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Друштвене науке и изградња бољег друштва
О

ткрића, резултати и ути
цај пројеката друштве
них наука не могу се увек
свод ит и на критер иј ум е
као што су база броја обја
вљених радова и конферен
цијских папира, патената
и изума. Зато у већем делу
„директна корист” друштвених наука
за друштво не може бити увек прика
зана, па постоји погрешна представа
да друштвене науке мање доприно
се људима у поређењу с медицином,
природним и техничким наукама. За
боравља се притом да су и сада, као и
на почецима свог развитка, посебно
у 19. веку, друштвене науке одмах ко
ристиле друштву јер су помогле раз
умевању последица примене нових
технологија тог века, као што је упо
треба парних машина. Наиме, развој
железнице и фабричког начина про
изводње није само променио еконо
мију, транспорт и свет рада, већ је и
заувек променио начин на који људи
организују политику, безбедност, жи
вот својих породица и одмор.
А данас смо суочени са збуњујућим
обимом етичких, законских и дру
штвених питања које носе нанотех
нологија и прогрес у медицинским
истраживањима који имају све зна

чајнији утицај на начин на
који живимо. У ствари, дру
штвене науке су много ва
жније данас него икада ра
није, сматра Ланс Колинс,
декан Инжењерског коле
џа Универзитета Корнел.
Само оне могу да нам омо
гуће разумевање промена
сада када друштвене мре
же и нови медији, те свеприсутне ди
гиталне алатке које могу да изгледају
као играчке, мењају убрзано не само
културне норме и вредности, већ бу
квално и владе широм света. Зато није
довољно да се ослонимо само на при
родне науке које су изнеле те проме
не. Потребне су нам друштвене науке
да критички сагледавамо и анализи
рамо оно што се, под утицајем тех
нолошких промена, дешава у нашим
друштвеним односима. На тај на
чин моћи ћемо да промишља
мо могућности које су нам на
располагању у садашњем вре
мену, али и у будућности. Дру
штвене науке нису само важне
за будућност, већ и за оно што
се тренутно дешава. Не само
економисти, већ и психоло
зи, социолози, правници и
политиколози, на пример –
помажу разумевању савре
мене економске и мигрантске
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ре 33 године гледала сам мјузикл, мегаспек
такл „Тајна Црне руке”. Исти аутор текста,
Младомир Пуриша Ђорђевић, исти редитељ,
Љубиша Ристић, композитор музике Давор
Роко, као и делови музике класичара Верди
ја, Вагнера, Штрауса, Чајковског... сценограф
Миодраг Табачки (сада је придодато још четво
ро), кореографија, као некад, Нада Кокотовић,
група балерина КПГТ-а коју води Иванка Лу
катели, као и балерине Аје Јунг, глумице Рада
Ђуричин, Тања Бошковић, данас као и пре три
деценије... и да не ређам, јер је извођача око 70!
То може данас само Ристић!
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Некад Љуба Тадић, сада Власта Велисавље
вић у улози Пашића, па некад Радко Полич у
трострукој улози, Инге Апелт... Некад Тања Бо
шковић у улози Драге Машин, данас поп-звезда
Наташа Беквалац, учесница Евросонга Бојана
Стаменов, некад Бранислав Лечић у улози Апи
са, сада је млада звезда (Гранда или Пинка, не
знам већ ког такмичења), сигуран, леп и изван
редно школованог гласа тенор Душан Свилар.
Поуздано тврдим да Београдска опера нема та
квог уметника – младог тенора! И у томе је хра
брост редитеља Ристића, да повери тешке глу
мачко-извођачко-певачке задатке и онима који
за то нису школовани, а да га они следе у свему
што је од њих захтевао.
Познато је да редитељ Ристић и не зове кри
тичаре. Његов је став, ко хоће да пише нека ку
пи карту, дође и гледа.
И шта хоћемо онда? Папараци, ТВ новинари и
колеге, углавном су пресретали личности из та
блоида и извођаче лаких нота, иако су представу
гледали и председник САНУ Владимир Костић,
и још неки чланови академије који, чули смо,
нису крили одушевљење представом. Али, њих
нико ништа није питао. У први ред се сместио и
крепки, у деведесет и некој години Младомир
Пуриша Ђорђевић који је кораком младића, у ба
лон-мантилу, ушетао у препуни Центар „Сава”.

Пензионерима нису
потребни заштитници
Пензионерска популација у Србији је
бројн а. По раз ним основ ам а нас је
1.750.000 или гот ов о чет врт ин а од
7.500.000, колико Србија има станов
ника. Богами, веома висок проценат.
Теши нас да и у земљама у окружењу си
туација није боља. У „остарелој“ Европи
такође. Некада је у Србији на три запо
слена био један пензион
 ер. Данас је го
тово тет-а-тет, један на један. Али ту смо
где смо, а питање зашто је тако је нека
друга тема о којој треба да брину млађи,
будућност Србије. Ми пензионери ту не
можемо много да учинимо, осим што
своју зарађену пензију у времену као
што је данас, морамо стицајем многих
прилика и неприлика да делимо са већ
одраслом али егзистенцијално угроже
ном децом и унуцима.
Званичници нас тапшу по раменима,
аплаудирају за разумевање ситуације у
којој се земља налази, узимајући од нас
да би намакли за буџет, а да нас ни пи

Пишем ово зато што је познато на којим смо
ниским гранама кад је реч о финансијама за
културу. Данас је подвиг направити и дуодра
му, а камоли овакав спектакл с озбиљном темом
из наше историје која је током ове три децени
је допуњена новим историографским истражи
вањима.
Са завишћу читам како су на два краја пребо
гатих земаља, у Немачкој и САД, изведене две
необичне представе. У Берлину је за представу
„One grand show” (Један велики шоу), без теме
у класичном смислу, издвојено чак 11 милиона
евра и тако је сврстало у најскупљу продукцију
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носе променама – могу да
скрену пажњу и подстакну
на размишљање о овим пи
тањима и подизање свести о
кризе и одмеравању одлука које доно преселе, повећавајући сто Није нимало
њима. Друштвене науке чи
симо за себе и своју породицу, али и пу криминалитета у другом претерано рећи
крају. Технику названу си да нам друштвене не знатно више да од света
оних које владе доносе у наше име.
направе боље место него од
Нашем здрављу и здравственој до туациона криминална пре науке могу
лично финансиране лабора
бробити не доприноси само меди венција, развијену на Уни не само боље
торије ангажоване на истра
цина, већ и друштвене науке. Од со верзитету Нотингем Трент организовати,
већ буквално
живањима многих питања
циолога спорта до експерата јавног сада редовно користи по и спасити живот
из области природних нау
здравља, од оних који интерпретира лиција која, радећи са јав
ка или комерцијално ори
ју медицинске статистике до оних ко ношћу и приватним секто
ји евалуирају процесе јавне политике ром на превенцији криминалитета, јентисане спортске организације. Са
за бригу о људима у старости... И није отежава криминалне активности на радња више грана друштвених наука и
њихова синергија значи да наше енер
нимало претерано рећи да нам дру ширем друштвеном плану.
Друштвене науке многи виде и као гије могу да буду ефикасније него када
штвене науке могу не само боље ор
ганизовати, већ буквално чак и спа гарант савремене демократије јер оне појединачно бијемо своје битке.
Због свега реченог, актуелан је врло
сити живот. Рецимо, друштвене науке нуде вишеструке перспективе разних
могу учинити безбеднијим део гра праваца развоја друштва, информишу једноставан позив кембричког доктора
да у којем живимо. Наиме, општа је и едукују носиоце јавних политика и филозофије Филипа Кичера, који ука
предрасуда да се, ако се предузимају подржавају субјекте који контролишу зује да друштво треба да тежи „добро
уређеним наукама”. А наука је добро
мере да се смањи криминал у једном доносиоце одлука и медије.
Јасно је да наука може да утиче да уређена у мери у којој су истраживач
суседству, криминалци једноставно
Европа постане боље ме ки приоритети усвојени у процесу де
сто за живот и рад и да мократског одлучивања између добро
доприноси да Европа обавештених учесника посвећених ра
буде још атрактивни ду на друштвеним потребама и аспи
ја за своје становни рацијама. Другим речима, Кичер зах
ке, на шта нпр. указује тева да наука постави права питања и
Тереза Ријера Маду на прави начин. „Како да дизајнирамо
рел, бивша посланица студије и истраживања друштвених на
Европског парламен ука да бисмо могли да будемо сигурни
та. Успостављање ефи да ће бити добијени жељени резулта
касног дијалога између ти?” и „Како да се ова знања користе
¶
науке и друштва је импера за изградњу бољих друштава?”
тив. Научни пројекти који се * Научна саветница у Институту
друштвених наука у Београду
тичу људских права допри
Н. Коцић

Из мјузикла „Тајна Црне руке“

тали нису. Они који „брину“ о нама ничу
на све стране. Политичарима је то у опи
су посла, па ко им верује нека гласа за
њих. А шта ћемо са разним пензион
 ер
ским синдикатима, савезима, удруже
њима, асоцијацијама, невладиним ор
ганизацијама. Сви се препоручују и за
клињу за добро наше најстарије попула
ције, а резултата нема, али има њихових
интереса. Неки часни пензионери, по
пут Јована Кркобабића, покушали су да
пензионере политички организују не би
ли некако заштитили њихова права. Ви
димо на шта је то на крају испало. Орга
низована је још једна интересна група
која кроз ПУПС остварује своје личне
интересе. И далеко су догурали. У вла
сти су, богами, добро распоређени.
Остали „заштитници“ пензионера су,
иако амбициозни, догурали до писања
саопштења, организовања понеког јав
ног протеста, и то је све.
А шта треба пензион
 ерима? Веома ма
ло. Такви су, скромни, ћутљиви, трпе
љиви. Треба им само да се у Србији, ка
да су у питању њихова права, поштује
Устав и њиме стечена права и закони
као што су закони Европске уније, којој
се тежи, и њихово спровођење. Ко их
не спроводи, нека одговара пред дома
ћим судовима, а ако ни они не помогну,
ту је Стразбур. Једноставно, зар не? А
они који ће наводно да артикулишу и
бране интересе пензионера нека се
ману ћорава посла. Неће, нити су нам
помогли. А ако немају шта да раде, као
пензионери, нека играју шах на Кале
мегдану и нека нас не замајавају и пу
сте да бринемо своју бригу и лупамо
главу како ћемо нашу пензију да поде
лимо са децом и унуцима и некако по

на свету! Јер, чувени Жан Пол Готје креирао је
више од 500 раскошних костима. А опет, у Њу
јорку су без хонорара за костиме у Централ пар
ку голе глумице играле Шекспирову – „Олују”!
Није познато да ли је имала репризе.
Љубиша Ристић за „Тајну Црне руке” каже да
нема спонзоре. Центар „Сава” је уступио про
стор. Редитељ је ангажовао и искусног мена
џера Ганета Пецикозу. Редитељ нам тврди да
би овакав пројекат коме је изостала било ка
ква помоћ државе, Министарства културе или
већ неких других институција коштао више од
100.000 евра!
Нешто посве „ристићевски” прочитали смо и
у позамашном програму представе „Тајна Цр
не руке”, са фонтом слова ‚‚Политике”– својевр
сни манифест „Алтеркулт-прилози за културну
стратегију Републике Србије”.
КПГТ машина не престаје да ради. Већ две го
дине припрема још један мегахит, опет у Цен
тру „Сава” – ‚‚Храбри стари свет” – који ће пре
мијерно бити изведен 31. децембра, на дочек
нове 2017. године. Баш као што је пре три де
ценије одушевио љубитеље позоришта и музи
ке „Кармином Бураном” Карла Орфа са којом
смо ушетали, на посве необичан начин, у тада
нову 1985. годину!
¶
*Новинар

вежемо крај с крајем. Млађе молимо
да нам не умањују права и не умањују
оно што смо зарадили.
Божидар Петровић,
новинар у пензији, Беог рад

Академија Пупину у част
Поводом обележавања сто година од
Великог рата и сто година од славне
битке на Кајмакчалану, Матица Боке и
Српско пјевачко друштво „Јединство –
Котор”, у сарадњи са Генералним кон
зулатом Србије у Херцег Новом прире
дили су академију у част научнику Ми
хајлу Пупину, изумитељу са 36 патенти
раних проналазака, почасном доктору
18 светских универзитета, члану САНУ
и више других реномираних академија.
У ризници цркве Светог Николе у Кото
ру, о научнику и родољубу, хришћанину
и доброчинитељу говорили су Алексан
дра Нинковић-Ташић из истраживачког
центра „Михајло Пупин”, Београд, рек
тор Цетињске богословије протојереј
Гојко Перовић и универзитетски про
фесор др Драго Шеровић. Приказан је
анимирани документарни филм Саве
Сајк ов а о вел ик ом нау чн ик у кој и је
ауторитетом дао допринос утврђивању
гран иц а Краљ ев ин е Срб а, Хрв ат а и
Словенаца, како у Банату тако и у гра
ничном делу у околини Бледа, у сада
шњој Словенији.
Уз бројне детаље из живота славног на
учника којим се поносе, како у Амери
ци, тако и у српским земљама, саоп
штено је да је Михајло Пупин био поча
сни члан Српског пјевачког друштва
„Јединство” (1839) и то од 1929. годи
не, када је, поводом обележавања 90-

годишњице тог чувеног српског култур
ног друштва уплатио тадашњих пет хи
љада динара као допринос достојном
обележавању значајног јубилеја. Зани
мљиво је да су на листи почасних чла
нова СПД „Јединство”, поред осталих,
Јован Јовановић-Змај, Светозар Миле
тић, Стефан Митров Љубиша, а од са
врем ен ика Мат иј а Бећк ов ић, Мил о
Ломпар, Даринка Матић Маровић, Ди
митрије Стефановић и други угледни
ствараоци.
Душан Давидовић,
Котор

Озаконити еутаназију
Србија треба да донесе закон о еутана
зији. Многе напредне државе су то већ
урадиле. Треба се ослободити неких
предрасуда и увести еутаназију из чи
сто хуманих разлога. Наравно, тим за
коном мора строго и прецизно да се
одреде услови под којима би се изво
дила. Хумано је скратити муке људима
који болују од неизлечивих болести, а
много трпе. Често се каже да смо тим
људима продужили живот, рецимо за
месец дана, а у ствари, нисмо им про
дужили прави живот, већ смо их осуди
ли на муке за још месец дана. То ника
ко не може бити хумано!
Да би се избегле злоупотребе, зако
ном свакако треба прецизно да се де
финишу сви услови извођења еутана
зије. Ту треба користити искуства зема
ља које то већ раде годинама. Хума
ност изнад предрасуда! Омогућимо му
ченицима да достојанствено напусте
овај свет. Ваљда је хуманија смрт у сну,
него дуго умирање у најтежим мукама.

Радивоје Јовић

