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Булбулдерски
„Робнаумору”

Немисведокдогађањаод6.априла
1941.годинејебулбулдерски„Робна
умору”.ОнјекопијаоригиналнеМике
ланђеловескулптуреистогимена,која
сечувауЛувру.Великимајсторјесери
јомробова(имаихукупночетири),же
лео да прикаже
покрајинекоје је
папаЈулијеДруги
освојио.Свакиод
робовасимболи
зујечовекакојиса
њаслободу.Овај,
који јена умору,
и з р а ђ е н  ј е
1512/13.године.
Неколиковекова
касније, тачније
1928.године,ано
нимнибеоградски
каменорезациз
радиојекопијуМи
келанђеловог„Ро
банаумору”,који
од тада стоји на
обронцимаСлаву
јевогпотока.Већ
следеће године,
несигурнаћуприја
којасенадвијала
над Славујевим
потокомзамење
на је данашњим
надвожњаком у
Рузвелтовојулици,
којиспајаЦвијиће
вусаУлицомДи
митријаТуцовића.

БулбулдерскииробуЛувруразликујусе
потомештобеоградскомнедостаједео
левеноге.Изгубиојеуранојутро,6.
априла1941.године,приликомбомбар
довањаБеограда.Али,преживеоје,на
задовољствостановникаовогделагра
даионихкојитудапролазе.

СветланаБрновић-Митић,
Београд

Каконапунитипразне
баточинскефабрике
ПриватизацијаивладавинапрвоЈУЛа,
азатимДемократскестранке(сведопо
следњихизбора),однекадасредњераз
вијенеучинилисуБаточину,општинуна
домакКоридора10иКрагујевца,готово
екстремнонеразвијеном.Упропашћене
фабрикеипредузећанавратнаноссу,и
тозамалепаре,добилеприватнегазде
којесаданезнајуштабисахиљадама
квадратаисвомпотребноминфраструк
туром(трафостанице,индустријскико
лосеци,комплетноуређеникругови,ко
тларнице,водоснабдевањеидр.),пошто
сустечајниуправнициразнелисвеод
машина,опреме...Однекадашње„Три
котаже”(четирихиљадеквадратнихме
тара)осталесусамохале,новивласник
севећгодинамаинепојављује–нема
чакничувара.„Стражевица”,готовочи
таввекнајвећеинајрентабилнијепред
узеће,продатајезаједносакаменоло
мима,жичарама,аод600радникаоста
лојезапосленихтектридесетак!Нека
дашњикооперантионевелике„Заста
ве”–Индустријагуменотехничкихпро
фила „Крагуј” (модернафабрика са
14.000квадратнихметара)иметала
БИМ(око5.000км)стеклисуновевла
снике,алинеипрограмекакобисеза
послилонекадашњиххиљадурадника.
Са12.000становникаи,објективно,
реткопогоднимусловима(излазина
Коридор,ижелезничкииаутопут10,
каоиаутопутзаКрагујевац),Баточина
јепонезапосленостимеђупрвимауСр
бији.Атосе,наравно,одразилоинасве
остало:укидајусешколе,немаспорт
скихобјеката,угоститељства,слабје

прометутрговиниисл.Свејетопосле
дицанеодговорнеинепредузимљиве
досадашњелокалневластикојаништа
нијечиниладасе,заштоне,исановим
власнициманемалихфабрикапронађу
инвеститорикојибидонелиновепро
грамеизапослилимногекојибибили
пресрећниисанајмањим!Нашпредлог
једановавласт(СНС,СПС),прекоВла
деСрбијепронађезаинтересованеин
веститоре(Кинезе,Турке…)и,заједно
сановимвласницима(којитакођетоса
минемогу),користевеликепогодности
(железница,аутопутеви...),аштојенај
важније–близу20.000квадратнихме
тарадоброочуваног,нажалостсадаго
товонеискоришћеногфабричкогпро
стора. Проф.дрЗоранЈефтић,

Београд

Штатобеше
физичковаспитање
Прошлојенеколикоданаодвестиоб
јављенеу„Политици“да јелокална
властуједнојодопштинауградуодлу
чиладазначајнодопринесеразвијању
физичкекултуренањенојтериторији,
такоштоћеорганизоватитакмичење
заученикеосновнихшкола,чиними
се,укомећеониодговаратинапитања
изисторијеспорта,ивероватно,тако
побољшатинивосопственефизичке
културе,нарадостњиховихродитеља
инаставника!
Небежимодчињеницедаитајсегмент
васпитањатребадабудесаставнидео
образовногпроцеса,нијелошедаиде
цанаученештоизисторијеспорта,по
штопретпостављамдаћепитањауглав
номбитиизтеобласти.Но,немогуада

неизнесемнекеличнедилеме.Далије
познавањеисторијеспортабитнозафи
зичкиразвојнашедеце,бављењеспор
томисвихонихособинакојеспорттре
бадаразвијекоддеце.Желимолиздра
ву,физичкиактивнудецукојасебаве
спортом,илидецукојазатаблетомили
рачунаромгуглајуподаткеизисторије
спорта,какобисеприпремилизатесто
везнања.Незнамколикоћеонапоста
тиокретнија,бржааконаучекадајеби
лапрваолимпијада,коликојемедаља
Србијаосвојиланенекомпрвенству,
иликоликиједржавнирекордунекојди
сциплини.ДалисуИванаШпановић,Но
ле,ОливераЈефтић,ФилипФилиповић,
Теодосићидругинашиистакнутиспор
тистиучествовалинатакмичењимаиз
познавањаисторијеспорта,илисусвоја
искустваизнањаоспортустицалинате
рену,игралишту.Немавишепољанчета,
немаигре,немајурњавезалоптом,не
макошеванаигралиштимаублоковима
зграда.Ухаламамогудатренирајудеца
чијиродитељиимајуновацдаплатету
обуку,истокаоиубазенима.
Питамсекаквесутестовезнањапола
галибосоногидечациизфавелауРију
којисусвојезнањеофудбалустицали
наплажама,иликаквесутестовезнања
полагаликенијскитркачи,ЈусејнБолти
другикојисууместотогаималибескра
јанпростордастичузнањаоспортуи
брусесвојталенат.Манимосетестира
њазнања,понудимојдецитерене,не
одузимајмоимтравњаке,дајмоимпо
љанчеиоставимоихнекатустичузна
ња,ипостајуздравији,срећнијиибољи
људи.

ВојимирНиколић,
психолог

Понедељак 10. април 2017.
pogledi@politika.rs

Булбулдерскојскулптуриробанедостаједеолевеноге
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да (се) уна пре ђу је на род но здра вље, 
про спе ри тет и бла го ста ње и да (се) 
оси гу ра на род на од бра на“, ка ко су 
то ре кли у САД при ли ком осни ва ња 
На ци о нал ног фон да за на у ку, ства ри 
би са свим дру га чи је из гле да ле.

Ни је, да кле, циљ на у ке да 
пу бли ку је ра до ве, по че му 
је ди но на ше Ми ни стар ство 
већ го ди на ма оце њу је рад 
и до при нос на уч ни ка у Ср
би ји. Пу бли ко ва ње ра до ва 
је са став ни део на уч не ме
то де, не што што се под ра
зу ме ва у на у ци.

Да је не ко из Ми ни стар
ства знао де фи ни ци ју стра
те ги је, не би нам Стра те ги ја 
на у ке и тех но ло шког раз во
ја би ла без ијед ног про бле
ма чи је се ре ше ње пред ви ђа 
стра те ги ја ма дру гих ми ни
стар ста ва. Ти ме је про пу
ште на при ли ка да се сред
ства на ме ње на на у ци по ве ћа ју два 
или ви ше пу та, об је ди ња ва њем па ра 
ко је су оста ла ми ни стар ства на ме ни
ла за ре ша ва ње про бле ма из сво јих 
стра те ги ја. 

Да ли ико зна јед ног по сло дав ца у 
све ту ко ји не да је на лог шта ће да ра
ди онај ко га за по шља ва? 

Код нас по сло да вац (Ми ни стар ство) 
већ сед му го ди ну за ре дом фи нан си
ра про јек те ко ји су би ли пла ни ра ни 

за че ти ри го ди не. Сва ко је 
сам од ре дио шта ће да ра ди 
и, ево већ сед му го ди ну, по
сло да вац да је сил не па ре, а 
да уоп ште не зна за што се то 
ра ди. Ни ко се не пи та у шта 
је по тро ше но око 150 ми ли
о на евра кре ди та. 

За те па ре мо гли су да се 
пот пу но опре ме сви фа кул
те ти и ин сти ту ти за на ред
них 5–7 го ди на. И ко ли ко је 
од тих па ра оти шло на пре
ску по пла ће ну опре му и по
тро шни ма те ри јал? Ко ли ко 
је па ра по тро ши ло чи нов ни
штво (од сто ти нак љу ди) ко
је се ти ме ба ви ло? Вра њан

ци има ју по сло ви цу ко ја до бро опи су је 
та кво ста ње: „Луд пи ту изе ја (по јео), 
али по луд (лу ђи) кој (ко) му гу (је) да
ја (дао)“. ¶

*Научнисаветник


Кознаиједног
послодавцау
светукојинедаје
налогштаћеда
радионајкога
запошљава?Код
наспослодавац
(Министарство
просвете)већ
седмугодину
заредом
финансира
пројекте,ада
уопштенезна
заштосеторади

Заштонисмоималимакар
једнукандидаткињу
ЗорицаМршевић*

Не рет ко се у ово из бор но и по сти збор но вре
ме чу ло пи та ње за што не ма же на кан ди дат

ки ња за пред сед нич ко ме сто? Од мах од ба цу
је мо као не тач не, не фер и дис кри ми на тор не 
од го во ре ти па „ни је то за же ну”, или, не ма их 
до вољ но ни за ин те ре со ва них а ни ком пе тент
них и сл. Пред сед нич ки кан ди дат се не по ста је 
пре ко но ћи, иза те кан ди да ту ре тре ба да сто ји 
кон ти ну и ра ни успон у про фе си о нал ној по ли тич кој ка
ри је ри, кроз при хва та ње од го вор но сти, гра ђе ње ин фра
струк ту ре по др шке и оба вља ње све од го вор ни јих по ли
тич ких и др жав них функ ци ја. То је упра во тај мо ме нат 
су штин ских му шко/жен ских раз ли ка и ја сно је да се од го
вор за што ни смо има ли у пред сед нич кој тр ци ма кар јед ну 
же ну, мо ра тра жи ти у раз ли ка ма у спе ци фич ном пу ту у 
по ли тич кој ка ри је ри ко ју има ју же не и му шкар ци. 

По ли тич ки успон му шкар ца и про фе си о нал ни пут ге не
ра ци ја му шка ра ца по ли ти ко ло шка те о ри ја на зи ва по ли
тич ким „оце у би ством”. На и ме, по став ши пр во след бе ни
ци јед не иде је, па уче ни ци, шти ће ни ци ста ри је ге не ра ци је 
по ли тич ких ли де ра, из ра ста ју ћи, на пу шта ју сво је до ју
че ра шње мен то ре и по ли тич ке „оче ве”, фор ми ра ју но ве 
пар ти је, за у зи ма ју, пре у зи ма ју, а по не кад и пре о ти ма ју 
ли дер ске по зи ци је од сво јих до ју че ра шњих за штит ни ка 
и про мо то ра. Ти ме ме та фо рич но „уби ја ју”, од но сно пре
ва зи ла зе и ели ми ни шу по ли тич ка до стиг ну ћа и прак се 
сво јих прет ход ни ка, па и њих са ме кроз не у мит ну сме ну 
ге не ра ци ја у стра нач ким ру ко вод стви ма. Ка ко му шкар
ци по ли ти ча ри че сто има ју ис ку ство и „си но ва” и „оче ва” 
мо гло би се то по ли тич ко оце у би ство на зва ти ти пич ним 
му шким ис ку ством. У јав но сти се то пер ци пи ра као од
луч ност, ли дер ство, не рет ко ха ри зма, а у сва ком слу ча ју 
нат про се чан по ли тич ки ка па ци тет.

Пи та ње је где су ту же не, од но сно шта је аутен тич
но и ти пич но ис ку ство же на у по ли ти ци,? Прем да 
су у јед ном пе ри о ду јед ни дру ги ма нео п ход ни 
са ве зни ци, део жен ског про фе си о нал
ног ис ку ства је да им њи хо ва про фе
си о нал на и ге не ра циј ска „бра ћа” 
уоп ште не ће до зво ли ти, или бар не у 
пу ном оби му, да ка да до ђе вре ме за сме
ну ге не ра ци ја, са њи ма по де ле по ли тич ки 
ле гат и при ви ле ги је „оче ва”.

Да ли су он да же не по ли ти чар ке 
пак, љу бим чад, иза бра на де ца сво
јих про фе си о нал них оче ва ко ја се 
ни ка да не ће по бу ни ти про тив њи
хо вог ауто ри те та за у век не при ко
сно ве них ста ри јих, али хо ће про
тив соп стве не ге не ра ци је? Или 
су же не по ли ти чар ке по бу ње
не и про тив „оче ва” и „бра
ће”, по што су они прет ход но 
од ба ци ли њих као не по жељ
ну и ре ла тив но ла ко ели ми на
тив ну жен ску кон ку рен ци ју? 

И да ли по ли ти чар ке уоп ште мо ра ју не ко га да 
„уби ју” да би афир ми са ле се бе и сво је иде је? 

У ства ри, да ли мо жда ста тус по ли ти чар ке 
зна чи не ми нов но су коб са свим му шкар ци ма 
и же на ма? Да ли је у том слу ча ју бо ље да, не
ма ју ћи са ве зни ке, „уби ју” са ме се бе, тј. на пу сте 
јав ну сце ну и пре ста ну да се уоп ште ба ве по
ли ти ком? 

На по ли тич кој сце ни мо гу се, као пр во, уочи
ти же не – ло јал не про фе си о нал не са ве зни це, 

по слу шни це. Оне не ме ња ју ни шта су штин ски, што у 
прак си зна чи, не по кре ћу ни ка ква „не згод на” ни ти „жен
ска” пи та ња, од но сно не по кре ћу их на дру га чи ји на чин 
од оно га ко ји тра ди ци о нал но већ по сто ји у му шкој по
ли тич кој прак си. Та кав тип же на углав ном се уз др жа вао 
од ма ка квих ви ших аспи ра ци ја и по ли тич ких ам би ци ја. 
Он се укла пао у му шку пред ста ву да же не по ли ти чар ке не 
мо гу би ти ни шта дру го до тек ко ле ге дру гог по ла, под ра
зу ме ва но мно го скром ни је и не кон ку рент ни је. Зна мо их, 
то су оне ко је увек пр ве пред ло же му шког ко ле гу да бу де 
шеф, на чел ник, пред став ник, пр ве се сло же да му шкар ци 
бо ље ру ко во де, да „то” ни је за же не и сл. Ја сно је да ме ђу 
њи ма не ће би ти кан ди дат ки ња ни за пред сед ни цу ме сне 
за јед ни це, а ка мо ли пред сед ни цу др жа ве.

Оне дру ге, ам би ци о зне, има ју пред со бом дуг пут, па ће се 
не ке од оних не стр пљи ви јих мо жда од лу чи ти за „пре чи це”. 
Зна мо до бро и њих, то су углав ном ше фи це ка би не та по др
жа не од сво јих по ли тич ких па тро на, ко је су он да у сле де ћој 
ета пи по ста ле на род не по сла ни це, др жав не функ ци о нер ке, 
пот пред сед ни це пар ти ја, по моћ ни це ми ни ста ра. Упр кос, 
да кле, свим ус пе си ма и очи том на прет ку, као да је за же ну 
у Ср би ји оста ло и да ље бр же, лак ше и ефи ка сни је, а мо жда 
и је ди но мо гу ће, да има при ступ ме сти ма до но ше ња од лу ка 
пре ко „свог” му шкар ца, а не ди рект но. Оне ни су, на рав но, 
ни ма ло по пу лар не у јав но сти ко ја и ина че по тра ди ци ји 

не во ли мно го же не на ис так ну тим ме
сти ма. Па та ко ни ме ђу њи ма не тре ба 
тра жи ти кан ди дат ки ње за пред сед нич

ки по ло жај.
И да не бу де за бу не, од су ство пред

сед нич ке кан ди дат ки ње ни је баш 
ни ма ло до же на већ пре вас ход но 
до по ли тич ког ам би јен та у ко ме се 
кре ће мо и оне и ми. Про шле и са
да шње пред сед ни це и пре ми јер ке 

зе ма ља у ре ги о ну ни су же не не ког 
дру гог, бо љег ко ва. И оне су про шле 

сли чан жен ски пут по ли тич ке афир ма
ци је, са мо су их по ли тич ки ин те ре си, опет му

шки, лан си ра ли у по ли тич ку стра тос фе ру. Мо жда 
је ипак та мо шња по ли тич ка сце на ра ци о нал ни
ја па је мо гу ће и зре ли је по ли тич ко по на ша ње и 
по ли тич ки из бо ри сход но не ким ин те ре си ма оп
шти јег ти па, у скла ду с не ким дру гим и ви шим, 
за јед нич ким ин те ре си ма из град ње де мо крат ског 
дру штва? ¶

*Научнасаветница,
ИнститутдруштвенихнаукауБеограду

из зе мље, не ће би ти при хва тљи ва оп
ци ја. Још озбиљ ни је, на кон ових из
бо ра има мо два но ва је згра от по ра ко
ји ће пре ра сти у по кре те: је дан ле во, 
а дру ги де сно од цен тра. Ти по кре ти 
ће, по све му су де ћи, би ти нај пер спек
тив ни је и нај ја че опо зи ци о не сна ге у 
бу дућ но сти.

Је згро бу ду ћег по кре та де сно од 
цен тра би ло је, с раз ло гом, пер ци пи
ра но као нај ве ћа опа сност по ре жим. 
Раз о ча ра ни и пре ва ре ни сим па ти зе
ри ак ту ел не вла сти си гур но не ће пре
ко но ћи по ста ти „дру го ср би јан ци” и 
уте ху тра жи ти на том спек тру. За то ће 
ре жим и да ље сво ју оштри цу фо ку си
ра ти на но ве, не ко рум пи ра не, обра зо
ва не љу де де мо крат скона ци о нал них 
по гле да и не ће се за до во љи ти са мо са 
оба ра њем њи хо вог реј тин га. За то ће 
и у „мир но доп ским” усло ви ма па ра
др жав ни та бло и ди на ста ви ти да ра
де свој „по сао”, „ре фор ми са но” пра
во су ђе ће по сту па ти по кри вич ним 
при ја ва ма фан том ских ор га ни за ци
ја и слич но. 

Али, све су то Пи ро ве по бе де ре
жи ма. Од суд би не се не мо же по бе
ћи. Си стем ко ји не про из во ди ни ка
кву до дат ну вред ност осу ђен је пре 
или ка сни је на уру ша ва ње, од ба ци
ва ње од стра не на ро да, као и на исто
риј ску осу ду.  ¶

*ПрограмскидиректорЦИРСД,
чланизборногштаба

ВукаЈеремића

АФОРИЗМИ
НинусНесторовић

*СтудентиуСрбијиовихданаполажу
испитиздемократије.Већинаихсе
ослањанасрећу,аненазнање!

*Властувекподелиистинуснародом.
Свакипутмудапола.

*НећесвиСрбизавршитиисподједне
шљиве.Некићеиисподпалменаоба
лимора!

*МедицинскатријажауСрбији:боле
сницикојисудалимитонапред,оста
листој!

*ПрошлостуСрбијиувекидеиспред
свогвремена.

*Меренашевладесуданаспопуларне
каонекадаЕлвисПрисли.Свивриште
одмахчимихчују!

*Биосамуполицијиидаоинтервју,али
неверујемдаћетоигдебитиобјавље
но!

*Овдесусамопсихијатријскислучаје
виостваренеличности.Штоумисле,
тоибуду!

*Потпуносунасразоружали.Немамо
вишечимедаводимониљубав,ни
рат!

*Благосиротињи!Онанемачеганема!
*Мувајепливајућиушољимлекана
правилапутериспасласесигурне
смрти.Штаврединамаштоимипли
вамо,кадодтогаучемусмо,путерне
можедасенаправи! ¶ НовицаКоцић




