
САНУ: Нападају нас због тврдњи које заправо нису ни изречене; Не прихватамо ултимативно прозивање шта може и сме да се каже уз претећу сенку последица које се предочавају
петак, 22 јануар 2021 20:06

Председништво Српске академије наука и уметности (САНУ) је данас саопштило да "не
прихвата ултимативно прозивање шта може и сме да каже, шта да уради и како да се
изјасни, уз претећу сенку последица које се предочавају", наводећи да то важи и за
САНУ, као инситуцију, и за сваког њеног члана.

  

“Поготову ако остаје утисак, као што је случај у последњим догађањима, да су напади
углавном засновани на цитирању тврдњи које у том облику заправо нису ни изречене”,
саопштило је Председништво САНУ поводом критике председника САНУ Владимира С.
Костића због изјаве почетком јануара да “Косово у овом часу није наше”.
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У саопшењу је наведено да су чланови САНУ “слободномислећи људи који се међусобно
веома разликују не само због разноврсних научних и уметничких области, него и због
изразито различитих ставова према основним друштвеним и животним питањима”, те је
САНУ зато “слика друштва у малом”.

  

“САНУ нема чврсто устројство политичких партија, државних институција или верских
организација. Академијина управљачка тела баве се превасходно организовањем рада
саме САНУ и ширењем и подстицањем њене научне и уметничке улоге у друштву”,
наведено је у саопштењу.

  

Због такве организације и начина рада, као и због специфичности састава чланства, “од
САНУ се не може очекивати непрекидно заузимање колективних ставова по питањима о
којима ни наше друштво у целини нема јединствене ставове”.

  

“Утолико је важније да се чује глас појединих, нарочито истакнутих чланова САНУ. У том
смислу Председништво САНУ сматра да по природи ствари, такви гласови изражавају
личне ставове и симбол су интелектуалне слободе изражавања. Сматрамо да се тиме
постижу и сучељавања мишљења која су далеко делотворнија него било каква упорна
настојања креирања колективних ставова у САНУ”, поручило је Председништво САНУ.

  

(Бета)
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