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ОДЛАСКОМ др Рашка 
В. Јовановића са животне 
и културне сцене заврша-
ва се епоха значајних по-
зоришних критичара, чије 
су опсервације о драмским 
делима у театру саме со-
бом историја позоришта 
већ у тренутку кад наста-
ју. Критике које је писао 
др Рашко В. Јовановић су 
имале још већи значај, јер 
су подразумевале огромно 
знање професора, од ко-
га смо, на ФДУ, стицали 
сазнања о југословенској 
драми и позоришту, са 
највишег нивоа, јер је наш 
професор докторирао на 
делу Иве Војновића и ње-
гов поглед на раскошну 
разноликост некадашњег 
културног простора није 
био ни духовно, ни науч-
но сапет границама дана-
шњих постјугословенских 
држава. Касније, на Ака-
демији уметности, где је 
предавао Историју српске 
драме и позоришта, би-
ли смо колеге и саборци 
од самог почетка оснива-
ња прве приватне високе 
драмске школе код нас. 
Када је Професор одлучио 
да се повуче из наставе, 
одредио ме је за своју "на-
следницу", и ту одговорну 
дужност ми је олакшао 

својом огромном помоћи, 
коју је пружао свима, жељ-
ним знања и образовања. 
На још једном плану смо 
били колеге - у новинској 
позоришној критици, у ко-
јој се трудим да достигнем 
идеал, Професоров метод 
анализе позоришног де-
ла, поштујући едукацију и 
ширину, коју критика мо-
ра да има, ма колико био 
мали простор, додељен 
у новини за њу. Иза 
сваке констатације 
критичара мора да 
стоји контекст, она 
мора да подразу-
мева много више 
чињеница, него 
што пише. Из по-
зоришне критике, 
како ју је Професор 
писао, читалац 
мора да са-
зна, пре 
с в е г а , 
з н а ч а ј 
драмског 
дела, а 
онда и 
н а ч и н , 
на који 
су га 
аутори 
и из-
вођачи 
п о с т а -
вили на 

сцену. То је поглед знал-
ца, у Професоровом слу-
чају, не само драмске и 
позоришне историје, него 
и других важних учесни-
ка у представи, нарочито 
музике, за коју је био за-
љубљеник, стручњак и по-
знавалац.

Годинама и годинама, 
због наших студената, а 
касније и због наших чита-
лаца и драмских уметни-
ка, о којима смо, свако у 

својим новинама писа-
ли, у Професору сам 
имала драгоценог 
саговорника и кон-
султанта, бескрајан 
извор информација 
о ауторима и дели-
ма, али и тачан ре-

пер за ме-
р у , 

с а 
ко-
јом 
с е 

искључиво пише и суди о 
нечијем уметничком раду. 
С Професором, ја сам из-
губила учитеља, саговор-
ника, пријатеља, драгоце-
ног сарадника у многим 
активностима које смо 
заједно предузимали. Оно 
што сам сазнавала од њега 
лично, до самог краја Про-
фесоровог присуства на 
животној сцени, и што се 
читав мој професионални 
век подразумевало, наста-
вићу да црпим из његових 
књига, и из богатства ње-
гових текстова, које треба 
поново и поново консул-
товати, јер се у њима крију 
мудрост, знање и, што је 
најаважније, отвореност 
за модерно и савремено, 
што је Професору било 
својствено и због чега је 
од нас отишао вечно млад, 
увек у складу са време-
ном и новим токовима у 
тешкој уметности драме и 
театра, који се брзо мењају 
и траже тачно и истинито 
тумачење, искључиво из 
тог конкретног тренутка, 
кад се о њима пише. Про-
фесор је био дух времена 
и његова "најбоља сту-
денткиња" памтиће га по 
духовитости, мудрости и 
доброти.n

Драгана БОШКОВИЋ

IN MEMORIAM ДР РАШКО В. ЈОВАНОВИЋ (1932-2022), ТЕАТРОЛОГ, ПОЗОРИШНИ КРИТИЧАР...

Драги учитељ и саговорник

ЈУБИЛЕЈ ОДБОРА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ

ВИРТУОЗ ПРИПОВЕДАЊА
ЏОЈСОВА типичност огледа се понајпре у необузданој игри различи-
тих стилских регистара и тоналитета. Џојс је писац коме супериорна, 
виртуозна приповедачка техника омогућава да пише на сваки могући 
начин који одабере. У његовом прозном тексту, међутим, никада се не 
може препознати пука ларпурлартистичка разметљивост, напротив: 
његов језик ни у једном тренутку се не своди тек на свест о казивању, 
њиме се непрестано и показује оно о чему је реч у семантичкој равни 
текста - рекао је Пауновић.

У СВЕЧАНОЈ САЛИ ОДРЖАНА 200. ТРИБИНА БИБЛИОТЕКЕ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ

Вуксановић: Циљ да књигу сместимо у средиште водеће установе
ЈУБИЛЕЈ УЗ "УЛИКСА"
Н

А јубиларној двестотој 
трибини Библиотеке 
САНУ јуче се разго-

варало о преводу Џојсовог 
"Уликса" Зорана Пауновића, 
а поводом стогодишњице 
овог чувеног романа. Пред-
седник САНУ Владимир С. 
Костић истакао је велики 
значај и домете Трибине, о 
којој је говорио њен уредник 
академик Миро Вуксановић: 
- Основна намера Трибине је 
да се књига смести у среди-
ште водеће установе 
у Србији, да се при-
казују издања из 
свих области на-
ука и уметности, 
од математичке 
књиге у којој не-
ма ниједне речи 
и од зборника са 
научних скупова до 
књига поезије и уметничких 
монографија, да се тако, на 
делатан начин, јавност оба-
вештава како се мисли, пише 
и говори у Српској акаде-
мији. Тако смо досад на две 
стотине трибина, приказали 
304 књиге и научна зборника 
из свих области што су у Срп-
ској академији заступљене. О 

изабраним 
књигама и збор-
ницима на Трибини је гово-
рило 689 академика, профе-
сора универзитета и других 
људи са високим научним и 
уметничким звањима.

Истакавши да се зрелост 
једне културе види у томе 
да ли има преводе свих нај-

важнијих класика, какви су 
они и да ли се из генерације 
у генерацију обнављају, др 
Александар Јерков је рекао:

- Изванредни 
успех Зорана Пау-
новића да нам по-
сле свих превода 
које нам је пода-
рио да и "Уликса", 
што је увек један 
од врхунаца 
преводилаштва, 
то је успех за 
целу српску 
културу. Деве-
тог децембра 
1922. потпи-
сан је први уговор 
између Џојса и Силвије Бич 
о правима за превођење овог 
романа, тако да готово у дан 
славимо превођење Џојсо-
вог ремек-дела. Ако узмемо 
у обзир да су га преводили 
Борхес и Набоков, да су га 
код нас први читали Растко 
Петровић и Марко Ристић, 

то показује колико је Џојс 
одмах био важан писцима и 
целој светској књижевности.

Зоран Пауновић напоме-
нуо је да је на преводу ак-

тивно радио два-
десетак месеци, 
што је била само 
завршна етапа 
једног поодавно 
започетог посла:

- Џојсова скло-
ност неологизмима 
и несклоност тра-
диционалној син-
такси, претвориле су 
роман "Уликс" у не-
превазиђени зборник 
наизглед нерешивих 

загонетака за прево-
диоца. Неретко је потребно 
проживети с њима неко вре-
ме, призивати их у свест у 
различитим тренуцима, иш-
чекујући онај епифанијски, 
у коме ће се решење указати 
као на длану, као да је одувек 
било ту. n Д. Бт.

ИСТРАЈНОСТ Са јучерашње јубиларне трибине Библиотеке САНУ
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ЗАШТИТА ЈЕЗИКА И ПИСМА
ПРЕ тачно две и по деценије, основан је Одбор за стандарди-
зацију српског језика, а поводом овог јубилеја у САНУ одржана 
је свечана седница овог тела. Одбор окупља еминентне лин-
гвисте и институције који се научно баве српским језиком на 
његовом целокупном говорном подручју.
- Ово је најважније и највеће тело које постоји ради планира-
ња истраживања српског језика, зарад унапређивања српске 
језичке норме и из потребе за језичким планирањем које би 
водило адекватној језичкој политици и пракси - каже председ-
ник Одбора проф. Срето Танасић (на слици).
Као свесрпско и свеинституционално стручно и научно тело 
највишег ранга када је о српском језику реч, овај одбор утеме-
љен је споразумом о оснивању који је потписало 14 оснивача, 
међу којима и САНУ, Матица српска, филолошки и филозофски 
факултети, СКЗ... n Љ. Б.
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ЗНАЧАЈ Рашко В. Јовановић


