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REČ UREDNIKA

zanimljivosti

BOTOKS PROTIV TIKOVA

U KC Vojvodine raste interesova-
nje za korigovanje nekontrolisanih 
pokreta. Leče žmirkanje, trzanje dela 
lica, delimičnu oduzetost… Dok traju 
sporenja o (ne)opravdanoj masovnoj 
upotrebi botoksa u kozmetici, medici-
nari tu dilemu nemaju. Identična sup-
stanca botoksa sve češće se u Kliničkom 
centru Vojvodine koristi za korigov-
anje stečenih nekontrolisanih pokreta 
- žmirkanja, trzanja polovine lica, na-
krivljenosti glave i vrata, delimične 
oduzetosti i zgrčenosti ruke i noge po-
sle preživljenog šloga...Ovakve terapije 
primenjuju se već petu godinu u KCV u 
Novom Sadu, jedinom te vrste u pokra-
jini. Masovnije interesovanje pacijenata 
naročito je izraženo u poslednjih mesec 
dana, od kada je otvoren botoks-kabi-
net, opremljen frižiderom za čuvanje 

botoksa, ležajem, kamerom za sni-
manje pacijenta pre i posle tretmana, i 
kompjuterom za arhiviranje podataka o 
pacijentima.

Svakodnevno nam se javlja po 
nekoliko pacijenata koji ranije nisu ni 
znali za ovu metodu, ili im nije bilo 
poznato da se ona radi i u našoj usta-
novi - kaže za “Novosti” doc. dr Mi-
lan Cvijanović, načelnik Odeljenja za 
neurohirurške bolesti i šef kabineta za 
medicinsku primenu botoksa.

U Evropi, kao i u našoj zemlji (kabi-
neti slični novosadskom postoje još u 
Beogradu i u Nišu) primenjuje se takoz-
vana evropska varijanta botoksa “dis-
por”, koji je nešto razređeniji od botoksa 
široko primenjenog u estetskoj hirurgiji. 
   Nema štetnih posledica! Za razliku 
od estetičara, koji skupo naplaćuju 
tretmane botoksom, upotreba ove 
supstance u KCV, u medicinske svrhe, 
za pacijente je besplatna. Pacijent u 
botoks-kabinet KCV treba da dođe sa 
uputom lekara opšte prakse. Botoks 
je supstanca biljnog, ili sintetičkog 
porekla. Ne proizvodi se u našoj zemlji, 
pa ga naše medicinske ustanove uvoze 
iz evropskih zemalja. Nema, zasad, do-
kazanih štetnih posledica njegovog 
korišćenja u medicinske svrhe.

Po rečima dr Cvijanovića, terapijom 
je obuhvaćena istovremeno manja gru-
pa pacijenata kako bi se već “otvorena” 

doza botoksa utrošila, jer može da se 
čuva u frižideru najduže sedam dana. 
Jednom ubrizgana doza, međutim, nije 
trajno rešenje.

- Dejstvo ubrizganog botoksa u 
mišić lica, vrata, ramena stopala, ruke, 
ili žmirkajućeg očnog kapka traje do tri 
meseca - napominje dr Cvijanović. - Po 
isteku tog vremena, zovemo pacijente 
da dođu da ponovimo tretman. Posle 
sedmog tretmana,često se kod paci-
jenta primećuje da se efekat botoksa 
produžava do šest, pa i do 12 meseci. 
Mnogobrojni su pozitivni efekti botok-
sa, kako na telo, tako i na psihu paci-
jenata. Jedan od najrečitijih primera 
je slučaj studentkinje prava iz Novog 
Sada koja godinama boluje od cere-
bralne paralize. Na tretman botoksom 
dolazi već četvrtu godinu da bi desnu 
šaku oslobodila grča. Taj tretman joj 
omogućava da se služi računarom. 

J. Simić
VEČERNJE NOVOSTI  25.11.2010.

     Svim ~itaocima i saradnicima ~asopisa „Suncokret“ `elim 
sre}nu i uspe{nu 2011. godinu i da u miru i blagostawu sa svojim
porodicama lepo provedu predstoje}e bo`i}ne praznike.

Жељко Канурић
уредник „Сунцокрета“
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SAjAm KNjIgA 2010. gODINE BEOgRAD

Tokom cele godine mnogi od nas su uspešno bežali od svega 
što ima ikakve veze sa knjigom, da bi došlo i onih famoznih 
sedam dana kada se ona promoviše kao nešto poželjno i ne-
izbežno. Bilo bi bolje da je knjiga iole značajna i ostalih 359 da-
na, tako da bi se taj iznenadni kulturološki šok lakše podneo. 
Šalu na stranu, svako ko je krajem oktobra bio u ogromnim ha-
lama gde se promovisala pisana reč, osetio bi se sasvim maju-
šan i tanan naspram milijardi rečenica koje su nemilosrdno 
udarale u naše poglede i glave, sa stotine štandova, prvo onih 
velikih, zatim srednjih i na kraju malih izdavačkih preduzeća. 
Hala 1 - središnji deo, opet je bila namenjena najvećim izda-
vačima koji su imali i najviše sredstava tokom cele godine, pa 
su na taj način bili u prilici da objave najkapitalnija dela ili bar 
najveće bestselere. Tu je bila i najveća gužva, a onda kružni deo 
iste hale sa malo manje moćnim izdavačima, pa hala 14 gde se 
često nalaze entuzijasti koji iznad svega vole knjigu i kojima 
nije profit glavni motiv pojavljivanja na Sajmu. 
I ove godine proglašena je najznačajnija knjiga, najznačajniji 
izdavački poduhvat, izdavačka kuća koja je bila malo is-
pred drugih, i to samo od onih koji su se prijavili za još jedno 
takmičenje, na naš srpski način. Iz dosadašnjeg iskustva može 
se zaključiti da sve što samo mi biramo, često nije baš najbolje i 
najmudrije, već možda trenutno najprihvatljivije za one, koji su 
na isto takav način izabrani da biraju. 
Iako knjiga nije previše popularna u Srbiji mnogi žele da budu 
u kontaktu sa njom, pa su tako na Sajmu bili i predstavnici tele-
vizija, drugih medija, crkvi, humanitarnih organizacija. Savez za 
cerebralnu i dečiju paralizu Srbije do ove godine je imao svoj 
štand na Sajmu u tri-četiri navrata, da bi se ovaj put prekinula 

tradicija. Na taj način uskraćeno je de-
setak naših autora koji iza sebe imaju 
već po nekoliko knjiga, da se pojave na 
ovoj manifestaciji u okviru organizacije 
čiji su članovi. 
Ove godine udruženje Afirmacija mar-
ginalnih grupa je imala svoj štand i na 
taj način omogućila autorima – OSI sa 
stanjem cerebralne i dečije paralize da 
prikažu svoje knjige koje nisu uopšte za 
potcenjivanje. Naprotiv, u pitanju su vr-
hunski umetnici, naučnici, intelektualci, 
kao što su Predrag Vukasović, Milja Der-
genc, Željko Kanurić, Ljubomir Petrović, 
Branka Antonijević, Milan Milutinović, 
Dubravka Krtnić, Duška Ilić, Mima 
Ružičić – Novković, Tatjana Debeljački, 
Dragana Katanić, Duško Bosančić, 
Goran Suručić, Dušan Đurović..., koji 
su na taj način i ove godine imali je-
dan kutak, oazu, naspram, ili zajedno 
sa čitavom književnom produkcijom 
Srbije i Sveta.

A tu su prolazili mnogobrojni znatiželjnici ispipavajući celok-
upni teren ove svetkovine, pa i delić namenjen pomenutim au-
torima. Puno lepih susreta, druženja, dogovora i svega drugog 
što nosi život, ostalo je za nama spremno da bude i ispred, kroz 
nove knjige, časopise, druga izdanja. A evo, objavljena je još 
jedna knjiga vojvođanske pesnikinje Dubravke Krtnić koja tre-
ba da vrati poljuljanu nadu u poeziju i lepu reč. Prošle godine 
bila je uspešna promocija zbirke pesama Željka Kanurića, koji 
se definitivno izborio za svoje mesto pod pesničkim nebom 
Vojvodine i Srbije. 
Na nama je samo da ne dignemo ruke od knjiga, jer tako 
ostaćemo u mraku sopstvenih gluposti, netrpeljivosti i zlura-
dosti, besni na svakog ko zna više i bolje od nas. Ako i takvi 
budu pročitali svoju prvu knjigu u životu, pomoći će ovom sve-
tu još jednim kreativnim i ozbiljnim razmišljanjem. Doprineće 
boljem radu svojih udruženja, kompanija, ministarstava, cele 
Srbije, ostavljajući iza sebe rušilačku fazu, koja nam je i dovela 
zemlju do ovog nivoa. 
Na Sajmu su bile najkvalitetnije i najpoznatije knjige naših i 
svetskih autora i nadam se da su bar neke od njih našle mesto 
na policama znatiželjnika, jer to je jedini način da kasnije dođu 
i u njihove ruke. A onda već se zna. 
Ohrabrimo svakog ko se zaputi ka knjizi jer tako ćemo pomoći 
njemu da postane čovek, i državi da ima još jednog svesnog 
građanina. A takvi su pokretači života i vere u bolje i drugačije. 

Srđan Simeunović Sendan  

OKRU@ENI KNJIGAMA 
BAR SEDAM DANA
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       Doktore, recite nam nešto o sebi i o 
svojoj specijalnosti.

         Raduje me što ste me pozvali da 
zajedno podelimo znanje i iskustvo.
Za početak nekoliko reči o sebi. Rođen 
sam u Hrvatskoj gde sam završio os-
novnu školu i gimnaziju. Medicin-
ski fakultet sam završio u Beogradu, 
sada već davne 1982. godine, a speci-
jalizaciju iz neurologije i subspecijal-
izaciju iz elektroencefalografije i epi-
leptologije u Zagrebu 1990. godine. 
Do poznatih ratnih događaja 1991. 
živeo sam i radio u Osijeku, a nakon 

odlaska iz Osijeka u Belom Manastiru. 
1996. godine dolazim u Sombor i 
radim na Neuropsihijatriji do 2001. 
godine. Od 2001. do danas radim u 
Neurološkoj ordinaciji „Hipokrat“
u Somboru..

      Kome je tačno namenjena ustanova 
u kojoj već godinama radite i kakve sve 
usluge nudi?

       Neurološka ordinacija je namen-
jena za pružanje usluga iz oblasti 
opšte neurologije i subspecijalističke 
usluge iz oblasti epileptologije.

       Koji su uzroci cerebralne i koji dečije 
paralize?

    Dečija cerebralna oduzetost (DCO), 
odnosno infantilna cerebralna paral-
iza (ICP) ima vrlo raznolike uzroke. 
To je stanje nastalo oštećenjem 
dečijeg mozga tokom trudnoće, 
na porođaju, ili u prvim godinama 
života. Tokom trudnoće uzroci mogu 
biti virusi (npr. rubeola), bakterije 
(npr. uzročnik sifilisa), paraziti (npr.
toksoplazma). Tokom porođaja do 
nje mogu dovesti takozvana peri-
natalna asfiksija i porođajna trauma 

SUNCOKRET Intervju

PRAVOVREmENA
DIjAgNOZA I LEČENjE

dr Emil Tatarin
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mozga (dugotrajni porođaj, karlični 
položaj ploda, primena forcepsa i va-
kuma). Uzrok može biti i teška žutica 
zbog Rh inkompatibilije. U prvim go-
dinama života uzroci DCO mogu biti 
poremećaj cirkulacije krvnih sudova 
mozga, zapaljenje mozga i moždanih 
ovojnica.
       Uzrok dečije paralize (polyomyeli-
tis anterior acuta)  je virus iz grupe en-
terovirusa koji napada tela određenih 
nervnih ćelija zbog čega dolazi do 
oduzetosti mišića. Za tu bolest posto-
ji vrlo efikasna prevencija u vidu vak-
cine, te je bolest u današnje vreme 
veoma retka.

       Koliko je značajno kod dece obo-
lele od cerebralne i dečije paralize na 
vreme postaviti dijagnozu i odmah 
započeti sa lečenjem?

       Kao i kod svake druge bolesti jako 
je važno što pre doći do istine koja 
se zove tačna dijagnoza kako bi se 
mogle primeniti sve moguće mere 
kako lečenja, tako i sprečavanja kom-
plikacija.

        Kakve se sve vrste lečenja primen-
juju?

        Kod DCO važno je što pre uočiti 
problem, kako bi se preduzele sve 
mere da oštećenje mozga bude što 
manje, a posle se leče posledice kao 
što su epilepsija, deformiteti, spazmi, 
kontrakture.
Epilepsija se vrlo efikasno može 

držati pod kontrolom lekovima koji 
se zovu antiepileptici, a spazmi, 
kontrakture i deformiteti se mogu 
lečiti lekovima, fizikalnom terapi-
jom, upornim vežbama, korektivnim 
hirurškim zahvatima. U novije vreme 
u terapiji spasticiteta se koristi botu-
linski toksin.Kod dečije paralize u 
akutnoj fazi je najvažnije mirovanje, 
uz pasivne pokrete na nivou postelje.
Zatim se uklanjaju simptomi bolova 
u mišićima i glavi analgeticima, leče 
se eventualne sekundarne infekcije, 
a ponekad se bolesnik zbog slabosti 
disajnih mišića mora staviti na respi-
rator. Kasnije stupa na snagu dobra i 
duga fizikalna terapija.

       Edukacija roditelja dece obolele 
od cerebralne i dečije paralize sigurno 
je veoma bitna za uspešno lečenje i za 
pozitivniji stav i roditelja a i njihove 
dece u daljem obostranom životu?

        Od ogromnog značaja je edukaci-
ja roditelja dece obolele od pomenu-
tih bolesti, kako bi se stvorili uslovi 
za stimulisanje deteta razgovorom, 
igrom i učenjem u roditeljskoj kući. 
Što više uloženog truda porodice, to 
su bolji rezultati. 

         Da li su cerebralna i dečija paraliza 
nasledne bolesti?

         Iz svega gore navedenog jasno je 
da te dve bolesti nisu genetski uslov-
ljene. Naravno, postoje mnoge zab-
lude i predrasude, ali najbolji način 

za njihovo uklanjanje je upravo edu-
kacija ne samo ljudi koji imaju prob-
lem, nego i čitave populacije.

       Sigurno ste čuli za pokret Centar 
za samostalni život osoba sa inva-
liditetom Srbije, te da li mislite da je 
osobama sa invaliditetom (OSI) bolje 
živetu u normalnom, svakodnevnom 
okruženju ako za to postoje uslovi nego 
li obavezno biti smešten u državni dom 
za OSI?

        Boravak u svojoj kući, svojoj po-
rodici, svome gradu, sa svojim pri-
jateljima je puno bolji od smeštaja 
u ustanove za trajno zbrinjavanje, 
naravno gde god je to moguće, jer 
pruža puno više ljubavi, pažnje, pa i 
šanse za bolji oporavak i što kvalitet-
niji život.

          Šta bi ste još rekli OSI, njihovim 
roditeljima i starateljima?

          Na kraju bi  svim osobama sa 
invaliditetom  i njihovim roditelji-
ma, ili starateljima poželeo puno 
strpljena, volje, razumevanja i upor-
nosti u postizanju cilja koji se zove 
bolji kvalitet života. Život je dar i 
treba uživati u njemu bez obzira na 
povremene teškoće, jer ipak je jedan 
i neponovljiv.
            I, naravno, moj pozdrav svim 
čitaocima „Suncokreta“. 

Željko Kanurić

Šta je to što ljude čini srećnima i 
zadovoljnima i kako živeti, a da to 
bude dobar život? Ovo su pitanja koja 
su ljudi sebi vekovima postavljali, 
a sasvim  sigurno to i danas čine. 
Mnogi su se u traženju odgovora na 
ova pitanja okretali i psihologiji, ali 
odgovore najčešće nisu nalazili, jer su 
se psiholozi u svojim istraživanjima 
do nedavno vrlo retko bavili ovakvim 
temama. 
Tokom prvog veka svog postojanja 
psihologija je u velikoj meri bila 
usmerena na razumevanje i ubla-

žavanje negativnih stanja i pojava. 
Pokušaja da se odgovori na pitanje 
o tome kako “prosečni ljudi” mogu 
živeti dobro i razvijati se bilo je vrlo 
malo.
Postoji nekoliko razloga za to, a jedan 
od njih je i činjenica da su negativna 
stanja izrazito neprijatna i mogu 
nam učiniti život nepodnošljivim, 
a sa pozitivnim emocijama obično 
nemamo problema.
Interesovanju psihologa za probleme 
i njihovo ublažavanje su doprineli 
i istorijski događaji. Posle drugog 

svetskog rata se pojavio veliki broj 
ljudi sa neuropsihijatrijskim po-
remećajima. Hiljade psihologa se 
počelo baviti dijagnostikovanjem i 
terapijom mentalnih bolesti, a urađen 
je i veliki broj istraživanja pretežno 
usmerenih na patologiju. 
To je rezultiralo velikim pomacima 
u razumevanju i terapiji mentalnih 
bolesti , ali je dovelo i do gotovo 
potpunog zanemarivanja pozitivne 
strane ljudske prirode. Psihologija 
je otkrila mnogo toga o negativnoj 
strani i problemima ljudske prirode, a 

POZITIVNA PSIHOLOgOjA 
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mnogo manje o pozitivnoj strani.
Pozitivna psihologija je nova grana u 
psihologiji koja pokušava uspostaviti 
ravnotežu u nauci stavljajući na-
glasak na istraživanja pozitivnih 
ljudskih strana i optimalnog ljud-
skog funkcionisanja. Njen cilj je razu-
mevanje i izgradnja onih faktora 
koji omogućavaju pojedincima i za-
jednicama da napreduju, odnosno 
izgrađivanje onih osobina koje čine 
život vrednim življenja.
Osnivačem pozitivne psiho-
logije se smatra Martin 
Selidžman, profesor na Uni-
verzitetu u Pensilvaniji i biv-ši 
predsednik Američkog društva 
psihologa. On je pre desetak 
godina okupio i organizovao 
mrežu elit-nih istraživača sa 
ciljem objektivnog, naučnog is-
traživanja pozitivnih ljud-skih 
iskustava, osobina i institucija.
Osnovna pretpostavka po-
zitivne psihologije je da po-
zitivne ljudske karakteristike i 
stanja ne predstavaljaju samo 
odsustvo negativnih. Drugačije 
rečeno, da samo oslobađanje 
od bolesti neće dovesti čoveka 
do blagostanja, već se time 
ruši samo jedna prepreka za 
postizanje blagostanja. Psi-
hološki tretman ne znači samo 
popravljanje onoga što je slo-
mljeno, nego i potsticanje 
onoga što je kod čoveka 
najbolje.
Pozitivna psihologija pokušava 
prilagoditi najbolje naučne metode 
jedinstvenim problemima ljudskog 
ponašanja kako bi ih razumela u 
svoj njihovoj složenosti. Područja 
istraživanja u okviru pozitivne psi-
hologije su: POZITIVNA SUBJEKTIVNA 
ISKUSTVA (zadovoljstvo prošlošću, 
sreća u sadašnjosti ,kao i optimizam, 
nada i vera po pitanju budućnosti. 
Osećaji psihološke dobrobiti i sreće), 
POZITIVNA OSOBA (kreativnost, 
hrabrost, saosećanje, integritet, 
samokontrola, vođenje, mudrost, 
spiritualnost, ljubav,  bliskost, posao 
koji donosi zadovoljstvo, altruizam 

i slično) i POZITIVNE GRUPE, ZA-
JEDNICE I KULTURE (pozitivna so-
cijalna ekologija uključujući zdravu 
porodicu, komšiluk, efikasne škole, 
društveno odgovorne medije i civilni 
dijalog).
Pozitivna psihologija poseban na-
glasak stavlja na probleme prevencije. 
Usmerenost na patologiju i probleme 
dovela je do saznanja o tome kako 
lečiti određene poremećaje, ali vrlo 

malo se zna o njihovoj prevenciji. Tako 
da su pitanja: kako sprečiti pojavu 
depresije, zloupotrebe droga ili nasilja 
u školi, samo  neka od pitanja kojima 
se bavi ova naučna oblast.
Pozitivna psihiologija se ne zalaže da 
ljudi moraju stalno misliti pozitivno 
i stalno biti pozitivni. Naučnici koji 
se bave ovim područjem psihologije 
istražuju faktore koji omogućavaju 
pojedincima, porodicama i zaje-
dnicama da se razvijaju i optimalno 
funkcionišu, ali se time bave opisno 
- deskriptivno, a ne propisujući tj. 
preskriptivno.Odnosno, pozitivna 

psihologija može opisati uslove koji 
dovode do optimizma ili pesimizma, 
zadovoljstva ili dosade i slično, 
ali pozitivna psihologija ne može 
društvu propisati koje će od tih stvari 
vrednovati. Kada jednom dobiju 
ovakvo opisno (deskriptivno) znanje, 
na ljudima je da sami odluče kako 
žele  živeti. 
Pozitivna psihologija ne smatra da 
je ostatak psihologije negativan. Cilj 

pozitivne psihologije nije 
da ukine ili učini suvišnim 
istraživanja patoloških, dis-
fukcionalnih i negativnih 
osobina i stanja, nego da 
nastavi istraživanja onoga što 
znamo o ljudskoj ot-pornosti, 
snazi, rastu i razvoju kako 
bi se i ta znanja integrisala 
u ono što znamo o ljudskoj 
prirodi. 
U okviru pozitivne psiho-
logije su obavljena mnoga 
istraživanja koja su doprinela 
boljem razumevanju ljudske 
prirode u celini. Istraživanja 
su pokazala da nas pozitivna 
emotivna stanja mogu štititi 
od bolesti, a da negativna 
emotivna stanja povećavaju 
rizik od razboljevanja, da 
optimizam smanjuje rizik od 
pojave depresije kod dece, 
poboljšava školski uspeh, 
fizičko zdravlje i razvija 
psihičku otpornost, da je 
moguće postati sretniji – 
osjećati se zadovoljnije, biti 
aktivnije uključen u život, 

imati više nade, više se smešiti i smejati, 
bez obzira na životne okolnosti i 
slično. Zato su mogućnosti primene 
pozitivne psihologije  veoma velike, 
od poboljšanja života pojedinaca, 
porodičnog života, obrazovanja, 
psihoterapije do poboljšanja orga-
nizacija, zajednica i društva.

Izabela Rašković

psiholog
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A POZITIV PSZIHOLÓgIA 
  Mi az ami az embereket boldoggá és 
elégedetté teszi, hogyan élni hogy az 
jó élet legyen? Ezek azok a kérdések 
amelyeket az emberek évszázadokon 
keresztül  feltesznek maguknak, és 
egész biztosan manapság is euzt 
teszik. Sokan a válaszkeresésben  
ezekre a kérdésekre a pszihológia 
irányába fordultak, de a feleleteket 
gyakran nem találták mert pszi-
hológusok a kutatások során sokáig 
nem foglalkoztak ezekkel a témákkal.
  A pszihológia fennálásának elsö 
évszázadában nagymértékben a 
negativ állapotk megértésére és 
enyhitésére volt ősszponositva a 
figyelem. Próbálkozások az  irányban  
hogy  feleleteket kapjanak arra hogy 
az „átlagemberek“ hogyan tudnak jól 
élni és fejlődni, nagyon ritka volt.
  Több ok is van erre, és egy közülük 
az a tény hogy a negativ helyzetek 
kifejezetten kényelmetlenek és az 
életünket kibirhatatlanná teszik, a 
pozitiv érzelmekkel pedig nincsenek 
problémáink.A pszihológusok érdek-
lődését a problémák és azok enyhitése 
iránt a történelmi  tények forditották. 
A második világháború után nagyon 
sok embernél neuropszihiáteri leletek 
jelentek meg. Pszihológusok ezrei  
kezdtek mentális megbetedések dia-
gnosztizálásával és gyógyitásával 
foglalkozni és sok kutatás folyt a 
patológia irányában is.
  Ennek az lett az eredménye hogy 
nagylépésben haladtak a mentális 
megbetehedések megértése és 
kezelése felé de ezzel egyidőben 
az emberi lény pozitiv oldalainak 
elhanyagolásával végződött. A pszi-
hológiai tudomány sok dolgot tárt 
fela z ember negativ oldaláról és 
ebből származó problémákról és 
sokkal kevesebbet a pozitiv oldaláról. 
  A pozitiv pszihológia egy uj ágazata  
a pszihológiának amely megpróbál 
egyensúlyozni a tudományban ha-
ngsúlyt fektetve az ember pozitiv 
oldalára és az ember optimális 
működésére.Célja azoknak a tény-
ezőkmek a megértése amelyek lehe-
tővé teszik egyének és tömegek 
számára azt hogy előrehaladjanak 
vagyis olyan jellemet kialakitani ame-
ly érdemlegessé teszi az életet. A 
pozitiv pszihológia alapitója Martin 
Selidzsmen a pensilvániai egyetem 
professzora és az amerikai pszihológiai 
társaságnak a volt elnöke. Ő Tiz év előtt 
összehozott és megszervezett egy 
elitt kutatókból álló hálózatot a célból 

hogy kutatásokat folytasson a pozitiv 
emberi jellemről és intézményekről. 
  A pozitiv pszihológi alapja hogy 
a pozitiv emberi jellemzőket és 
állapotokat nem képezik csak a nega-
tiv jellemzők távolléte. Másként szólva  
az hogy maga a betegség eltávolitása 
nem fogja az embert jólétbe helyezni, 
hanem evvel csak egy gát szünik meg a 
jólét eléréséhez.A pszihológia kezelés 
nem jelenti csak a javitását annak 
ami „eltörött“ hanem a serkentése 
annak ami az emberben a legjobb. 
A pozitiv pszihológia megpróbálja 
összhangolni a legjobb tudományos 
metódusokat az emberi viselkedés 
egyedi problémáival acélból hogy 
ezek összes bonyadalmait megértse. 
A pozitiv pszihológia  kutatásainak 
a területei a következők: POZITIV 
SUBJEKTIV GYAKORLAT ( a multal való 
megelégedettség, öröm a jelenben, 
optimizmus hit és reménység a 
jö-vőben. Pszihikai jólét és öröm 
érzete.) POZITIV SZEMÉLY (kreativitás,  
bátorság együttérzés, integritás, 
önfegyelem, vezetés, bőlcsesség, 
szellemiség, szeretet, közelség, 
munka amely elégedettséget ok-oz, 
altruizmus, stb.) és POZITIV CSO-
PORTOK SZERVEZETEK ÉS KULTÚRÁK 
(Pozitiv szociális ekológia beleértve 
az egész családot is, szomszédokat, 
hatékony iskolákat, civilizált dialó-
gust)
  A pozitiv pszihológia külőnös 
hangsúlyt fektet a prevenció (mege-
lőzés) problémájára. Összpontosit 
a patológiára és a problémákra arra 
a tudatra utasit hogyan gyógyitani 
bizonyos betegségeket., de nagyon 
keveset tudunk a prevencióról. A 
kérdések a következőek: Hogyan 
lehet megelőzni a depressziót, ká-
bitószerhasználatot, az erőszakot az 
iskolában, de ez csak néhány kérdés 
amellyel ez a tudományos ágazat 
foglalkozik. 
  A pozitiv pszihológia nem szor-
galmazza azt hogy az embernek 
szükséges mindég pozitivan gon-
dolkodnia és mindég pozitivnak lenni. 
A tudósok akik ezen a téren dolgoznak 
kutassák azokat a tényezőket 
amelyek lehetővé teszik egyének 
családok közösségek számára ho-
gy fejlödjenek és optimálissan 
műkődjenek de evvel elméletileg 
(deszkriptiven)  de nem előirásszerüen 
(preszkriptiven) foglalkoznak. Va-
gyis a pozitiv pszihológi kőrül 
tudja irni azokat a körülményeket 

amelyek az optimizmushoz vagy 
pesszimizmushoz elégedettséghez 
vagy unalomhoz vezetnek. De 
a pozitiv pszihológia nem tudja 
a társadalomnak előirni milyen 
tényezőket értékeljen. Ha egyszer 
megkapják ezt az elméleti (Desz-
kriptiv) tudást, magukon az em-
bereken múllik hogy eldőntsék ho-
gyan akarnak élni.
  A pozitiv pszihológia  nem 
allitja azt hogy a más pszihológia  
negativ. A pozitiv pszihológia célja 
nem az hogy megszüntesse vagy 
feleslegessé tegye a patokógiai 
kutatásokat, diszfunkcionális és 
negativ viselkedések kutatását 
hanem hogy folytassa azokat a 
kuztatásokat hogy mit tudunk az 
emberi ellenállóképességről, erőről, 
novekedésről és fejlődésről, acélból  
hogy ezek a tudások integrálódjanak 
abba amit már tudunk az emberi 
természetről.
  A pozitiv pszihológa terén sok kutatás 
folyt amelyek hozzájárultak az emberi 
természet jobb megértéséhez. A 
kutatások arra mutattak hogy a be-
nnünk lévő pozitiv állapot meg tud 
védeni bennünket a betegségektől, és 
hogy a negativ emotiv állapot növeli 
a megbetegedés lehetőségét,hogy 
az optimizmus csőkkenti a veszélyt  a 
depressziótól gyerekeknél, növeli az 
iskoplai sikert, fizikai egészséget és 
növeli a pszihikai ellenálóképességet, 
hogy az ember boldogabb lehet, 
elégedettnek érezheti magát, akti-
vabban kapcsolódhat be az életbe, 
lehet több reménysége, többet 
mosolyoghat, nevethet függetlenül 
az életkörülményekhez stb.  Ezért 
a pozitiv pszihológia.lehetőségei  
nagyok, kezdve az egyes emberek 
életének javulásától a családi éle-
tet javulásán, a tanulás terén,  pszi-
hoterápia terén egészen a  szervezetek 
közösségek és az egész társadalom 
javulása terén. 

Izabela Raskovity                                                                                                                                        
 pszihológus
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Izložba OSI Sombor 

                Поводом међународног Дана особа са инвалидитетом 3 децембра у Сомбору
је одржана изложба уметничких радова неколико сомборских Друштава. Више него
маштовити радови ОСИ били су изложени у галерији „Културног центра Лаза Костић“
у Сомбору. Радови су били изложени три дана, могли су се и купити, и били су добро
посећени.
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    Дана 26.06.2010. промовисана је у клубу “Стерија” (СНП-Нови Сад) моја 
друга књига песама “КОЛО ЗЛАТНИХ НИТИ”. Књига садржи 120 песама 
различите тематике. У програму промоције књиге учествовали су: 
Гордана Ђурђевић Димић глумица, Жарко Степанов глумац, мр. Наташа 
Половина рецензент, Теодора Дода Пфајфер професор, Миша Близанац 
и хор “ИНСОН”, Ален Бешић лектор и коректор, Јасминка Ловре технички 
уредник, Јастра Јелачић дизајн корица, и Љиљана Чакмак главни 
организатор одржане промоције.
  Топлина и спонтаност приредбе испуниле су очи смехом и сузама, што 
јасно говори да је то био фестивал емоција и поезије.
 

ОСИ, члан друштва за ЦДП Нови Сад 
Марко Иваничевић песник

 КОЛО ЗЛАТНИХ 
НИТИ  

Сунцокрет поезија ЗБИРКА ПЕСАМА 

ДУША САЛАША МОГ

Слушао сам једну малу ласту
На салашу мога најлепшег санка
Мазио сам једну чађаву брезу
У модром освиту мајскога данка

Нисам хтео погледом да кријем сузе
Мачка мишића међ  браздама вија
Из старог зденца плени ме разум
Вило моја панонска најмилија

У оку ми бисер кришом шапће 
Погледај те расне коње и џивџане
Радост моја на свеже сено мирише
Вином наздрављам за све јаране

Још смо млади једри и бистри
Жути и плави као небо и сунце
Испод липе кријем први корак
Мајке изводе плишане младунце

Лане је залутало зането игром
У сумрак је срна уздахнула тужно
И кад год окупим моје сјајне свице
Ништа у равници није црно ни ружно

Злобна лица намажи бојама среће
Црне душе окитити ће мирис багрема
Стиснуте песнице помириће цвеће
Са љуском ораха, шармом бадема

Облаци нам недаће стално носе
Снежне праменове добиће као бис
Склони паучину из сламнасте косе
Поглед ка сунцу, у даљ, у вис

Какво страшило од човека поста 
Кад се осмех повуче са киселих лица
Долетеће виле, преко дуге, преко моста
Ти си флека, тешка бесмислица

Никада твоје руже мирисати неће
Док ти срце не сиђе од главе до пете

Ти помрчино покупи твоје смеће
Још увек сам део исте планете

ЈАБЛАНИ И ЈАРБОЛИ

Вековима су никле тајне
Таложиле и расле хриди
Вилине воде чаробне и бајне
Снежни облутак још се стиди

Остали су трагови дубоки
У равници преврело сено 
Дизали се јарболи високи
На узглавје свилено њено

Три су свица повела ноте
Ноћи чарној песме да поје
Теби мој горки, неми животе
Свака рана доћи ће на своје

Равницом су тонуле лађе
И са њима нестајали снови
Када сутон за мраморје зађе
Песмом нашом тихо ме позови

ПУТОПИС СА ГАЛАПАГОСА

Једном си ме видела како сањам
Где твоје име на уснама ми спи
Пожелели смо тада букет ружа
Пожелели смо да нам освану сни

Да ли си помислила на летње ноћи
На чардаке звезда што се пруже
Чекао сам моје мило плаво лане
Али ноћас само галебови круже

Где год далеко да стигнем 
За својом срећом трагаћу бос
Поћи ћу тамо где бујају животи

Где зору буди силни албатрос

Моје речи више не разумем
Ионако овде брзо си плен
Пожури година ће још која проћи
Немој бити сањар, уморан и лен

Увек ћеш бити какав јеси
Као што сунцу пркоси роса
Животе нове у кљуну понеси
Последња оаза са Галапагоса

КАДА БИ КОЛИЦА 
ПРОХОДАЛА

Када би колица проходала
Уснуло грање видело би свет
Анђели би крилима маште
Обојили сваку сузу, сваки цвет

Када би колица проходала
Нестало би наших снова
Избледеле би највеће жеље
Питања без патње и одговора

Када би колица проходала
Kада би стена процветала
Када би судбина посустала

Када би нас љубав даровала

Када би колица проходала
Не бих знао више да маштам
Не бих сновима веровао 

Не бих знао да праштам

Када би колица проходала 
Не бих штедео ни један корак
Прошао бих целу планету

Никад више ни кисео ни горак

Када би колица проходала
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  Простор Герентолошког центра у Сомбору је 26. ок-
тобра, поводом недеље солидарности са особама 
церебралне и дечије парализе, био место одржавања       
занимљивог предавања. У организацији Друштва 

церебралне и дечије парализе Сомбор стручни 
психолог, са великим радним искуством, Јад-
ранка Радојчић је одржала предаваље под 
насловом САМОПОУЗДАЊЕ У КОНФЛИКТНИМ 
СИТУАЦИЈАМА. Предавање је пажљиво одслу-
шано и сви учесници успешно су се укључили 
у размену мишљена и ставова, као и у, на лицу 
места, изведеним примерима сучељавања у 
свакодневном животу приликом разних кон-
фликтних ситуација. 
  Поводом поменуте недеље солидарности 
чланови Друштва церебралне и дечије парализе 
Сомбор обилазили су градске основне и средње 
школе и поделили Дописе републичког Савеза о 
солидарности здраве популације становништва 
са особама церебралне и дечије парализе уз 

пропратно медицинско објашњене тих врста инва-
лидности. Подељени су и пригодни сувенири са ам-
блемом нашег Друштва.

Жељко Канурић

ПРЕДАВАЊЕ И РАДИОНИЦА

Трчао бих најдужи крос
Срећан, слободан и свој

Усправан, помало чупав и бос

Када би колица проходала
Родило би се ново жуто сунце
Ја бих тада постао лептир

А ти би чекала наше младунце

КОЛО ЗЛАТНИХ НИТИ

Никада ти нисам бранио да ме волиш,
Нити сам тражио твоје кестенасте оке
Желео сам лептирова лака крила
Да полетим кроз звезде далеке и високе

Никада ти нисам бранио да ме волиш,
Нити сам очајан плакао на крају пута
Када цветаху све сјајне јесење боје
Кад се жута дуња огледа о реверу капута

Никада ти нисам бранио да ме волиш,
Нити сам те терао да признајеш грех
Очекивао сам мало више наде и вере
У очима бисерни сјај, на уснама медени смех

Никада ти нисам бранио да ме волиш,
У мозаику недостају неки стаклићи

Ни сањао нисам да ћу икада рећи
Срцу моме немој тако лако прићи

Никада ти нисам бранио да ме волиш,
Мада ме стара рана још увек пече
Пусти сузу нек утеху нађе
Месечином обасјај најлуђе вече

Никада ти нисам бранио да ме волиш,
Савест моја у паклу нека гори
Слушаћу лабудову нему бајку
Ружно паче за тебе још се бори
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  Sekretar Društva invalida za cerebralnu i dečju paralizu “Sombor”, Terezija 
Paštrović me je obavestila da će se dana 25. novembra 2010.g. održati druženje 
članova Društva u  prostorijama restorana “Zanatski” u Somboru. Članovi su 
se okupili, počelo je druženje u vidu razgovora, šale i dogovora povodom 
događaja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom 3. decembra i proslave 
Nove godine. 
  Kada se završila večera, koja je bila izuzetno ukusna i bogata, iznenada su se 
ugasila svetla u sali a na ulazu se odjednom pojavio konobar sa kolicima za 
hranu na kojim se nalazila torta sa vatrometom. Svi smo se iznenadili. Kasnije 
su nam objasnili da je pravi razlog današnjeg susreta u stvari rođendan jednog 
našeg člana i to Janka Petreša, koji je takođe bio iznenađen ali ujedno i veoma srećan, uzbuđen i dirnut ovim gestom 
Društva. Svi smo se takođe obradovali i čestitali slavljeniku uz najlepše želje. Najeli smo se fine torte u čast slavljenika, 
nakon čega smo se razišli u dobrom raspoloženju.
  Smatram da je Upravni odbor Društva zaslužio da im se srdačno zahvalimo u ime svih članova a naročito u ime slav-
ljenika što su nam ulepšali taj dan.

Julijana Kočiš

ROĐENDANSKA PROSLAVA

POETSKO POPODNE

К  В  И  З

Dana 2.12.2010 povodom Međunarodnog dana osooba s invaliditetom  
3 decembra u  prostorijama Gerontološkog centra u Somboru je održano 
druženje u organizaciji Društva za cerebralnu i dečju paralizu “Sombor“ 
pod nazivom “Poetsko popodne”. Društvo je pozvalo u goste članove 
Distrofičara Zapadno-Bačkog okruga, koji su se rado odazvali našem 
pozivu i obogatili progam koji se sastojao od čitanja pesama raznih 
pesnika. Pored pesama poznatih pesnika i dvoje naših članova su čitali 
svoje pesme: Željko Kanurić, član domaćeg Društva,  i  Neđmija Halić, 
član gostujućeg Društva. Svi smo se lepo proveli uživajući u poeziji..  

Julijana Kočiš

       Друштво инвалида церебралне и дечије парализе “Сомбор” 
било је 13.11.2010. домаћин и организатор квиза „И ЈА ЗНАМ“ 
у Герентолошком центру у Сомбору, под покровитељством 
Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне 
заједнице.
  Пред бројним гостима и навијачима у квизу су учествовали: 
Међуопштинска организација слепих Сомбор – Апатин, 
Удружење ампутираних и рођених са малформацијом Су-
ботица, Друштво инвалида церебралне и дечији парализе 
Сомбор, Удружење дистрофичара Западнобаччког округа, 
Друштво церебралне и дечије парализе Нови Сад „Сунце“, 
Друштво за борбу против рака Сомбор и Ученици петог разреда 
основне школе „Аврам Мразовић“ Сомбор. У занимљивом и 
фер такмичењу највише знања показали су Међуопштинска организација слепих Сомбор - Апатин, друго место 
завредели су најмлађи учесници квиза Ученици петог разреда основне школе „Аврам Мразовић“ Сомбор где 
је капитен екипе био Предраг Катанић иначе члан Друштва ЦДП Сомбор, док је треће место припало Удружењу 
дистрофичара Западнобачког округа. 
  Уследили су додела победничких пехара, захвалница и свечани ручак за све учеснике квиза.

Ж. Канурић
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   U organizaciji „Suncokret“ Saveza za cerebralnu i dečiju paralizu 
Vojvodine, a pod pokroviteljstvom AP Vojvodine Sekretarijata za so-
cijalnu politiku i demografiju (Sekretarica Novka Mojić), u banji je u 
dva navrata boravilo ukupno 39 naših članova i to: Subotica 10, Ki-
kinda i Sombor 7, Sr.Mitrovica 4, Kovin, Pančevo i Vršac 3, i Apatin 2. 
   Atomska banja je specijalizovana za bolesti kao što su: reuma-
tizam, multiplaskleroza, cerebralna paraliza, ulkusna bolest želuca 
i mnoge druge. Nalazi se u jugozapadnom delu Šumadije između 
opština Čačka i Gornjeg Milanovca na 460 metara nadmorske visine, 
a najpoznatija je po lekovitoj termomineralnoj vodi od 29 stepeni.
   U periodu od 13 do 23 novembra 2010. godine, kada je bila druga 
grupa, bilo je lepo vreme, skoro pravo proleće. Takvo vreme nam je 

naravno godilo jer smo mogli da obiđemo prelepu okolinu Atomske banje sa izuzetno velikim delom listopad-
nih šuma, kroz koje se proteže više staza za šetnju i klupe za odmor.
   Jedan sunčan dan smo iskoristili za organizovani odlazak sa kombijem koji nam je osoblje banje obezbedilo u 
srednjevekovni manastir Vujan, koji je udaljen oko 12 kilometara od banje. Tamo nas je dočekao monah, koji nas 
je poveo u obilazak i ispričao nam ukratko istoriju manastira. Na kraju smo napravili  grupnu fotografiju.
   Poslednje veče nam je organizovano od strane pi - ara banje i “Književno veče”. Predstavljene su knjige 
književnice Grozdane Komadinić, iz svake knjige je pročitan po neki njen deo. Veče je brzo prošlo iako je trajalo 
dva sata.  Osoblje u Atomskoj banji je bilo veoma ljubazno a tokom celog boravka prijali su nam hrana, okolina 
i vazduh.    

SEKRETAR DRUŠTVA KIKINDA
Stevan Zarić

KLImATSKI OPORAVAK U “ATOmSKOj BANjI” 
gORNjA TREPČA

PRImOPREDAjA KLjUČEVA DUgOOČEKIVANOg KOmBIjA ZA  
PREVOZ OSOBA SA INVALIDITETOm KIKINDSKE OPŠTINE

   Trećeg decembra 2010. godine na svetski dan osoba sa invaliditetom, pored 
proslave istog Savet osoba sa invaliditetom kikindske opštine i njihovi članovi 
su proslavili  dugo očekivani trenutak, a to je predaja kombija za koji je projekat 
napisao Savet osoba sa invaliditetom kikindske ipštine.Nosilac tog projekta je 
Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Kikinda,a donator sredstava za kupovinu 
kombija je „Naftagas“. 
   Na proslavi su prisustvovali članovi svih invalidskih organizacija kikindske 

opštine, a gosti su bili i predstavnici lo-
kalne samouprave Kikinde i predstavni-
ci  „Naftagasa“, koji su kasnije dali intervju za kikindske medije.  Mediji su 
propratili i preuzimanje ključeva kombija opremljenog sa rampom koju je 
isprobao jedan član iz Društva za cerebralnu i dečiju paralizu Kikinda. Tu 
su bili i mediji iz Beograda i Novog sada. U pozdravnom govoru obećano 
je od strane „Naftagasa“ i lokalne Samouprave Kikinde da će nam pomoći 
oko izrade prilazne rampe u kikindskom pozorištu kao i instalaciju lifta u 
SO Kikinda.

SEKRETAR DRUŠTVA KIKINDA
Stevan ZarićRampa u Narodnoj biblioteci “Jovan Popović”
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ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ „ПОЕТСКИ НЕМИРИ“

   Друштво за церебралну и дечију парализу Сремског 
округа Сремска Митровица поводом 3. децембра 
Међународног дана особа са инвалидитетом у читаоници 
библиотке „Глигорије Возаревић“ у Сремској Митровици 
одржало је промоцију књиге „Поетски немири“, наше 
чланице и песникиње Дубравке Кртинић. Ово је 
Дубравкина друга самостална збирка песама, а издавач 
је Друштво СДП Сремска Митровица.
   Пред препуном салом читаонице, Срђан Симеуновић, 
који је радио и рецензију за књигу, са пуно топлине је 
читао Дубравкине песме. Дубравка је побрала дуг и 
гласан аплауз. Видно ганута, говорила је о свом раду, 
песмама и свакодневном битисању.
   Ружица Гаруновић, председница Друштва наглсила 
је да особе са инвалидитетом немају „посебне“, него 

општељудске  потребе и да им се због тога треба посветити пажња сваки дан у години. Важно је да сваки дан 
у нашим животима буде 3. децембар. Особама са инвалидитетом није потребно саосећање, већ подршка и 
поштовање елементарних људских права. Мислим да смо промоцијом ове књиге на најбољи начин обележили 
3. децембар, дан ОСИ и нашим суграђаним указали да особе са инвалидитетом имају исте потребе, проблеме, 
жеље и стремљења као и остала популација становништва.
    Након  промоције књиге одржана је трибина на тему - запошљавање особа са инвалидитетом. На трибини поред 
Наде Бурмазовић, помоћнице Покрајинског секретаријата за запошљавање и родну равноправност, Наташе 
Копчић, начелнице за социјалну политику, здравство и предшколско образовање СО Сремска Митровица, 
учествовали су и сви присутни. 

Ружица Гаруновић

ГОДИШЉИЦА ОСНИВАЊА И СЛАВА 

   Удружење за церебралну и дечију парализу општине 
Ковин је 28.08.2010. године обележило четврту 
годишњицу свог оснивања  и  славу Удружења Велика 
Госпојина.
   На прослави и резању славског колача присутни су 
били чланови Удружења ЦДП Ковин и чланови других 
Удружења као гости и бројни донатори и симпатизери. 
Пригодан програм, ручак и музику организовало је 
наше Удружење, исто тако и превоз наших чланова из 
Ковина и околине. У предивном амбијенту прославу 
смо привели крају у седамнаест часова. 
   Спонзори за ову прославу били су нам: Савет прве 
месне заједнице Ковин, Савет друге месне заједнице 

Ковин, ДОО Статик Ковин, Подунавље Ковин и Рибарница Ковин.
Владимир Колунџић



su
n

co
k

re
t

15

   КАД СМО ТЕ БАДЊЕ вечери 1944. године зачули 
куцање, мајка и ја следили смо се од страха. Имао 
сам тада осамнаест година. Већ извесно време 
живели смо у једној кућици у шуми Хиртген. у 
близини белгијско-немачке границе. Пре рата 
отац је боравио у њој у дане викенда када је 
одлазио у лов. Пошто су савезнички бомбардери 
разорили мој град Ахен, отац је мајку и мене 
преселио у шумску кућицу. Он је био регрутован за 
цивилну противпожарну заштиту у пограничном 
граду Моншауу, удаљеном шест километара.
- Бићете сигурни у шуми - рекао ми је на растанку.      
- Брини о мами. Ти си сад једина мушка глава у 
породици.
Девет дана пре Божића фелдмар-шал Герг фон 
Рундштет кренуо је у последњу, очајничку немачку 
офанзиву и сад, док сам прилазио вратима, свуда 
око нас беснела је борба. Слушали смо непрестану 
топовску паљбу, гранате су нам прелетале преко 
главе, рефлектори су шарали небом пробијајући 
ноћну таму. Хиљаду савезничких и немачких 
војника борило се и умирало у нашој близини.
Кад се зачуло куцање, мајка је угасила свеће и, 
таман кад сам заустио да одговорим, она је стала 
испред мене и отворила врата. Напољу, као авети 
према снегом прекривеном дрвећу, стајала су 
двојица војника с шлемовима. Један се обратио 
мајци језиком који нисмо разумели показујући 
на трећег који је лежао на снегу. Схватила је 
пре мене да су пред вратима амерички војници. 
Непријатељи!
Мајка је стајала без речи с руком на мом рамену. 
Војници су били наоружани и могли су да уђу, 
али они су стајали на прагу погледом тражећи 
дозволу. А рањеник на снегу изгледао је више 
мртав него жив.
- Уђите! - најзад је изустила. 
Војници су унели свог друга и положили га на моју 
постељу. Ниједан од њих није разумео немачки. 
Мајка им се обратила на француском. Један од 
њих толико је знао да су могли да се споразумеју. 
Док се нагињала над рањеником, мајка ми се 
обратила:

- Прсти ове двојице потпуно су утрнули од зиме. 
Скини им шињеле и чизме, донеси канту снега и 
истрљај им стопала.
Иако су се мама и војник једва споразумевали на 
француском, дознали смо да се стасит, црнокоси 
момак зове Џим, а његов друг, који је био висок 
и витак, Робин. Хари, рањени војник, спавао је 
на мојој постељи, лица бледог као снег око куће.
Изгубили су се и три дана лутали шумом тражећи 
Американце и кријући се од Немаца. Били су 
необријани, али су, ипак, овако без шињела, 
изгледали као једва дорасли дечаци. Убрзо, мајка 
је према њима почела да се понаша као према 
дечацима.
- Иди донеси Хермана и шест кромпира - обратила 
ми се док су она двојица војника обували чарапе.
Зачудио сам се јер је то било у супротности са 
нашим планом за Божић. Херман је био крупан 
петао - назван је тако према угојеном Херману 
Герингу, Хитлеровом доглавнику број два за кога 
мама није баш марила - кога је недељама добро 
хранила надајући се да he нам отац доћи за Божић. 
Али, од пре неколико часова било је очигледно да 
не може да дође. Мајка је већ била одлучила да 
Херману подаримо још који дан живота за случај 
да отац успе да дође да нас обиђе за Нову годину. 
Сада је опет променила одлуку: заклаћемо 
Хермана за Бадње вече.
ДОК СМО ЏИМ И ЈА ПОМАГАЛИ мајци око вечере, 
Робин се старао о Харију. Рањеник је добио метак у 
бутину и готово на смрт искрварио. Мајка је исце-
пала један чаршав на дугачке траке и превила му 
рану.
Ускоро је мирис печеног пилета испунио собу. Већ 
сам седео за столом кад се поново зачуло куцање.
Очекујући поново да видим неке Американце, 
без размишљања сам отворио врата. На прагу су 
стајала четири војника у униформама које су ми 
после четири године рата биле више него добро 
познате. У униформама немачког Вермахта.
Одузео сам се од страха. Знао сам сурови закон: 
пружање уточишта и помоћи непријатељским 
војницима, била је велеизадаја. Могу све да 

Било је Бадње вече и око наше шумске кућице беснела је последња немачка 
офанзива у Другом светском рату, рођена из очајања и сазнања да су нацисти 
пред поразом. Изненада, на наша врата неко је закуцао - сећао се Фриц Финкен

БОЖИЋНА ПРИЧА



нас стрељају на лицу места. И мајка је била 
престрашена. Лице јој је било бледо, али је ипак 
изашла пред врата и мирно казала: - Срећно 
Бадње вече! И војници су њој пожелели срећан 
Божић.
- Изгубили смо своју јединицу и тек кад сване 
моћи ћемо да је потражимо -објаснио је каплар. 
- Можемо ли да се огрејемо и одморимо код вас?
-Свакако! - одговорила је мајка с мирноћом 
рођеном из страха. - И можете да добијете добру 
вечеру.
Немци су се насмешили осетивши кроз полу-
отворена врата мирис печења.
- Али - додала је мајка - ми имамо још три госта која 
можда нећете сматра-типријатељима. - Гласјој је 
звучао строже но што сам га икад чуо. - Бадње је 
вече и овде нећу дозволити никакву пуц-њаву.
- Ко је унутра? - запитао је каплар.
- Американци?
Мајка је погледала њихова прозебла лица и тихо 
изустила:
- Сви ви можете да ми будете синови, као и они 
унутра. Међу њима је и један рањеник који се 
бори за живот. Изгубили су се баш као и ви, а и 
они су гладни и изнурени. Ова ноћ је - обратила 
се каплару повишеним гласом - ноћ уочи Божића, 
па зато заборавимо на убијање.
Каплар је разрогачених очију гледао у њу. Две 
или три секунде владао је мук. А онда је мајка 
прекинула ћутање:
- Доста размишљања! - оштро је ударила дланом 
о длан. - Молим вас да одложите оружје на ову 
гомилу дрва и пожурите док остали нису појели 
вечеру.
ПОТПУНО ЗБУЊЕНИ, ВОЈНИЦИ су положили 
оружје на гомилу дрва која је била у кући, поред 
самих улазних врата; три карабина, једну лаку 
машинку и две базуке. За то време мајка је брзо, 
на француском, објашњавала нешто Џиму. Он је 
на то рекао нешто на енглеском и, на моје чуђење, 
видех како и Американ-ци предају мајци своје 
оружје.
Сада, када су се Немци и Американци у нашој 
малој соби готово додиривали раменима, мајка 
се претворила у праву љубазну домаћицу. He 
престајући да се осмехује, трудила се да се 
сви сместе око стола. Ми смо имали само три 
столице, али је мамин кревет био дугачак и она 
је на њега, поред Џима и Робина, сместила и два 
новопридошла војника - Немца.
И поред напетости која је владала, мама се одмах 
дала на довршавање вечере. Херман, иако крупан, 
није био довољан за деветоро уста.
-Брзо - шапнула ми је - донеси још кромпира и 

овас за кашу. Ови момци су гладни, а гладан човек 
лако се наљути.
Док сам у остави узимао још намирница, чуо сам 
како Хари јечи. Кад сам се вратио у собу, један од 
Немаца, ставивши наочаре, прегледао је његову 
рану.
-Ви сте из санитетске јединице? - упитала је мајка.
-Нисам, али сам у Хајделбергу, до пре неколико 
месеци, студирао медицину. Захваљујући 
хладноћи - објаснио је на добром енглеском 
Американцима - његова рана није се загадила. 
У тешком је стању јер је изгубио много крви. 
Потребан му је само одмор и храна - обратио се 
мајци.
Постепено, напетост је попуштала. чак су и мени 
сви војници изгледали веома млади. Хајнц и Вили, 
обојица из Келна, имали су само 16 година и моби-
лисани су када је Хитлер, у последњем ратном 
напору, сакупљао чак и четрнаестогодишњаке. 
Немачки каплар, који је имао 23 године, био је 
међу њима најстарији. Из своје торбе извукао је 
боцу црног вина, а Хајнц је у својој нашао један 
тврд ражани хлеб. Мајка га је исекла на комадиће, 
тек да га буде уз месо, а од вина, пола је одвојила 
за рањеника. Док је мајка изговарала божићну 
молитву, свима су у очима блистале сузе.
Наше приватно примирје наставило се све до 
јутра.
Хари се пробудио веома рано и појео мало супе 
коју му је мајка давала кашиком. Кад је свануло, 
било је очигледно да му је боље. Мајка му је тада 
направила окрепљујући напитак од једног јајета, 
мало шећера и вина. Ми остали добили смо за 
доручак овсену кашу кувану само на води.
Пошто смо утолили глад, од две мотке и маминог 
најбољег столњака за Харија су направљена 
носила.
Каплар је потом дао Американцима савет како 
да дођу до својих. Нагнут над Џимовом ногом, 
показао је на једну речицу.
- Наставите дуж ове речице... ваша прва армија 
тамо врши прегруписавање.
Студент медицине превео је његове речи на 
енглески.
- А зашто не бисмо кренули према Моншауу? - 
питао је Џим.
- Никако! Ми смо заузели Моншау. Сад је опет у 
нашим рукама.
Мајка им је потом свима вратила оружје.
Немачки и амерички војници су се руковали и ми 
смо, стојећи на прагу, гледали како одлазе свако 
на своју страну и нестају у шуми.
 

текст преузет из Специјалног додатка Политикиног Забавника ЖИВОТ ПИШЕ ДРАМЕ 


