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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ
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Вежба ратних морнарица Мађарске и Србије

„Гвоздени мачак” пловио Тисом

Припадници Речне флотиле Војске Србије и Првог пука за разминирање Оружаних снага Мађарске, извели
су 20. септембра тактичку вежбу са бојевим гађањем под називом „Гвоздени мачак 2019”,
на реци Тиси, а тема је била заштита речног саобраћаја

K

ако је саопштило Министарство одбране Србије, српски и
мађарски војници су кроз седам вежби приказали рад ронилаца
и понтонира приликом вађења потонулог аутомобила из реке, противминска дејства у проналажењу, деактивирању и уништавању постављених
подводних мина, као и противбродска дејства и разне варијанте борбе
против терористичких група на води.

Бригадни генерал и главни инспектор за Kопнену војску Оружаних снага Мађарске Атила Такач, рекао је да
је та вежба важна за војнике, јер припадници мађарске војске немају могућност да у својој земљи вежбају
бојева гађања на води. Ниво сарадње
са Војском Србије оценио је као јединствен.
У саопштењу се наводи да је на
вежби било ангажовано 90 припад-

ника Речне флотиле, 29 припадника
Првог пука за разминирање Оружаних снага Мађарске и више пловних
објеката са једне и друге стране, којим је руководио капетан корвете
Далибор Тасић.

Сународници из матице у мађарским фабрикама

Расте број Срба који се настањују у Мађарској
Радници из Србије посао све чешће налазе у фабрици ћурећег меса у
Кечкемету, за почетну плату од око 200.000 форинти. Близу две стотине њих
ради у Стоном Београду, а највише их до сада је посао нашло у ауто-индустрији,
нарочито у Кечкемету, где је седиште „Мерцедеса”

Д

а житељи северне Бачке и Баната „трбухом за крухом” одлазе
у Мађарску одавно није вест.
Међутим, ухлебљење код суседа у
последње време све чешће налазе
људи из целе Србије, нарочито откако
је фабрика за обраду ћурећег меса у
Кечкемету отворила врата радницима из Србије, а да притом није неопходно знати језик да би се радило за
производном траком.
- За рад се јављају људи из Београда, Зрењанина, али и других крајева
Србије и Војводине. За посао нису
потребне квалификације и знање језика, тако да је приступачан свима, а

релативно је и близу, само 100 километара од Суботице и сви који желе
могу брзо да се врате кући. Због тога
влада невероватно интересовање објашњава Ливија Мађар из агенције
„Виа џоб”, која се бави организованим запошљавањем у Мађарској.
- Радници нам долазе из места за
које, искрено, до сада нисмо ни чули.
То су мања места у којима је све замрло, или им је далеко да путују у
суседне веће градове. Овако имају
обезбеђен смештај и не размишљају
о свакодневном путовању.
Велико интересовање за рад не
чуди, јер радници имају обезбеђен
бесплатан смештај,
организован долазак, пробни рад им је
три или шест месеци
и одмах добију решење „за стално”.
Почетне плате су од
550 до 700 евра, а све
у зависности од врста посла и неопходне спреме.
- Виљушкаристи
су тражени, али иако
имају искуства, морају да полажу испит у Мађарској, али
зато после добро

зарађују. У Печују је потражња за возачима Ц или Е категорије и они зарађују много више - додаје Ливија
Мађар. - Наравно, за ове послове неопходно је знање мађарског језика.
Највише Срба до сада је посао нашло у ауто-индустрији, нарочито у
Кечкемету где је седиште „Мерцедеса” и постоји много добављача.
- Посао стварно није претежак,
производе се пластични делови за
унутрашњост возила. Ради се прековремено, али је то ствар избора и,
наравно, све је плаћено - каже Милан
К. из Сенте и додаје:
- Плате, реално, нису као у Немачкој, али су веће него у Србији. Уз то
нам је близу кућа и
можемо да дођемо и
будемо са породицом и викендом, а не
само када имамо
годишњи одмор. Уколико су задовољни
радницима је послодавац вољан да помогне око све потребне папирологије.
Производња мерцедеса у Мађарској
укључује више од
4.700 запослених,

Ово је девета заједничка вежба
припадника речних јединица две војске, а прва заједничка вежба Речне
флотиле и Првог пука за разминирање Оружаних снага Мађарске изведена је 2011. године. 
који су прошле године склопили
више од 190.000 компактних модела
немачке марке. Поред CLA Shooting
Brakea, у фабрици у Мађарској се
производи и CLA с четворо врата, као
и нова А класа. Фабрика у Kечкемету
се ослања на такозвану Modern
Industry технологију производње с
фокусом на „флексибилности, новим
дигиталним солуцијама и одрживости”. На овој локацији при крају је
петомесечни експериментални пилот
пројекат који подразумева оптимизацију логистике уз коришћење ваздушног простора изнад комплекса.
Наиме, заменски делови неопходни
за одржавање фабрике се на кровове
преносе дроновима. Ово решење би
требало драстично да редукује саобраћај у оквиру фабрике.
Мерцедес каже да константно развија своју производну мрежу, као и
да планира да имплементира снабдевање енергијом ослобођене угљен-диоксида за све своје фабрике у
Европи до 2022. Фабрика у Мађарској
ће бити CO2 неутрална већ следеће
године, а ускоро ће напустити папирну документацију, дигитализујући све
податке везане за производни процес. 
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Свест народа о идентитету отежава прекрајање историје
Уочљива је јасна разлика у остваривању права Срба у земљама као што су Мађарска и Румунија, у односу
на земље настале из бивше Југославије. Укорењена свест српског народа о сопственом идентитету, језику,
вери, традицији и култури, представља камен спотицања прекрајању историје
у појединим државама у којима живе

Т

емељ државности поред суверенитета и територијалног интегритета одређује и однос већинског становништва једне земље
према најважнијим националним
питањима. Када би се у разматрање
узели континуитет свести о припадности једном народу и култури у најширем смислу, дошло би се до полазне тачке за даљу разраду проблема
идентитета с којим се суочавају младе државе на територији западног
Балкана.
Дубоко укорењена свест српског
народа о сопственом идентитету, који
чине историја настанка српске државе, језик, вера, традиција и култура,
представља камен спотицања прекрајању историје и формирању нових

идентитета на простору држава чији
су део становништва ти исти Срби,
који не могу бити ништа друго до
онога што јесу. Срби, преживели и
опстали, сматрају да имају право да
буду на својим огњиштима бранећи
сопствени идентитет баш као што је
то природно право било којег другог
народа на свету. Поштујући права
мањина на сопственој територији, уз
све остале неопходне прерогативе
власти, Србија се сврстава у ред држава које су комплетне према својој
суштини, улози и функцији.
Горућа потреба владајућих елита
у појединим земљама региона за дистанцирањем од свега што има везе
са српским коренима, идентитетом и
државом Србијом јесте евидентна.

Золтан Kовач:

Србија и Црна Гора зреле за
чланство у ЕУ

П

ортпарол мађарске Владе Золтан Kовач оценио је у Бечу да
су Србија и Црна Гора, према
мишљењу Будимпеште, зреле за пријем у чланство ЕУ. У разговору са новинарима, Kовач је упозорио ЕУ на
опасност од даљег одустајања од
стратегије за Западни Балкан и указао да Kина има своју стратегију за
тај регион.
„Из прошлости знамо да је увек
било проблема ако се не посвећује
пажња Балкану", казао је он, додајући
да највеће безбедносне проблеме
региона види у верском екстремизму
у Босни и Херцеговини. Због тога, додаје, ЕУ мора да се посвети региону.
Kовач је похвалио мађарског кандидата за европског комесара за

Золтан Kовач

проширење и суседску политику, бившег мађарског министра правосуђа
Ласла Трочањија.
„За нас стратегија проширења има
кључну улогу. Уједињена Европа није
још окончана", поручује Kовач.
Он је индиректно, на питања новинара, пренео да је преузимање агденде проширења била део договора да
Мађарска подржи Урсулу фон дер
Лајен за председницу Европске комисије.
Kовач је додао да, ако Трочањи не
прође у Европском парламенту, то не
представља проблем, јер свака земља
има и кандидате за замену.
Он се заложио и за почетак приступних преговора са Северном Македонијом. 

Наметање нових културолошких и идентитетских образаца, оличених у производњи језика и писама, покушају
раздора православног
народа, потреби дезавуисања историјских
чињеница и наративу у
чијој је сржи одбрана
од измишљеног непријатеља, има један једини циљ, а то је стварање
дугорочне основе за
опстанак младе политичке „елите”. Таква
„елита” нема одговор
на фундаментална питања од значаја за опстанак и развој друштва што га води, жели
да направи отклон од
коренских веза друштва са идентитетом
конститутивног или мањинског народа на сопственој територији који
је несумњиво супстанцијално детерминисан
и, најзад, подложна је
спољним утицајима и
склона корупцији. Истовремено, не сме се
занемарити интензитет
рада на „брисању” ко- Стефан Томашевић
лективног сећања у
вези са историјом онога што се деша- Срба је константа. Огледа се у односу
вало док су настајале младе државе приликом запошљавања у државним
у региону. Руководства, пошто су не- органима, локалним самоуправама,
двосмислено зависна и погодна ком- приликом избора на функције, али и
промитацији, не могу тако бити па- у приватном сектору, као и недовољтриотски оријентисана, па штетна ном и неадекватном медијском продејства одлука које доносе имају стору. Покушај преузимања заслуга
далекосежне последице по цели на- за антифашизам од оних који данас
род.
баштине идеје фашизма, а на рачун
Третман националних мањина на страдалих Срба, не може се другачидобар начин осликава степен разви- је квалификовати већ као насилна
јености и зрелости државе, као и ста- политика која у приступу као основу
тус њених грађана. Уочљива је јасна носи фалсификовање историје и неразлика у остваривању права Срба у пријатељство према једном народу,
земљама као што су Румунија, Бугар- уз непоштовање жртава и својеврска и Мађарска у односу на земље стан проблем колективног суочавања
бивше Југославије. У другој групи зе- са прошлошћу.
маља главни узрочник смањења броМетодама које су примењиване у
ја Срба није асимилација, као у првој, последњим пописима становништва
већ егзодуси, протеривања, грубо у појединим суседним државама прекршење основних права и гетоизаци- кршена су права Срба да се изјасне
ја Срба. Срби су као конститутивни и изразе своју националну припадили мањински народ дугорочно ек- ност. Однос појединих држава у српскомуницирани и обесправљени (на- ском суседству према несталим, убисилна промена имена Срба у Алба- јеним и прогнаним Србима и њихонији као један од примера), док у вим породицама представља најтамсвим бившим југословенским репу- нију страну данашње Европе.
бликама, од распада СФРЈ, те СРЈ и
Све то говори о својеврсној кризи
СЦГ, права Срба систематски се крше идентитета, неспремности да се прена стандардизован начин без изузет- узме одговорност, што као последицу
ка. Србима су угрожена права слобо- има испољавање мржње према Срде говора, право својине, право на бима који су национално свесни ма
правичан кривични поступак, право где били и Србији као земљи са истона једнакост и вероисповест, читав ријским, етничким и културним конкорпус политичких, економских и тинуитетом који ничим не може бити
социјалних права, као и право на угрожен нити доведен у питање.
образовање на матерњем језику.
Стефан Томашевић,
Негативна селекција на штету
дипл. правник/дипломата
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Кампања уочи мањинских избора

Предизборно вече у Шиклошу

У Мађарској су у току кампање за локалне изборе, као и за изборе самоуправа
националних заједница, који ће бити одржани 13. октобра. Тим поводом,
промотивни скуп у Шиклошу одржала је коалиција
састављена од четири српска удружења

Љубомир Алексов

У

Мађарској ће се 13. октобра гласати за избор 2715 народносних
самоуправа, а српска заједница
у Мађарској имаће прилику да гласа
за кандидате у 63 насеља. За учешће
на изборима за народносне самоуправе потребан је упис у бирачки

списак дотичне народности, а рок за
подношење захтева за регистрацију
бирача истекао је 27. септембра.
Истицање народносних кандидата
могле су да врше реситроване цивилне организације, а Народносно удружење за очување традиција и културе
из Ловре, Батањско удружење за очување српске културе и традиције,
Удружење „Српски савез – Савез
Срба“ и Удружење „Српски форум“
формирале су коалицију и уједно
поставиле заједничку изборну листу
на земаљском нивоу. Такође, земаљску листу пријавило је и Удружење
уметника „Круг.“
Предизборно вече споменуте коалиције одржано је у Шиклошу 23.
септембра, у једном од угоститељских објеката у овом барањском градићу. Народносно удружење за очување традиција и културе из Ловре
представљао је председник Љубомир
Алексов, Батањско удружење за очување српске културе и традиције заступала је председница Вера Пејић-Сутор, Удружење „Српски савез-Савез Срба“ предводила је др Јованка
Ластић, док је „Српски форум“ представљао потпредседник удружења
Игор Рус.

Скуп привредника из три земље

У

Како унапредити
привредне везе

организацији Месне заједнице
у Гари, предвођене Мартином
Кубатовом, који је уједно и
председник Пољопривредног удружења Бачке и Подунавља, у гарском
Дому културе 14. септембра одржан
је први Тројни сусрет привредника на
тромеђи Мађарске, Србије и Хрватске. Уз учешће преко стотину привредника из три земље, конференција у Гари била је допуњена изложбом
и протекла је у знаку веома корисних
излагања и размене искустава. На
самом почетку скупа, након поздравних речи организатора, уводно излагање одржао је Роберт Жиго, државни секретар, надлежан за контролу и
безбедност прехрамбеног ланца при
Министарству пољопривреде. Међу
високим гостима, који су се обратили
учесницима форума, био је и Иштван
Пастор, председник Скупштине АП
Војводине.
Своје задовољство због учешћа на
конференцији и изложби изнео је и
Зоран Булатовић, директор Регионалне привредне коморе Сомбор, који је
у свом говору, између осталог, истакао:
- Институција, коју представљам
посвећена је остваривању једног од

стратешких циљева Европске уније
– равномерном регионалном развоју
и повезивању региона у циљу унапређења привредне сарадње, свеопштег
напретка и подизања стандарда грађана не само пограничних крајева,
него наших земаља у целини. Верујем
да томе могу допринети овакве конференције, као и прекогранични пројекти, које заједно реализујемо, а од
којих сви много очекујемо.
Руководилац Регионалне привредне коморе Западнобачког управног
округа осврнуо се и на привредну
сарадњу са Мађарском и Хрватском
и наговестио да ће споменута комора
у наредном периоду још јаче заступати интересе привредника и предузетника на националном и међународном нивоу.
Међу институцијама, које представљају битан фактор у привредном и
економском крвотоку наших земаља,
налазе се и банке. О њиховој улози у
развоју привреде говорио је Радован
Јелашић, потпредседник Савеза банака у Мађарској и генерални директор „Ерсте банке“ у Мађарској. Скуп
је обухватио и теме о привредним и
спољнотрговинским и везама.
П. М.

пројекти, важан је континуитет. Важна је подршка бирача да они својим
гласовима подрже оне људе из коалиције, који су и до сада много чинили
за уздигнуће српске културе, образовања, духовно-верског живота Срба у
Мађарској“, могло се чути током вечери.
А свему томе, па тако и постигнутим успесима, како је истакнуто то-

Вера Пејић Сутор и др Јованка Ластић

Сви они, приликом представљања,
нагласили су да је коалиција склопљена с циљем - како је то и на позивници, упућеној бирачима, писало
- да наставе пут којим је наша српска
заједница у Мађарској кренула на
изборе 2014. године, са једном заједничком листом. Верујемо једни у друге и верујемо у све оно што смо постигли у претходном циклусу, који
нам полако истиче. Ми, представници
наших организација, верујемо у континуитет, у наставак свега онога што
је започето, јер ту још не желимо и
не смемо стати.
Током предизборне вечери присутнима, најпре се обратио Љубомир
Алексов, који је и као заступник српске заједнице у Мађарском парламенту дао општу слику о стању положаја народности у
Мађарској, па тако и
српске. Истакао је да
је, захваљујући чињеници да су се врата
Мађарске скупштине
отворила и за представнике народности,
који од 2014. године
практички у самом
Парламенту заступају
интересе народности,
финансијска помоћ
националним и етничким мањинама је учетворостручена. Према
његовим речима, знатно су повећана средства из државног буџета, а захваљујући
додељеним материјалним изворима Будимска епархија и
српско школство у
Мађарској реализовали су бројне пројекте,
о којима је писао и
наш недељник.
„Остварене су разне инвестиције, док
неке чекају на свој
ред, али су већ у току.
И баш зато, како би се
реализовали бројни Игор Рус

ком форума, погодовала је и погодује политичка клима, јер „никада раније нису били толико добри билатерални односи између Мађарске и Србије".
Треба рећи да су сви говорници
истакли важност ангажовања младих у мањинском животу. Смена генерација је неопходна, речено је
приликом сусрета са бирачима, али
наравно, поред младих потребни су
и стари, који располажу искуством.
Посебно је изражено задовољство
због чињенице да ће се, уколико бирачи изађу на изборе, поново формирати српска самоуправа у Мађарбоји, а на народносно-самоуправној
палети као нове, новоформиране
наћи ће се и српске самоуправе у
Харкању, односно Чепелу.
П. М.
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СА ЛИЦА МЕСТА

Свечано на северу Мађарске

Програм поводом Дана Помаза и Чобанца

Помаз

У

з пригодан програм, 14. септембра ове године обележен је
Дан града Помаза. Програм су
чинили различити садржаји, од културно-уметничких, до забавних. Учествовало је преко сто цивилних организација, међу којима и Српска самоуправа из Помаза, у оквиру Месеца
српске културе и уз финансијску подршку Фондације „Бетлен Габор“.
У име Српске самоуправе Помаза
био је присутан њен председник Петар Богдан, a поред месних Срба, било
је гостију из Будимпеште, Калаза,
Чипа, Ловре и других околних места.
На централној бини се одвијао програм, у оквиру којег су се смењивале
представе, музика и игра. Учествовала
је и фолклорна група Културно-уметничког друштва „Рузмарин“ из Калаза.
За најмлађе је организован низ занимљивих ликовних радионица. Сви
садржаји су били на отвореном и малишани су се кроз креативне и поучне
активности слободно играли и међу-

мичније и највеселије. Ту се играло
коло, чуле су се тамбурице, хармоника
и гусле. Наш фолклор постаје све омиљенији и код других народа, а нарочито код Мађара. Данас су сви могли
да уживају у песмама и играма из
Србије и Македоније и да се придруже нашим играчима из „Рузмарина.
И у Чобанцу је било свечано и весело, јер је то живописно село у жупанији Пешта, у брдском крају Пилиша,
истога дана обележио Дан села. Програм су организовали градоначелница Анико Винклер, а испред Српске
самоуправе Чобанца, Ђурица и Петар
Липтак, и Видосава Башић. Традиционална манифестација се одвијала уз
богат културно-уметнички програм и
забавне радионице за децу забавишног и школског узраста.
Испред месне Самоуправе Срба
наступала је фолколорна група КУД-а
„Табан“, под вођством Душана Вукособно дружили. Ту су биле помашке вића. Наступио је и оркестар Слобошколе (основна и гимназија), спортске дана Вертетића, са популарном певаорганизације, народносне
самоуправе, политичке
партије, удружење за заштиту животиња, као и
друге цивилне организације.
Целодневни програм
био је испуњен и представљањем гастрономских
специјалитета. Представници самоуправа националних заједница трудили
су се да покажу кулинарско умеће традиционалне
кухиње. Увече, испред
Дома културе, приређен је
ватромет.
Петар Богдан, председник Српске самоуправе у
Помазу нам је овим поводом рекао:
- И ове године испред
нашег штанда је најдина- Чобанац

Ходочашће Срба из Помаза

У походе светињама Барање

С

рпска самоуправа из Помаза,
чији је председник Петар Богдан, организовала је посету
српским православним црквама, уз
финансијску подршку фондације „Бетлен Габор“. Путовање је организовано 7. и 9. септембра и наставак је прошлогодишњег, које је предвиђено
пројектом „Упознајмо барањске светиње“. Сва места која су посетили, а у
којима данас има веома мало Срба,
имају релативно добро очувана сведочанства њиховог битисања, укључујући цркве, спомен-обележја, гробља.
Пре посете местима која припадају мађарском делу Барање, путници,
међу којима је био и парох помашки
јереј Љубисав Милисавић, посетили
су Адоњ, који је од Будимпеште удаљен око 50 километара. Године 1691. у
Адоњу је била православна црква –
брвнара. У тој богомољи су до 1698.
године чуване мошти српског деспота, па светитеља Св. Стефана Штиља-

новића, а од камена је црква грађена
1732. године. Нажалост, 1945. је била
оштећена, а после рата и срушена.
Пре две године, на месту где је била
црква, постављен је спомен-крст.
У Аљмашу је госте дочекала Софија Чупић. Данас у Аљмашу живи претежно мађарско становништво, али
до Другог светског рата 2/3 становништва су чинили Немци (Подунавске
Швабе). Следило је место Пантелија,
где им је домаћин био Симеон Чупић,
црквењак и члан Српске самоуправе
у том месту. Он је више од четрдесет
година старатељ православног храма
у том месту. Црква је посвећена Летњем Св. Николи и налази се у самом
језгру града. Потиче из 1786. године.
Следећа дестинација била је Српска Мечка и посета српској православној цркви посвећеној Светом
Димитрију. Госте је дочекао Младен
Грбић, који је као домаћин био врло
предусретљив и љубазан. Путници су

били и у Виљану, граду који се налази у источној области Барање. Српска православна црква у овом месту
подигнута је у XVIII веку и посвећена је Успењу Богородице, а домаћин
је био Драгомир Бата Шакић. У Липови су гости присуствовали служби
у црквипосвећеној Св. Јовану Крститељу. Госте је дочекао Никола Поповић, а бослужење је држао јереј
Милан Ерић.

чицом Вероником Варга, која је певала српске народне песаме и севдалинке.
Учесник програма било је и фолклорно друштво из Пилишсенткереста, као и група „Пољско цвеће“ из
Клуба пензионера. На једном месту,
уз различите песме, игре и народну
ношњу, веселили су се Мађари, Словаци, Срби и Роми, а програм је финансијски помогла Фондација „Бетлен
Габор“.
Ђурица Липтак, заменик председника Српске самоуправе у Чобанцу,
за наш лист каже:
- Мало је Срба у Чобанцу, још понека душа, још понеко српско презиме.
На данашњи дан се окупимо и из других места. И поред програма народних песама и игара, радост је да прозборимо коју српску реч - каже наш
саговорник.
Господин Липтак је на свечаност
дошао са кћерком Александром и
малом унуком Живаном, која се упорно трудила да се својим првим корацима пропне међу младе играче „Табана“.
Славица Зељковић

У Мађарбоји су посетили православну цркву посвећену Светом јеванђелисти Луки из 1814. године, а
госте је дочекала Верица Вуковић
Рот. Завршница пута била је посета
месту Батосек. Последња Српкиња
рођена у Батосеку, Злата Петковић,
изданак Срба из времена Арсенија
Чарнојевића, недавно је умрла у својој 92. години.
С. З.
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ТЕАТАР

Уз представу „Украђена личнос“

Шојић као слика актуелних политичара

Позоришна представа „Украђена личнос“, аутора и глумца Милана Ланета Гутовића, одиграна је у препуној сали
Културног центра шестог кварта у Будимпешти, у оквиру манифестације „Месец српске културе“ у Мађарској.
Било је задовољство гледати звезду српског глумишта како надахнуто, готово сат и по времена, држи пажњу и
до суза засмејава публику у комаду, у којем је играо председничког кандидата Срећка Шојића

М

илан Лане Гутовић (познатији као Срећко Шојић, звезда комедија „Бела лађа“ и
„Тесна кожа“), који образ продаје за
„кафућино“ и „прасиће“, представио
је хит-комедију „Украђена личнос'“.
Представа је морална слика практичне, модерне и прилагодљиве особе,
која не бира средства да дође до
циља. Он је вук у јагњећој кожи. Он
лаже, краде, полтронише, код њега су
врлине мане, а мане врлине. Оно због

чега би се моралан човек стидео,
њему је сасвим прихватљиво.
Шојић је антихерој који не познаје
понижење, његов „образ“ све трпи.
Лукавошћу и духом сеоске битанге,
намеће се Европској унији као кандидат за председника. Ниједан постављени услов њему није несавладив,
јер оно што нуди, њега лично и не
кошта. Издаја је за њега потпуно прихватљива, а ту личну издају назива
„сарадњом“.
Његов фокус је конформизам и прилагодљивост, и он попут камелеона мења боје. То
му, као гмизавцу у дивљини, помаже да преживи. Зато је и Шојићева
прилагодљивост
слична спретности и
опасности животиње.
Он своју понуду диктира писару, који преко
уста има завој и који
немо, без и једне гестикулације, бележи шта
му се диктира.
Шојић би сам писао
да уме, али је Шојић

БИОГРАФИЈА ДОВОЉНА ЗА РОБИЈУ
Након представе, у име редакције „Српских недељних новина“, поздравили смо глумца Милана Гутовића и замолили га за краћу изјаву о представи.
„Срећко Шојић траје већ 30 година; он уствари прати пропадање наше
државе, то раздвајање република и стварање нових држава. Он је верни
пратилац сваког догађаја који је везан за судбину народа. Када сам почео
да играм Срећка Шојића, та драма се звала „Барабе“, по тексту Миленка
Вучетића. Ту сам ја имао руке повређене, а мој писар је имао главу повређену. Он је могао да пише, а ја сам могао да причам. Практично смо
нас двојица једно биће. Не знам да ли је тада била симболика упућена на
народ у лику „рањеног“ писара, али сада знам да јесте. Шојић би хтео све
„на муфте“. То је његов живот. Заправо његов „си-ви“ је довољан за доживотну робију. Представа почиње Штраусовим валцером. Неспојиво са
Шојићем. Али би он управо хтео тамо на превару. Тамо на Запад, у Европску унију, без перфоманси које би га легитимно увеле. И сам се смејем
док га играм и повремено импровизујем текст. Он је инспиративан лик:
примитиван, неваспитан, бараба, шоумен, мајстор да вара и обмањује. По
својој реторици подсећа на наше политичаре, али Шојића има свугде око
нас“, рекао нам је глумац Милан Лане Гутовић.

неписмен, и он сам за себе каже: „Ако
сам и неписмен, не смета ми да будем председник Србије, важно је да
знам да диктирам“. Затим објашњава
зашто баш он треба да буде председник, јер су сви други „млакоње“ и
„фићвирићи“. И то изговара са лакоћом, јер су му шарлатанство и превара јаче стране.
Писар симболично представља
народ који немо трпи, у овом случају
потенцијалног диктатора, барабу и
моралну наказу. Народу, који живи у
нужди и обећањима, то постаје менталитет. „Украђена личнос’“ је комедија о паду свих друштвених вредности. Цела представа се одвија на
„фиктивној“ сцени, у болници. Шојић
и писар су у завојима и пиџамама.
Писару су завијена уста, а Шојићу
глава. Па, ипак, не наводи се да је место радње предворје психијатрије,
али све што се у представи изговара
указује на болест главног јунака, кога
води озбиљна намера да постане
председник и „свој народ“ према
себи уобличи.
Он нема грижу савести, он за све
нађе оправдање и не бира средства
за испуњење личног циља – додворавање Европској унији, као и његова
кандидатура за председника. На том
‘путу’ он се пробија бескрупулозно.

Одриче се свих оних ствари које би
за неку другу особу биле свете. Морална особа не би прихватила издају,
превару и друга средства, наведена
као услов за ‘сарадњу’. Међутим, код
„Украђене личности“, све је за продају, све има цену, све се може искористити. Публика је уживала у сваком
тренутку ове комедије и смејала се
на глумчеве реплике.
Милан Лане Гутовић (1946) је српски филмски, позоришни и телевизијски глумац. Један од најомиљенијих
српских комичара данашњице. Завршио је Академију за позориште,
филм, радио и телевизију у Београду
и 1967. ангажован је у Југословенском
драмском позоришту. Првак је драме
Народног позоришта од 2006. у Београду. Прославиле су га улоге Драгослава у „Отвореним вратима“, Срећка
Шојића у „Белој лађи“, Ђанкарла Маротија у „Бољем животу“ и др. Наступао је у преко 400 епизода „Пустолова“, а од позоришних представа најпопуларније су му: „Ружење народа“,
„Протекција“, „Кад су цветале тикве“,
„Вечера будала“, „Шупљи камен“. Последње две деценије игра свој „Кабаре“, са којим је гостовао широм света.
Добитник је бројних престижних
позоришних и филмских награда.
С. З.

7

Будимпешта, 3. октобар 2019.

НАУКА

Научна конференција Универзитета ЕЛТЕ

Стони Београд у културама и језицима словенских народа
Славистичка катедра Филозофског факултета Универзитета ЕЛТЕ из Будимпеште, и ове године
организовала је своју традиционалну јесењу научну конференцију, овога пута у Стоном Београду
(Székesfehérvár). Тема дводневног скупа који је окупио двадесетак научних истраживача, уједно и
предавача на Славистичкој катедри, била је: „Стони Београд у културама и језицима словенских народа”

Н

аучну конференцију, одржану
19. септембра у Стоном Београду, у име Славистичке катедре
Универзитета ЕЛТЕ организовао је
Смер за хрватски језик и књижевност,
а отворио ју је проф. др Иштван Лукач, шеф катедре. Поред осталих
националних култура словенских
народа на овом подручју, на скупу је
била заступљена и српска. О томе су,
на позив организатора, говорили професори на Универзитету ЕЛТЕ, др
Александер Урком и др Драган Јаковљевић.
Тема научног рада који је презентовао др Александер Урком, била је
„Обележавање историјских догађаја
у лексикографији - Стони Београд као
историјски извор у српско-мађарској
лексикографији”. Рад се заснива на
анализи квалификатора „Тöрт” којим
се у лексикографији обележава тер-

у погледу обележавања историјских
чињеница, које се везују управо за
српску културу, треба још доста радити, јер су српска култура и историја видно запостављене у мађарским
двојезичним речницима.
Др Урком је у свом раду показао
да се културна историја западноевропских народа често ставља на
важније место и од мађарске културне историје. У другом делу рада извршена је анализа присутности историјских чињеница и догађаја везаних за
Стони Београд и у којој мери је присутна културна историја Срба у речнику. Аутор је понудио разна решења
за попуњавање празног простора,
увођењем таквих историјских чињеница које се уже везују и за српску
културу.
Др Драган Јаковљевић, такође предавач на Смеру за српски језик и

Учесници научне конференције

минологија и догађаји везани за националну историју разних народа, а
који су присутни у мађарско-српском
речнику који је тренутно у изради. У
раду се врши детаљна анализа одредница у којима је уочен наведени квалификатор и у којима је примерима
илустрована употреба датог термина,
речи или израза. Аутор уочава да се

књижевност Универзитета ЕЛТЕ, презентовао је свој научни рад на тему
доприноса који је некадашња српска
заједница у Стоном Београду дала
култури и уметности тог града. Он се
најпре осврнуо на почетке досељавања Срба у Стони Београд, на архивске податке које говоре о варирању
њиховог броја кроз историју и на

СВЕДОЧАНСТВА О СРПСКОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
У Стоном Београду, који је био престоница угарских владара од XII века
до турског освајања 1543. године, Срби су се у већем броју населили већ
у XV и XVI веку. Како је угарски краљ Матија Корвин формирао јединице
краљевских шајкаша, Срби су са војним дужностима добили и право на
трајно настањивање, као и право да граде и украшавају своје православне цркве. Садашња црква посвећена празнику Рођења Светог Јована
Претече у Стоном Београду подигнута је 1772. године. Међутим, познато
је да се на њеном месту, знатно раније, налазиле старије српске православне цркве. Од средњег па све до почетка XX века број Срба нагло
опада, али су они дали значајан допринос не само привредном развоју
града, већ и његовој архитектури, култури и уметности. У Стоном Београду је, поред осталих, одрасла, стварала и преминула прва српска академска сликарка и прва почасна чланица Српске академије наука и уметности, Катарина Ивановић.

Српска црква у Стоном Београду

та, Катарина Ивановић је већи део
својих слика поклонила Народном
музеју у Београду и тестаментом
обезбедила новац за њихово одржавање. Поклонила је 1879. године београдском Народном музеју 15 својих
слика, међу којима је и њен аутопортрет, тако да је и њена заслуга што је
овај музеј основан. Позната су два
њена аутопортрета, која су доспела
у Народни музеј. Матица српска јој
се такође обраћала, тражећи њене
слике за своју збирку.
Др Јаковљевић је подсетио да је
1876. године Катарина Ивановић постала почасни члан Српске академије наука и уметности, као прва жена
академик код Срба. Преминула је у
Секешфехервару 22. септембра 1882.
године. На иницијативу Друштва пријатеља Народног музеја, њени посачуване материјалне доказе који смртни остаци су 1967. године пренесведоче о времену и току градње срп- ти у Београд и сахрањени у Алеји
ских цркава - некадашњих, као и хра- народних хероја на Новом гробљу.
ма који и данас својом монтументалД. Б.
ношћу краси овај град.
Говорник је затим
представио животни пут
и богат стваралачки опус
Катарине Ивановић, прве
српске академске сликарке, која је највећи део
свог живота провела у
Стоном Београду. На самом почетку каријере
проглашена је српском
националном хероином,
што је обележило читав
њен даљи живот. Пештански Народни музеј откупио је портрет цара Фердинанда, који је насликала, а њени радови - цртежи и слике налазили су се
и у збирци Бечке царске
Уметничке академије. Путовала је по Холандији и
Италији, где је много научила о савременом сликарству. Пред крај живо- Сликарка Катарина Ивановић
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рби у Сантову су 21. септембра, на сам дан црквеног празника Мала Госпојина, прославили своју храмовну славу. У прослави заштитника тамошње српске
православне цркве, многи су се прикључили члановима месне српске заједнице: дошли су Срби из бројних
насеља у Мађарској, а ни овогодишње
славље Сантовчана нису пропустили
Срби из Белог Манастира и околине,
као ни бројни иноверни мештани, пријатељи сантовачких Срба.
У цркви посвећеној Рођењу Пресве-

Празновања Мале Госпојине у Мађарској

Свечано у Сантову, Батањи,
Вашархељу и Бати

Поводом великог хришћанског празника, Мале Госпојине - храмовне славе
више српских цркава у Мађарској, свечано је било у више насеља настањених
српским живљем. Ипак, чини се да је најсвечаније било у Сантову и Батањи, где
је одржано и низ културних програма. Сантовчани су тога дана званично и
свечано отворили врата откупљеног и реновираног Дома српске заједнице

Сантово

те Богородице, Свету архијерејску
литургију је, уз саслужење свештенства, служио епископ будимски Лукијан, а појао је хор Саборне цркве Св.
великомученика Георгија из Будимпеште, којем су се придружили и појци
из Шида и Сантова. Поздравним речима присутнима се обратио протонамесник Јован Бибић, парох сантовачки, а затим је свечану славску
проповед одржао владика Лукијан. Он
је у својој проповеди подсетио на важност 800. годишњице аутокефалности Српске православне цркве и истакао приврженост сантовачких Срба
светосавској српској православној

Сантово

вери и Српској православној цркви.
Преосвећени владика је у својој проповеди подвукао да приликом празновања празника Рождества Пресвете
Богородице треба да се присетимо и
колико нас има. Нажалост, демографски показатељи су веома лоши, па зато
треба посебну пажњу посветити светињи рађања, светињи подизања и
чувања породице.
„Не можемо затворити очи пред
истином да нас је све мање и мање. О
томе треба да се говори, посебно ми
хришћани треба да поведемо разговор о томе. Добар пород, то је благослов и за кућу, и за државу, а наравно

ГЛУМЦИ УВЕЛИЧАЛИ САНТОВАЧУ СВЕЧАНОСТ
На дан храмовне славе у Сантову, 21. септембра, после целодневног
славља, празник је својим наступом увеличало и Српско позориште у
Мађарској. У крчми „На ћошку“, пред мнгобројним мештанима и гостима
из Србије, приказана је представа „Аутобиографија“ и била врло добро
примљена. Гледаоци су смехом пропратили сваку комичну ситуацију и
повремено певали са глумцима. Нада Бунчић Ђурић, председница Српске
самоуправе у Сантову, зхвалила се гостима, уз обећање да ће се сарадња
ове две институције наставити.

Сантово

и за нашу свету Цркву!“, нагласио је
епископ будимски.
Уследио је опход цркве, а после
Свете архијерејске литургије верни
народ, предвођен свештенством, прешао је у зграду некадашње српске
вероисповедне школе која је, након
што је поново доспела у власништво
месних Срба, односно Сантовачке
српске самоуправе, адаптирана. Освећење Дома српске заједнице обавио
је епископ Лукијан, Сантовчанима
пожелео да им „дом послужи за добро и донесе благослов и добро свима
онима који буду у њега долазили.“
Након свечаног чина освећења
Дома српске заједнице, уследио је
славски ручак. Вечерње су служили
протонамесник Јован Бибић, парох
сантовачки и протођакон Андраш
Штријк. Том приликом, у порти светиње обављен је и свечани чин резања
славског колача и благосиљања кољива. Кумовала је породица Шишковић,
која је цркву даривала двема целиваоницама, израђеним у Колуту, у Србији. За следећу годину кумства се прихватила Ана Ладњик.

Сантово

У порти је уследио пригодни програм - појање хориста Храма Св. великомученика Георгија, да би затим реч
преузела Нада Бунчић Ђурић, председница Самоуправе Срба у Сантову,
која је најпре присутне позвала да
минутом ћутања одају почаст преминулим вероучитељима, учитељицама
и бившим ђацима. Она је изразила
своју радост што је поводом прославе
храмовне славе уприличена предаја
Дома српске заједнице.
„Овај дан је значајан за нашу заједницу, јер смо поново отворили
врата бивше српске вероисповедне
школе, коју су давне 1903. године
наши преци саградили за подучавање и васпитање своје деце. У овој
школи су се пуних 45 година васпитавала деца у духу српства и православља. Школа је радила до 1948.
године. Тада се спојила са месном
Хрватском школом и од тада су деца
похађала сеоску Српскохрватску
школу. У згради је и надаље настављен васпитно-образовни рад. Прво
је радила школа за ниже разреде, па
касније вртић. Звали смо је „мала
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школа". Многи ђаци су у овој школи научили читати, писати и рачунати.
Много квалификованих људи је одавде кренуло. Они су се својим вредним
радом доказали на разним пољима живота“, рекла је говорница, која је
потом прочитала и имена оних, који су и данас живи, а некада су похађали
српску вероисповедну школу. А њих има од Европе, преко Америке, све до
Аустралије.
У наставку свог говора Нада Бунчић Ђурић је подсетила да је школска
зграда десет година стајала празна. Тада се родила идеја да се откупи и та
иницијатива Срба у Сантову уродила је плодом. Захваљујући новчаној
подршци Самоуправе Срба у Мађарској од 500.000 форинти и материјалним
средствима Сантовачке српске самоуправе, бирано тело Срба је откупило
зграду од месне Сеоске самоуправе. Потом је отпочела обнова зграде, када
је поново део средстава обезбедило бирано тело Срба у Сантову, а упомоћ
су притекле и српске самоуправе 5, 11. и 13. кварта Будимпеште. Нада Бунчић Ђурић се захвалила свим финансијерима, добротворима и мештанима,
који су добровољним прилозима подржали обнову зграде. У сваком случају, Дом српске заједнице је прорадио и ускоро ће бити испуњен разним
садржајима, пре свега, културним програмима. Први од њих следи у октобру, када Сантовчани желе да угосте књижевника Драгомира Дујмова, с
циљем да промовише своју књигу „Под небом боје пурпура“.
У порти храма, испред Дома српске заједнице, потом је уследио пригодни фолклорни програм и то захваљујући члановима КУД-а „Весели Сантовчани“, који су присутнима подарили делић богатства српског фолклора.
Након пригодне свечаности, поводом свечане предаје објекта, многи су
погледали пригодну изложбу, састављену од старих фотографија о некадашњим Сантовчанима, која се једно време налазила у Регионалном центру бачванских Срба у Баји. Потом су многи погледали и спомен-плочу
израђену у част истакнуте Сантовкиње, учитељице Љубице Галић Пачко,
које је постављено и налази се у парку надомак српског православног
храма.
У порти цркве, захваљујући месним тамбурашима, повело се и коло, а
целодневно славље у Сантову приведено је крају наступом Српског позоришта у Мађарској.
Прослава храмовне славе Мале Госпојине и „Дана српске културе у
Сантову и ове године била изузетно свечана и послужила је и као добар
повод за окупљања Срба из села и сусрете са сународницима из другух
насеља у Мађарској. Са друге стране, Сантовчани су још једном потврдили да верно и одано негују славске обичаје, чине све како би светосавско српско православље, српски језик и култура у овом делу Мађарске
опстали.
*

чао епископ будимски Лукијан, који је уз саслужење свештенства служио Свету
архијерејску литургију. Владики су саслуживали игуман Јустин (Стојановић) из
Темишварске епархије, јеромонах Варнава Кнежевић и ђакон Миодраг Јовановић.
Празнично славље увеличали су и богослови из Епархије темишварске, као и
градоначелник Вашархеља др Петер Марки Зај. На крају Свете архијерејске литургије, на којој је свечану славску беседу одржао владика Лукијан, уследила је
литија око храма, а затим је пререзан и славски колач. Кумовала је мала Софија
Сивилија, пореклом Гркиња, а за следећу годину кумства се прихватио Иван
Шевић са породицом.
Након литургије уследило је пригодно послужење, а потом и ручак за све госте,
у свечаној сали Музеја ,,Јанош Торњаи“. Покровитељ свечаног празновања заштитнице вашархељског православног храма била је Самоуправа Срба у Мађарској.
*
И у предграђу Сегедина, Сиригу, прослава заштитника месног српског православног храма одржана је 22. септембра. Било је заиста празнично, јер су многи
дошли да се поклоне патрону светиње, Пресветој Богородици. Током Свете литургије началствовао је протонамесник Јован Бибић, парох сантовачки, а саслуживали су јеромонах Митрофан из манастира Грабовца, јереј Милан Ерић, парох
печујски и администратор сиришке парохије, као и протођакон Андраш Штријк.
У склопу Свете литургије јереј Милан Ерић одржао је свечану славску беседу,
у којој се присетио рођендана Пресвете Богородице, истакавши да је њеним
рођењем објављена и предивна вест целом свету о доласку Господа Исуса Христа.
„Пресвета Богомајка, рађајући Господа Христа, родила је спасење света. Родивши нам Бога, она је родила онога, који је скинуо проклетство греха са рода
људског. Проклетство смрти, проклетство пакла и владавину ђавола“, рекао је о.
Ерић и истакао лепоте лика и дела Пресвете Богородице, да би на крају своје
беседе Сирижанима честитао храмовну славу.
Након молитве, уследио је опход цркве, литија око светог храма, а затим је
уприличен свечани чин освећења две спомен-плоче. Једна је постављена на Крсту
у порти, са именима упокојених оснивача сиришког светог храма (унета су и
имена погинулих у Великом рату), док је друга плоча постављена на зид светиње
и представља доказ о томе где се налазило старо српско гробље у Сиригу.

Сириг

Након вечерња обављен је свечани чин резања славског колача и освећења
кољива. Ове године кумовала је госпођа Верица Владисављев Селеш са својом
породицом. Сирижанима и њиховим гостима пружила се потом прилика да, уз
послужење, уживају у фолклорном програму подмлатка Културно- уметничког
друштва „Банат“ из Деске.
Достојно празновање патрона древне светиње, затим, настављено је дружењем
и разговором, евоцирањем успомена када је у овом насељу живело много више
Срба. Упркос малобројности, Сирижани верно чувају славске обичаје и сваком
приликом достојно празнују заштитника свог светог храма – Рождество Пресвете Богородице.
П. М.

Вашархељ

И Срби у Вашархељу су достојно прославили патрона своје светиње – Рождество Пресвете Богородице. Празник је прослављен 22. септембра, а поред малобројних месних српских православних верника, дошли су верници румунске,
бугарске, руске и грчке националности. Празновање је својим присуством увели-

*
Дан Рођења Пресвете Богородице, 21. септембар, празнују и Срби из Бате, као
своју храмовну славу. Овај празник мајки и деце, који је посвећен рођењу, овога
пута је пао у суботу и окупио велики број верника из Бате и околних места.
Литургију је служио протојереј Зоран Остојић, парох будимпештански, а саслуживали су му: протојереј Радован Савић, ловрански парох, јереј Љубисав
Милисавић, парох помашки и ђакон Андраш Шојом из Будимског намесништва.
За певницом је био отац Павле Каплан, а помагао му је Дејан Дујмов, уз неколико чланова бившег хора „Свети кнез Лазар“ из Бате.
На крају литургије кренула је литија до крста у Старом граду, који је некада
био српски део Старог села. Свештеници су благосиљали крст и са верницима се
вратили у свети храм, где је литургија завршена. У месном хотелу je био приређен
заједнички ручак, који је финансирала Српска самоуправа из Бате, којом председава Радован Ђерђ.
Многи мештани су тога дана у својим домовима имали госте из разних крајева, које су, по старим српским обичајима, срдачно угостили. Поподне је одржано
вечерње; служио је месни парох, протојереј Павлe Каплан. Уз присуство
неочекивано великог броја верника, освећено је кољиво и пресечен славски колач.
Овогодишњи кум је био Владислав Вершић са породицом, а кумство за следећу
годину предао је Александри Секе.
Према речима батског пароха, оца Павла Каплана, све је на овај празнични
дан било добро, не само време, већ и расположење. По предању, ако овај празник
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који ставом, одећом и свим детаљима на симболичан начин исказује њихов друштвени и економски статус. Портрети су настали у току друге и треће деценије
XVIII века. Својим присуством изложбу су увеличали и представници Амбасаде
Републике Србије - други секретар Александар Лончаревић и аташе Мирослав
Јевтић, затим Андраш Мучи, председник Одбора за односе са јавншћу Жупанијске скупштине, председница Самоуправе Срба у Мађарској Вера Пејић Сутор,
градоначелник Батање Јанош Марјаи, гости из Беочина и бројне друге званице.
Празновање је настављено у црквеној порти, где је после вечерње литургије
резан славски колач и благосиљано кољиво. Овогодишњи кумови, КУД „Суферини“, предали су кумство Светлани Комлоди Залаи. За богат културно-уметнички
програм свакако су били заслужни овогодишњи кумови. Чланови КУД-а „Суфенири“, млађи и старији, представили су се публици игром и песмом, док је оркестар
„Коло“ из Тукуље звуцима музике, у добром расположењу, окупио бројне играче
у колу црквене порте.
Српска месна самоуправа потрудила се да на прави начин прикаже српску
културу и мелос, па је програм у вечерњим часовима настављен у Дому културе
„Атила Јожеф“, концертом Фолклорног ансанбла „Вила“ из Новог Сада. Овај ансамбл део је српског КУД-а „Железничар", основаног 1934. године. Основни циљ
рада ансамбла јесте очување народне традиције, игара, песама и обичаја српског
народа. Репертоар ансамбла обухвата 28 кореографија, које представљају народно благо свих крајева у којима живе Срби. Ансамбл броји око 300 чланова свих
узраста, подељених у 8 група, народни и тамбурашки оркестар. Негује се и свирање на традиционалним инструментима као што су: гајде, дипле, фруле, двојнице итд. Кореограф и уметнички руководилац ансамбла је Милорад Лонић, један
од најзначајнијих кореографа у Србији данас. Ансамбл „Вила“ има велики број
наступа током целе године у Србији и иностранству. Учесник је преко 30 међународних фестивала фолклора и добитник бројних признања и награда, од којих
издвајамо Орден Светог Саве.
Сала Дома културе је те вечери грмела од аплауза. Играчи и свирачи су овим
концертом оставили веома дубок траг; својом игром и песмом су пренели позитивне вибрације на све присутне и повели публику по Србији, од југа, до севера.
Извели су игре из Баната, централне Србије, Сврљига и Босилеградског Крајишта.
Дружење је настављено на балу, који је уследио одмах након концерта. Домаћини
и гости су се до дубоко у ноћ надигравали у колу и уживали у српском фолклору.

Бата

прати лепо и сунчано време, постоји веровање да ће и јесен и зима бити са пуно
сунца. У црквеној порти је хармоникаш из Тукуље, Ласло Торњоши, забављао
бројне госте, који су заиграли и српско коло.
У вечерњим сатима, у Дому културе у Старом граду одржан је традиционални
бал. За добро расположење побринули су се музичари из Србије, предвођени
вокалним интерпретатором Жељком Самарџићем Панонцем. Дружење уз песму
и игру трајало је до раних јутарњих сати.
К. П.

*
Јесење свечаности у Батањи започеле су прославом храмовне славе, Мале
Госпојине, и обележавањем Дана српске културе. У преподневним часовима, на
празник Рођења Пресвете Богородице, у суботу 21. септембра, Свету литургију у
батањском храму служили су: игуман Јустин Стојановић, протојереј-ставрофор
Војислав Галић, протојереј-ставрофор Илија Галић и протонамесници Далибор
Миленковић и Светомир Миличић.
У поподневним часовима, у холу школе отворена је изложба „Портрети чланова породице Текелија“. У колективном памћењу српског народа Сава Текелија је
упамћен као један од највећих добротвора и задужбинара, као личност која је
својим залагањем допринела културном и просветном унапређењу српског народа у Угарској, крајем XVIII и током XIX века. Драгоцена збирка породичних
портрета из заоставштине Саве Текелије својим историјатом и значајем представља важан сегмент у оснивању и развоју Музеја Матице српске, његове уметничке збирке, данашње Галерије Матице српске.
Текелије су на портретима представљени у јавном репрезентативном маниру,

Батања

Батања

Ово је наставак једне лепе сарадње која је започела пре неколико месеци, када
је Милорад Лонић поставио нову кореографију чланицама КУД „Суферини“ из
Батање. „Суферини“ су те вечери добили позив за следеће дружење, на Митровдан, са овим врсним ансамблом у Новом Саду.
Батањски Срби су још једном показали како се чува култура, традиција и
обичаји. У организацији Српске основне школе, Српске православне црквене
општине и Српске месне самоураве успели су да окупе бројане мештане и госте
на овој једнодневној манифестацији.
С. Ђ.

Батања
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ПРОГРАМ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

„МЕСЕЦ СРПСКЕ КУЛТУРЕ”
4. октобар у 17.00 ч.
СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ НОВИХ ПРОСТОРИЈА СКЦ-а
Место: Српски културни центар
Адреса: Budapest, VI. kerület, Nagymező utca 49.
*
5. октобар у 15.00 ч.
ДАН СРПСКЕ КУЛТУРЕ У ЖУПАНИЈИ БАРАЊА
Освећење спомен-плоче на месту некадашњег српског православног храма у Сигетвару
Адреса: Szigetvár, Katona utca 1.
*
5. октобар у 16.00 ч.
„ИЗ ПРОШЛОСТИ СИГЕТВАРСКИХ СРБА” - промоција 16. броја
„Барањских свезака”
Аутор: Адам Пап, теолог
О књизи ће говорити: Адам Пап и др Предраг Мандић, уредник
издања
Место: Дом културе „Вигадо”
Адреса: Szigetvár, József Attila utca 9.
*
5. ОКТОБАР У 17:00 ЧАСОВА
КОНЦЕРТ МЕШОВИТОГ ХОРА „ТИНОДИ”
Место: Дом културе „Вигадо”
Адреса: Szigetvár, József Attila utca 9.

У СУСРЕТ ИЗБОРИМА
У Мађарској ће 13. октобра ове године, од 6.00 до 19.00
часова бити одржани локални и народносни избори,
на којима ће се бирачи својим гласовима опредељивати
за чланове будућих самоуправа на свим нивоима,
односно за градоначелнике. И овога пута, право гласа
имају само они грађани који су се претходно уписали
у мањински бирачки списак. Сходно законским
правима, и српске цивилне организације поставиле су
своје кандидате и листе на месном, територијалном
(жупанијском, будимпештанском) и државном нивоу.
Када је реч о самој процедури гласања, треба
подсетити да ће, када дођу на гласање, бирачи добити
три гласачка чистића: један за локални, један за
жупанијски и један за државни ниво. У локалне
мањинске самоуправе бирају се три или четири члана.
Сходно томе, означавају се три или четири имена на
гласачком листићу. Бирачи, наравно, могу да гласају и
за мањи број кандидата. Међутим, ако се означи више
од три или четири кандидата, гласачки листић ће се
сматрати неважећим.
Што се тиче жупанијског и државног нивоа, гласа се за
организације које су кандидовале своје листе. Овде се
„Х” ставља у кружић испод организације и гласа се
само за једну од њих, и то подједнако на жупанијској
и државној листи.
Коверти са изборним материјалима за припаднике
народности биће зелене боје (треба их тражити на лицу
места), а да би гласање било валидно, коверат на крају
треба лично залепити. Детаљније информације сви
заинтересовани могу добити на на интернет страницама:
1. https://www.valasztas.hu/
nemzetisegionkormanyzati-valasztasok-2019
2. https://www.valasztas.hu/nemzetiseginevjegyzekinyilvan-tartas
Информације за рубрику „Инфо”
шаљите на адресу: info.snnovine@freemail.hu
Телефон: +36 30 273 3399

www.snnovine.com

ИНФО

Српски педагошки и методолошки центар расписује

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА
„НАЈДРАЖИ УЧИТЕЉ”
Српски педагошки и методолошки центар упућује јавни позив
свим заинтересованим образовно-васпитним установама,
српским самоуправама, српским институцијама и физичким
лицима на територији Мађарске, да предложе кандидате за
доделу признања „Најдражи учитељ” за 2019. годину.
Признање „Најдражи учитељ” се додељује српским
просветним радницима за допринос квалитетном образовању
и васпитању деце и младих, неговању и очувању српског
језика, културе, традиције и идентитета на територији
Мађарске.
Право да буду предложени за доделу признања "Најдражи
учитељ" имају: тренутно запослени у предшколским установама,
основним школама, као и средњој школи, ђачком дому и
високошколским установама на територији Мађарске, као и
просветни радници који су свој радни век посветили очувању
српског језика и идентитета и тренутно су у пензији.
Критеријуми за доделу признања „Најдражи учитељ”:
- Изузетно залагање и значајна достигнућа у раду са децом,
ученицима, односно студентима;
- Допринос унапређивању квалитета рада установе у настави
и ваннаставним aктивностима;
- Развијање позитивне атмосфере у установи и допринос њеном
угледу у нашој заједници;
- Предложени кандидат треба да има најмање 10 година радног
стажа у српском народносном/мањинском образовном систему.
Уз предлоге, обавезно je приложити и образложење због чега
сматрате да кандидат кога предлажете, може да буде добитник
признања „Најдражи учитељ”.
Предлоге очекујемо од 20. новембра 2019. године, путем поште на
адресу Српског педагошког и методолошког центра (Szerb
Pedagógiai és Módszertani Központ, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 3. II/1.)
или путем имејла szerbpedkp@gmail.com
Предлоге ће разматрати Школски одбор, а одлуку ће донети
Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској. Након одлуке,
резултати ће бити објављени у Српским недељним новинама.
Све додатне информације можете добити путем телефона
06 70 339 2995.

Печујско-барањско српско удружење, Самоуправа Срба у
Печују и Локална самоуправа града Сигетвара срдачно Вас
позивају на

ДАН СРПСКЕ КУЛТУРЕ
У ЖУПАНИЈИ БАРАЊА
У Сигетвару, 5. октобра 2019.
Програм:
15.00 ч. – Откривање и освећење спомен-плоче на месту
некадашње српске православне цркве (угао улица Катона
и Сабадшаг)
16.00 ч. – Промоција 16. броја Барањских свезака
Адам Пап: Из прошлости сигетварских Срба
16.40 ч. – Концерт Хора „Tиноди“ из Сигетвара и
Хора „Св. цар Константин и царица Јелена“ из Сомбора
(Mесто: Вигадо, Улица Атиле Јожефа бр. 9.
Реализацију програма суфинансирају: Фонд „Бетлен Габор”,
Управа за сарадњу са дијаспором и Србима у региону
Министарства спољних послова Републике Србије и
Локална самоуправа града Сигетвара.

Галерија Матице српске, Печујско-барањско српско
удружење и Дом цивилних заједница у Печују, са
задовољством вас позивају на отварање изложбе

ЕВРОПСКИ ФЕНОМЕНИ У
КОЛЕКЦИЈИ ГАЛЕРИЈЕ МАТИЦЕ
СРПСКЕ
Четвртак, 10. октобар 2019. у 17.00 ч.
На отварању ће говорити: Предраг Мандић,
председник Печујско-барањског српског удружења и
др Тијана Палковљевић Бугарски,
управница Галерије Матице српске
Изложбу ће отворити Драгана Милошевић,
покрајински секретар за културу, јавно информисање и
односе са верским заједницама.
Адреса:
Дом цивилних заједница,
Трг Свeтог Иштвана 17, Печуј
Реализацију изложбе и каталога омогућили су:
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање
и односе с верским заједницама и Фонд Габор Бетлен

Сегединска српска народносна самоуправа и Сегединска
Месна српска заједница, срдачно вас позивају на

ДАНЕ СРПСКЕ КУЛТУРЕ
У СЕГЕДИНУ
Од 10. октобра до 25. новембра 2019.
10. 10. - Сегедински српски клуб (Ул. Шомођи бр. 3)
17.00 - „Паланка некад и сад“ - фото-изложба и предавање
Предавач: Сенад Емра
30. 10. - Дом народности (Ул. Островски бр. 6)
17.00 - Српска „плесачница” - КУД „Банат“
9. 11. - Српска црква и Сеоски дом – Деска
16.00 - „Банатски сабор” - Сабор духовне и народне песме
и народне музике
10. 11. - Српска православна црква (Ул. Шомођи бр. 3)
10.00 - Св. литургија са учешћем хора
21. 11. - Сегедински Српски клуб (Ул. Шомођи бр. 3)
17.00 - Свечано завршно вече
Реализацију манифестације помогли су:
Самоуправа Срба у Мађарској, Комисија за образовање,
културу и спорт Сегединске градске самоуправе,
Република Србија - Министарство спољних послова Управа за сарадњу са дијаспором и Србима у региону,
Фонд Министарства за људске ресурсе Мађарске

СОБА ЗА ИЗДАВАЊЕ
У III кварту, у породичној кући, комфорна соба
од 26 квадрата, са посебним улазом.

Јавити се на тел: +36 30 711 7914
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Припреме такмичарских екипа

Пут до спортских успеха и здравог живота

Кошаркашке секције Српске гимназије „Никола Тесла” боравиле су од 7. до 13. септембра ове године
на припремама, организованим за 40 ђака, од којих је 13 кошаркаша, 16 одбојкашица и 11 кошаркашица.
У њиховој пратњи били су професори Данијел Тамаши, Естер Лутер и Дејан Младеновић

У

слови за тренинге били су веома добри захваљујући инфраструктури спорског центра
„Младост“ Бечеј. Хала нам је била на
располагању у преподневним часовима од 9 до 12.30 и поподне од 16.30 до
18 сати, што је пружало довољно времена да се оствари целокупни програм који је припремљен за реализацију.
Овде постоје три попречна терена,
који се деле параваном и због тога
могу да тренирају чак три екипе у
исто време у истом термину. У нашем
случају то је била мушка кошаркашка
екипа, као и женска одбојкашка екипа, и свака са посебним тренером и
педагогом. То је добро и због чињенице да слободно време као и време
одласка на доручак, ручак и вечеру
можемо заједно остварити и проводити то време у друштву колега, а не
посебно. Остварили смо могућност за
рад на техничко-тактичким елементима, детаљима, на понављању старих
елемената и надоградњи, на учењу
нових елемената као и принципа концепције игре.
На располагању нам је била и модерна трим стаза за аеробни део припрема где смо могли одрадити део
опште физичке припремљености. Тркачка стаза се налази у оближњем
пространом парку надомак хале, под

крошњама дрвећа које стварају хладовину током целог дана. Тренинге
аеробног карактера, јутарње трчање
дугих деоница смо практиковали пре
доручка, у 7 часова ујутру.
У склопу парка налазе се и многобројни тениски терени, осветљени и
ноћу па су на располагању и у каснијим вечерњим сатима, као и теретана
са модерним кардио справама и теговима. Кондициони део са и без
лопте уз комбинацију вежби снаге
могао се остварити у приступачној
теретани као и уз помоћ реквизита
смештених у остави хале. Ту су нам
биле на располагању медицинске
лопте, олимпијске шипке, вратила,
шведске мердевине, TRX сајле, кутије
за скокове и друго.
Отворени кошаркашки, фудбалски,
рукометни и одбојкашки терени у непосредној близини спортског центра
отварали су још већи тренажни капацитет.
У склопу комплекса су отворени и
затворени базени који су нам целодневно били на располагању. Организовали смо и колективни одлазак на
базен у циљу активног одмора, као и
могућности што боље регенерације,
након напорних тренинга. Спољни велики олимпијски базен и два помоћна
базена били су испуњени термалном
лековитом водом, као и затворени пре-

СРПСКЕ

кривени базени у којима се могло купати у случају лошег времена.
Смештајни капацитет је такође велики и то на високом нивоу, у виду
хотелског смештаја, као и пансионски
смештај, наменски за спортисте, а све
то на стотинак метара од
спортског центра, што је
још једна предност. Свуда се стизало пешице за
5 минута.
Храна је такође била
веома добра и усклађена са потребама спортиста. На располагању су
нам били доручак, ручак
и вечера као и ужине.
Особље и услуга су били
веома флексибилни и
припремали су свежу
храну у било које договорено време.
Град Бечеј се налази у
срцу Војводине на реци
Тиси. Добра позиција
отвара могућности за
одигравање припремних
утакмица са домаћим екипама из
оближњих места и градова где постоје квалитетне екипе за спаринг и проверу форме ученика такмичара. На тај
начин се стварају нове везе, познанства, искуства, дружења како за децу
тако и за нас педагоге и тренере.
У периоду који смо
провели са децом на
припремама, већ од првог дана су се остварили
позитивни ефекти у
виду тимског духа и заједништва, солидарности међу ученицима на
терену и ван њега. Били
смо у прилици од самог
почетка да поставимо
правила
понашања,
фер-плеј, зарад остваривања позитивних карактерних особина, потребних за међусобну сарадњу.
Пре, за време, и након
припрема усађује се
свест међу учесницима Бечеј

НЕДЕ ЉНЕ

да је част и привилегија бити део
школског тима и да се према обавезама и тренинзима, опходе са пуним
еланом, како би се остварио што бољи
имиџ гимназије као и лични имиџ
ђака.

У складу на припремама у Бечеју,
све је било подређено могућностима
припреме за наступајућу такмичарску школску годину, као и да ученици
увиде и схвате важност здравог стила,
тј. начина живота.
Дејан Младеновић, професор

НОВИНЕ

Будимпешта, 3. октобар 2019.
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Како је размишљао нобеловац Иво Андрић

Наш човек не уме да се лако и правовремено
заустави ни при успону, ни при паду

Kметово је да ради, а агино да га пази, јер и травка треба и росу и косу.
*
Врлине једног човјека ми примамо
и цијенимо потпуно само ако нам се
указују у облику који одговара нашим
схватањима и склоностима.
*
Толико је жива код слабог човјека
потреба да се вара и тако неограничена могућност да буде преварен.
*
Смисао и достојанство пута постоје
само утолико уколико умијемо да их
нађемо сами у себи.

*
Господство је као велики вјетар, креће се, кида и осипа.
*
Сви смо ми мртви, само се редом
сахрањујемо.
*
Преварити се у једној великој нади
није срамота. Сама чињеница да је таква нада могла да постоји вреди толико да није сувише скупо плаћена једним разочарењем, па ма како тешко
оно било.
*
Има људи чији је живот траг у води.
Невидљиви су, нечујни, нестварни, без
отисака у пешчаној пустињи човечности. Не знамо одакле су међу нас дошли, а кад оду, зашто су и куда отишли. Док су богови земљом грели, тако
смо их препознавали. Kад нас напустише, од њихове моћи људи наследише једино способност да живе, али не
да буду.
*
Што је више пазио шта ће урадити,
све се теже решавао да уопште нешто
уради, и све је мање и радио.
*
Пословицама се код нас убијају људи на најбржи и најнеправеднији начин.
*
Чини ми се кад би људи знали колико је за мене напор био живети, опростили би ми лакше све зло што сам починио и све добро што сам пропустио
да учиним, и још би им остало мало
осећања да ме пожале.

УМЕТНИЧКИ ПОСТУПАК
У начину изграђивања ликова и уметничком поступку при обликовању
својих мисли о животу и људима, српски нобеловац Иво Андрић се не одваја
од најлепших традиција школе реалистичке књижевности, иако такав његов
поступак не значи и понављање традиционалних реалистичких манира. Његове слике живота нису само реалистички израз одређене животне и историјске стварности, јер он у њих уткива и знатно шира уопштавања и општија,
готово трајна животна значења. Легендарни босански јунак Алија Ђерзелез
није само тип османлијског пустолова и авантуристе, већ и вечити човек пред
вечитим проблемом жене. Тамница из романа Проклета авлија има знатно
шире значење: она је изван времена и места којима их је писац локализовао.
Иако се у Андрићевом књижевном делу најчешће јавља Босна, готово сви
њени ликови се издижу изван животног круга у коме их писац налази. Андрић,
природно, никада не изневерава типичност средине и времена, али он при
том тако комплексне личности уме да догради и у њима подвуче оно што је
општије и животно шире од особености одређених конкретном средином и
временом.
*
Незадовољство самим собом, у првом реду, а затим свим осталим на свету, било је и остало основ мога духовног бића, без обзира на пролазна расположења и тренутна мишљења која
сам могао да имам и успео да изразим.
*
Страст за истином је најбољи израз
животне снаге у човеку и нарочит
облик његовог поштовања самог себе.
*
Толико је било ствари у животу којих смо се бојали. А није требало. Требало је живети.

*
Kако корисно и добро могу да говоре људи који умеју да ћуте!
*
Често у животу успех је оно што човеку ломи врат.
*
Kад год мислимо да су нам се за нешто „отвориле очи“, то обично значи
да смо их за стотину других ствари затворили.
*
Људи који сами не раде и не предузимају ништа у животу лако губе стрпљење и
падају у погрешке кад суде о туђем раду.

ИЗЈАШЊАВАО СЕ КАО СРПСКИ ПИСАЦ
Без обзира на своје католичко порекло (по оцу), Иво Андрић се изјашњавао
као Србин и српски писац, како је он то волио да каже, у „његовим зрелим
годинама и не од јуче". У свом писму комесару Српске књижевне задруге
(1942) истиче да је српски писац, док у својим личним документима, личној
карти (1951), војној књижици (1951), партијској књижици (1954), изводима из
матичне књиге рођених и венчаних, у рубрици „народност", Иво уноси „српска".
С друге стране, два пута се експлицитно дистанцира од хрватства: 1933. одбијањем да његове песме уђу у Антологију хрватске лирике, а затим 1954. одбија да се у његовој биографији у Југословенској енциклопедији помене да је
хрватског порекла. Као неку врсту потврде Ивине народности, споменимо
канадско-америчког историчара Мек Нила (William H. McNeil), који пише да су
родитељи Ивине мајке били Срби, те Војновићево писмо свом брату Луји, у
коме каже: „Шаљем то дјело Ex ponto које је пробудило велику сензацију.
Писац млади католички Србин из Босне, идеалан младић, 26 год.". Једнако
треба додати два друга странца, Ивине пријатеље и савременике Л. Ф. Едвардса (Lovett F. Edwards), који у свом предговору преводу књиге (1944) каже да је
Иво истовремено и Србин и Босанац, те сталног секретара Шведске краљевске академије Остерлинга (Anders Österling), који у свом говору приликом
додељивања Нобелове награде Иви, истиче да се је Иво, као млад српски
студент, прикључио националном револуционарном покрету, био прогоњен
па затворен 1914. на почетку Првог светског рата. Српска књижевна критика
види Андрића као српског књижевника српског међуратног модернизма ХХ
века и књижевника који је израстао из српске књижевне традиције.

*
*
Kад год човек осети потпуно задоМир и спокојство, једина су добра и
највеће достојанство скромних судби- вољство са собом, са свим око себе и
са оним што је било и што ће бити, то
на и безимених људи.
представља за њега опасан тренутак,
*
Ништа људе не везује тако као зајед- потпуну демобилизацију оног најнунички и срећно преживљеОвај додатак објављујемо уз финансијску помоћ Покрајинског сена несрећа.
кретаријата за културу и односе са верским заједницама АП Вој*
Неизвесност је имање водине, Управе за сарадњу са дијаоних који немају ништа и спором и Србима у региону Мининајвећа нада оних који ни- старства спољних послова Репусу навикли на добро у жи- блике Србије и Фондације „Бетлен
воту.
Габор”
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СНН
ПСИХОЛОШКА САГЛЕДАВАЊА ЧОВЕКОВИХ СТАЊА
Оно по чему се Андрић нарочито истиче у српској књижевности, то су
ванредне анализе и психолошка сагледавања оних човекових стања која су
у српској књижевности, до њега, била изван значајних литерарних интересовања. Њега највише занима онај тамни и неизрециви нагон у човеку, који је
изван домашаја његове свести и воље. Полазећи од неких савремених поставки психолошке науке, Андрић је приказао како ти тајанствени унутрашњи
импулси фатално трују и оптерећују човека. Осим тога, он је са посебном
сугестивношћу сликао дејство сексуалних нагона и чулних перцепција на
душевни живот човека. Због свега тога Андрић се првенствено показује као
модерни психоаналитичар у српској књижевности. У судбини сваке личности
овог нашег приповедача је и нека општија идеја, извесна мисао о животу,
човеку и његовој срећи. Зато се за његову прозу с правом каже да носи у себи
обележја филозофског реализма.

жнијег, минималног опреза који је везан са постојањем и одржавањем сваког живог бића. У таквом тренутку пуном еуфорије, кад осећате потребу да
према сваком будете и љубазни и поверљиви, наилазе на вас неприметне
ситне или крупне непријатности.
*
Боре уливају сваком поштовање, дају драж и топлину лицима скромних
стараца и достојанство челу мислиоца,
али те исте боре на лицу лепе жене која почиње да стари изгледају као зли
печати и ожиљци пораза, нешто наказно, готово срамотно, јер те боре изазивају код оног ко их гледа иста она осећања са којима их та жена носи.
*
За оне који су ношени младошћу и
гоњени жељом, и дужина ишчекивања
и горчина неизвесности само су саставни делови велике сласти коју љубав свакоме обећава.
*
Безначајне речи, дуги погледи и несвесни осмејци повежу се у сигуран
мост који се сам гради.
*
Човек који не воли није способан да
осетивеличину туђе љубави, ни снагу
љубоморе, ни опасност која се у њој
крије.
*
Живот без радости, покрета и новине и није живот него голо постојање,
робовање животу.
*
Ток догађаја у животу не зависи од
нас, никако или врло мало, али начин
на које ћемо те догађаје поднети, у доброј мери зависи од нас.
*
И врлине једног човека ми примамо
и ценимо потпуно само ако нам се указују у облику који одговара нашим
схватањима и околностима.
*
Сви су јаки мушкарци ударени неким кобним слепилом. Пребијају се а
да ни сами не виде о што ни како, ломе
се страсно и уништавају коначно, сва-
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ки на свој начин. Што је ко јачи, то је
његово слепило веће.
*
Љубав, кад је искрена и дубока, лако
прашта и заборавља.
*
Човек може и од једне речи да живи, само ако у њему има решености да
се бори и борбом одржава у животу.
*
Сваком је његова висина највиша. И
кад пијанство висине заврти човеку
мозак, онда нема мере ни разлике. Нема виших ни нижих торњева. Све су
вртоглавице једнаке.
*
Створења са изузетним даровима и
изузетном судбином редовно окружује круг дивљења, мржње и зависти, непризнаваних жеља и злурадог ишчекивања. Такве личности о којима се пева
и говори однесе брзо та њихова нарочита судбина, а иза њих уместо остварених живота остане да живи песма
или прича.
*
Сладострасници, кад живот чула
протутњи и сагори, остају мрачни, горки и тешки и себи и другима.
*
Ништа није теже ни страшније него
гледати свет око себе очима бивше лепотице.
*
Добра је ствар кротка и здрава жена. Живиш и радиш као да не постоји, а
ипак осећаш да ти помаже.
*
Има лепотица чију лепоту најдрскији и најсировији људи гледају са поштовањем и обзиром који иначе немају.
*
Лепе жене примећују и уважавају
само оне појаве око себе које посредно или непосредно служе њиховој лепоти и оном што она хоће, жели и тражи.
*
Могло би се, са мало претеривања,
казати да свака жена има своју унапред одређену дозу суза коју мора у
току свог живота да исплаче. (Само изузетни догађаји могу то да измене!) И
она ће их исплакати. Поводи могу бити
разни. Љубав, несрећа или чак срећа,
деца, породица, роман или филм. Ако
се то ипак у неком случају не деси, онда је то изузетак од правила. А та жена
и није жена, него чудовиште.
*
Нико не може да провери и предвиди ћуди и наступе немирне и пусте жене.
*
Жена се брзо обатали, и кад је најлепша и најснажнија.
*
Жена стоји, као капија, на излазу као
и на улазу овог света.
*
У свакој жени има ђаво кога треба
убити или послом или рађањем или и
једним и другим, а ако се жена отме и
једном и другом, онда треба убити жену.

*
Око лепоте су увек или мрак људске
судбине или сјај људске крви.
*
Живот је несхватљиво чудо, јер се
неспрестано троши и осипа, а ипак
траје и стоји чврсто „као на Дрини ћуприја“.
*
Зашто је од свих створова само човеку дано да може да замрзи свој живот?
*
Прекори између старих и хармоничних супружника безазлени су, без
оштрине, не сударају се него клизе лако као они каменчићи белуци које је
река у току године заоблила и углачала до савршенства, тако да више везују
пар људи него што их деле.
*
Нема те способности ни те добре
особине коју ми не бисмо желели да
припишемо себи; само што ту жељу
ућуткава у нама контрола разума, али
ограничени и једноставни људи не
умеју да је сакрију, него говоре о њој
отворено и јавно се брукају и чине
смешним.
*
У потпуном остварењу једне жеље
крију се велике опасности, а највећа је
у оној новој жељи која се уместо остварене јавља. Kо зна каква је та и куда
нас може одвести? И ко зна од чега нас
је бранило остварење оне прве, док је
била у нама и мучила нас, жива и неостварена?
*
За живот треба много напора и за
сваки напор несразмерно много храбрости. Човек, да не би стао и клонуо,
вара сам себе, затрпава недовршене
задатке новима, које такође неће довршити, и у новим подухватима и новим
напорима тражи нове снаге и више
храбрости. Тако човек поткрада сам

себе и с временом постаје све већи дужник према себи и свему око себе.
*
Одувек је и свуда тако, да се ситни и
безимени људи пењу на лешеве оних
који су оборени у међусобној борби
великих.
*
Има у једним људима безразложних
мржњи и зависти, које су веће и јаче од
свега што други људи могу да створе и
да измисле.
*
Дрскост и упорност су брат и сестра.
Дрски и упорни људи никад се не могу
поправити у својим манама и слабостима, јер они, не осетивши никад рђаве последице својих мана на себи, и не
примећују да их имају. И стога треба
од таквих људи бежати што даље.
*
Срећни и задовољни људи не пишу
никако, или веома кратко.
*
Људи никад неће престати да траже
и желе више и боље од оног што им
судбина даје.
*
Шта вреди имати много и бити нешто, кад човек не може да се ослободи
страха од сиротиње, ни нискости у мислима, ни грубости у речима, ни несигурности у поступцима, кад горка и неумитна и невидљива беда прати човека у стопу, а лепши, бољи и мирнији живот измиче се као варљиво привиђање.
*
Има људи који се нечег плаше или
стиде, нешто желе да сакрију. И управо
због тога они својим погледом стално
настоје да привуку и задрже туђи поглед, , у жељи да га вежу за своје очи и
да му тако не допусте да иде даље и да
разгледа и испитује.
*
Дуги су замршени рачуни и обрачуни између оних који имају а не дају и

МАЈСТОР РЕЧИ И СТИЛА
Андрић је био мајстор и речи и стила. Његова проза је сачувала апсолутну,
кристалну јасност израза. Он не тражи стилски ефекат у необичној метафори или у наглашеном изразу. Складна и једноставна реченица, уверљивост и
сугестивна естетска и мисаона функционалност приповедачких слика чине
да Андрићево дело представља најсуптилнију уметничку вредност коју српска
књижевност поседује. Андрићево дело је постало понос српске културе, а са
високим међународним признањем, оличеним у Нобеловој награди, оно данас
живи и као трајна својина светске литературе.

Будимпешта, 3. октобар 2019.
НАГОНСКА ПОТРЕБА ЗА СТВАРАЊЕМ
Уметничко стварање је по Андрићу сложен и напоран чин који се врши по
диктату човекове нагонске потребе за стварањем. У основи нагонска, човекова потреба за лепотом одбрана је од умирања и заборава; она је дијалектичка супротност законима пролазности. У игри јагњета из алегоријске приповетке Аска и вук симболизован је уметнички нагон човеков као „инстинктиван
отпор против смрти и нестајања” који „у својим највишим облицима и дометима поприма облик самог живота”. Уметност и воља за отпором, казује Андрић на крају ове приповетке, побеђује све, па и саму смрт, а свако право
уметничко дело човекова је победа над пролазношћу и трошношћу живота.
Живот је Андрићевом делу дивно чудо које се непрестано троши и осипа, док
уметничка дела имају трајну вредност и не знају за смрт и умирање.

оних који немају ништа до својих потреба.
*
Људи често целог века вуку за собом обзире, као ланце, а на крају виде
колико су недостојни и непотребни.
*
Најбеднија и најтрагичнија од свих
човекових слабости несумњиво је његова потпуна неспособност предвиђања, која је у оштрој противности са толиким његовим даровима, вештинама
и знањима.
*
Ништа жив човек не може изгубити
што му једно пролеће не би могло повратити, нити може човек трајно несрећан док се душа лечи заборавом а
земља обнавља пролећем.
*
Има људи чији је живот тако добро
испуњен да ни својом смрћу не могу
да нас обесхрабре.
*
Мали људи, које ми зовемо „деца“,
имају своје велике болове и друге патње, којје после, као мудри и одрасли
људи заборављају. Управо, губе их из
вида. А кад бисмо могли да се спустимо натраг у детињство, као у клупу
основне школе из које смо одавно изишли, ми бисмо их опет угледали. Тамо
доле, под тим углом, ти болови и те патње живе и даље и постоје као и свака
стварност.
*
Тако је људски живот удешен да уз
сваки грам добра иду два грама зла, да
на овој земљи не може бити доброте

без мржње ни величине без зависти,
као што нема ни најмањег предмета
без сенке.
*
Људи мале памети ретко се боје да
не буду досадни.
*
Од свога порекла и детињства не
може се лако побећи.
*
Људи воле разговоре о паду и понижењу оних који се сувише високо уздигну и полете.
*
Од страха су људи зли, подли и сурови, али од страха могу бити и дарежљиви, па чак и добри.
*
Целог века се лечимо од несрећног
детињства.
*
Велики празници и свечани дани
могу да покажу колико су нам далеки
и они које сматрамо најближима.
*
Kо пријатеља тумачи и анализира,
тај га не воли.
*
Разговора и савета има увек, осим
онда кад нам је то најпотребније.
*
Наш човек не уме да се лако и правовремено заустави ни при успону ни
при паду.
*
Kод људи који су чедни живе руке су
беле, мирне и вечито младе.
*
Ако, са крајњим напором, човеку ко-

ји стари пође за руком да остане уредан и чист, то је стерилизована чистоћа
апотеке а не чистоћа цвета.
*
Човек је нико и ништа, путник на земљи, пролазник у овом пролазном времену, сенка на сунцу.
*
Kо је дугог века, тај надживи све, па
и своје заслуге.
*
Сви ми умиремо само једном а велики људи по два пута: једном кад их
нестане са земље, а други пут кад пропадне њихова задужбина.
*
Kод унутрашњих борби које човек
води са самим собом и са непознатим
силама у себи, важи више него игде
правило: не предај се никад.
*
Свако хоће да живи, надокнађујући
изгубљено или стичући ново, да живи
својим животом, на свој начин и на
простору на ком се затекне, па макар
тај простор не био шири од подланице
земље, између две војске у пролазу.
*
Човек машта од детињства о великим градовима и славним поприштима, али славне и одлучне битке за одржавање своје личности и остварење
свега што она у себи нагонски крије,
мора да бије тамо где га судбина баци,
бог зна на каквом уском, безименом
простору, без сјаја и лепоте, без сведока и судије.
*
Онај који не износи нежни цвет своје душе на ветрове искушења, па ма га
и цела спасио и пренео до краја, томе
је као да га никад није ни имао.
*
Између бојазни да ће се нешто десити и наде да можда ипак неће, има
више простора него што се мисли. На
том уском, тврдом, голом и мрачном
простору проводе многи од нас свој
век.
*
Ах, кад би лећи било исто што и заспати, живот не би био оно што јесте:
смрт без мира и извесности. Бескорисно је у старости продужавати живот.
Младост треба продужавати.
*
Kад је живот сав од опасности и
страдања, људи га, вођени дрвеним и
наслеђеним нагонима, цепкају и деле
на тренутне утиске и непосредне потребе, губећи се потпуно у њима. Јер
једино тако, живечи сваки тренутак
одвојено и не гледајући ни напред ни
натраг, може се овакав живот поднети и жив човек сачувати за боље дане.
*
Прави живот се састоји од самих затишја и и лудо би и изалудно било мутити та ретка затишја, тражећи неки
други, чвршћи и сталнији живот, кога
нема. Проклетство тричавог живота,
који је постао сам себи сврхом, проклетство горе од многог греха и порока. А то „проклетство“, то је уствари логика грађанског друштвеног уређења
и наопаког васпитања.

*
Смрт брише само нестварне величине, а истинске учвршћује и уздиже.
*
Једанпут учињена неправда не да се
ни поправити ни збрисати. Покушаји
да се она исправи или отклони, само
рађају нове неправде. Неправда се као
све на свијету множи и шири али не гине и не нестаје као све остало што се
рађа. И да нема опраштања и заборава, неправда би прекрила свијет и створила од њега стварни пакао.
*
Такав је живот да човјек често мора
да се стиди онога што је најљепше у
њему и да управо то скрива од свијета,
па и од оних који су му најближи.
*
Има жена које су неугледне и опоре
на очи, као сеоски хљеб, али крију у себи велику и здраву сласт за онога ко се
не да збунити спољашношћу, него гледа и осјећа дубље и стварније.
*
Чини ми се кад би људи знали колико је за мене напор био живјети, опростили би ми лакше све зло што сам починио и све добро што сам пропустио
да учиним, и још би им остало мало
осјећања да ме пожале.
*
У овом друштву подједнако патимо
сви, и жене и мушкарци, само су улоге
подијељене, и то отприлике овако: Kад
ми патимо због жена, то је готово редовно због тога што жене нису онакве
какве бисмо ми жељели да су. Kад жене пате због нас, то је увијек стога што
смо онакви какви јесмо. Али, што је
главно, патимо сви и мучимо се често,
дуго, свирепо и бесмислено.
*
Је ли још ико волио свијет као ја? Ноћу, кад сви почивају, кад најпослије ваља лећи, ја сам још немиран и прије него што заспим још се трзам од помисли да сада неко, закаснио и сам, пролази улицама и да бих га могао срести
и виђети и с њим говорити. Увијек ми је
мало ваздуха, никада ми није доста воде ни биља ни људских лица. Снагу трошим и младост сам изгубио, а мира нисам познао, све од љубави и жеље за

ИЗДВАЈАО ПОЈАВЕ ДУБЉЕГ ЗНАЧЕЊА
Стваралачки акт, по Андрићевом схватању, није прост репродуктиван чин
којим се гола фотографије уноси у уметничко дела. Уметност, истина, мора
да има дубоких веза са животом, али уметник од материјала који му пружа
живот ствара нова дела која имају трајну лепоту и непролазан значај. Феномен
стваралаштва огледа се у томе што уметници издвајају из живота само оне
појаве које имају општије и дубље значење. Дајући таквим појавама уметнички облик, уметници их појачавају „једва приметно за једну линију или једну
нијансу у боји”, стварајући уметничку лепоту која отада сама наставља своју
слободну судбину. Све што у животу постоји као лепота – дело је човекових
руку и његова духа. Саставни је део „живота и аутентичан облик људског
испољавања”, створен за један лепши и трајнији живот.
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СНН
СХВАТАЊЕ ТРАЈНОСТИ ЛЕПОТЕ
Мостови и архитектонске грађевине најбоље илуструју Андрићево схватање трајности лепоте коју човек ствара. Анонимни неимар из Моста на Жепи
спасава се од заборава тиме што своју стваралачку визију преноси у камену
лепоту лука разапетог над обалама под којима као пролазност протичу хучне воде Жепе. Функција уметности је и у напору уметника да своје дело
укључи у трајне токове живота, да човека изведе из „уског круга самоће и
уведе га у простран и величанствен свет људске заједнице”.

слободу само по цијену вјечите будности. А ви сад замислите какав је то живот.
*
Kад год сам и гђе год сам наишао на
људе који су показивали сувише развијену бригу за национални понос и опћи
интерес или претјерану осјетљивост за
личну част и достојанство, увијек сам,
готово по правилу, наилазио и на ограничен ум, неразвијене способности,
тврдо срце и грубу, кратковидну себичност.
*
Kад слушам тако неког како даје опће и уопћене судове (црно или бијело)
о земљама или народима, ја ниједног
тренутка не мислим о точности или неточности тих судова, јер то заиста не
вриједи, него се питам како је стало с
разумом и моралом тога који те судове
даје.
*
Паметни људи говоре ствари због
којих се некад ишло у лудницу, други
их слушају, чуде се и зграњавају, и при
томе казују бесмислице које нису ништа мање од оних које су чули.
*
Kод нашег човјека, кад заима или
кад мисли да је чврсто засјео на власт,
укратко: кад се осили, порасте подвољак, прошири се подбрадак, саме од
себе истурају се груди; све то услијед

сталног заповједничког
стезања вилица и непрестаног испршавања,
као и услијед угојености која редовно иде
упоредо с влашћу. У таквом се човјеку брзо развија
несразмјерна
представа о својој важности и величини, упоредо са сумњом и бојазни да људи ту његову
величину не виде како
треба и не цијене довољно. То ствара у њему
потребу да своју силу
испољава гласно и видно на сваком кораку.
*
Страх, неповјерење и
неискреност ухватили
су у неким земљама тако дубок коријен да људи не могу више да нађу ведар израз лица ни
слободан, природан начин поступања другом
човјеку. Њихови стари
вјековима су робовали
или су сами владали
над људима и држали их у потчињености. То их је научило да се другима
обраћају или понизно и удворички, кад
говоре с вишим и моћнијим, или грубо
и надмено, кад имају посла с нижим и
слабијим од себе. А њихови потомци,
ето, вуку још и сада за собом те маске
предака, иако за њих већ одавно нема
разлога ни оправдања.
*
Свуда у свијету, а нарочито ваљда у
овим балканским земљама, можете на
два начина да се обраните и одржите у
струји живота и да људе присилите да
вас поштују и – поштеде. Први је: да
стекнете толико новца и сигурних добара да вам нитко не смије и не може
ништа. Други је: да покажете такву равнодушност према новцу, власти и сваком друштвеном сјају и успјеху, да вам
и опет – не може нитко ништа.
*
Не продире страх споља у наше мисли, него лежи одувијек у нама и настоји да обухвати и прожме све што нам
стане пред очи и дође у свијест. Он је
као вулкански пепео: мртав, али полетан, брз и смртоносан, и ствара гробну
хумку од свега на што падне. Ми га не
признајемо, али њему не треба наше
признање.
*
Чувајте се угрожених људи и људи
који мисле да су угрожени. Они осјећа-

ДУЖНОСТИ УМЕТНИКА
Постојање зла у човеку и животу не сме да заплаши уметника нити да га
одведе у безнађе. И зло и добро, као дијалектичке аутономне силе, само су
латентност живота и људске природе. Дужност је уметника да открива и
једно и друго, али, истовремено, и да својим делом утире пут спознаји да је
могуће победити зло и створити живот заснован на доброти и правди. Уметност је дужна да човеку открива лепоту напора подвижника који корачају
испред савременика и предосећају будуће токове живота. Тако уметност
стално отвара перспективе животу појединаца, народа и човечанства, у подвизима и поразима оних који су претходили уметност налази наталожена
искуства човечанства. Прохујала столећа сублимишу човеково искуство око
неколиких легенди, које потом инспиришу уметника. Смисао савремености
је у стваралачком преношењу искуства прошлости у оне вредности савременог стварања које ће, надживљавајући нас, корисно послужити потомцима.
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ју потребу да се штите и бране, и због
тога често, неочекивано и подмукло
нападају.
*
Постоји једно схваћање кршћанства
које само по себи ствара не људе него
мученике који пате без јасног циља и
правог смисла. За ту врсту људи и не
постоје живот и свијет. Свака мисао и
свако људско осјећање има један једини израз који је допуштен и који се
сматра правим. Свака и најмања појава у животу има само једно значење
које треба погодити и једно мјесто које, по цијену душевног мира и вјечитог
спасења, треба пронаћи. У том тражењу и погађању пролази им вријеме које би требало да значи живот.
*
Људи који траже и истражују често
се троше и гину на том путу, без плода
и видног успјеха, али гину и они који
вијек проведу у духовном немару и нераду, претурајући неколико туцета
празних ријечи као досадне и глупе
бројанице. И једино ти су прави мртваци, јер нису никад ничим и ни у чему
живјели. А тко год тражи нешто, па ма
то изгледало и лудо и узалудно, тај се
уписао у књигу живих, и нешто од његових напора и његове несуђене славе
живи увијек у открићима оних који су,

послије њега, радили и тражили с више среће и успјеха.
*
Мудар је онај који појаве свијета
око себе не гледа никад издвојене и
усамљене, него повезане што је више и
шире могућно са свим осталим што се
у свијету јавља и дешава. То, наравно,
није цијела мудрост живота, али је свакако један од услова за њено постизање.
*
Не, равнодушност ја нисам никад ни
желио ни осјећао, чак ни у часовима
болести или потиштености. Та најгора
врста смрти, која се зове равнодушност, била је увијек далеко од мене.
*
Вјечни живот је у сазнању да су све
наше границе, сва стања и промјене
само уображене и наслијеђене заблуде, а ускрснуће је у открићу да нисмо
никад живјели, него да, с животом, постојимо одувијек.
*
- Ви ћете сагорјети брзо и бескорисно. Иза вас ће остати сами пепео.
- Ако! Знат ће се бар да смо били ватра. А иза вас ће остати само балав
траг, као иза пужа.
*
А шта сам ја? Тек мали пламен који
великом огњу у сусрет хита.

ПРЕГЛЕД НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ ДЕЛА
Иво Андрић је аутор бројних есеја, записа и критичких осврта о српским
писцима, као што су Симо Матавуљ, Бора Станковић, Бранко Радичевић, Петар
Кочић, који се одликују документарношћу, богатством података и рационалном анализом историјских и актуелних проблема. Ово је основни преглед
његових најзначајнијих дела:
• Ex Ponto, стихови у прози, 1918.
• Немири, стихови у прози, 1920.
• Пут Алије Ђерзелеза, 1920.
• Мост на Жепи, 1925.
• Аникина времена, 1931.
• Португал, зелена земља, путописи, 1931.
• Шпанска стварност и први кораци у њој, путописи, 1934.
• Разговор са Гојом, есеј, 1936.
• На Дрини ћуприја, роман, 1945.
• Деца, збирка приповедака
• Госпођица, роман, 1945.
• Травничка хроника, роман, 1945.
• На Невском проспекту, 1946.
• На камену, у Почитељу
• Прича о везировом слону, 1948.
• Проклета авлија, роман, 1954.
• Игра, 1956.
• О причи и причању, беседа поводом доделе Нобелове награде, 1961.
• Јелена, жена које нема, приповетка, 1963.
• Шта сањам и шта ми се догађа, лирске песме, објављене постхумно 1977.
• Омерпаша Латас, недовршен роман, објављен постхумно 1977.
• На сунчаној страни, недовршен роман, објављен постхумно
• Знакови поред пута, књига, објављена постхумно
• Свеске, књига, објављена постхумно

Будимпешта, 3. октобар 2019.
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Ваш језички саветник

Како да избегнемо најчешће правописне грешке
Формирање стандардног језика је дуг процес у којем се тежи да се устале елементи његове структуре,
тј. процес током ког језик треба да се нормира. Најбоље је када језик има довољно времена да се наведени
процес реализује природним путем, спонтано, међутим стандардни језици најчешће настају свесном интервенцијом појединца или групе. Такав је случај и са
српским језиком.
Српски стандард се најпре развијао према свакодневном говору села уз ослонац на језик народне књижевности, а онда су се уклањале поједине регионалне
и дијалекатске разлике. Језик се уједначавао, прихватале су се поједине црте градских говора да би му коначну форму дао књижевни и разговорни израз главног града.
Kао резултат стандардизације и нормирања језика,
појављују се различити приручници, граматике и правописи. Међутим, правила дата у наведеним приручницима нису дефинитивна.
Језик се стално мења из различитих разлога, а задатак лингвиста је да те промене прате и оне које су добре и оправдане прихвате, а да оне које то нису искључе из стандарда.

Интерпункција
У писању се ради јаснијег приказивања онога што
хоће да се каже, употребљавају поједини знаци који
се заједно називају интерпункција или реченични знаци. Знаци интерпункције су: тачка, зарез, тачка и заред, две тачке, наводници, упитник, узвичник, заграде
и црта. Тачка се ставља на крају обавештајне - потврдне и одричне реченице, на пример: Сваки дан учим за
испит. За испит не учим редовно. Зарез се као знак интерпункције употребљава често и у различитим реченичним ситуацијама. Пошто је једно од основних начела српског правописа слободна (логична) интерпункција, за употребу зареза је најважније правило да
се оно што је у мислима тесно повезано, што представља једну целину, не одваја зарезом, а делови који чине целину за себе, одвајају се зарезом од осталих делова реченице.
Зарезом се одвајају:
а) Речи и скупови речи (истоврсни делови реченице)
у набрајању: Миша, Дренко, Ненад и Срђан су отишли
на излет. Понели су и добре хране, и безалкохолних
пића, и друштвених игара.
б) Независне реченице кад нису повезане везницима: Дошао је, поздравио се, добро вечерао и нестао.
в) Паралелни делови реченице кад су у супротности: Задатак је тежак, али занимљив. Поклонићу теби
а не Игору. Нисмо летовали на мору, већ у планини.

г) Реченице које су у супротности: Касније смо кренули, али смо стигли на време. Ви сте пошли раније а
ипак сте закаснили.
д) Реченице у инверзији (кад се зависна реченица
налази испред главне), на пример: Кад се спремим, позваћу те телефоном. Ако можеш, помози ми. Иако сам
знала, нисам одговорила на сва питања.
ђ) Реч или скуп речи који су накнадно додати или
уметнути у реченицу: То је, дакле, твој воћњак. Све ћу
ти, наравно, испричати. Ти си у праву, неоспорно.
е) Вокатив и апозиција су, такође, накнадно додати
у реченицу, па се одвајају зарезом, на пример: Ви ћете,
децо, добити слаткиша. Теби ћемо, бако, донети воћа.
Дела Иве Андрића, јединог југословенског Нобеловца, преведена су на многе језике.
ж) Узвици исто нису саставни делови реченице, па
се одвајају зарезом: Ух, што је хладно! Ох, што ме боли зуб! О, стигла си?!
з) Уметнуте реченице на пример: У мом селу, које је
једно од најуспешнијих у воћарсту, готово сви гаје малине.
и) између места и датума, на пример: Сомбор, 15.
август 1991. У Новом Саду, 2. априла 1957.
Тачка и зарез се употребљавају:
а) Између реченица које су у сложеној реченици
мање повезане са другим реченицама, на пример: Кад
смо се срели, поздравили смо се, разговарали о школи;
Црта се пише:
нисмо помињали недавну свађу.
а) Уместо првог дела наводника у дијалогу и то у
б) Између група речи које се разликују по сродности, на пример: На пут ћу понети: одећу, обућу, кишо- штамшаним текстовима, а други део се изоставља; и
бран, хигијенски прибор; књиге, свеске, прибор за пи- на крају управног говора се пише црта ако се реченисање; друштвене игре, фудбал и рекет за стони тенис. ца наставља и објашњава нешто о управном говору; на
пример:
- Ко је то био? - упита мајка.
Две тачке се се стављају:
- Мој друг.
а) Иза речи којима се најављује набрајање, а испред
- Зашто га ниси позвао унутра?
онога што се набраја, на пример: На пијаци купи: сира,
- Журио је - промрмља Милош.
јаја, кајмака, меса, салате и лука.
б) кад се жели нешто истаћи, или нагласити супротб) Испред навођења туђих речи (управног говора);
нпр. Рекао нам је дословно: "Новац за екскурзију је ност, неочекиваност; на пример: Пођем ја, кад - нигде
обезбеђен".
никог. Све сам научила, све знам - не вреди, збунила
сам се.
Наводницима се обележавају:
а) Туђе речи кад се дословно наводе. На пример:
Правописни знаци
Улазећи сви заграјаше "Срећан ти рођендан!"
Правописни знаци се употребљавају уз поједине реб) Речи које се употребљавају с иронијом и којима
нечему не жели да се да супротно значење. Знам, ти чи за разлику од интерпункције која се употребљава у
реченици. У правописне знаке се убрајају: тачка, две
си „вредница”. Донео је твој "велики пројатељ".
тачке, неколико тачака, црта, цртица, заграда, апоНа крају упитних реченица ставља се упитник, а иза строф, знак једнакости, знаци порекла, акцентски знаузвичних реченица, као и иза мањих говорних једини- ци и генитивни знак.
а) Тачка се као правописни знак употребљава: - иза
ца које се изговарају у узбуђењу, повишеним гласом,
ставља се узвичник, на пример: Како си? Шта радиш? скраћенице: нпр., итд., сл., тј.; - иза редних бројева каУх, што сам гладна! Не вичи! Пожар! Када се питање да се пишу арапским бројкама: 15. март 1991. године.
Тачка се не пише иза редних бројева написаних
изговара повишеним гласом иза њега се
стављају и упитник и узвичник; нпр. Он по- арапским бројкама када се иза њих нађе други правописни знак (зарез, заграда, црта или који други); нпр: О
ложио?! Не даш?!
томе ћете наћи информације на 119, 120, 121 и 122.
страни. На неким спратовима (2, 4. и 5) су покварене

Заграда

Заградом се у реченици одваја оно што
се додаје ради објашњења претходне речи
или дела реченице, на пример: Интерпункција (реченични знаци) доприноси јаснијем
изражавању. Именске речи (именице, придеви, заменице и бројеви) мењају се по падежима. За време Првог светског рата (1914
- 1918) владале су несташице хране, одеће и
лекова.

Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ Покрајинског секретаријата за културу и односе са верским заједницама АП Војводине, Управе за
сарадњу са дијаспором и Србима у региону Министарства
спољних послова Републике
Србије и Фондације „Бетлен
Габор”
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електричне инсталације. На 10-15. километру ћеш
угледати планинарски знак.
б) Две тачке се као правописни знак пишу: - између
бројева или слова којима се исказује неки однос и читају се "према". На пример: Резултат утакмице је 2:1 у
корист "Црвене Звезде". Коренски самогласник се смењује о:и:а у речима пловити - пливати - поплавити.
в) Неколико тачака (најчешће три) стављају се: уместо изостављеног текста и у испрекиданом тексту;
на пример: Предлози су: код, поред, у, са... Кад се воз
зауставио, он се појави... и рече: "Дивно је вратити се
кући".
г) Црта се као правописни знак употребљава: - између бројева уместо предлога до, нпр.: Купи 10 - 15 килограма кромпира. Иво Андрић (1892 - 1975) је добио Нобелову награду за књижевност. Ако се испред првог
броја налази предлог од, црту не треба писати већ исписати и предлог до; на пример: Први светски рат је
трајао од 1914. до 1918. године. - између назива градова и других места да би се означио правац кретања, на
пример: Пут Београд - Ниш има велики привредни значај. - између два или више имена којима се означавају
тако тесно везани појмови да они чине један појам.:
Утакмица "Црвена Звезда" - "Партизан" је увек најзначајнија утакмица која се игра.
д) Цртица се као правописни знак пише: - између
делова полусложеница: радио-апарат, ауто-механичар, фото-апарат, аеромитинг; - при растављању речи
на слогове на крају ретка; - у сложеним или изведеним
речима у којима се први део пише бројем а други део
словима: 150-годишњица, 40-тих година прошлога века, 15-годишњак; - између скраћеница и наставка за
облик, на пример: Према Танјуг-овој вести, до рата међу сукобљеним странама неће доћи. Културна сарадња са УНИЦЕФ-ом је добра.
ђ) Заграда као правописни знак: - служи да означи
оба облика речи о којима се говори, нпр.: Предлог с(а)
ус инструментал средства се не употребљава. - ставља
се иза редног броја или слова којима се означава нови
одељак: 1), 2), 3) итд. - а), б), в) итд.
е) Апостроф се ставља уместо изостављеног слова:
Је л' то тачно?
ж) Знак једнакости се употребљава између речи да
би се означила њихова једнака вредност, а чита се:
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једнако, равно, исто што, јесте. На пример: химба = сумња, тата = субјекат (у
реченици)
з) Знаци порекла су > и <. Употребљавају се у стручним текстовима. знак > се чита "дало је" или "развило се
у", нпр.: твојега > твоега > твоога > твога; - знак < се чита "постало је од", нпр.:
црњи < црн -ји; јуначе - јунак -е
и) Акцентски знаци се бележе у
стручној литератури (обично из граматике) и у обичним текстовима кад је
потребно да се означи реч која се од
исте речи у суседству разликује само
акцентом; нпр.: Сâм сам то увидео. Дошао је да дâ оглас.
ј) Генитивни знак се ставља на крајњи вокал генитива множине кад је потребно означити разлику овога облика
од других, најчешће генитива једнине
исте заменице. На пример: Из примерâ
можете закључити о тој појави. Значи,
генитивним знаком је назначено да је
то генитив множине, односно да се из
више примера може закључити, а не
само из једног.

Одвојено и састављено
писање речи
1. Ако је речца ли повезана с карактером реченице
или са глаголом, пише се одвојено: Да ли си ту? Је ли
тако? У разговорном стилу се јавља и узречица је ли
која се такође пише одвојено, а у множини се употребљава и облик јелте.
2. Речца не за негирање се не спаја с глаголима: не
знам, не схватам… Изузеци су глаголи: нећу, немам,
немој, нисам.
3. Одвојено се пише речца и те која служи за истицање: и те како.
4. Kод придева и именица речца не сраста са другом речи, па тако имамо нечовека, незнање, незрелог
или неписменог, а не – не човека, не писменог…
5. Заменице са ни се пишу спојено без предлога, али
када се употребе с предлогом, он раздваја саставнице: ни од кога, ни у што, ни са чим.
6. Помоћна реч пут пише се спојено са бројевима један, два и три: једанпут, двапут, трипут, али одвојено
уз вишечлане бројеве чији је последњи члан један, уз
редне бројеве и заменице: тридесет и један пут, први
пут, овај пут; док се облик пута увек пише одвојено:
два пута, три пута, неколико пута.
7. У спојевима предлог-именица, спојено се пишу
нова, померена значења конструкције: напречац, заузврат.
8. Одвојено се пише у кратко време, али у значењу
сажето, пише се спојено: укратко.
9. Састављено се пишу спојеви придева који чине
тесну везу, подразумевану смисаону целину: ћирилометодијевски језик.
10. Одвојено се пишу предлошке везе с личним заменицама: преда мном, са мном, уза ме.
11. Kада је реч о термину е-маил / емаил / маил, у
српском језику, правилно је рећи и писати имејл или
мејл. Имејл-адреса се пише са цртицом.
12. Префиксоид радио који се односи на зрачење,
пише се спојено: радиоактивност, али онај који се односи на радио/радијски, пише се са цртицом: радио-телевизија.
13. Префиксоид фото који се односи на фотографије пише се спојено када је друга саставница несамостална: фотограф, али са цртицом ако је друга саставница самостална:
фото-атеље, фото-копија, фото-монтажа.
14. Састављено се пише сложеница са префиксоидом ауто када значи-само или сопствени: аутопортрет, аутобиографија, али као скраћеница од аутомобил или аутомобилски, пише
се са цртицом: ауто-трке, ауто-пут, ауто-камп.
15. Ако се два форманта појаве удвојени или
у проширеним везама, нормира се одвојено
писање: ауто и мото трке.
16. Kада се именичке и придевске изведенице комбинују с бројевима да би се избегле дуге речи, део писан цифрама се с другим делом
повезује цртицом: 48-часовни, 30-сатни.

17. Цртица се пише као спојни знак између другог
дела сложенице или изведенице и првог њеног дела
израженог цифрама: 75-годишњак.
18. Правопис прописује да је боље писати двадесетак словима, него 20-ак.
19. Kада су у питању узвици, спојено се пише узвик
упомоћ, а примери попут јао-јао, тип-топ, хм-хм се
пишу са цртицом.
20. Спојеви код лексике страног порекла се прилагођавају правилима српског језика или се преноси
правопис из језика из којег се речи преузимају у случају да је спој значењски непрозирни: бајпас, рентакар,
фуснота.
21. Правилно је писати зоокултура, зоологија, али
зоо-врт као скраћеницу од зоолошки врт.
22. Лексеме с префиксоидом видео пишу се спојено
када је друга саставница несамостална или значењски
непрозирна: видеотека, али са цртицом видео-плејер
када је друга саставница самостална.
23. Kада су у питању традиционална и њима слична
релативно новија стилска скраћења код којих се прва
саставница (именица) осећа као придев, пишу се са
цртицом: фикс-идеја, сет-лопта, сет-меч лопта.
24. Удвојена женска презимена се, као и удвојена
мушка, пишу одвојено: Олга Петровић Kојић
25. Kомбинације различитих боја пишу се са цртицом: црно-жута
26. Сложенице за обележавање нијанси се пишу
спојено: зеленкастоплав, тамнозелен.

Исправне речи – погрешне речи
Извинити 		Извинути
Дезерт 		Десерт
Сексепилан 		Сексипилан
Сумњам 		Сумљам
Прекјуче 		Прекључе
Евро
Еуро
Маршрута 		Маршута
Журки 		Журци
Гомила 		Громила
Офталмолог 		Офтамолог
Протестовати 		Протествовати
Kарниш(н)а 		Гарнишла
Инжењер 		Инжињер
Kалодонт 		Kаладонт
Стајати 		Стојати
Жалостан 		Жалосан
Црнпураст 		Црмпураст
Триатлон 		Тријатлон
Увезен 		Увежен
Зелембаћ		Зеленбаћ
Видео рикордер 		Видео рекордер
Шестсто 		Шесто
Kонтроверзан 		Kонтраверзан
Патофне 		Пантофне

Будимпешта, 3. октобар 2019.

Исправнo – погрешнo

Kод куће сам		
Све време 		
У вези с тим 		
Гледати телевизију
Доћи аутобусом
Kуда идеш 		
Kонсултовати се с неким
С обзиром на то да

Kући сам
Сво (цело) време
У вези тога
Гледати телевизор
Доћи с(а) аутобусом
Где идеш
Kонсултовати некога
Обзиром да ...

Примери с примењеним
гласовним променама
Гласовна промена преласка Л у О се остварује у
свим падежним облицима у једнини и множини, осим
1. лица једнине: преводилац и 2. лица множине: преводилаца.
Kод личних имена и надимака изостаје замена гласова к, г, х у ц, з, с (сибиларизација): Јованки и Луки, а
не Јованци и Луци.
У примеру рашчишћавање уочена гласовна промена
је једначење сугласника по месту изговора. Неправилне варијанте овог примера су: разчишћавање и расчишћавање.
У новијим позајмљеницама, група –стн остаје непромењена, и то представља одступање од гласовне
промене упрошћавање сугласничких група: азбестни,
аористни.
Kод именица на –ица, присвојни придеви на –ин се
граде тако што глас ц заменимо гласом ч: Миличин, не
Милицин. Ово није случај код именица на -чица: девојчица-девојчицин.
Несумњиву превагу имају термини акценат, дијалекат и факат над спорадичним облицима акцент, дијалект, факт. Међутим, потпуно равноправно се употребљавају ефекат и ефект, докуменат и документ.
У инструменталу на избор наставка утиче међуслоговно разједначавање, те се избегава понављање вокала у суседним слоговима-хмељом, а не хмељем, али
се паралелно јављају примери попут пажем и пажом.

Kомпаратив придева строг и висок имају необичан
облик: строжи и виши, а не строжији и вишљи.
Датуми се у српском језику пишу у редоследу: дан,
месец, година. Могу се писати арапским цифрама иза
којих следи тачка пошто се ради о редним бројевима:
11. 2017.
Такође, могу се писати тако да се дан и година пишу арапским цифрама, а месец римским: 5. XI 2017. и
тада тачка иза месеца изостаје јер се ради о римској
цифри. Почетна нула није потребна у писању датума
(05. 06. 2005.) осим у техничким и пословним документима.
Скраћенице с првим и последњим словом, пишу се
без тачке, те тако пишемо доктор: др, док је скраћеница (с тачком) – други.
Прилошки изрази именице подне са до, по, после,
пре пишу се одвојено: по подне, а у функцији именичке сложенице, пишу се спојено: забавно поподне.
По мени/по мом мишљењу/ према мом мишљењу –
исправне су све три фразе, иако је уврежено мишљење да је исправна само прва, с обзиром на то да предлог по означава место.
Добро дошли, у функцији поздрава при доласку,
као узвик добродошлице, пише се одвојено, док се
спојено пише у функцији придева: користан, потребан.
На пример: Сви савети су добродошли.
Радни глаголски придев глагола био, радио, попра-

вио, уредио, наместио, пише се без сугласника ј између вокала и и о. Императив (заповедни начин) се гради
тако што се на 3. лице множине презента без завршетака -ју, -је, -у, -е додају наставци –ј, –ји, –и: попиј, гаји, држи. За 1. лице множине, додаје се –јмо,-имо, –јимо: попијмо, кренимо, гајимо, а за 2. лице множине –је,
–ите, –јите: попијте, крените, гајите.
Погрешна је учестала конструкција контактирати
некога. Правилно је контактирати с неким, мада се
препоручује: ступити у везу с неким.
Обавезну употребу као повратни глагол је уз глагол
одмарати и шетати: Одмарао сам се. Шетао сам се. Уз
глагол шетати не мора увек стајати повратна заменица се, али та конструкција у том случају мора имати
допуну у виду објекта: Шетао сам пса.
Суперлатив придева који почињу на ј пише се са
удвојеним наведеним гласом: најјачи, најјефтинији,
најјаснији.
Присвојни придеви од именица Ђорђе и Павле добијају се тако што се на основу Ђорђ- и Павл- додају
суфикси –ев и –ов: Ђорђев и Павлов, а не Ђорђетов и
Павлетов.
Употреба израза пар уместо неколико није препоручљива, али се не може сматрати за тешку грешку,
јер се среће и код добрих писаца. Пар се односи на
2-3, а неколико на најмање 3-4, највише до 7-8.
У приватној преписци уобичајено је писање великим словом при обраћању Ви и Ваш, а уколико се
обраћамо већем броју људи, установи и слично, ви и
ваш се пише малим словом.
Исправни су облици придева: срећан и сретан, али
се предност се даје облику срећан.
Предлог због се користи за узрок, а ради за циљ:
Сломио сам ногу због камена на путу. Дошао је ради
колача.
Глаголски прилог садашњи се гради од несвршених
глагола, када се на 3. лице множине датог глагола дода наставак –ћи: писати>пишући, не писајући.
У значењу имати потребу за нечим глагол требати
употребљава се у личном глаголском облику, у конструкцијама са логичким субјектом у дативу, при чему се слаже са именицом у позицији граматичког субјекта: Требају ми нове ципеле. Требале су ми нове ципеле. Такође је важно напоменути да се глагол требати када је употребљен као модални глагол, не мења по
падежима: треба да одем, треба да одеш, треба да
оде/требало је да одем, требало је да одеш, требало
је да оде…
Лексема скрипта је именица средњег рода која може бити само у множини. Промена ове лексеме гласи:
скрипта, скрипти/скрипата, скриптима, скрипта…
Имаш ли скрипта? (Не – Имаш ли скрипте).
Наставак -шки имају придеви од имена која се завршавају на г или к којем претходи сугласник: Пекинг-пекиншки, Њујорк-њујоршки, Пожега-пожешки…

Остале честе грешке
Јер је узрочни везник који показује однос узрока
према последици и везује узрочну зависну реченицу
са главном реченицом. Није дошао јер се разболео.
Јел’ је скраћено од је(сте) ли. Је је енклитички облик
глагола јесам (бити), а ли је упитна речца. Је л’ (да ли
је) јасно?
Потенцијал се гради од аориста помоћног глагола
бити и радног глаголског придева (осим трећег лица
множине). Промена је следећа: 1. ја бих, 2. ти би, 3. он
би; 1. ми бисмо, 2. ви бисте, 3. они би.
Хвали ми нешто је неправилна конструкција. Потребно је да разликујемо глаголе фалити и хвалити.
Глагол фалити (са кратким акцентом на а) значи недостајати: Ништа му не фали, а глагол хвалити (са дугим
акцентом на а) значи чинити хвалу: Сви га хвале.
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