
 VINKO NA MARAK ANI

List  “Suncokret” Saveza za cerebralnu i dečiju paralizu Vojvodine

ISSN 1452-7855

Ministarstvo za rad i socijalnu politiku Pokrajinski sekretarijat za socijalnu 
politiku i demografiju

oktobar 2011. broj 13



su
n

co
k

re
t

S U N C O K R E T  
List Saveza za cerebralnu 
i dečije paralize Vojvodine
broj 12, jun 2011.
prvi broj je štampan juna 2007.

Izdavač: Savez za cerebralnu i dečiju 
paralizu Vojvodine, ul. Bulevar 
oslobođenja 6–8, Novi Sad
Urednik: Željko Kanurić
Pomoćnik urednika: Slavko Milas
Redakcija: Eva Blaško Mihalik,
Željko Kanurić, Slavko Milas, i Julijana 
Kočiš
Redakcija: SUNCOKRET,  Željko Kanurić, 
ul. Matije Gupca br. 68
Sombor  25000
e–meil:  kzsuncokret@sbb.rs
RUKOPISI, FOTOGRAFIJE
I DRUGI PRILOZI NE VRAĆAJU SE!

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske Novi Sad

Suncokret/ glavni i odgovorni urednik. -god. 3 br. 5 (jul 
2009);  - “Suncokret” Savez invalida za cerebralnu i dečju 
paralizu Vojvodine, (Bulevar oslobođenja 6 - 8, Novi Sad); 
-Ruske Slovo ( Maršala Tita 66, Ruski Krstur ); -30cm; 700 
kom

tromesečno
ISSN 1452-7855
COBISS.SR-ID220062983 

3 5

9

7
Odmor u banji

GORNJA TREPČA

Moje školovanje
od đaka do 

diplomiranog pravnika

pravna rubrika
ЗАКОН О ОСНОВАМА 

СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И 
ВАСПИТАЊА 

NOVO ČITANJE STARE 
KNJIŽEVNOSTI                                    

 Vesti iz udruženja                                                                  

putopis
LETOVANJE U IGALU

fotoreportaža
TAKMIČENJE I 
ETNO MUZEJ

Velikán básnického 
umenia

RABÍNDRANÁTH 
THÁKUR

10

1412

8

REČ UREDNIKA

Недељама, месецима и неколико година уназад 
свим средствима јавног информисања, са руко-
водећих места одговорни, плаћени и изгласани 
ликови убеђују нас упорно и без икаквог замора да 
су економија, социјална политика, пензије, здрав-
ство и инфлација под њиховом руком сигурни, 
да ми немамо за шта да се бринемо.... па самим 
тим ни нема потребе да се бунимо. Веле нам: „Ево 
само што нам напокон није кренуло!“ „Стрпите 
се још мало!“ – а ја не познајем стрпљивијих љу-
ди од особа са инвалидитетом. Пензије и плате 

нам вреде све мање, јер су свакодневне потребе и комуналије па и порези 
све скупљи. Сваки тип инвалидности подразумева и додатне трошкове за 
помоћ у кући и за личне потребе ОСИ, за лекове, за разна ортопедска по-
магала и шта све не. Наравно, способни људи ни не размишљају о томе. Ко 
је вредан и паметан увек ће себи, ако треба, наћи додатну зараду. Особе са 
инвалидитетом тешко се могу изборити за радно место и додатну зараду, 
упркос томе што им и сам закон о запошљавању то омогућује. Нека радна 
места су ОСИ једноставно архитектонски недоступна, а поједини послодавци 
ће из предрасуда и из ината радије платити држави казну него ли запослити 
особу са инвалидитетом!       

„У ЕУ улазимо за највише две,  до три године“ – убеђују нас и даље скоро 

исти ликови, јер што ми да се смарамо око тога, када „морамо“ да имамо 
потпуно поверење у наше душебрижнике. Парламент, где се доносе за нас 
понекад и судбоносне одлуке, зврљи скоро празан. Један посланик прича, 
тројица у клупама га једва слушају а председавајући и понеки министар још 
и некако, уз неретко циничан осмех. И нико никога ту неће да подржи или да 
га разуме. Из гордости! Прави црни хумор, ко из култног стрипа „Алан Форд“ 
на чијим страницама су сатирично приказани сви  који својом охолошћу 
оду у крајност на штету обичних људи. Уче нас да, ето,  њихова алтернатива 
нема никакву другу алтернативу и да баш морамо проћи „тим путем“ макар 
колико нас то болело. О, јадни ми! Као да смо ми неки дебили па не знамо 
да је током људке историје, у свим сферама живота па и при личном избору 
увек постојала алтернатива – неком проблему. Па ако се замислимо и шире 
и дубље сав овај наш свет је устројен тако, и цео свемир, да сваки проблем 
има своје решење. Што у међуљудским односима значи, да уз добру вољу и 
слогу, ниједан друштвени проблем није нерешив. Зато размишљајмо својом 
главом и иштимо оно што нам је одистински потребно да би смо живели 
достојно човеку. Само од себе нам се то сигурно неће дати ! 

Због техничке грешке у штампарији приликом штампања прошлог броја 
„Сунцокрета“ у овом броју причу Јелене Загорац објављујемо поново, овај 
пут, у целости. Извињавамо се ауторки приче и читаоцима.

Жељко Канурић

POŠTOVANI, IZ DOLE NAVEDENOG PRILOGA, VIDITE DA RAZGOVORI 
PROTESTNOG ODBORA ORGANIZACIJA OSOBA SA INVALIDITETIMA SA 
PREDSTAVNICIMA MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE RS NISU 
URODILI PLODOM, TE SMO PRINUĐENI DA U DOGOVORENO VREME I MESTO 
(22.09.2011. U 11,45 SATI, ISPRED VLADE RS) ODRŽIMO PROTESTE KOJE SMO 
NAJAVILI.

MOLIMO VAS DA OBAVESTITE ORGANIZACIJE I ČLANSTVO DA PONESU 
VODU KAO I DA SVAKO UDRUŽENJE JEDNOG PRATIOCA IZDVOJI, KOJI ĆE NOSITI 
FLUORESCENTNI PRSLUK, KAO DEO OBEZBEDJENJA SKUPA, PO DOGOVORU SA 
POLICIJSKOM UPRAVOM.

PROTESTNI ODBOR ORGANIZACIJA OSOBA SA INVALIDITETIMA
PRILOG: SA SASTANKA U MINISTARSTVU RADA I SOCIJALNE POLITIKE 

ODRŽANOG DANA 19.09.2011.GOD.
Na poziv iz Ministarstva rada i socijalne politike-Sektora za zaštitu oso-

ba sa invaliditetom a u vezi sa najavljenim protestima održan je sastanak sa 
predstavnicima Protestnog odbora kao predstavnika osoba sa invaliditetom 

Srbije sa početkom u 13.11 časova.
Ispred Ministarstva na sastanku su prisustvovali: Vladimir Pešič, Jelena 

Kotević, Dragana Kralj, Nevena Rajković i gospodin Ljubiša predstavnik sek-
tora boračko-invalidske zaštite.

Ispred Protestnog odbora prisutni su bili: Stevan Lukovnjak-predsed-
nik Saveza paraplegičara i kvadriplegičara Vojvodine, Slaviša Savić - pod-
predsednik Saveza paraplegičara i kvadriplegičara Srbije, Aleksandra 
Panović - predsednik Saveza distrofičara Vojvodine, Frano Renić - predsednik 
Saveza mutipleskleroze Vojvodine i Homa Miroslav-predstavnik Udruženja 
paraplegičara i kvadriplegičara Gradske zajednice Novi Sad.

Na samom početku sastanka gos.Vladimir Pešić je predstavio prisutne 
ispred Ministarstva i tražio je da mu ukratko saopšimo naše zahteve; na što 
je gos. Stevan Lukaovnjak nadovezao i ukratko izložio zahteve Protestnog 
odbora  koji su nadležnom 
Ministarstvu dostavljeni 
još početkom jula meseca 
2011.god. a tiču se:

1.Hitnog uvećanja 
uvećanog dodatka za tuđu 
negu i pomoć u visini bar 

OBAVEŠTENJE ORGANIZACIJE PROTESTA OSI
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Како пуних пет година нисам 
био ни на каквом климатском опо-
равку једва сам дочекао да ми неко 
понуди тако нешто. У току једног 
дана морао сам да потврдим да 
желим ићи у Горњу Трепчу и да 
пронађем себи поузданог прати-
оца. Имао сам среће и пратиоца 
сам брзо пронашао.

Ивица, још слободан момак и 
увек бећарски расположен при-
стао је да ми се придружи у следе-
ћих десет дана. Из практичних 
разлога решили смо да у бању 
отпутујемо државним аутобуским 
линијама. Добро расположени, са 
нешто мало пара у својим џеповима 
пошли смо из Сомбора до Београда. 
У петнаест часова поподне имали 
смо аутобус за Чачак и након кафе 
паузе на београдској аутобуској 
станици добро организовани на-
ставили смо даље, остављајући 
врели и бучни Београд за собом. 
Предусретљиви возач аутобуса 
сместио нас је на удобна предња 
седишта, тако да смо имали од-
личан преглед пута и предела кроз 
који смо пролазили. Јесте да су нам 
поједини путеви тесни и понеки 

ОДМОР У БАЊИ
ГОРЊА ТРЕПЧА

Покрајински Савез Војводине за церебралну и дечију парализу„ Сунцокрет“ је за 16 својих чланова 
и то: Кикинда-4, Зрењанин - 3, Панчево - 2, Сомбор - 2, Апатин - 2 и Ковин - 3, обезбедио климатски 
опоравак од 22. до 31. августа. Цео тај десетодневни аранжман обухватао је плаћени смештај, исхрану 
и терапије својим присутним члановима.

prosečne neto zarade u Republici Srbiji ili adekvatnog iznosa koji treba platiti 
odgovarajućim ustanovama socijalne zaštite kod nas, a koja bi zadovoljila 
24-časovnu brigu o osobi sa invaliditetom 100% telesnog oštećenja;

2.Hitno formiranje radne grupe koja bi pripremila Zakon o invalidnini 
civilnih osoba sa invaliditetima, kao i Zakon o invalidskim organizacijama.

Predstavnici Ministarstva su nam izneli podatke da smo na visinu 
uvećanog dodatka za tudju negu pomoć mogli uticati pre donošenja Za-
kona o socijalnoj zaštiti, a da je sada to veoma kasno i teško uraditi jer je 
taj Zakon od aprila meseca u primeni, a što se tiče Zakona o organizacijama 
osoba sa invaliditetom da je donošenje takvog jednog Zakona u suprotnosti 
sa članom 38.stav 3. Zakona o udruženjima i sa Konvencijom o pravima OSI.

Nakon iscrpne diskusije svih članova Protestnog odbora i predstavnika 
Ministarstva na sastanku nije postignuto nikakvo rešenje naših problema  
jer je konsatovano da su predstavnici ispred Ministarsva ipak nenadležni za 
rešavanje jednog ovakvog gorućeg problema i da nama jedino preostaje da 
dalje  svoja prava tražimo na mirnim protestima koje smo već ranije i zaka-
zali za 22.09.2011.god. u 11.55 časova ispred zgrade Vlade Republike Srbije. 
Sastanak je završen u 14.47 časova.  

Sledeći sastanak dogovoren je za 10.10.2011. Zavisno od ishoda tog 
sastanka Organizacije i  Udruženja OSI doneće odluku o daljim akcijama. Da-
kle, molimo sve naše članove za strpljenje.
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возачи у претоплим летњим дани-
ма нервозни и непажљиви ипак нам 
то није покварило расположење 
да посматрамо природне лепоте 
Србије. Питома села, зелене шуме 
и брда и бујне долине нису нас 
оставили равнодушним. Око осам-
наест часова и петнаест минута сти-
гли смо у Чачак. Љубазни шофер 
нам је помогао и испратио нас ср-
дачно као да смо му род рођени, 
пожелевши нам угодан боравак 
у Горњој Трепчи. Уморни од дуге 
вожње током целог дана одлучили 
смо да не чекамо локални аутобус 
сат времена него да узмемо такси, 
да стигнемо пре мрака у Горњу 
Трепчу. 

И стигли смо у сумрак. Видели 
смо да се налазимо пред савремено 
уређеном троспратницом. Јавили 
смо се на рецепцију и пар минута 
касније дежурна домаћица нас је 
одвела до собе. Није прошло ни пар 
минута у собу нам је стигла и вечера 
која нас је већ чакала. Одушевили 
смо се запеченим макаронама са 
сиром и овчијим киселим млеком. 
Убрзо нас је посетила сервирка 
и са њом смо се договорили да у 
будуће обедујемо доле у кантини. 
Соба нам је била двокреветна али 
само за ту прву ноћ јер је већ била 
резервисана за сутрадан једном 
старијем брачном пару. Штета што 

није остала наша јер је 
била лепа, а и комотна за 
моја инвалидска колица. 
Ивица се вратио из кратке 
шетње главном улицом 
и весело ме је обавестио 
да напоњу има кафића, 
посластичарница, хам-
бургерија, живе музике а 
и девојака, те нам сигурно 
неће бити досадно.

Сутрадан смо одмах 
после доручка добили 
другу собу у дну ходника. 
То је била соба са четири 
кревета и много мање ма-
неварског простора за 
колица. Како су кревети у 
тој соби били високи мени 
су спретне спремачице 
вешто монтирале нижи 
кревет уза зид собе. У том 
узаном простору уз два 

собна цимера Драгу из Прјепоља и 
Живка из Краљева првих три дана 
смо се газили и ударали једни о 
друге о зидове и кревете па смо 
ја и Ивица били пуни модрица. 
Тако је било све док нисмо наша 
два кревета разместили попреко 
и спојили их тако да смо добили 
више места у средини собе. Сви-
ма нам је потом лакнуло и у соби 
нам je постало лепше. Наши ци-
мери искусни старији бећари бр-
зо су нашли заједнички језик са 
двојицом млађих бачвана. Чудно 
како се понекад непознати људи 
одмах разумеју и нађу једним 
другима. 

После кратког прегледа докто-
рица ми је од терапија приписала 
физикални третман и хидромасажу 
у кади. Све то обављао сам током 
преподнева тако да сам поподне 
био без обавеза. Ивица је могао 
ићи у базен на купање. И тако из 
дана у дан. Обе терапије су ми изу-
зетно пријале и већ само после три 
дана осећао сам се опуштеније и 
боље у сваком смислу. Терапеути 
у бањи Горња Трепча, и поред 
великог броја пацијената стигну 
сваком посветити пажњу двадесет 
минута, и својим трудом као и по-
жртвовањем заслужују сваку по-
хвалу.  

Ваздух изузетно богат кисео-
ником тера кликере у глави да 
раде триста на сат. Изузетно пит-
ка изворска вода тера вас на хра-
ну. Првих два дана обилазили 
смо кафиће и ресторане све док 
нисмо пронашли место које нам 
је највише одговарало својом опу-
штеном и присном атмосфером 
и дискретном поп и рок музиком 
из прошлог века. Хамбургерија – 
кафић: „Петица“ нам је постала ба-
за за скоро цео дан. Кафу смо ту 
пили за четердесет динара, пиво 
за осамдесет динара, а лепињу 
са домаћим кајмаком јели смо 
за сто двадесет динара. И цене 
осталих брзих специјалитета би-
ле су приступачне цене. Ту смо 
ја и Ивица играли шах до изне-
моглости, прелиставали новине, 
и договарали се како да прове-
демо дан. Шармирали су нас газ-
дарица Лепосава и њене вредне 
конобарице Слађана и Татјана. Ве-
че пред одлазак у Сомбор точиле 
су нам ракију стару десет година. 
Скоро да смо почели певати осе-
ћајући се одједном млађим и леп-
шим за неколико година. Ех, да 
нисмо рано ујутру кретали на пут 
точиле би нам још. Једва смо се 
одбранили, видећи да ће кочнице 
почети ускоро да нам отказују. Су-
традан рано ујутру конобарица 
Слађана нам је махала за срећан 
пут. Пре тога нам је добро нама-
зала кајмака и добро угрејала две 
лепињице за доручак. Кад смо сат 
времена касније кренули аутобу-
сом из Чачка лепињице су нам још 
увек биле топле. Сигурно су нам 
биле спремљене онако од срца. Ко 
зна можда се сретнемо поново.

Могло би још понешто да се 
напише... али треба знати ставити 
тачку на крај.

Жељко Канурић

И висока планина ће се осути
ако је поткопаваш сваког дана.

Индонежанска изрека

ИЗРЕКЕ КРОЗ ВЕКОВЕ
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Кад се спомене први септембар, одмах прва асо-
цијација пада на почетак нове календарске, школске 
године. Сви смо ми били некад ђаци прваци.Сећам се 
узбуђења, страха, суза свега лепог и мање лепог које 
ми је донело моје прво школско звоно које је давно 
звонило те 1991. године. Онако малена нисам ни била 
свесна шта ће ми све донети школски дани. Нисам 
била ђак који је свако јутро устајао из свога креветића 
и од своје куће полазила на часове и потом се после 
наставе враћала кући, да са родитељима радим до-
маће задатке. Моја школа је била у установи која се 
налазила близу града Шида. Морала сам да будем 
одвојена од своје породице преко радних дана. Сваки 
понедељак чак и ако осване сунчан, за мене је увек  

био тмуран и кишан од мојих, тад, дечијих суза кад год 
сам улазила у кола и кретала за Принциповац.

Често сам питала свог тату да ли имам право на 
стан као и моје сестре. Сећам се маминих колача које 
ми је паковала, пиџамица, тренерица које су увек 
мирисале на топао дом. Мама ми је увек говорила да 
девојчице морају да буду чисте, уредне, миришљаве...
На те неке ствари животне само су могли викендом 
да ми укажу. Као ђаку и што се тиче саме школе било 
ми је предивно јер је наша учитељица била неко од 
кога смо сви добијали пажњу, љубав, разумевање, као 
и труд око нас какав мало ко може да пружи. Наставно 
градиво било је као и у свакој другој такозваној „нор-
малној школи“ с тим што су разреди код нас били 

Је лена Рдовић
МОЈЕ ШКОЛОВАЊЕ

ОД ЂАКА ПА ДО 
ДИПЛОМИРАНОГ ПРАВНИКА
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мањи, па је утитељицина посвећеност нама била већа. 
Не могу заборавити своје прво написано слово уз 
нервозу и бес, јер су ми  због мојих невољних покрета 
бежале руке па је свеска више била на поду него на 
столу. Тражили смо стално одговарајуће начине  за 
обављање свих ћачких активности. Временом сам 
успешно писала, читала, окретала странице уџбеника 
и рецитовала песмице без проблема.

У школи, у Принциповцу, сам завршила три разреда 
основн шлоле. Успомене на те дане памтим ,са једне 
стране, као лоше, због траума приликом одвајања од 
куће и смештаја у институцију коју нисам  прихватила 
никад . Лепша страна ми је била сама школа,  знање, 
другари, уцитељица, и наше приредбе које смо 
правили заједно, где је свако имао своју улогу на 
одговарајучи начин. 

Четврти разред сам уписала у редовну школу, 
некако су ме примили у разред са мојим рођеним 
сестрама које су близнакиње . Била сам пресрећна, 
коначно се школујем као и оне, прихватили су ме 
у разреду и учитељица,која је била дивна али због 
великог броја ђака није баш успевала да ми пружи 
више времена за ствари које сам могла полако да 
стигнем. Онда су сестре или другари преписивали 
и писали за мене да не бих заостајала за њима .То 
је мени мало сметало јер сам се некад осећала 
немоћном, иако сам знала све као и они али сам се    
због свог инвалидитета спорије изражавала. Нова 
школска година, пети разред, кабинетска настава је 
била препрека за моје даље школовање у редовној 
школи јер нисмо желели да моје сестре осете терет 
и обавезу. Желела сам да наставим школовање  а 
тад ми је једино врата отворила основна специјална 
школа „Милан Петровић“ у Новом Саду. Иако је 
специјална школа, ја сам учила из редовних уџбеника 
а наставници су се трудили да ми пруже адекватно 
знање као у свим другим школама. У овој школи 
била сам једини, и тад први ђак, који је користио 
инвалидска колица. Моја разредна и разред су били 
подршка која ми је давала крила за нови лет. Места 
која су била неприступачна за колица ја сам ко од 
шале прелазила и равноправно сам физички стизала 
свугде где сам требала и хтела .Била сам ношена на 
њиховим рукама, по школском спратовима. Звали су 
ме маза и мозак који им је помагао у савлађивању 
градива, задатака а и  ,проглашавани смо сваке године 
за најбољи и најсложнији разред у школи!  

После осмог разреда мучило ме је питање: „Шта 
ћу даље?“ Паузирала сам целу годину и била кући. 
Тражили смо могућност да се упишем у средњу школу 
у свом граду, али препреке су опет представљале 
архитектонске баријере и кабинетска настава. Ка-
да су моје сестре уписале гимназију, рекла сам ро-
дитељима: „Хоћу и ја у средњу школу!“ и „Не желим да 
будем глупа!“ Мој тата ми је тад предложио да одемо 
до Подгорице јер се тамо налази средња школа за 
ОСИ и да покушам да одем да се упишем упркос 

километрима и даљини. Отац и ја смо се спаковали 
и одишли у Подгорицу у „Завод за школовање и 
професионалну рехабилитацију ОСИ“ који ми је на 
први поглед деловао страшан и питала сам се: „Боже 
шта ћу овде?“ „Како ћу сама без својих, одвојена?“ 
Свако одвајање и одлазак био је тежак, плакали су сви 
мама, сестре, друштво које би ме пратило.

Дошла сам пред комисију и уписала четворо-
годишњи правно-економски смер.Те године је разред 
чинило нас петоро сви са истим мукама, делеко од 
куће. Започели смо други живот. Интернатски смештај 
био је у сколопу школе. Сама чињеница да Живела 
сам у интернату који је био покривен са медицинским 
и наставним особљем које је бринуло о нама, нашој 
личној хигијени, школским обавезама, о свему ономе 
што би да смо код својих кућа наши родитељи радили 
са нама. Трудила сам се да будем самостална, да не 
чекам помоћ других, ако не морам, хтела сам сама да 
се сналазим ,почев од устајања, личне хигијене, јела, 
одговоности за своје поступке и школске обавезе.

Правни смер је захтевао дисциплнски рад и учење. 
Настава се одвијала као у свим Економскм школама, 
с тим што су наши разреди били мали па су наши 
професори могли да се посвете довољно сваком од 
нас. Нема сумље да смо учили и знали више него  
наши вршњаци. Своје професоре памтим као људе 
превеликог срца, са много стрпљена а било је и стро-
гих и захтевних и углавном су извлачили најбоље од 
нас. Учили су нас и припремали за живот. Период мог 
средњег  школовања донео ми је поред образовања и 
школу живота, самосталности и одговорности. 

Без икаквих проблема уписала сам Правни факул-
тет у Новом Саду, заједно за сестром и другарицама.
Срећна сам што сам имала прелепе студентске дане, 
учила сам доста, трудила сам се да будем спремна за 
сваки испит. Успешно сам полагала све, осетила сам 
нервозу, трему, не спавање ноћима, ноћно учење....

Данас сам Дипломирани правник и већ пола 
године се налазим у Основном суду где ми тече 
приправнички стаж, после чега добијем прилику да 
полажем правосудни испит који је сан скоро сваког 
правника. Али то није све. Баш ових дана уписујем 
Мастер студије и знам чека ме још пуно неотворених 
књига, учења, труда и не плашим се јер једноствно 
живим свој живот најбоље што умем, обогаћујем га из 
дана у дан са много активности            

Овако је текао мој пут од једног првачића до ди-
пломираног Правника. Овим путем желим да се 
захвалим колегиницама и колегама из Основног Суда 
Нови Сад, који су ме заиста лепо прихватили. Ја сам 
први приправник који је у инвалидским колицима, 
притом имам невољне покрете и отежан говор али и 
поред тога осећам се потпуно равноправно.

 Данас је образовни систем  далеко боље  регулисан. 
Све се више чује реч ИНКЛУЗИЈА , што значи да нове 
генерације ђака ОСИ имају право да се школују у 
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ПРАВНА РУБРИКА

O БРАКУ
Брак је писмо које је
најинтеренсантније само док је 
затворено.

Бранислав Нушић
 комедиограф и дипломата

У браку жена тражи све што јој се 
допада и узме све што може отети.

Јован Дучић
песник и дипломата

ЗАКОН
О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

Члан 3

Систем образовања и васпитања мора да обезбеди 
за сву децу, ученике и одрасле:

1) једнако правo и доступност образовања и вас-
питања без дискриминације и издвајања по основу 
пола, социјалне, културне, етничке, религијске 
или друге припадности, месту боравка, односно 
пребивалишта, материјалног или здравственог ста-
ња, тешкоћа и сметњи у развоју и инвалидитета, 
као и по другим основама;

2) квалитетно и уравнотежено образовање и 
васпитање, засновано на тековинама и достигну-
ћима савремене науке и прилагођено узрасним и 
личним образовним потребама детета, ученика и 
одраслог;

3) oбразовање и васпитање у демократски уређе-
ној и социјално одговорној установи у којој се 
негује отвореност, сарадња, толеранција, свест о 
културној и цивилизацијској повезаности у свету, 
посвећеност основним моралним вредностима, 
вредностима правде, истине, солидарности, сло-
боде, поштења и одговорности и у којој је осигурано 
пуно поштовање права детета, ученика и одраслог;

4) усмереност образовања и васпитања на дете и 
ученика кроз разноврсне облике наставе, учења и 
оцењивања којима се излази у сусрет различитим 
потребама.

5) једнаке могућности за образовање и васпитање 

на свим нивоима и врстама образовања и васпита-
ња, у складу са потребама и интересовањима деце, 
ученика и одраслих, без препрека за промене, 
настављање и употпуњавање образовања и обра-
зовање током целог живота;

6) оспособљеност за рад ученика и одраслих 
ускла-ђену са савременим захтевима професије за 
коју се припремају.

Члан 24 образовање 

1. Државе потписнице признају право свих особа са 
инвалидитетом.Са циљем да остваре уживање овог 
права без дискриминације и на основу једнакости 
са другима.
 Државе потписнице осигураће инклузиван систем 
образовања на свим нивоима и учења током чи-
тавог живота
(а) Пун развој људских потецијала и осећања 
достојанства и само вредности, као и јачање по-
штовања људских права, основних слобода људске 
разноврсности.

Јелана Радовић
дипломирани правник 

члан Удружења ЦДП„Сунце“ Нови Сад 

Подршка и пријатељи правне рубрике је фирма ортопедских помагала „ 
БАУЕРФЕИНТ“ Нови Сад

школама као и сва деца без обзира на инвалидитет. 
Слажем се са друштвено - социјалном инклузијом 
особа са инвалидитетом која води до једнакости 
сваког појединца и то од вртића до радног места! 
Желим овим да охрабрим нове ђаке и родитеље и 
пожелим им срећне и успешне школске дане. 

Са нестрпљенем очекујемо још неку позитивну 

животну причу уз коју би се наши читаоци охрабрили 
и мотивисали за неки нови успех и борбу. 

ПИШИТЕ НАМ. ВАША ИСКУСТВА ЈЕР ПОДУЧЕНИ 
ВАШИМ ПРИМЕРОМ  МОЖДА ПОСТАКНЕМО МНОГЕ  
ОСИ  И ЊИХОВЕ РОДИТЕЉЕ  ДА РЕШЕ СВОЈЕ ЖИВОТНЕ 
НЕДОУМИЦЕ .



TAKMIČENJE I ETNO MUZEJ 
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VElIKáN BáSNICKéhO UMENIA

Rabíndranáth Thákur

Thákurova poézia sa vyznačuje jednoduchým vyznávaním 
citov, jeho eseje silou myšlienok a romány sociálnym po-
vedomím. Hlavným cieľom mu bolo spájanie východu a 
západu. Sám prekladal svoju lyrickú poéziu do anglictiny. 
V r. 1913 získal Nobelovú cenu za literatúru. Narodil sa 
7. mája,  v roku 1861 ako najmladsí syn (siedme dieťa) 
hinduistického filozofa a náboženského mystika De-
vendranaha. Očarený prírodou a jej symbolmi, Thákur 
svoje prvé básne napísal ešte ako osemročný. Do svojho 
sedemnásteho roku sa vzdelával doma, ale pod nátlakom 
svojho otca odišiel do Anglicka študovať právo. Štúdium 
v Anglicku neukončil, vrátil sa do Indie, kde sa začal  

venovať spisovateľkej práci. Počas pobytu v Londýne vy-
dal svoje prvé dve zbierky básní “Večerné spevy” a “Ran-
né spevy”. V roku 1913 získal Nobelovú cenu za zbierku 
básní “Gitandzali”. Napísal ju v roku 1910 v Bengálsku. O 
dva roky neskôr bola zbierka preložená do angličtiny a 
v tom istom roku aj vydaná. V roku 1915 británska vláda 
Thákurovi udeľuje titul rytiera. Titulu sa zriekol v roku 
1919 kvôli masakru v Armidžare, aby tak proti británskej 
vláde vyjadril svoj protest. Založil experimentálnu školu 
v Shantiniketane, ktorá pracovala podľa upandisánskych 
ideálov vzdelávania. Sporadicky sa angažoval v indickom 
nacionalistickom hnutí, kde sa aj spriatelil s Gándhim. 

Najvýznamnejšie Thákurove diela sú zbierky 
básní “Záhradník(Gardener)” , “Obeť básni” (Gi-
tandzali) a román “Stroskotanie”. Thákur písal 
aj poviedky, romány, divadelné hry, eseje, 
spevohry , cestopisy a memoáre. Bavil sa ma-
liarstvom a  hudobným skladateľstvom, čim 
prakticky potvrdzoval védsku filozofiu, že sa v 
jednom človeku može stápať niekoľko druhov 
umenia, ak je on veľká umelecká osobnosť, lebo 
iba u nich je to možné. Zomrel v rodnom meste 
Bengál, 7. augusta 1941, v osemdesiatom roku 
svojho života.

Текст превела:
Јана Трифунов

Báseň 16
Ruky sa nám ovíňajú, oči vpíjajú:
to začínajú dejiny našich sŕdc.
Noc v marci, mesačný svit : 
vietor roznáša sladkú vôňu henny,
moja píšťalka leží na zemi bez povšimnutia
a tvoj veniec z kvetov nedokončený
Láska táto medzi tebou a mnou
jednoduchá je ako báseň

Tvoj závoj farby šafránu opíja moje oči. 
Veniec z jasmínu, ktorý si pre mňa uplietla 
plní moje srdce chvením ako vďačnosť
Je to hra dávania a odriekania a opätovného skrývania 
kúsok úsmevu a štipka hanblivosti
a tu i tam len sladký bezcieľny svár 
Láska táto medzi tebou a mnou
jednoduchá je ako báseň

Niet tajomstiev v súvislosti s dneškom: žiadne bitky kvôli 
nemožnému:
niet tieňov skrytých za pôvabom: ani prehrabávania v temných 
hĺbkach 
Láska táto medzi tebou a mnou
jednoduchá je ako báseň

My neblúdime od slov do večného mlčania:
my nedvíhame ruky svoje do prázdna k veciam za hranicami nádeje.
Spokojní sme s tým, čo dávame a čo dostávame
Nevytisli sme poslednú kvapku radosti, aby sme z nej stvorili sok 
utrpenia svojho 
Láska táto medzi tebou a mnou
jednoduchá je ako báseň
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MY SUMMER STORY - SUNCE U IGAlU

letovanje u Igalu

Svoj letji odmor članovi Udruženja SUNCE iz Novog Sada proveli su u hotelesko –turističkom centru 
”Igalo”. Zahvaljujći glavnim organizatorima, Ljubi Radoviću i Ranku Savkoviću, smo sem kofera poneli 
najlpše utiske o kojima će se dugo pričati.

Još jedno vrelo leto obasjalo je na-
še duše i nemilosrdnim snopom Sun-
ca poteralo da razmišljamo o letovan-
ju. A kako da doskočimo suncu, nego 
da se okupimo oko njega i svi složno 
osetimo jezgroviti i neodoljivi šarm  
Jadranske obale

Na svega 45 km od Trebinja, 30km 
od Dubrovnika uz vrlo blisku tromeđu 
raspištoljilo se jedno veliko turističko 
mesto - Igalo. 

Velike i veoma vruće sobe hotela 
“IGALO” rekle bi milione impresija 
koje su u knjigu utisaka upisali tur-
isti sa svih meridijana naše planete. 
U jastuku moga kreveta upisano 
je puno ljubavi i požrtvovanja, kao 
i briga za svakog člana naše male 
lepe i neobične družine željne do-
brog provoda i lepih utisaka. Iako 
smo vrlo jaki u nameri da pobedimo 
našu znastiželju šta daje duh ovoj 
tihoj primorskoj luci podlegli smo 
opojnim mirisom oleandera i jedin-

stvenim stavom gorostasnih palmi. 
Ovde smo svi osetili drugarstvo i 
nemu pokornost mirisu mora, i ma-
glovitoj seni mističnog ostrva Mam-
ula. Ovo neobično utvrđenje nam je 
svako jutro otvaralo pogled ka pučini 
i podsećalo na bolan trag bogate isto-
rije Crne Gore. 

Svi smo bili radosni i srećni što 
smo opet tu. Što smo pobedili sami 
sebe i što znamo da uživamo u sva-
kom trenutku slobode, svakom biseru 
hercegnovske rivijere.

Površni i plitki, gotovo neukusni 
su oni ljudi koji sumnjaju da mi ne 
umemo da živimo i da konzumiramo 
najslađe plodove toplih leta. Oni sma-
traju da u vitrinama gajimo prazne 
albume bez slika i života. Pogrešno! 
Samo mi znamo koliko smo živahni 
u ovom prividnom mrtvilu duge peš-
čane satnice uz leno koprcanje mini-
jaturrnih talasa, koji su se izborili da 
dopru do naših bosih stopala  raspu 

se u hiljadu i jednu želju koju pomis-
lismo svakog leta koje provedemo  
zajedno,

Naše uspomene su nešto neopi-
sivo. To nadahnjuje i hrani čoveka. 
Osvestite se i sagledajte šta znači 
rečenica POBEDILI SMO BARIJERU!  
Upravo o tome govore brojne suze 
srećnih očiju, ohrabreni činjenicom 
da smo usepeli. Pitate se šta? Ostali 
smo ljudi, ali ne iz sažaljenja. Razu-
meli smo se. Naučio sam nešto od 
grupe ljudi koji su mi postali jataci u 
želji da ovu priču podelim sa našim 
čitaocima. Naučio sam koliko treba u 
životu  biti jak, velik i dobronameran, 
treba biti pre svega čovek.  Moji dragi 
saputnici su taj orden itekako zaslužili 
i opravdali. Hvala im na tome. Svoju 
slobodu ne daj nikom ali pomozi da 
svako nađe svoju kap u ovom prele-
pom svodu crnogorske obale.

Dok ovo pišem još su mi u mislima 
maslinjaci, Boka, i ono mirno more, 
ušuškano četinarima, čempresima i 
palmama. Eto tako je bilo.......... Baš 
tako.    

Do idućeg leta i neke nove avan-
ture srdačni pozdravi  od vašeg sarad-
nika.

Marko Ivančević 
medicinski tehničar,

član Udruženja cdp “Sunce“ Novi Sad

Не добијају трку најбржи
већ најиздржљивији.

Афричка изрека

Нахрани гладног човека рибом
нахранио си га за тај дан,
научи га да пеца нахранио си га 
за цео живот.

Кинеска изрека  

ИЗРЕКЕ КРОЗ ВЕКОВЕ
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Crvena Zvezda – Partizan  1 : 0

Veliki sam navijač Crvene Zvezde 
i moja najveća želja bila je da jednog 
dana posetim

Zvezdin stadion “Marakanu”.  Sa 
velikim ineresovanjem pratim sve 
sportske događaje. I dana 06.04.2011. 
šoferi “Lav” taksija ispunili su mi želju, 
bezplatno me odvezavši na utakmi-
cu C.Zvezda – Partizan. Da ću ići na 
“Marakanu” svi su do zadnjeg trenut-
ka znali osim mene. Doživeo sam šok, 

kao grom iz vedrog neba.TRAS! Pravi 
poklon iznenađenja. 

Krenuo sam odmah, za deset mi-
nuta. Sa velikim nestrpljenjem sti-
gao sam do Beograda koji je bio pun 
policajaca. Od taksista dobio sam sve 
što je potrebno za bodrenje tima: 
kapu, kačket, šal, majicu... i dobro 
raspoloženje. 

Ulazak na tribine bio mi je novi 
šok jer ipak nisam očekivao tako velik 
stadion. Delije su već uveliko pevali i 
mahali crveno – belim zastavama. At-

mosfera mi je bila prelepa svih 
devedeset minuta. Konačan rezul-

tat 1 : 0 za Zvezdu, ma sve mi se toga 
dana odlično poklopilo. Proveo sam 
se kao nikad u životu, ispuniviši ve-
liku želju da prisustvujem fudbalskoj 
utakmici na “Marakani“. Zaista jedno 
veliko BRAVO! vozačima “Lav” taksija.

Došao sam kući prepun utisaka. 
Ako nešto stvarno uporno želiš to ti 
se i ostvari.

Vinko Lemić 

Почетком јуна ове године захваљујући сектору 
за заштиту особа са инвалидитетом, који постоји у 
оквиру минстарства Владе Републике Србије, одобрен 
је пројекат „ТЕРАПИЈСКО ЈАХАЊЕ“ у реализацији 
Удружењa грађана са последицом церебралне па-

рализе и сродних обољења „СУНЦЕ“
Хитро и са много воље кренули смо у акцију, како 

је то предвиђено у овом пројекту. Први наш задатак 
је био обавештавање и селекција наши корисника, с 
тим што смо дали предност млађој деци и особама 
код којих су изражени спазам и невољни покрети.

Добили смо дивну групу у којој су заступљени сви 
узрасти, деца, млади и одрасле особе, различитог 
инвалидитета. Сви корисници који су изразили жељу 
за терапијским јахањем, морали су да прођу стручан 
преглед код физијатра и мерења способнонсти код 
физиотерапеута. Прегледи су били неопходни због 
лакшег праћења физичког стања пре и након чари 
јахања.

Овакав вид физичке активности кроз терапију 
јахања данас представља класичну медицинску 

терапију. Слично као што постоје људи који из 
рекреације играју фудбал, кошарку, пливају и иду на 
друге спортове, исто важи и за јахање које је данас 
веома позната и призната дисциплина. Доказано је да 

TЕРАПИЈСКО ЈАХАЊЕ

Pozvan sam na prijem u Beli dvor 
kod princa Aleksandra Karađorđevića 
i priceze Katarine 20.06.2011. Bio 

sam oduševljen što ću otići i sam put 
do tamo nije mi bio naporan. Moje 
iznenađenje kad sam stigao u Beo-
grad i na Beli Dvor bilo je ogromno jer 
iz cele Srbije je došlo 520 maturanata, 
učenika generacije. A među njima bio 
sam i ja. Oduševilo me što je sve bilo 
precizno organizovano: raspored pro-
zivanja, čekanje na prozivku, stajanje, 
himna koja je pevana u čast matura-
nata, sve je bilo odlično. 

Prozvano je i moje ime Vinko 
Lemić. Primam od princa Aleksandra 

akt tašnu na poklon, čestita mi i prince-
za Katarina, prolazim dalje... Usledio 
je opuštajući deo sa fotografisanjem 
za uspomenu, zakuska i upoznavanje 
sa pojedinim prisutnim zvanicama. 
Obišao sam unutrašnjost Belog Dvo-
ra, video sam puno poznatih ličnosti 
među gostima i sve mi se to, mislim, 
zauvek urezalo u sećanje. Zaista imao 
sam puno lepih doživljaja ove godine. 

Vinko Lemić

PRIJEM NA BELOM DVORU

VINKO NA MARAKANI
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терапија јахањем позитивно утиче на ОСИ  тако што 
делује на:

- развијање и успостављање статичке и динамичке 
равнотеже при седењу и при покретању

- усавршавање у виду вољног усмеравања покрета, 
координације, ритма, снаге...

- истезање и покретање мишића, јачање мишића 
трупа и доњег дела ногу

- побољшање самодисциплине
- побољшање самопоуздања
- развој свести о свом телу и простору
Код особа код којих су изражени спазам и невољни 

покрети, приликом јахања уз топлоту коња, долази 
до опуштања мишића. Веома значајне су вежбе које 
се раде и које доводе до истезањања, стабилности 

седења на коњу и слично. Наши пријатељи из коњичког 
клуба „Хипотес“ својим начином рада успевају да код 
сваког јахача измаме опуштање, одмор и уживање. 
Нема сумње у стручност и знање коњоводаца који су 
сваки час поред нас и уживамо сви заједно у дивном 
разположењу, дружећи се са прелепим коњићем 
Фома.

Наискреније се захваљујемо свима који су подр-
жали овај пројекат. Верујемо да ће резултати и жеља 
показати да јахање и сам овај користан и доступан 
хоби особама са инвалидитетом може причинити 
задовољство после којег бивамо испуњенији и срећ-
нији. 

Координаторка пројекта, 
Јелена Радовић

Društvo cerebralne i de-
čije paralize iz Zrenjanina 
je 04.09. 2011 godine u No-
vom Bečeju bilo domaćin, 
a pokrovitelj Savez za CDP 
Vojvodine „SUNCOKRET“, 
pokrajinskom turniru u pi-
kadu i pločicama. To je jedna 
od programskih aktivnosti 
našeg Saveza za ovu go-
dinu. Učestvovale su ekipe 
iz Zrenjanina, Kikinde, Apa-
tina, Sombora, Novog Sada, 
Kovina i Sremske Mitrovioce. 
Borbena atmosfera sa puno 
strasti među protivnicima 
odražavala se u restoranu „Kum“. Da se lakše dočeka ručak 
pri ruci su bili razni napitci i slana gibanica. Kako se mnogi 
takmičari poznaju iz ranijih susreta tokom igre padale su 

razne dosetke i srdačne ze-
zancije.                             

Negde pred sam ručak 
proglašeni su rezultati. Prvo 
mesto među ekipama pri-
palo je Udruženju CDP Srem-
ska Mitrovica – 379 bodova,  
Novi Sad je bio drugi – 365 
bodova, Sombor je osvojio 
treće mesto – 360 bodova. 
Ekipe su imale po tri člana i 
prve tri nagrađene su medal-
jama. Redosled ostalih ekipa 
je: Kovin – 313 bodova. Zren-
janin – 312, Kikinda – 263 
i Apatin - 219 bodova . Pre 

ručka ko je hteo mogao je obići etno muzej – rodnu kuću 
advokata Glavaša.  

Ž. Kanurić

T У Р Н И Р

На тераси Герентолошког Центра у Сомбору 28.07.2011. у 
поподневним сатима, Друштво ЦДП Сомбор је организовало 
турнир за своје чланове у пикаду, плочицама и висечој кугли. 
Окупили смо се у солидном броју и добро расположени уз 
шалу и повике бодрења уживали смо у међусобном надметању. 
Када смо лепо дружење привели крају објављени су резултати 
такмичења и подељене су медаље. По свеукупном збиру 
поена из све три наведене дисциплине прво место припало је 
Јоакиму Дудашу, друго место освојио је Далибор Станичков, а 
треће место су поделили Тереза Паштровић и Душан Батало.  

Ж. Канурић

TURNIR I POSETA MUZEJU
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ВИШЕБОЈ ОСИ И ГРАЂАНИ

Традиционални спортски сусрет особа са инвалидитетом и 
грађана Сомбора одржан је и ове године 20.09.2011. Домаћини 
сусрета у такмичењу из три дисциплине: шах, пикадо и плочице 
били су Друштво церебралне и дечије парализе Сомбор, 
Удружење слепих Сомбор и Друштво дистрофичара ЗБО Сом-
бор. Такмичење је отворио градоначелник Сомбора Немања 
Делић одигравши затим једну брзу партију шаха са Драганом 
Милићевићем председником поменутих дистрофичара. Заним-
љивим спортским надметањима присуствовале су и локалне 
телевизијске станице. Посебан нагласак оваквим дружењима 
јесте на упознавању грађана са свим аспектима живота особа са  
инвалидитетом у ближем окружењу.

 
Ж. Канурић

SOMBORSKI RIBlJI KOTlIĆ

U subotu 23. 07.2011. održana je čuvena manifestacija „Som-
borski kotlić“, gde je učestvovalo i osam članova Društva CDP Som-
bor. Vreme u koje smo se dogovorili za sastanak morali smo malo 
pomeriti zbog kiše, koja je baš u to vreme počela da lije. Na sreću 
kiša nije dugo trajala pa se društvo ipak okupilo i sat vremena kas-
nije se palila vatra i paprikaš se kuvao. Za to vreme društvo je zabav-
ljao Tamburaški orkestar „Još ovu noć“.Trg je bio prepun veselog 
društva, bez obzira na kišu. Stolovi su takodje bili lepo aranžirani a 
za naš lepo ukrašen sto potrudila se Peđina mama Zorica. Paprikaši 
su zamirisali i mi smo ubrzo uživali u finom paprikašu koji su sku-
vali naš član društva Vinko Lemić i njegovi roditelji i koji su nas ob-
radovala sa finim, domaćim testom.

Vreme je prolazilo prijatno uz lepe pesme koje je pevala Ivana 
Selakov sa svojim bendom. Usput su se proglašavali pobednici: za najveselije društvo, za najlepši sto i za najbolji 
paprikaš uz lepe nagrade. Druženje bi se i dalje lepo nastavilo ali nam je kiša napravila fajront. Zahvaljujemo se 

Društvu CDP Sombor što nam je omogućilo ovaj lep doživljaj.
Julijana Kočiš

СЛАВА ВЕЛИКА ГОСПОЈИНА

Удружење за церебралну и дечију парализу општине 
Ковин је 28.08.2011. обележило петогодишњицу постојања и 
прославило своју славу Велику Госпојину. Уз пригодан програм 
и резање славског колача поред редовних чланова прослави су 
присуствовали симптизери Удружења и председник општине 
Ковин Славко Бранковић, који је поздравио чланове Удружења и 
све присутне. Уз ручак и музику прослава је протекла у предивном 
амбијенту.

Спонзори за овогодишњу прославу су нам били: „Савет 
прве месне заједнице“ - Ковин, „ВП Подунавље“, „ЈП Ковински 
комуналац“, и власник „Џенерал моторса“ Рамић Хјрудин. 

Председник Удружења ЦДП Ковин
Владимир Колунџић 



14

su
n

co
k

re
t

 I  najzad prosuše se tihe, krupne suze, kao majska 
kiša.

 Pisac i lekar Laza Lazarević ostavio je iza sebe 
samo devet pripovedaka. Jedna od njih je i pripovetka 
Sve će to narod pozlatiti, nastala oko 1880. godine.
 I sumrak se poče hvatati, a lađe još nema. Svet koji 
ju je čekao poče se razilaziti. Koristeći realistički postupak, 
Lazarević nam plastično slika, sredinu, građansku sredinu 
19. veka, u kojoj će odvijati ljudska drama. Spoljašnja, ali i 
unutrašnja...

Dva  junaka

 Sumrak je padao, Sava je tiho oticala, a lađu su 
čekala još samo dva čoveka - jedan u fesu i čakširama, 
drugi u mundiru i mamuzama. Lazarević suptilno skreće 
naš pogled sa šarene gomile na dva čoveka, na junake 
ove novele. Kontrast između ova dva lika, koji će se 
kako priča odmiče sve više razvijati, naglašen je već 
prvom rečenicom. Rečenicom koja slika njihovu odeću, 
a time i njihov društveni status pa možda i nagoveštava 
psihološke karakteristike. Postepeno saznajemo da je 

čovek u fesu Blagoje kazandžija, a u mundiru kapetan 
Tanasije Jeličić. (I činjenica da zanatliji saznajemo samo 
ime, a kapetanu i ime i prezime ističe njihov različit 
društveni status).
 Blagoje nestrpljivo hoda, zapitkuje, ulazi u 
staničnu gostionicuu pa zatim izleće iz nje, oči mu živo 
skaču sa jednog predmeta na drugi, neprestano pali 
lulu...
 Kapetan stoji skoro ceo dan na jednom mestu, 
podbočen na sablju. Lice mu je okrenuto strani sa koje 
lađa dolazi, oči umorno i nestalno blude oko tog mesta. 
Naoko miran, ali lice opominje na omarinu iza koje se diže 
oluj. 

Preteško breme. Potreba za čovekom

  Blagoje, koji inače nije bio baš razgovoran čovek, 
večeras ne može da ćuti. Večerašnje njegovo upravo 
napadanje na svakoga koga sretne beše samo očajnički 
pokušaj da razagna čamu. Mirnom  i ćutljivom kapetanu 
odmah saopstava da čeka sina, koji je ranjen. Ne mogući 
da podnese tu pomisao, nervozni Blagoje se stresa, 
prazni skoro punu lulu i opet je puni. Ali mora sam sebe 
da ohrabri. Odmah dodaje da mu je sin ranjen lako, 
sasvim lako! Samo ga okrznulo! Po pitanju mesta gde se 
nalazi rana Blagoje ostaje neodređen... Kapetan počinje 
da učestvuje u ragovoru tek kad čuje da je mladić ranjen! 
Na kapetanovo pitanje šta mu je sin, Blagoje veliča 
sinovu snagu i kazandžijsko umeće. Ali kapetana to ne 
interesuje. Njega  kao vojno lice interesuje koji je rod 
u vojsci kazandžijin sin. On kao da nema osećaj za svu 
toplinu koja je skrivena u Bagoju. Starčić i na vojnom polju 
hvali sina, pešaka. Njegovu snagu, hrabrost i srčanost.
 Želeći jače da istakne Blagojevu emotivnu 
nabijenost i pritisnutost neumoljivom sudbinom, 
Lazarević smešta Blagoja i Tanasija u mehanu. U mehanu s 
masnim dugačkim stolovima, čađavim zidovima i od muha 
upljuvanim sahatom...Nasred tavanice obešena lampa 
čkiljila je, jedva probijajući zrake kroz već sasvim crno staklo. 
Nasred srede stajaše jedna drvena stolica, sa slomljrnim 
sedištem i slomljenom i tako živopisno ispuženom nogom 
kao da hoće da se fotografiše.
 Kapetan je čitao pismo koje je o sinovom 
ranjavanju primio Blagoje, sasvim masno i izgužvano 
pismo. Nervozni kazandzija ga je verovatno više puta 
vadio i čitao. Kao da nije verovao u ono što tamo piše... 
Blagoje je najpre sklonio onu stolicu, psujući. Zatim je seo 
pored kapetana pa, želeći da se nalakti na sto, primetio 
grdnu, crvenkastu, masnu mrlju. Otud iz mračnog ugla 
dovuče se jedno prljavo stvorenje kad je počeo  da viče i 
grdi. Ali čitalac će se vrlo ogrešiti ako pomisli da je Blagoje 

NOVO ČITANJE STARIh DElA KNJIŽEVNOSTI   laza lazarević

OSTAlO IM JE SVE, A NIŠTA IM NIJE OSTAlO
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kakav čangrizalo -... Sad je on samo u grozničavom stanju 
od nestrpljenja,... Pristao bi on sad i da se bije i da  ga biju - 
samo da mu prođe vreme. Blagojeva uznemirenost raste. 
Baš u ovoj mračnoj i skučenoj atmosferi ona kulminira. 
Teret postaje suviše težak  da bi ga stari zanatlija sam 
mogao nositi. Ovaj ubogi čovečuljak mora sa nekim 
da ga podeli. Najveći njegov strah latentno progovara 
iz njega. Majstorija tvorca psihološke pripovetke (rad 
podsvesnog) kod Srba. Blagoje započinje priču o vojniku 
koji je u ratu izgubo nogu i sad je je primoran da prosi! 
Stresavši se, Blagoje primećuje: Ovakav badrljak samo! 
Bolje bi mu bilo sto puta da je umro. A on ništa - živ. Pa opet 
dodaje: Samo to mi se ne sviđa što prosi. A treba da mu se 
kaže: Hvala tebi koji si za nas prolivao krv...
 Kapetan je čovek koji je učio i formirao se u 
vojsci, a verovatno nije imao iskustva koja bi ga navela 
da drukčije razmišlja. On ne vidi ništa strašno u činjenici 
da čovek koji je osakaćen zbog rata prosi. On ni ne zna o 
kom čoveku kazandžija govori, nije ga nikad ni primetio. 
Nije jer kapetan smatra da je osakaćeni vojnik nešto što 
dužnost obuhvata, jer to je lepo što je on za svoju zemlju 
osakatio sebe...svaki onaj koji je prolio krv za svoju zemlju 
treba da se računa u srećne, jer se odužio svojoj majci, svojoj 
zemlji. Svaki je dužan svojoj zemlji, zemlja nije nikome 
ništa...
 Kazandžija sve to zna, i on je kao građanin rastao 
uz takav stav, (mada verovatno nešto fleksibilniji) ali 
iskustvo, doduše još u podsvesti, mu sada govori drukčije. 
Potreba za hranom nije uzvišena stvar, ali je vrlo realistična. 
Ako ranjenik bez noge hoće da jede, na sramotu onih koji 
imaju previše pa ne mare za one koji ne mogu steći ništa, 
primoran je da prosi. Ne može da ore, ne može da kopa! 
Pa još moežbiti po neki put slabo što i naprosi.  U svom 
beznađu i očajničkom revoltu kazandžija je radikalan: 
trebalo bi svakog ko ne mari za takve sudbine dovesti u 
istu poziciju. Ne umiruje ga ni kapetanova tvrdnja da će 
takvi ranjenici dobiti izdržavanje. Oni i dalje moraju da 
prose!
 Blagoje naručuje rakiju, koju inače ne pije, ali, 
kako kaže, ne može više ni da se puši. Već mu srce pocrni od 
duvana! Kako ga rakija sve više hvata, kazandžija, uz obilje 
komične gestikulacije i imitacije, počinje da priča o kobili  
svog nekadašnjeg majstora. Kobila je bila brza, vatrena 
i snažna.Upravljanje njom zahtevalo je snagu i veštinu. 
Ali niko drugi nije umeo s njom kao on, Blagoje. U trenutku 
svoje krajnje nemoći i ništavosti nesrećni kazandžija se 
seća svoje mladost, snage i veštine! Opet rad podsvesti. I 
bežanje od nemilosrdne stvarnosti, koju ova predoseća.
 Kada Blagoje postaje suviše pijan da bi ga kapetan 

Jeličić mogao slušati, kapetan se zadubljuje u svoje misli. 
Misli na ženu, koja je ostala kod majke u Knjaževcu da se 
porodi i sad je trebalo da mu dođe. Mislio je o Turcima i 
Čerkezima, koji mu možda ruše kuću i pale postelju na 
kojoj mu žena leži. Već treći put dolazi da sačeka lađu 
uveren da će mu i žena doći. Ali sad mu se učini da ni lađa 
više neće doći. On postade nestrpljiv kao i Blagoje. Baš kao 
i Blagoje i Tanasije Jeličić beži u lepšu prošlost, u period 
u kom je bio mlađi i moćniji, ili se bar tako osećao. Seća 
se svog detinjstva i rane mladosti, kada je voleo, oženio 
se i saznao da će biti otac.Ali Blagoje ne saznaje ništa od 
svega onoga  o čemu Tanasije misli, od čega strahuje. Za 
razliku od kazandžije kapetan ima dovoljno snage da sve 
to nosi u sebi, sam. A verovatno mu ni oficirski ponos ne 
dozvoljava da pokaže slabost. Ovo kapetanovo ćutanje 
samo snažno pocrtava kazandžijinu potrebu za govorom. 
Njegovu smrvljenost i obesnaženost  katastrofalnom 
promenom - sinovom iznendnom invalidnošću. 
Promenom koja, bar u njegovo vreme, u državi u kojoj 
je on živeo, znači za obojicu samo neizbežno poniženje 
(prosjačenje) pa možda i neminovno uništenje...

Susreti. (Ne) prihvatanje invalidnosti

 Svoje nestrpljenje i slabost kapetan pokazuje tek 
dok lađa pristaje i on ugleda svoju ženu, koja drži dete 
iznad glave. I kad mu žena u onoj tišmi i guranju pade na 
prsi i predade mu sina, prvo suze, pa onda poljupci počeše 
padati na punačko detence,...  
 Ova scena kao da, na planu kontrasta, treba da 
pripremi i istakne tragičan susret Blagoja i njegovog 
voljenog sina...
 Tanasija kao da ledena ruka ščepa oko srca kad mu 
tašta, koja je stigla sa ženom, saopšti da su ostali bez kuće 
i kućišta. Ali to osećanje ustuknu pred užasom koji  oseti 
kada  ugleda čoveka u prostom vojničkom odelu, a bez 
desne noge i leve ruke! Video ga je i sve shvatio. Bio je to 
Blagojev sin! Sve je postalo više od onog što se uči u školi. 
Nije to više bila neka uopštena, imaginarna, već stvarna, 
opipljiva ljudska nesreća. Kapetan  je prvi priskočio 
Blagojevom sinu i pomogao mu da zakorači jednu   
gredu. Ali se zato jedna dama sa kučetom i zembiljom uz 
vrisak odmakla kada je u jednom trenutku mladić izgubo 
ravnotežu i pokušao na nju da se osloni. S jedne strane 
kapetanova hrabra i čovečna reakcija na tuđu invalidnost. 
Reakcija možda i puna poštovanja prema nekome ko je 
kao živi pojedinac uništen zbog kolektivnog cilja. S druge 
strane kukavička reakcija dame koja je navikla na lagodan 
život daleko od ljudskih nedaća.
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 Pored toga što mu je tako uništila sina pa i 
njega samog, sudbina se i na užem planu poigrala sa 
kazandžijom Blagojem. On koji je sa toliko nesrpljenja na 
svaki zvuk istrčavao misleći da je lađa stigla, na kraju je 
zaspao! Zaspao i prespavao dolazak lađe pa je kapetan 
morao ići da ga budi. 
 Za to vreme svet se raskloni u dva reda, puštajući 
napred invalida, (ovde nema prostora za razmatranje 
političke korektnosti izraza!) krasnog jednog momka, s 
muškim licem i žalosnim osmejkom oko usana. Sve beše u 
njega: i snaga, i zdravlje, i lepota; i opet -  ničega ne beše! 
Sve ličaše na razlupanu, skupocenu, porcelansku vazu. 
Ljudi koji osećaju poštovanje, sažaljenje i strah pred 
tuđom nesrećom, invalidnošću sklanjaju se, prave prolaz 
okrnjenoj lepoti i snazi, koja je, kao takva, u njihovim 
očima potpuno ništavna. Posle svi idu za unesrećenim, 
svi ćutećki i kao u nekom svečanom sprovodu. Osakaćenost 
je potpuno obezvredila, izbrisala  mladića jer on više 
ne može da se bavi kazandžijskim zanatom i što reče 
Blagoje, ne može da ore, ne može da kopa! U zemlji koja je, 
i čiji su ljidi uglavnom orijentisani ka te dve stvari. Šta mu 
preostaje? Školu nema, niti je može steći... 
 Blagoje  i dalje želi da veruje da mu je sin lako 
ranjen. Tražeći sina kakvog je ispratio u rat, prolazi pored 
invalida. Sin ga oslovi, milostivo. Blagoje se kao munja brzo 
okrete. Stade pred sina. Gleda, gleda - pa onda tresnu o 
zemlju.  Kada je ono što je kipelo u starčevoj podsvesti u 
njegovom strahu, postalo surova i neopoziva stvarnost, 
koja ne ostavlja ni trunku nade da je možda i drukčije, 
njegov svet se ruši, a sa njim i on sam. Nakon što su ga 
prisutni povratili, prve reakciju  zamenjuje druga. Blagoje 
zagrli sina, ali tako naglo kao da se bojao da će mu pobeći.
 Dugo ga ne pusti. A i kad se odvoji, on ga gledaše 
pravce u oči, ne smejući nikako spustiti oči tamo gde je 
nekad noga bila.
 - Hvala bogu, samo kad si ti živ. Sve će opet dobro 
biti. 
 Posle jezivog šoka, Blagoju do svesti dopire 
ipak divna, radosna činjenica da mu je sin tu, živ, da ga 
može osetiti, priviti uz sebe. Iako je još prisutan  strah od  
ponižavajuće praznine na mestu gde je nekada bio deo 
ljudskog tela. Od praznine nastale možda i u igri Boga sa 
čovekom... Pa Blagoje nastoji da ohrabri obojicu, i sinu i 
sebi da ulije nadu u dalji život. Ubeđuje i sina i sebe da će 
njegovu žrtvu narod pozlatiti.

U nesreći - ipak samo samoća

 Okupljeni svet, kapetan prvi, zaista počinje da 
spušta razne vredne predmete u kapu koju drži Blagoje. 
Blagoje koji je pričao kapetanu: Ja sam zbog ovih oskudnih 
vremena prodao sve što sam imao-...- samo sam alat 
ostavio, Ali dok je njegovih ruku i alata, biće nama dvojici 
hleba, pa baš da nas je i desetoro. Pokloni su se ređali i 
množili... 
 Vojnik se zahvaljivaše neprestano sa: » hvala 
braćo!«, ali mu glas postajaše sve viš i više zagušljiv. Te dve 
reči počeše dobijati odsudan ritam,... i on kao da sad prvi 
put oseti sa svom snagom nepokolebljivog uverenja da je 
bogalj i prosjak. I najzad posuše se tihe, krupne suze, kao 
majska kiša. Polako, ali neumoljivo mu se probila do 
svesti sva njegova nesreća.
 Starčić najpre hoće da umiri sina. Pa onda 
ujedared i sam briznu u plač... On baci preda se na zemlju 
kapu s poklonima i kao lud pogleda u nebo, kao da odozgo 
čeka odgovora. Blagoju ponestaje i ono malo snage što 
u momentu imao ili se pretvarao da je ima. Zašto se 
nebo poigralo baš sa njima? Da li ono više voli da navali 
neizdržljiv teret na one male, unižene, slabe?... Moglo je 
biti i drukčije, ali nije. Nasuprot ovoj nesreći, kao da joj 
se izruguje, stoji  kapetanica, mlada, gleda u obe noge 
svoga muža i u punačke obraščiće svoga tek rođenog 
sinčića.
  Kada se ova novela pročita u celosti, jasno je 
da je kapetanov lik uveden u priču kako bi jače osvetlio 
Blagojev karakter i njegovu nesreću. Kapetan je opet 
sazidao kuću u Knjaževcu. Žena mu je vesela, a sinčić 
raste i čupa ga za brkove. A Blagoje i njegov sin? Ljudi 
dobra srca činili su im donekle poklone, ali sve se na svetu 
ogugla. Sve izbledi - i oduševljenje, i ljubav, i dužnost, i 
sažaljenje,... Jer, kako na pristaništu reče kapetanica želeći 
da ode od Blagoja i njegovog sina: Ovde je nesreća, a mi... 
mi smo hvala Bogu, srećni i presrećni! Ljudi ne vole nesreću. 
Možda im se to ne može ni zameriti. No ipak, sa gorčinom 
čitamo kako nečija nesreća postaje i ostaje samo njegovo 
breme mada ju je zaradio boreći se za nešto što su i drugi 
želeli. Gorko je što dobri i prostodušni Blagoje gubi veru 
u ljude i sa: Sve će to narod pozlatiti prelazi na: Sve će to 
tebi Bog platiti. Ali nije izdržao. Sa jezom, i kao apel našoj 
savesti, čitamo da naposletku se propije i tu skoro umre. A  
njegov sin prima izdržavanje iz invalidskog fonda i - prosi!

Jelena Zagorac
 članica Društva CDP Subotica 


