да и у зе мља ма у окру же њу си
ту а ци ја ни је бо ља. У „оста ре лој“ Евро пи 
та ко ђе. Не ка да је у Ср би ји на три за по
сле на био је дан пен зи о нер. Да нас је го
то во тетатет, је дан на је дан. Али ту смо 
где смо, а пи та ње за што је та ко је не ка 
дру га те ма о ко јој тре ба да бри ну мла ђи, 
бу дућ ност Ср би је. Ми пен зи о не ри ту не 
мо же мо мно го да учи ни мо, осим што 
сво ју за ра ђе ну пен зи ју у вре ме ну као 
што је да нас, мо ра мо сти ца јем мно гих 
при ли ка и не при ли ка да де ли мо са већ 
од ра слом али ег зи стен ци јал но угро же
ном де цом и уну ци ма. 
Зва нич ни ци нас тап шу по ра ме ни ма, 
апла у ди ра ју за раз у ме ва ње си ту а ци је у 
ко јој се зе мља на ла зи, узи ма ју ћи од нас 
да би на ма кли за бу џет, а да нас ни пи

та ли ни су. Они ко ји „бри ну“ о на ма ни чу 
на све стра не. По ли ти ча ри ма је то у опи
су по сла, па ко им ве ру је не ка гла са за 
њих. А шта ће мо са ра зним пен зи о нер
ским син ди ка ти ма, са ве зи ма, удру же
њи ма, асо ци ја ци ја ма, не вла ди ним ор
га ни за ци ја ма. Сви се пре по ру чу ју и за
кли њу за до бро на ше нај ста ри је по пу ла
ци је, а ре зул та та не ма, али има њи хо вих 
ин те ре са. Не ки ча сни пен зи о не ри, по
пут Јо ва на Кр ко ба би ћа, по ку ша ли су да 
пен зи о не ре по ли тич ки ор га ни зу ју не би 
ли не ка ко за шти ти ли њи хо ва пра ва. Ви
ди мо на шта је то на кра ју ис па ло. Ор га
ни зо ва на је још јед на ин те ре сна гру па 
ко ја кроз ПУПС оства ру је сво је лич не 
ин те ре се. И да ле ко су до гу ра ли. У вла
сти су, бо га ми, до бро рас по ре ђе ни. 
Оста ли „за штит ни ци“ пен зи о не ра су, 
иако ам би ци о зни, до гу ра ли до пи са ња 
са оп ште ња, ор га ни зо ва ња по не ког јав
ног про те ста, и то је све. 
А шта тре ба пен зи о не ри ма? Ве о ма ма
ло. Та кви су, скром ни, ћу тљи ви, тр пе
љи ви. Тре ба им са мо да се у Ср би ји, ка
да су у пи та њу њи хо ва пра ва, по шту је 
Устав и њи ме сте че на пра ва и за ко ни 
као што су за ко ни Европ ске уни је, ко јој 
се те жи, и њи хо во спро во ђе ње. Ко их 
не спро во ди, не ка од го ва ра пред до ма
ћим су до ви ма, а ако ни они не по мог ну, 
ту је Стра збур. Јед но став но, зар не? А 
они ко ји ће на вод но да ар ти ку ли шу и 
бра не ин те ре се пен зи о не ра не ка се 
ма ну ћо ра ва по сла. Не ће, ни ти су нам 
по мо гли. А ако не ма ју шта да ра де, као 
пен зи о не ри, не ка игра ју шах на Ка ле
мег да ну и не ка нас не за ма ја ва ју и пу
сте да бри не мо сво ју бри гу и лу па мо 
гла ву ка ко ће мо на шу пен зи ју да по де
ли мо са де цом и уну ци ма и не ка ко по

ве же мо крај с кра јем. Мла ђе мо ли мо 
да нам не ума њу ју пра ва и не ума њу ју 
оно што смо за ра ди ли. 

БожидарПетровић,
но ви нар у пен зи ји, Бе о град

АкадемијаПупинуучаст
По во дом обе ле жа ва ња сто го ди на од 
Ве ли ког ра та и сто го ди на од слав не 
бит ке на Кај мак ча ла ну, Ма ти ца Бо ке и 
Срп ско пје вач ко дру штво „Је дин ство – 
Ко тор”, у са рад њи са Ге не рал ним кон
зу ла том Ср би је у Хер цег Но вом при ре
ди ли су ака де ми ју у част на уч ни ку Ми
хај лу Пу пи ну, из у ми те љу са 36 па тен ти
ра них про на ла за ка, по ча сном док то ру 
18 свет ских уни вер зи те та, чла ну СА НУ 
и ви ше дру гих ре но ми ра них ака де ми ја. 
У ри зни ци цр кве Све тог Ни ко ле у Ко то
ру, о на уч ни ку и ро до љу бу, хри шћа ни ну 
и до бро чи ни те љу го во ри ли су Алек сан
дра Нин ко вићТа шић из ис тра жи вач ког 
цен тра „Ми хај ло Пу пин”, Бе о град, рек
тор Це тињ ске бо го сло ви је про то је реј 
Гој ко Пе ро вић и уни вер зи тет ски про
фе сор др Дра го Ше ро вић. При ка зан је 
ани ми ра ни до ку мен тар ни филм Са ве 
Сај ко ва о ве ли ком на уч ни ку ко ји је 
ауто ри те том дао до при нос утвр ђи ва њу 
гра ни ца Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и 
Сло ве на ца, ка ко у Ба на ту та ко и у гра
нич ном де лу у око ли ни Бле да, у са да
шњој Сло ве ни ји.
Уз број не де та ље из жи во та слав ног на
уч ни ка ко јим се по но се, ка ко у Аме ри
ци, та ко и у срп ским зе мља ма, са оп
ште но је да је Ми хај ло Пу пин био по ча
сни члан Срп ског пје вач ког дру штва 
„Је дин ство” (1839) и то од 1929. го ди
не, ка да је, по во дом обе ле жа ва ња 90

го ди шњи це тог чу ве ног срп ског кул тур
ног дру штва упла тио та да шњих пет хи
ља да ди на ра као до при нос до стој ном 
обе ле жа ва њу зна чај ног ју би ле ја. За ни
мљи во је да су на ли сти по ча сних чла
но ва СПД „Је дин ство”, по ред оста лих, 
Јо ван Јо ва но вићЗмај, Све то зар Ми ле
тић, Сте фан Ми тров Љу би ша, а од са
вре ме ни ка Ма ти ја Бећ ко вић, Ми ло 
Лом пар, Да рин ка Ма тић Ма ро вић, Ди
ми три је Сте фа но вић и дру ги углед ни 
ства ра о ци. 

ДушанДавидовић,
Ко тор

Озаконитиеутаназију
Ср би ја тре ба да до не се за кон о еута на
зи ји. Мно ге на пред не др жа ве су то већ 
ура ди ле. Тре ба се осло бо ди ти не ких 
пред ра су да и уве сти еута на зи ју из чи
сто ху ма них раз ло га. На рав но, тим за
ко ном мо ра стро го и пре ци зно да се 
од ре де усло ви под ко ји ма би се из во
ди ла. Ху ма но је скра ти ти му ке љу ди ма 
ко ји бо лу ју од не из ле чи вих бо ле сти, а 
мно го тр пе. Че сто се ка же да смо тим 
љу ди ма про ду жи ли жи вот, ре ци мо за 
ме сец да на, а у ства ри, ни смо им про
ду жи ли пра ви жи вот, већ смо их осу ди
ли на му ке за још ме сец да на. То ни ка
ко не мо же би ти ху ма но! 
Да би се из бе гле зло у по тре бе, за ко
ном сва ка ко тре ба пре ци зно да се де
фи ни шу сви усло ви из во ђе ња еута на
зи је. Ту тре ба ко ри сти ти ис ку ства зе ма
ља ко је то већ ра де го ди на ма. Ху ма
ност из над пред ра су да! Омо гу ћи мо му
че ни ци ма да до сто јан стве но на пу сте 
овај свет. Ваљ да је ху ма ни ја смрт у сну, 
не го ду го уми ра ње у нај те жим му ка ма. 
 РадивојеЈовић

При ло зи об ја вље ни у ру бри ци 
„По гле ди” од ра жа ва ју ста во ве 
ауто ра, не увек и уре ђи вач ку  
по ли ти ку ли ста

ЗорицаМршевић*

Открића,резултатииути
цајпројекатадруштве

нихнауканемогусеувек
сводити на критеријуме
каоштосубазабројаобја
вљенихрадоваиконферен
цијских папира, патената
иизума.Затоувећемделу
„директнакорист”друштвенихнаука
задруштвонеможебитиувекприка
зана,папостојипогрешнапредстава
дадруштвененаукемањедоприно
сељудимаупоређењусмедицином,
природнимитехничкимнаукама.За
борављасепритомдасуисада,каои
напочецимасвогразвитка,посебно
у19.веку,друштвененаукеодмахко
ристиледруштвујерсупомоглераз
умевањупоследицапримененових
технологијатогвека,каоштојеупо
требапарнихмашина.Наиме,развој
железницеифабричкогначинапро
изводњенијесамопромениоеконо
мију,транспортисветрада,већјеи
заувекпроменионачиннакојиљуди
организујуполитику,безбедност,жи
вотсвојихпородицаиодмор.
Аданассмосуоченисазбуњујућим

обимом етичких, законских и дру
штвенихпитањакојеносенанотех
нологија ипрогрес умедицинским
истраживањимакојиимају све зна

чајнијиутицајнаначинна
којиживимо.Уствари,дру
штвененаукесумногова
жниједанаснегоикадара
није,сматраЛансКолинс,
деканИнжењерскогколе
џа Универзитета Корнел.
Самоонемогуданамомо
гућеразумевањепромена
садакададруштвенемре

жеиновимедији,тесвеприсутнеди
гиталнеалаткекојемогудаизгледају
каоиграчке,мењајуубрзанонесамо
културненормеивредности,већбу
квалноивладеширомсвета.Затоније
довољнодасеослонимосамонапри
родненаукекојесуизнелетепроме
не.Потребнесунамдруштвененауке
дакритичкисагледавамоианализи
рамооношто се,подутицајем тех
нолошкихпромена,дешаваунашим
друштвенимодносима.Натајна
чинмоћићемодапромишља
момогућностикојесунамна
располагањуусадашњемвре
мену,алииубудућности.Дру
штвененаукенисусамоважне
забудућност,већизаоношто
сетренутнодешава.Несамо
економисти,већипсихоло
зи, социолози, правници и
политиколози,например–
помажу разумевању савре
менеекономскеимигрантске

кризеиодмеравањуодлукакоједоно
симозасебеисвојупородицу,алии
онихкојевладедоносеунашеиме.
Нашемздрављуиздравственојдо

бробити не доприноси само меди
цина,већидруштвененауке.Одсо
циологаспортадоексператајавног
здравља,одонихкојиинтерпретира
јумедицинскестатистикедоонихко
јиевалуирајупроцесејавнеполитике
забригуољудимаустарости...Иније
нималопретеранорећиданамдру
штвененаукемогунесамобољеор
ганизовати,већбуквалночакиспа
ситиживот.Рецимо,друштвененауке
могуучинитибезбеднијимдеогра
даукојемживимо.Наиме,општаје
предрасудадасе,акосепредузимају
мередасесмањикриминалуједном
суседству,криминалциједноставно

преселе,повећавајућисто
пукриминалитетаудругом
крају.Техникуназвануси
туационакриминалнапре
венција,развијенунаУни
верзитетуНотингемТрент
садаредовнокористипо
лицијакоја,радећисајав
ношћуиприватнимсекто
ромнапревенцијикриминалитета,
отежавакриминалнеактивностина
ширемдруштвеномплану.
Друштвененаукемногивидеикао

гарантсавременедемократијејероне
нудевишеструкеперспективеразних
правацаразвојадруштва,информишу
иедукујуносиоцејавнихполитикаи
подржавајусубјектекојиконтролишу
доносиоцеодлукаимедије.
Јасноједанаукаможедаутичеда

Европапостанебољеме
стозаживотирадида
доприноси да Европа
буде јошатрактивни
ја за своје становни
ке,наштанпр.указује
Тереза Ријера Маду
рел,бившапосланица
Европскогпарламен
та.Успостављањеефи

касног дијалогаизмеђу
наукеидруштвајеимпера
тив.Научнипројектикојисе
тичуљудскихправадопри

носепроменама–могуда
скренупажњуиподстакну
наразмишљањеоовимпи
тањимаиподизањесвестио
њима.Друштвененаукечи
незнатновишедаодсвета
направебољеместонегоод
личнофинансиранелабора
торијеангажованенаистра
живањимамногихпитања
изобластиприроднихнау
каиликомерцијалноори

јентисанеспортскеорганизације.Са
радњавишегранадруштвенихнаукаи
њиховасинергијазначиданашеенер
гијемогудабудуефикаснијенегокада
појединачнобијемосвојебитке.
Збогсвегареченог,актуеланјеврло

једноставанпозивкембричкогдоктора
филозофијеФилипаКичера,којиука
зуједадруштвотребадатежи„добро
уређенимнаукама”.Анаукаједобро
уређенаумериукојојсуистраживач
киприоритетиусвојениупроцесуде
мократскогодлучивањаизмеђудобро
обавештенихучесникапосвећенихра
дунадруштвенимпотребамаиаспи
рацијама.Другимречима,Кичерзах
теваданаукапоставиправапитањаи
направиначин.„Какодадизајнирамо
студијеиистраживањадруштвенихна
укадабисмомоглидабудемосигурни
даћебитидобијенижељенирезулта
ти?”и„Какодасеовазнањакористе
заизградњубољихдруштава?” ¶
*НаучнасаветницауИнституту

друштвенихнаукауБеограду

Кад Ри стић  
диг не пра ши ну 
МирјанаРадошевић*

Пре33годинегледаласаммјузикл,мегаспек
такл„ТајнаЦрнеруке”.Истиаутортекста,

МладомирПуришаЂорђевић,истиредитељ,
Љубиша Ристић, композитор музике Давор
Роко,каоиделовимузикекласичараВерди
ја,Вагнера,Штрауса,Чајковског...сценограф
МиодрагТабачки(садајепридодатојошчетво
ро),кореографија,каонекад,НадаКокотовић,
групабалеринаКПГТакојуводиИванкаЛу
катели,каоибалеринеАјеЈунг,глумицеРада
Ђуричин,ТањаБошковић,данаскаоипретри
деценије...иданеређам,јерјеизвођачаоко70!
ТоможеданассамоРистић!

НекадЉубаТадић,садаВластаВелисавље
вићуулозиПашића,панекадРадкоПоличу
трострукојулози,ИнгеАпелт...НекадТањаБо
шковићуулозиДрагеМашин,данаспопзвезда
НаташаБеквалац,учесницаЕвросонгаБојана
Стаменов,некадБраниславЛечићуулозиАпи
са,садајемладазвезда(ГрандаилиПинка,не
знамвећкогтакмичења),сигуран,лепиизван
редношколованоггласатенорДушанСвилар.
ПоузданотврдимдаБеоградскаоперанемата
квогуметника–младогтенора!Иутомејехра
бростредитељаРистића,даповеритешкеглу
мачкоизвођачкопевачкезадаткеионимакоји
затонисушколовани,адагаониследеусвему
штојеодњихзахтевао.
ПознатоједаредитељРистићинезовекри

тичаре.Његовјестав,кохоћедапишенекаку
пикарту,дођеигледа.
Иштахоћемоонда?Папараци,ТВновинарии

колеге,углавномсупресреталиличностиизта
блоидаиизвођачелакихнота,иакосупредставу
гледалиипредседникСАНУВладимирКостић,
ијошнекичлановиакадемијекоји,чулисмо,
нисукрилиодушевљењепредставом.Али,њих
никоништанијепитао.Упрвиредсесместиои
крепки,удеведесетинекојгодиниМладомир
ПуришаЂорђевићкојијекоракоммладића,уба
лонмантилу,ушетаоупрепуниЦентар„Сава”.

Пишемовозатоштојепознатонакојимсмо
нискимгранамакад јеречофинансијамаза
културу.Данасјеподвигнаправитиидуодра
му,акамолиовакавспектаклсозбиљномтемом
изнашеисторијекојајетокомоветридецени
једопуњенановимисториографскимистражи
вањима.
Сазавишћучитамкакосунадвакрајапребо

гатихземаља,уНемачкојиСАД,изведенедве
необичнепредставе.УБерлинујезапредставу
„Onegrandshow”(Једанвеликишоу),безтеме
укласичномсмислу,издвојеночак11милиона
евраитакојесврсталоунајскупљупродукцију

насвету!Јер,чувениЖанПолГотјекреираоје
вишеод500раскошнихкостима.Аопет,уЊу
јоркусубезхонораразакостимеуЦентралпар
куголеглумицеигралеШекспирову–„Олују”!
Нијепознатодалијеималарепризе.
ЉубишаРистићза„ТајнуЦрнеруке”кажеда

немаспонзоре.Центар„Сава”јеуступиопро
стор.Редитељјеангажоваоиискусногмена
џераГанетаПецикозу.Редитељнамтврдида
биовакавпројекаткомејеизосталабилока
квапомоћдржаве,Министарствакултуреили
већнекихдругихинституцијакоштаовишеод
100.000евра!
Нештопосве„ристићевски”прочиталисмои

упозамашномпрограмупредставе„ТајнаЦр
неруке”,сафонтомслова‚‚Политике”–својевр
сниманифест„Алтеркултприлозизакултурну
стратегијуРепубликеСрбије”.
КПГТмашинанепрестаједаради.Већдвего

динеприпремајошједанмегахит,опетуЦен
тру„Сава”–‚‚Храбристарисвет”–којићепре
мијернобитиизведен31.децембра,надочек
нове2017.године.Башкаоштојепретриде
ценијеодушевиољубитељепозориштаимузи
ке„КарминомБураном”КарлаОрфасакојом
смоушетали,напосвенеобичанначин,утада
нову1985.годину! ¶

*НовинарИзмјузикла„ТајнаЦрнеруке“
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Друштвененаукеиизградњабољегдруштва
Ни је ни ма ло  
пре те ра но ре ћи 
да нам дру штве не 
на у ке мо гу  
не са мо бо ље  
ор га ни зо ва ти, 
већ бу квал но  
и спа си ти жи вот

Н. Ко цић




