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Слово о нади
     
Стојим пред текстом првог броја часописа „Моја ћирилица“, пред  исписаним мислима и речима људи који знају и којима 
је стало, и питам се шта ће уводно слово уведенима? Шта ће пролог тамо где је епилог већ написан, чему питање где је 
одговор већ дат?     
Па ипак...
Знамо ли ми ко смо? Знамо ли где смо? Знамо ли шта нас чини оним што јесмо, и по чему се разликујемо од неких других 
који такође јесу? Да ли нам је стало да будемо то што смо, или бисмо радије били нешто што нисмо? И ако јесте, зашто?
Окружени смо информацијама, али не и знањем. Окружени смо сликама, али не и њиховим смислом. Окружени смо зву-
цима, и зато разазнајемо само оне најгласније. Окружени смо науком, али је препознајемо само посредством интерпре-
татора који ни сами нису сигурни у значење онога што тумаче. Окружени смо Божијом васељеном, коју нам образлажу 
они који Бога нису спознали! Окружени смо горим делом себе самих! Онај бољи део скрива се склупчан у мраку, свестан 
да је у мањини.
Живимо у Србији, јединој земљи која се смањује из неприродних разлога! Грађани смо своје државе, и потајно се на-
дамо да ћемо у њој пре или после постати заштићена мањина! Боримо се за писмо кога смо се у највећем делу одрекли, 
надајући се да се неписменошћу квалификујемо за симпатије горих од нас. Боримо се за потомство, рачунајући да бисмо 
родитељством могли да се позабавимо у часовима доколице, када обавимо све друге послове! Бринемо се за права других, 
нудећи им да буду исто што и ми, а они – с правом – баш то никако не би! Говоримо о јунаштву страха и неморалу хра-
брости! Говоримо о мудрости лукавства и преваре и о штетности мудрости и истине. Говоримо да је болест природна, и 
да спада у људска права, као да је здравље неприродно и ограничавајуће, а смрт питање избора!
Узимамо ситне душе и тривијалне појаве за узор, и чудимо се зашто смо још ситнији од узора и ефемернији од појава. За-
гађујемо свој свет, светињу свога дома, такмичећи се у ентузијазму са суседима који нас преко ограде затрпавају сопстве-
ним смећем. Бојимо се да нас зверови не препознају као вукове међу питомом стоком, па превентивно блејимо и нудимо 
се за мужу онима који од свег алата користе само очњаке. На пијаци, на којој смо ми роба, лицитирамо сами са собом ко 
ће се јефтиније дати. Бојимо се да пребројимо своје жртве да се не замеримо ловцима и да не доведемо себе у неприлику 
ако установимо да нам пребројани не дозвољавају да тргујемо њиховим судбинама којих више нема, да нудимо наш забо-
рав за њихове поништене животе. Као најцрњи бедници рачунамо на туђу милостињу, на мрву хране, на згужвану пару, 
на зајам који нећемо вратити, на плен који ћемо заскочити и на мрак у коме ћемо потражити уточиште!
Тешко је ово бреме, претешко је ово време. А тако је лако предати се, сести, лећи, заспати, умрети...
Аутори у првом броју часописа за културу и уметност „Моја ћирилица“ дају нека од могућих виђења дилема са којима 
смо суочени сваког појединог као вечност дугог сата, сваког кратког Божијег дана, сваке муњевите пролазне године свога 
постојања. За мене основна дилема гласи: Има ли смисла?
Ако је веровати ауторима окупљеним око „Моје ћирилице“ – има! Ја им верујем! Верујем им, јер се не предају! Верујем 
им, јер воде изгубљену битку, а таква битка вреди борбе и победе! Верујем им, јер ако им не поверујемо нема потребе да 
гледамо ни око себе, ни иза себе, ни испред себе, јер себе наћи нећемо! Зато што нас нема!

Драгомир М. Ацовић
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Језик и писмо су синоними. Језик користимо за звучну, 
а писмо за визуелну комуникацију. Тако језик можемо 

дефинисати као комуникацију стандардизованим гласо-
вима и знацима (словима) који имају јединствено значење 
у језичком систему. 

Зоран Костић

КРАТК
ИСТОРИЈ
ПИСМА

А А
А
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Модерниста Јован Дучић записао је на почетку 20. века да ће „лиричар постати великим песником само 
онда ако одговори на три велике истине: Бога, Љубави и Смрти“. Иако су средњовековни српски песници ми-
слили и певали на постулатима нешто другачијих трију великих православно-хришћанских истина: Љубави, 
Вере и Наде, свакако је лиричар Дучић био свестан и ових њихових, нешто другачије формулисаних, истина и 
духовно је комуницирао са њима. 

или
Старо Српско
  метафизичко песништво
    светлост светлости

Др Радомир Батуран



Историчари избегавају да пишу о суморним временима, 
 о животу и судбинама појединаца у „историјским прекретницама“.

Преживели памте, али се нерадо сећају, а још ређе причају и записују.

САМОВАРИ
   У РАВНИЦИ
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Недавно објављена монографија-албум „Само-
вари у равници“ аутора Алексеја Арсењева у издању 
новосадских издавача ЗМАЈ-а и Уметничке радио-
нице ЗАВЕШТАЊЕ, плод је систематизације грађе 
о руској емиграцији у Војводини прикупљене током 
многих година. Алексеј Арсењев је бележио усмена 
казивања, прикупљао давно забележене приче самих 
емиграната, листао стару штампу, проучавао обја-
вљена истраживања других аутора и њему доступне 
архиве. Алексеј Арсењев, публициста, пише о тим 
суморним временима проналазећи у њима трагове 
светлости, ослушкујући одјек гласова знаних нам и 
незнаних појединаца који су на овим просторима ос-
тавили неизбрисив траг руске православне културе и 
духовности.

Рецензент монографије Драгомир М. Ацовић 
за аутора каже да је: „Педантан и акрибичан писац. 
Он контролише своју мисао и влада својим стилом. 
Занимају га чињенице и страсно их бележи, као да се 
– оправдано – плаши да ће све оно што не запише јед-
ном престати да постоји као чињеница. То је тежи, али 
бољи пут. Зато његов текст врви од имена, судбина, 
трагедија и подвига. О некима пише сажето, помиње 
неку од особина која их је издвајала из мноштва слич-
них, о другима – узимајући их као парадигму – пише 
исцрпно и кроз њихов живот илуструје много ширу 
историју невољних пустолова, људи насилно иш-
чашених из своје васељене, пише о универзалности 
талента и знања и о жртвама провербијалне клетве, 
о имању па немању. Аутор методично и будно пра-
ти карактеристичне концентрације руских емигра-

ната у Војводини, укључујући и посебно занимљиве 
активности Руске православне цркве са центром у 
Сремским Карловцима, и јединствени микрокосмос 
на просторима Баната. Пише концизно и фактограф-
ски о сналажењу, о мимикрији, о подвизима, падови-
ма; пише о јаростима, о љубавима и о трпљењу; о гор-
дости и понижењу, о вери и апостазији, о верности и 
о издаји.“

Последњих двадесет година уочава се пораст ин-
тересовања руске и светске јавности за живот и кул-
турну делатност руске дијаспоре у свету. Посебан 
значај за проучавање руске дијаспоре имају балкан-
ске земље, првенствено некадашња Краљевина Срба, 
Хрвата и Словенаца и Царевина Бугарска.

О развоју ове тематике на нашим просторима 
и о њеном значају за разумевање политичких, со-
цијалних и културних прилика на овим простори-
ма аутор каже:

– Између два светска рата историјом руске 
емиграције у Југославији бавили су се углавном сами 
емигранти – историчар Алексеј Кирилович Јелачич, 
културолог Николај Јаковљевич Фјодоров, профе-
сори Александар Васиљевич Макљецов, Дмитриј 
Николајевич Иванцов и Георгиј Николајевич Пио-
уљски, пуковник Виктор Константинович Манакин, 
библиотекар Српске патријаршије Владислав 
Аљбинович Мајевски, библиотекар Двора Сергеј 
Николајевич Смирнов и други; у послератном, со-
цијалистичком периоду – републички сектори орга-



29

на државне безбедности (током 3–4 године после тзв. 
Резолуције Информбироа), а касније, шездесетих и 
седамдесетих година – писци историјских фељтона 
за београдску „Политику“, загребачки „Вјесник“, заје-
чарски „Развитак“ и друге листове.

Од средине осамдесетих година у Београду и 
Загребу књижевним наслеђем руске интелигенције у 
Југославији занимају се др Остоја Ђурић и др Ирена 
Лукшић. Деведесетих година београдски историчар 
др Мирослав Јовановић дубоко је заронио у више 
сегмената живота и деловања руских избеглица-
емиграната на Балкану, базирајући своја истражи-
вања првенствено на неистраженој и необјављеној 
архивској грађи.

Прекретницу у свестраним, објективним проуча-
вањима руске емиграције у Југославији и сагледавању 
њеног доприноса развоју српске културе ХХ века 
представљају два симпозијума, одржана у Београду 
1993. и 1997. године. Они су пропраћени изложбама 
уметничких дела Руса-емиграната, њихових архи-
тектонских остварења, руских књига и периодике. 
Тада је објављено више књига сећања Руса, аутобио-
графија, албума, каталога, зборника радова.

Домаћа и европска јавност пратила је ове актив-
ности у Београду, које су, несумњиво, дале импулсе 
за покретање аналогних истраживања у Француској, 
Бугарској, Чешкој, Немачкој, Финској, Турској...

Београдски истраживачи подстакли су културне 
посленике и у унутрашњости земље. У југословенској 
штампи појављују се фељтони и чланци о руским еми-
грантима у Ваљеву, Зрењанину, Пећи, Нишу, Зајечару, 

Ужицу, Сремским Карловцима, Чачку, Новом Саду, 
Лесковцу, Врању, Сарајеву, Сплиту, Дубровнику... За 
кратко време формирала се и мала библиотека коју 
чине књиге о животу и културном деловању руских 
емиграната у Белој Цркви, Зрењанину, Новом Саду, 
Панчеву, Сремским Карловцима, Параћину, Ужицу, 
Пећи, Врњачкој Бањи, Лесковцу, Крагујевцу, Битољу, 
Загребу, Словенији… Написане су посебне књиге о 
руским инжењерима, издавачкој делатности, руском 
школском систему и руским лекарима. Свака од њих 
разликује се по форми, доноси нове чињенице и под-
стиче нова тумачења.    

Истовремено, скоро сва објављена дела о руској 
емиграцији откривају неочекиване, заборављене или 
нерегистроване податке из ближе прошлости наших 
градова и региона, поготову оне о њиховом друштве-
ном и културном животу непосредно после Првог 
светског рата и уједињења једног дела балканских на-
рода у нову државну творевину. 

Поред бављења руским избеглицама, њиховим 
пријемом, смештајем, односом средине према њи-
ма-придошлицама, њиховим социјалним статусом и 
саставом, консолидацијом у новој средини, асими-
лацијом, миграцијама, судбинама и реемиграцијом 
(четрдесетих и педесетих година 20. века) – све те 
студије продубљују и проширују друштвену историју 
југословенских региона, садрже грађу за историју 
социјалних група и њиховог прожимања, податке за 
социјалне и културолошке студије менталитета сре-
дине, свакодневног живота „малог човека“, навика, 
обичаја, везаности за традиције... Многа од ових дела 
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весници су још ненаписаних друштвено-културних 
историја наших провинцијских места.

У књизи сте поред података о броју емиграната 
и местима где су смештани, пренели мноштво одло-
мака из емигрантских дневника. Коју од тих прича би 
сте издвојили за наше читаоце?

– Мислим да сећање Алексеја Сергејевича 
Бехтејева најбоље осликава долазак једне породице, 
њихов поглед на оне који су их дочекали и суд до-
маћина о њима. Алексеј Бехтејев и његови рођаци 
били су смештени код велепоседника грофа Рудолфа 
Котека који је на свом имању у Старом Футогу крај 
Новог Сада примио више руских породица.

– „Топлог пролећног дана воз се зауставио у 
Футогу. Ствари сам оставио на станици и пешке кре-
нуо ка дворцу. Импозантна зграда на спрат са отво-
реним и наткривеним галеријама које повезују дворац 
и грађевину са много одаја за госте, окружени вртом 
са столетним кестеновима и магнолијама у цвету... 
Унаоколо имања на којима је стално или повремено 
запослено око десет хиљада сељака и администрати-
вног особља. Грофови Котек у Старом Футогу изгради-
ли су православну и римокатоличку цркву, сиротиште, 
Рудолфинум (занатлијску школу) и Маријанум (бес-
платну болницу и породилиште са домом за старе).

Упознао сам се са грофом и грофицом. Док су 
моја кћи и рођака Каћа Ламсдорф боловале од малих 
богиња, сестричини са мужем понуђено је да се сместе 
у Србобрану. Грофица је испољила посебну срдачност, 
а гроф нам је указао широко гостопримство.

Поред прихватања породице грофа Павла 
Константиновича Ламсдорфа, гроф Котек је целу јед-
ну кућу уступио руским избеглицама. 

Aко се француској аристократији може замерити 
лакомисленост којом су доживели револуцију 1789. 
године, а били су већ стрпани у тамнице и предодређе-
ни за гиљотинирање – руском племству се може заме-
рити на његовом, оптимизму. Мало ко је од њих ве-
ровао да ће се бољшевизам дуго одржати. Очекивали 
су скори повратак у Русију, а за то време су читали 
новине. У Футогу су играли бриџ, шетали, одлазили у 
Нови Сад и тамо траћили новац... Испоставило се да 
су у бољем положају били они који са собом нису по-
нели злато и драгуље. Ти су се одмах морали како-тако 
запослити и отпочети живот испуњен радом.

Гроф Котек је био далековид:
Сироти, – говорио је својим гостима, – надају се 

скором повратку кући, а ја сам сигуран да ће до тог 
тренутка протећи десетине година. Мало је вероватно 
да ће ико од ових избеглица поново видети Русију.“

Најбројнија руска скупина настанила се у 
Београду у којем се концентрисала главнина њеног ин-
телектуалног потенцијала. У Београду су своје креа-
тивне домете између осталих испољили архитекта 
Николај Краснов који је својим архитектонским дели-
ма у потпуности изменио изглед престонице, затим 
Нина Кирсанова, вансеријски балетски уметник, која 
је балету Народног позоришта у Београду дала свој 
врхунски допринос, а потом основала београдску ба-
летску школу. 

Ваша књига је сведочанство о доприносу руске 
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емиграције научном, културном, просветном, привред-
ном и духовно-религијском развоју ових простора.

– Прелиставајући провинцијску штампу раних 
двадесетих година закључујемо да се културни жи-
вот у Војводини одвијао под снажним утицајем руске 
репродуктивне уметности. На позоришним даскама, 
по хотелима, кинематографским салама и соколским 
вежбалиштима приређивани су руски концерти са 
игранкама, соло и хорским певањем, „гласовирском 
свирком“, народним играма у костимима, оперетским 
аријама, балетским нумерама, егзибицијама козака на 
коњима и оркестрима балалајки. Наступали су соли-
сти бивших императорских и драмских позоришта, 
конзерваторијума, балетских школа, циркуса и кафа-
на са циганском музиком. Могло би се претпостави-
ти да су локално становништво и руске колоније већ 
постали уморни и засићени од тако честих гостовања 
и наступа. Међутим, увек топли пријем публике све-
дочи да је првих послератних година интересовање 
за културу порасло. Својим деловањем у провинцији 
руски уметници дали су подстрек домаћим таленти-
ма, били су им први учитељи, утицали на формирање 
уметничког укуса и одржавали ниво професионалних 
домета. Али и у срединама са развијеним културним 
животом они су дали несумњив допринос. Концертни 
наступ руских оперских певача у Српском народном 
позоришту у Новом Саду и одличан пријем публике 
одиграли су пресудну улогу у оснивању сопственог 
оперског ансамбла 1920. године.

Драмски репертоар ове куће обиловао је предста-

вама руске класике. Марта 1924. и априла 1926. године 
у Новом Саду гостовала је чувена трупа Московског 
художественог театра. Редовна су била и гостовања 
Руског драмског позоришта из Београда. Посебан пе-
чат позоришном животу дали су руски драмски реди-
тељи и глумци. Деловали су у Новом Саду, Сомбору, 
Великом Бечкереку, Панчеву, Суботици, Великој 
Кикинди, Сремској Митровици, Белој Цркви и Вршцу. 
Поменуо бих само неке од њих: А. А. Верешчагин, 
А. Љескова-Верешчагина, Л. В. Мансветова, А. Д. 
Сибирјаков, А. Ф. Черепов, В. М. Греч, П. А. Павлов... 
и наравно, прослављеног послератног редитеља и пе-
дагога Јурија Љвовича Ракитина.

Марина Петровна Олењина (1901–1963) сматра 
се оснивачем новосадског балета, 1949. године. Она је 
сакупила ансамбл, дала репертоарску оријентацију и 
отпочела професионални педагошки рад утемељен на 
руској балетској школи.

Допринос Руса музичком животу Војводине ог-
ледао се првенствено у њиховом педагошком раду у 
државним школама или приватној пракси. Десетине 
руских хоровођа управљало је школским, аматер-
ским или црквеним хоровима, популаришући руску 
музику, нарочито духовну. Међу диригентима било 
је и композитора и музичких аранжера. Из генера-
ције деце емиграната, рођене у Русији, стасао је по-
знати војвођански композитор и педагог, професор 
Музичке академије Николај Николајевич Петин, до-
битник међународних признања, међу којима је и 
звање доктора музичке Фондације „Алберт Ајнштајн“ 
при Уједињеним нацијама.
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У ликовној уметности неопходно је поменути 
професора Владимира Семјоновича Курочкина, пи-
томца Московске ликовне академије и бившег управ-
ника Градског музеја у Одеси. У Новом Саду он је имао 
приватну школу цртања и сликања. Ликовни живот 
Великог Бечкерека обогатили су академски сликари 
Андреј Биценко, Афанасиј Шелоумов и Александар 
Лажечников. Инспирисали су се поднебљем и исто-
ријском прошлошћу српског народа. После Другог 
светског рата у Заводу за заштиту споменика култу-
ре Војводине деловала је сликар-рестауратор Јелена 
Владимировна Вандровска. У тешким радним усло-
вима поднела је главни терет стручног посла на спа-
савању, откривању и заштити фресака разорених 
фрушкогорских манастира, поготово Новог Хопова и 
Крушедола, као и објеката од посебног културног зна-
чаја као што су Пећка патријаршија и храм Св. Софије 
у Охриду. Усавршавање у светским центрима – Риму, 
Паризу, Минхену, Бечу, Петровграду и Москви, обез-
бедило јој је место нашег водећег рестауратора икона 
и зидног сликарства.

Посебно поглавље књиге посветили сте руским 
школама у Банату. Тамо је било стационирано 
Николајевско коњичко училиште, Кримски кадет–
ски корпус, Први руски великог кнеза Константина 
Константиновича кадетски корпус, Прва руско-срп–
ска девојачка гимназија са интернатом у Великој 
Кикинди, Харковски девојачки институт у Новом 
Бечеју, Маријински донски девојачки институт у 
Белој Цркви.

– То су биле значајне просветне установе. Само 
у руском девојачком институту у Белој Цркви мату-
рирало је око 600 девојака. Руска омладина се у ве-
ликом броју уписивала и дипломирала на југосло-
венским универзитетима. Не само да су на тај начин 
себи обезбедили пристојну егзистенцију, него је и та, 
друга генерација Руса, дала допринос економском и 
културном развоју земље. Млади руски инжењери, 
архитекте, агрономи, правници, лекари и просветари 
запошљавали су се претежно у провинцији, брзо нап-
редовали и стицали углед.

Милош Црњански у свом „Роману о Лондону“ 
смело је рекао: „Руски емигранти су научили свет 
балету, певању, у Паризу, у Америци, у театру. Чак и 
Шекспиру. А сиромашни стари, космати руски профе-
сори, напунише у туђини књигама  катедре и универ-
зитете, као некад Грци, кад је Константинопољ пао.“

Руске избеглице или емигранте у нашој земљи 
треба посматрати шире. Србију су називали „другом 
отаџбином“. Пружила им је гостопримство, омогућила 
да остану Руси, а млађима – да стекну образовање. Од 
Руса ова земља је много добила, али им је и дала – шко-
лујући друго и треће поколење руске интелигенције.

Текс припредила О. С. Ј.



Екатерина Таубер

П А Н Ч Е В О

Пустая улица легла
Геометрической прямою.
По ней течет ночная мгла
Неторопливою рекою.
 
В домах же комнаты тесны,
В домах же пышные перины
И задохнувшиеся сны
У ног усталости звериной.

И скука многих сотен лет,
Привычная, почти родная,
Как тараканы, как обед,
Как эта яблонька худая.

Владимир Гальской

П А Н О Н И Я

Расцветает гривами ковыль,
Нежным цветом белым и летучим,
Неподвижна солнечная пыль,
Тяжелы серебряные тучи…

Хищные прошли здесь племена,
Баловни недолгого успеха,
Здесь дробилась желтая волна
О клинки мечей и сталь доспехов.

А теперь спокойствием полны
Эти степи, пахнущие мятой,
Где пасутся мирно табуны
На траве, косой еще не снятой.

Благостен торжественный покой
Пышного земли великолепья,
Сладок запах терпкий и сухой
Диких трав, непокоренной степи.

 
Јекатерина Леонидовна Таубер (1903, Харков ‒ 1987, Мужен, Француска). Матурирала у руском Харковском девојачком ин-

ституту у Новом Бечеју, дипломирала светску књижевност и француски језик на Филозофском факултету у Београду. Професор 
Трговачке академије у Панчеву. Од 1937. године живела је у Француској. Објавила је пет збирки песама.

Владимир Љвович Гаљској (1908, Имање Золотарјово, Орловска губернија ‒ 1961, Казабланка, Мароко). Матурирао у Руско-
српској гимназији у Београду, дипломирао на архитектонско-грађевинском одсеку Техничког факултета у Београду. Од 1947. године 
живео у Мароку. Године 1992. у Вологди (Русија) објављена је збирка његових песама. 



Василий Пронин

Б А Н А Т

Поля, поля, одни поля,
Бегут навстречу вереницы
Живого золота пшеницы,
Рожь, кукуруза, конопля.

Порой цветы и зелень лугом,
Колодца жердь, избушки дым.
Дорога серым полукругом
Уходит к сводам голубым.

Чу! Гам кузнечиков и птицы,
Полет зудящего шмеля.
И, бесконечной вереницей
Поля, поля, одни поля…

Василиј Васиљевич Проњин (1916, Кијев). Матурирао у Руско-српској гимназији у Београду, дипломирао на Медицинском 
факултету Београдског универзитета. Као лекар-пензионер живи у Сан Паолу (Бразилија), где је објавио две збирке својих песама.

ПРОЗНИ ПРЕВОД ПЕСАМА

ПАНЧЕВО
Пуста улица протеже се / дуж геометријске праве. / Њоме плови 
ноћна магла, / попут троме реке. // А у кућама ‒ тесне собе, / у 
кућама ‒ растресите перине / и тешки снови / крај ногу, зверски 
уморних. // И чамотиња многих стотина година, / уобичајена, 
готово род-рођена, / као бубашвабе, као ручање, / као ово 
мршаво дрвце јабуке.

ПАНОНИЈА
Расцветава се ковиље, попут гриве, / нежним белим лебдећим 
цветовима, / непокретна сунчана прашина, / тешки сребрни 
облаци… // Прођоше овуда пљачкашка племена, / миљеници 
успеха кратка века, / ту су се дробили жути вали / о сечиво 
мача и челик оклопа. // Сада су испуњене покојем / те степе, 
што миришу на метвицу, / где се стада мирно напасају биљем, / 
још непосеченог косом. // Нека је благословен тај свечани мир / 
дивотне бујне земље, / омамљујући мирис, опор и сув, / дивљих 
трава непокошених степа.

БАНАТ
 Поља, поља, само поља, / трче нам у сусрет, у низу, / живо злато 
пшенице, / ражи, кукуруза, конопље. // Каткад цвеће и зеленило 
луга, / друм у сивом завијутку / води у светло плаве сводове. 
// Гле сад! Граја цврчака и птица, / лет зујавог бумбара. / И 
бескрајни низ / поља, поља, само поља…



Александра Анатолијевна Розеншилд фон Паулин, удата 
Сердјукова (1893, Омск – 1978, Нови Сад) у Новом 

Саду је проживела безмало све године емиграције, а њена 
личност и опсег њене културне делатности издвајају је из 
средине ове руске колоније. За разлику од већине Руса у 
Новом Саду, она се брзо и трајно укључила у јавни живот 
града и била за оно време редак пример еманциповане, 
образоване жене.

Алексеј Арсењев

лександраА ердjукова
ЕМИСАР РУСКЕ КУЛТУРЕС



Нема ничег необичног у наслову овог мог написа. Постоји Битеф на ћирилици, као што 
постоји и на латиници, затим нешто ређе исписан  арапским писмом, кинеским и још 

сложенијим јапанским карактерима. Другим речима хоћу да кажем да је Битеф током 45 
година свога постојања приказао представе које су рођене у културама најразличитијих 
позоришних стилова, традиција и писма, а којим су исписани приказани текстови.

Јован Ћирилов

Битеф

ЋИРИЛИЦИ
НА



Није тешко погодити да су са ћириличког подручја долазиле пре свега руске представе, а затим нешто 
ређе из Бугарске, Македоније, као и из двоазбучне Црне Горе и Босне и Херцеговине, где се пише и ћирили-
цом и латиницом.

Из Русије, првих деценија из СССР-а, дошле су нам представе најславнијих редитеља друге половине 20. века, 
као што су Звадски, Товстоногов, Ефрос, Љубимов, Васиљев, Адасињски,  дубоко усађени у традицију руског те-
атра. И када су били ближи авангарди, била је то пре свега традиција руске авангарде, која је несумњиво део свет-
ског покрета авангарде на размеђи 19. и 20. века, али која има свој битни, научно доказани, руски спецификум.  

Руска позоришна авангарда као и сликарство и дизајн, јесу дисконтинуум у односу на претходни реализам, 
али у противставу према руском реализму, руска авангарда има елементе типичне руске ирационалности, која у 
већој мери почива на коренима народне уметности, него што је то случај са западноевропском авангардом, која 
је чешће  везана за наднационални машинизам и механицизам 20. века. 

Руска авангарда има нешто од ирационалности Гогоља из „Вија“ и Достојевског из раних повести. Наравно, 
да и руска авангарда једним током следи футуристичку везаност за машинизам 20. века.

Имајући на уму специфичност руске авангарде, можемо је условно назвати авангардом на ћирилици. С тим 
да као куриозитет наводимо да су визуелни уметници  руске историјске авангарде често користили китњатост 
ћирилице да, рецимо, исписују тим писмом текстове, или наносили на своје колаже у сецесионистичком стилу 
ћириличка слова, свесни да она има посебну чак егзотичну атрактивност на латиничком западу.

Ћирилица, она не буквална и не дословна (оба ова придева садрже реч слово), већ у руском духу, присутна 
је у свему што је створила руска авангарда на сцени и осталим уметностима, и то како првих деценија 20. века, 
тако и првих година после Октобра. А затим наступа време директне Стаљинове забране сваког модернизма, 
као производа декадентног, мрачног Запада.

После Хрушчовљеве перестројке, са повременим корацима уназад ка соцреализму, враћа се традиција 
руске авангарде, и то свесно код свих поменутих учесника раних Битефа.

Завадски је био Вахтанговљев протагонист у првим корацима руске авангарде пре Октобарске револуције, 
па се као такав испољавао и после перестројке. Љубимов је после првих опет освојених слобода за ново био 
ближи Мајаковском. Товстоногов је следио  Охлопкова. Како било да било, они нису посезали за великим пре-
вратима које у другој половини 20. века чине један Гротовски, Виктор Гарсија, Кантор или ливинговци, а какве 
такође виђамо 60-их година на Битефу. Руски позоришни уметници остају у својој ренесанси модернизма на 
– „ћирилици“. И управо то је њихова вредност. А то једино и доликује једној великој и готово увек оригиналној 
уметности каква је руска, коју је увек упоредо пратио усуд од царистичких до стаљинистичких забрана. Да би 
се потом поново рађала и опстајала као своја и још оригиналнија. 



Балкански рат за ослобођење од турске власти изазвао је неуобичајено одушевљење у руском друштву. Већ 
постојеће прословенске друштвене организације, као и оне које су том приликом тек створене (Словенско 

добротворно друштво из Санкт-Петерзбурга, Московски словенски комитет, Друштво словенске солидарности 
и др.) почеле су са прикупљањем средстава за помоћ болесним и рањеним војницима који су се борили на 
Балкану. 

Гаљина Шевцова

очима супруге

руског царског посланика

у БеоградуБалкански рат



А

Колико год изгледало чудно, породица Поповић Текелија, по којој се Арад највише прочуо и која се уз Арад 
највише помиње, није староседелачка: доселила се у Град на Моришу 1698. године са војничком насеобином, 
подређеном Дворском ратном савету, засебно од грађанског Арада, подређеног Ерару. Њен први поменик среће 
се у Повељи цара Јосифа I из 1706. године, којом јој је додељено племство. Ту се нижу имена: Јован, с њим Еуф-
росина, Ранко, Јанко, Михајло, Јелена; Јованов брат Остоја, с њим Ана, Јелисавета; Јованови рођаци Јован и Га-
шпар. У питању су, дакле, три лозе другостепеног сродства: браћа Јован и Остоја и, вероватно, синови њиховога 
непоменутог брата.

Стеван Бугарски

АРАДСКЕ 
ТЕКЕЛИЈЕ
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... и  како обично бива, када са младошћу страст утихне, 
остаје љубав, зрела и племенита, да испуњава мој живот 
и да ме доведе до циља који сам давно себи поставила, –  
говорила је често Нина Кирсанова, светски позната бале-
рина када је, већ дубоко у седмој деценији живота, уписа-
ла археологију на београдском Филозофском факултету.

Н.К.
Славица Илин

„Балет је био моја страст,   
а археологија љубав... ”

Нина Кирсанова (1898-1989)



Похађала је предавања, боравила на археолош-
ким истраживањима, била омиљени део свих екипа 
међу којима су, поред шефа истраживачког тима, уг-
лавном, били студенти. Од свих прихваћена и цењена, 
умела је да направи посебне, наивне, скоро детињасте 
конструкције, тумачећи на свој, уметнички и  интуи-
тиван начин, особености материјалних остатака неке 
епохе која је од стране стручњака у екипи  била ту-
мачена језиком науке. У сваком предмету, утиснутом 
мотиву у глини или камену, у најразличитијим фор-
мама расутим на терену, тражила је давно забележен 
покрет, препознавала  игру са којом наслућује музику. 
Сви ми, који смо тада били  њени пријатељи, осећа-
ли смо колико је њој потребно отелотворење звука. 
Понекад је у својим објашњењима била толико су-
гестивна, да смо имали осећај да  чујемо пасторални 
звук давне претече неке флауте, да осећамо присуство 
свирача и да гледамо савршено изведене пируете оних 
играча који су се томе звуку одазвали, а он је стизао 
однекуд испод земље или испод Дунава...

Генерацијама касније, када је већ одбранила ма-
гистарски рад на тему ИГРА И ПОКРЕТ НА ЗИДО-
ВИМА ЕГИПАТСКИХ ПИРАМИДА и припремала се 
за  докторат, схватили смо колико је њена упoрност 
да задовољи унутрашњу потребу за учeњем, за све 
нас који смо је познавали, постала императив како у 
животу не изгубити ни један дан без задовољства које 
само упорност у раду доноси.

Оно што посебно импонује у личности Нине 
Кирсанове је њена ослобођена, могло би да се каже 

поетска митологија. Са лакоћом ју је носила кроз жи-
вот, свеједно да ли се бавила, балетом и глумом, или 
је истраживала далеку прошлост игре и звука који су 
били њен јединствен путоказ. То су разлози које треба 
тражити дубоко у личности Нине Кирсанове.

А била је већ афирмисано балетско име москов-
ског Бољшог театра када је први пут заиграла 1923. 
године пред београдском публиком, са тада такође 
руском балетском звездом, Александром Форту-
натом. Убрзо, одлази у Монте Карло, 1926. године 
постаје члан ансамбла Јелене Пољакове, осваја сцене 
Париза, Монте Карла, Буенос Аиреса, ... Шкотске, Ен-
глеске, Италије, Холандије, Шпаније, и, увек се враћа 
у Београд. 

Основала је средње балетске школе у Београду, 
Сарајеву, Скопљу. Њени ученици су, између осталих 
били, Душица Сифниос и Милорад Мишковић.

Почетак Другог светског рата затекао ју је у Пари-
зу. Вратила се у Београд да помаже свом народу, осам 
месеци је радила као болничарка помажући рањене, а 
када су рушевине од бомбардовања раскрчене, поста-
вљена је на чело балета Народног позоришта, борећи 
са за његов опстанак током свих ратних година.

Заиграла је и као партнерка Микија Манојловића 
на филму већ у позним годинама.

Почива на Новом гробљу у Београду, по сопстве-
ној жељи.



Млада руска редитељка Ксенија Голуб рођена је 1984. 
године у граду Белгороду у Русији. Завршила је средњу 
музичку школу, одсек за виолину, надограђујући тиме 
своје петогодишње бављење овим инструментом. По 
завршетку музичке школе уписује Социолошко-тео-
лошки факултет државног универзитета у Белгороду.
Још за време школовања ради на локалној телевизији 
„Свет Белогорја“, у почетку као аутор и водитељ про-
грама, а касније као режисер документарних филмова.
Током пет година рада на телевизији светлост су уг-
ледали циклуси њених емисија: „Клуб дискусије“, 
„Дијалози о култури“ и двадесет краткометражних 
документарних филмова из циклуса „Азбучник Пра-
вославља“.
Са благословом архиепископа белгородског и старо-
оскољског Јована, снимила је документарне филмове: 
„Свети источници Белоградија“, „Војник Христов“ и  
„Белгородски новомученици“.
Са својим стваралаштвом, Ксенија је неколико пута 

учествовала на међународним филмским фестивали-
ма као што су: „Сусрети“ (Калуга), „Лучезарни анђео“ 
(Москва)... На једном од њих десио се и судбоносни 
сусрет са легендом српске кинематографије Јованом 
Марковићем. Управо је познанство са њим било по-
вод за стварање „српског“ пројекта – документарног 
филма „Из Русије са надом...“ (2008) у којем се Ксенија 
опробала као продуцент, сценариста и режисер.
Поменути филм приказан је на филмским фестивали-
ма „Златни витез“ (Москва), „Лучезарни анђео“ (Мос-
ква), „Радоњеж“ (Москва), „Кустендорф“ (Србија) и 
многим другим широм Русије.
После прве посете Србији и рада на свом филму, Ксе-
нија је основала у свом граду Друштво руско-српског 
пријатељства које активно сарађује са Амбасадом Ре-
публике Србије у Русији, Руским центром за културу 
(Руски дом) у Београду и Друштвом српско-руског 
пријатељства из Новог Сада.

ИЗ РУСИЈЕ СА НАДОМ...
„Филм ’Из Русије са надом’ снажно и упечатљиво осликава крвно, језичко и духовно сродство 

српског и руског народа, као и наше заједничке историјске корене и вековно пријатељство.”
Професор Белгу С. А. Острикова



На филмском фестивалу „Сусрети“, одржаном 2008. 
године у Калуги, Ксенија упознаје српског  редитеља 
и сценаристу Јована Марковића. Заједно путују у Об-
нинск где се приказивао један од Марковићевих фил-
мова. Сазнавши да је Марковић из Србије, Ксенија му 
прича  како су пре десет година белгородску област 
посетила деца из Краљева после драматичног бомбар-
довања њиховог родног града и Србије:
„Било је то 1999. године. Сећам се добро тог кампа и 
како смо се лепо дружили са њима. Језичка баријера 
је потпуно нестала, осећало се заједништво наших 
народа. Ишла сам тада у музичку школу и свирала 
виолину, а у групи деце из Србије нашла се још једна 
љубитељка виолине – Миљана. Заједно смо наступале 
на концертима, причале  о музици, њеним учитељима, 
али и о тешкој ситуацији у којој се тада налазила Ср-
бија и њен несаломиви народ. Пре одласка размениле 
смо адресе. Како се касније испоставило, обе смо са-
чувале те адресе као да смо знале да ће нам једном  у 
будућности бити потребне.
Као одговор на моју причу, Јован је рекао: ’Ви, прос-
то, морате да посетите Србију’. Дирнуле су ме његове 
речи и већ после неколико дана у мојој глави родила 
се идеја за сценарио мог новог филма. Мислила сам 
да ће најтеже бити пронаћи децу која су те давне 1999. 
посетила Белгород. Међутим, помогли су ми сарадни-
ци амбасаде Републике Србије у Москви, војни аташе 
пуковник Мирослав Младеновић, као и председница 
Друштва српско-руског пријатељства и руске дијаспо-
ре из Новог Сада госпођа  Радојка Ковач, која ми је за 
две недеље саопштила да су сви учесници тих давних 

догађаја пронађени и да са великим задовољством 
желе да учествују у снимању филма.
Мој одлазак у Србију један је од најсрећнијих догађаја 
у мом животу. Снимање је било врло динамично – за 
само четири дана снимили смо српски део филма, узе-
ли интервјуе учесника, посетили манастир Жичу, бо-
равили у Краљеву, Београду... Резултат тога било је пет 
сати одличног материјала. Сарадња са правим мајсто-
ром свога заната, сниматељем Васком Васовићем до-
нела ми је драгоцено искуство. И данас сматрам да се 
половина успеха филма крије у величанственим кад-
ровима снимљеним његовом руком.
А колико је тек било радости када смо се срели са, 
сада већ одраслом децом! Мало је чудно, али све сам 
их препознала, а и они су се мене добро сећали. И сви 
они су чували не само фотографије из Русије, него и 
свакакве ситнице, чак и омоте од чоколада којима су 
их угостили у фабрици слаткиша ’Славјанка’. Прича-
ли су о томе са таквим одушевљењем, као и о тој не-
видљивој нити која, како они осећају, повезује наша 
два народа.
Од када је направљен филм ’Из Русије са надом’ 
прошло је скоро четири године. Он живи свој живот 
– њега приказују на телевизији, у биоскопима, њега 
умножавају, он испуњава мисију коју сам му намени-
ла – он и руском и српском народу показује  да се наше 
словенске душе увек препознају.“

Превео са руског Јовица Брковић 
Текст приредила О. С. Ј.



Светска премијера филма Андреја Звјагинцева „Јелена“ успешно је одржана у мају у оквиру Канског филмског 
фестивала. Филм је добио специјалну награду жирија „Посебан поглед“.
Мишљења критичара, мојих колега и гледалаца о овом  филму, од самог почетка била су различита, а у неким 
тренуцима и потпуно опречна.
Шта заправо изазива такву буру негодовања са једне стране и неприкладно величање са друге? И на крају, шта је 
заправо сам аутор желео да покаже? У овој краткој анализи покушаћемо да овај контраверзни филм сагледамо 
објективно.



НЕПОЗНАТОМ  ГЛЕДАОЦУ

Завеса је подигнута. У партеру  је занемела тишина. Сада стојим пред Тобом 
разголићене душе, као да је плишана завеса била једина моја хаљина.

ИВАНА ЖИГОН

ЖИГ ПОЗОРИШТА



ПРОСВЈЕТАПРОСВЈЕТАПРОСВЈЕТА
Српско просвјетно и културно друштво „Просвјета“1 данас има преко 40 одбора у Босни и Херцеговини 

и по један одбор у Србији (Нови Сад), Црној Гори (Херцег Нови) и Аустрији (Беч). Као установа српског 
народа чији је основни задатак чување самосвијести и његовање идентитета нашег народа, чување и његовање 
културне баштине, чување српског језика и ћириличног писма као битне одреднице националног идентитета, 
те подстицања сваке врсте стваралаштва, друштво је развило различите облике дјеловања.

Реализујући основне циљеве и задатке, друштво приређује свечане академије поводом националних и вјер-
ских празника, одржава трибине и предавања, приређује књижевне вечери и представљање књига значајних ау-
тора, организује ликовне колоније и изложбе, издаје књиге и часописе, додјељује књижевне и научне награде. Ор-
ганизатор је познатих манифестација као што су Вишеградска стаза, Вишњићеви дани у Бијељини, Сабор српског 
изворног народног стваралаштва у Теслићу, Карађорђеви сусрети у Билећи и Гацку, Истина о Србима у Градишки, 
Шантићу у походе у Мостару и Невесињу, Балкански фестивал фруле у Палама, Шамачка културна јесен... 

1 СПКД „Просвјета“ основана је 1902. године у Сарајеву као организација која је требало да помогне школовање ђака и студената. Врло 
брзо друштво постаје удружење коме је основни циљ  просвјетно-културни рад: описмењавање и културно-просвјетно подизање 
српског народа, подизање националне свијести, његовање српске културне  баштине, чување језика и ћиричног писма, те подстицање 
културног, умјетничког и научног стваралаштва. Због такве програмске оријентације Друштво је забрањивано 1914–1918, 1941–1945, 
а 1949. године је престало са радом. Обновљено је 1990. године са сличним програмским циљевима и задацима.

СРПСКО ПРОСВЈЕТНО И КУЛТУРНО 
ДРУШТВО ПРОСВЈЕТА



Реализујући своја програмска опредјељења, 
„Просвјета“ посебну пажњу посвећује издаваштву. 
Главни одбор друштва објављује Календар „Просвје-
та“, најстарију „Просвјетину“ публикацију. Поред тога 
у „Просвјетином  књижевном колу“ сваке године се 
објави по једна књига прозе и један научни рад углед-
них српских стваралаца. До сада је објављено 25 књига. 
У општинским одборима регистрованим за издавачку 
дјелатност, поред објављивања књига, „Просвјета“ је 
покренула и издавање часописа. Најугледнији је сва-
како „Нова Зора“ коју издају одбори у Билећи и Гацку, 
али су значајни и „Српска вила“ у Бијељини, „Духов-
ност српска“ у Теслићу, „Годишњак“ у Шамцу и још 
неке повремене публикације. 

Колико је развијена издавачка дјелатност најбоље 
говори податак да је у 2009. години објављено око пе-
десет наслова, а у 2010. години преко четрдесет књига, 
часописа, годишњака, алманаха и сличног.

Оно што посебно треба истаћи јесу награде које 
„Просвјета“ додјељује. Несумњиво је да су најзначај-
није оне које се додјељују у Билећи и Гацку у оквиру 
Ћоровићевих сусрета. У Билећи се додјељује награда 
„Светозар Ћоровић“ за најбоље прозно остварење у 
текућој години, а у Гацку награда „Владимир Ћоро-
вић“ за најбољи историографски рад и за животно 
дјело. Добитници ових награда су најзначајнији  са-
времени српски ствараоци. У невесињу „Просвјета“ 
додјељује симболичну награду „Шантићев шешир 
и  штап“ најбољим српским пјесницима. У Шамцу у 
оквиру манифестације Шамачка културна јесен, већ 
једанаест година расписује се конкурс за кратку при-

чу. Одбор „Просвјете“ у Шамцу даје три награде ау-
торима кратке приче: за прво, друго и треће мјесто, а 
на приједлог жирија откупљује и објављује у часопису 
„Годишњак“ још двије приче. Жири у истом саставу 
ради пет година. Након тога Одбор објави зборник 
кратких прича у коме су објављене све приче награђе-
не и откупљене од стране тог жирија. Први зборник је 
објављен 2006. године. У припреми је „Зборник крат-
ких прича“ чији је избор направио жири у саставу Зо-
ран Костић, проф. др Иван Негришорац и др Душко 
Бабић који је радио у периоду од 2006. до 2010. године.

И одбори у другим мјестима расписују пригодне 
конкурсе за основношколску и средњошколску омла-
дину. На тим конкурсима награђују се најбољи  уче-
нички радови написани на задату тему и на тај начин 
„Просвјета“ подстиче младе на културно и умјетнич-
ко стваралаштво.

И на крају треба истаћи да је Главни одбор 
друштва 2011. годину прогласио годином ћирилице. 
Тим поводом у свим одборима биће одржана пригод-
на предавања на тему значаја очувања српске ћирили-
це, биће анкетиран велики број грађана у вези с упо-
требом српског писма ћирилице. Резултати ове свео-
бухватне анкете већ стижу у Главни одбор, а коначне 
сређене податке „Просвјета“ ће објавити у својим 
публикацијама.

Душан Јовановић



Била је то година 1916. Живот и ружан сан на истој  
адреси су живели. Истина је попут ајкуле кружила  

васионом, мртви су као живи ходали, век је крзно мењао. 
Самовари на пећима широм Русије пиштали су до лудила.

Љубав у Одеси
Милан Мицић

Првонаграђена кратка прича на конкурсу друштва Просвјета
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Споменици средњовековне српске архитектуре 
настајали су од почетка 9. па  све до краја 17. века. У 
том огромном временском распону у свим српским 
крајевима и областима под влашћу српских владара 
подигнуто је више стотина цркава и манастира, 
од којих се велики део до данас очувао, било у 
свом првобитном или у нешто измењеном изгледу. 
Подизане не само у различитим временима, него 
и у различитим стиловима, зависно од утицаја – 
западног или источног византијског и светогорског 
– оне сачињавају наше изузетно значајно црквено и 
културно благо према којем смо дужни да се односимо 
са посебном љубављу и интересовањем.

Пажњу светске научне јавности на наше старе 
цркве скренули су, почетком 20. века, велики руски и 
француски научници  П. Покришкин, И. П. Кондаков 
и Г. Милет, а између два светска рата и у новије време 
већи број наших научних радника – В. Петковић, 
Л. Мирковић, М. Васић, Ж. Татић, Ђ. Бошковић, 
А. Дероко, С. Радојчић, В. Ј. Ђурић, В. Кораћ, С. 
Ненадовић, Д. Медаковић, П. Васић и други који се 
посвећују проучавању архитектуре и живописа старих 
цркава и, захваљујући њима, ми из ове области имамо 

изврсне студије које нам омогућавају упознавање са 
нашим драгоценим старинама.

   Стара српска црквена архитектура дели се 
према стилским особеностима и начину грађења 
на пет периода. Ова подела је делимично вештачка, 
нарочито због неадекватних имена 2. и 3. групе, али 
смо је задржали из дидактичких разлога.

1.  Пренемањићки период са споменицима у 
старој Зети, Захумљу и Приморју, од почетка 9. 
до краја 11. века.

2.  Немањићки-рашки период, од времена 
Немањиног – друга половина 12. века до 
краја 13. века. Назван је рашком школом 
по споменицима подигнутим, углавном, на 
територији немањићке Рашке државе.

3.  Милутиново доба, крај 13 – прва половина 14. 
века.

4.  Моравска школа, друга половина 14 – прва 
половина 15. века.

5.  Период турске владавине, градитељство од 
средине 15. до краја 17. века.

Најстарији споменици српске црквене 

СРПСКА СРЕДЊОВЕКОВНА САКРАЛНА АРИХТЕКТУРА И ЖИВОПИС (1)

Проф. Прибислав Симић
ЦРКВЕНА УМЕТНОСТ



„Прво около подиже град, довољно дуг и широк, утврђен честим кулама, а врата манастира наспрам црквеног 
зида мало се клоне ка јужној страни. А поврх ових подиже превелику утврђену кулу, тако да је по висини равна 
црквеном врху. А по зидовима около прилепљене су келије иноцима, као нека птичија гнезда. Начини велику 
трпезарију, по здању највећу, кухињу и пекару.
А посред свега овога он подиже добролепни и Боголепни храм, који унутра има велику дужину и ширину, а 
висину толику, да се умарају очи оних који гледају. Држе га стубови од мрамора извајани, а споља састављен је 
многочудесно од углачаног мрамора, црвенога и уједно белога. И камење једнога са другим сачлањено је дивно 
и најуметничкије, тако да изгледа да је лице целога онога храма један камен, предивно састављен вештином да 
изгледа као да је срастао у један, који се јавља у неисказаној некој лепоти, тако да велика благодат сија онима 
који гледају. Увек лепота камена и величина даје храму највећу красоту, пошто је савршено извајан камен, на 
достојнолепност онима који су га учинили. А златне и сребрне сасуде, и свештеничке одежде и свилене тканине, 
које су имале бисере и драгоцено камење, не могу их ни описивати...“

ОПИС МАНАСТИРА 

ДЕЧАНИ 
из пера Григорија Цамблака, средњовековног монаха и писца 
(1364, Трново – 1419, Кијев)



Зашто је уопште било потребно заталасати површину воде и на дну потражити руше-
вине светилишта поклоника вере у могућност да се на згаришту европске цивилизације 
запали буктиња свеопште културне ренесансе? У дадаизму се углавном тражило опште 
место његове рушилачке филозофије, без интенција да сагледамо и њену другу, далеко 
конструктивнију и бољу страну. Зато је било нужно отворити и ту Пандорину кутију, уз 
чврсто уверење да су разлози за такав поступак многобројни:
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Пре неколико година имао сам част и задовољство 
да говорим на отварању изложбе Олгице 

Стефановић у галерији „Прогрес“. То је била от-
режњујућа и инспиративна изложба; отрежњујућа, 
јер нам је показала шта губимо ни због чега, а инспи-
ративна, јер нас је подсетила да ниједан губитак није 
трајан ако међу нама има оних који се сећају, који нас 
бране од заборава и који чинодејствују лепоти коју 
нам је Господ даровао да Га у њој и кроз њу славимо.  

Ауторка изложбе „Моја ћирилица“ одавно је за-
мађијана мистеријом слова. За њу слово није само 
форма и шифра или амбалажа за звук; слово је моћан 
симбол, преносник поруке, гласник почетка и краја 
постојања. Зато му приступа са страхом и пошто-
вањем, рашчишћава простор око њега, и форму сло-
ва као графеме испуњава иконичким ликовима оних 
који живе по Слову, постоје у Слову и славе Слово, 
али исто тако Слово је овде заштитник, залеђе и од-
брана светости, знак у коме се постоји, нека врс-
та сенке Голготских крстова на којима су разапети 
Спас, Покајање и неокајани Грех. Слово је иконостас 
и црква, хоризонт и брод, део отвореног неба кроз 
које нас посматрају они који су се прославили пред 
Творцем и огледало у коме настојимо да се препозна-
мо и да спознамо своју тежину на теразијама правде.   

Олгица Стефановић се бави ћирилицом, и као 
чувар Грала бди над њеном скривеном силом, над ње-
ном светошћу, над њеном древношћу... Чува је са пос-
већеношћу, на мртвој стражи поред умирућег писма 
народа који не пристаје на нестанак. 

Олгица нас је окупила око својих слика да заједно 

чинодејствујемо у славу сећања.  Онога сећања којим 
печатимо запис својих предака и којим завештавамо 
сопствени легат потомству.  Јер, Олгица Стефановић 
се бави ризницом слика и значења којима у свом 
унутрашњем оку спајамо тренутак свога постојања са 
бесконачношћу два непостојећа времена, како је учио 
блажени Августин: онога које је било и прошло, па 
стога не постоји, и онога које ће тек бити, па зато није 
ништа мање непостојеће од онога које је већ било! 

У том пролазном и ефемерном тренутку сада-
шњости, ауторка нас подсећа да је у почетку била Реч, 
и да је Реч била у Бога! И да се Реч отелотворила, и да 
нам се посредује и предањем и писмом, и да се пре-
дање и писмо бележе словима, и да та слова нису само 
графеме, већ и иконички записи који поседују соп-
ствени дух и носе сажетак порука које су старе коли-
ко и наша свест, и које нам помажу да сагледамо наш 
есхатон.

Отуда ова слова, слично иницијалима древних 
писара и илуминатора, имају двојни идентитет. Један 
је онај који проистиче из гласовног кода који засту-
пају, други је онај који није везан са звук већ за зна-
чење поруке коју та слова предводе, као што добар 
пастир предводи и стара се о стаду које му је пове-
рено. Зато ми слово читамо, али зато и свако такво 
слово чита нас. Као огледало, из слова нас гледа соп-
ствени лик, понекад као одраз истине, понекад као за-
водљив израз и илустрација наших јуначних хтења, а 
не слабости нашег бића.

Са слова Олгице Стефановић посматрају нас 
преци, на њима читамо свој генетски код, свој заврш-



86

ни рачун савести и тежину коју ћемо имати када нас 
буду мерили. То су она иста пламена слова која је у 
Вавилону Данило тумачио Белшазару, они исти ор-
наменти којима су поплочане дворане вечности, иста 
створења природе која нас окружује и коју видимо, и 
оне природе коју не видимо, али је слутимо и радује-
мо јој се, или од ње стрепимо, према дубини сопствене 
спознаје и у мери страха да ћемо се једног дана срести 
очи у очи са истином! 

Има једна битна разлика између древних илу-
минатора и Олгице Стефановић када је однос према 
иницијалу у питању. За њу слову није потребан украс, 
слово је украс по себи. Она слову приступа као окви-
ру из кога нам се обраћају сећања: сећања на изгово-
рене и написане речи, сећања на оне који су те речи 
створили и на оне које су те речи родиле. Зато нам се 
из слова обраћају ликови који вечно живе, речи које 
не умеју да умру, поруке које нам свест држе чврсто, 
не у стези менгела него у загрљају љубави. Као на хе-
ралдичком штиту, ликови на њеним словима имају 
сопствену хијерархију, почасне позиције, покоравају 
се законитостима композиције, хијератског статуса и 
непомерљивој естетици чије су нам норме напознате, 
али лако препознајемо да ли јесу или нису поштоване. 

  
    Драгомир Ацовић
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Попут жила вековних маслина, чији изданци расту и онда када се верује да је веза са тлом одавно избриса-
на, стваралаштво Олгице Стефановић изникло је на коренима византијског виђења хришћанске филозофије, 
писмености и сликарства. Тихо (а тиховање се неминовно везује за православље) настају слике које опомињу на 
обавезу чувања сопствене традиције, писма и естетског доживљаја православног живота.

Олгица се обраћа  не уму посматрача, него његовој души. Зато су њене слике молитва за прочишћење душе, 
поглед уперен према животу без земних обмана. 

За Олгицу уметност није игра и забава. То је тежак стваралачки посао, који укључује дар, надахнутост, 
техничку вештину и огроман труд. Он захтева од уметника служење свом позиву, велику дисциплину, образо-
вање, познавање теме и посвећеност. У прилог томе говори чињеница да је Олгица члан Удружења ликовних 
уметника Војводине и Србије, да иза себе има преко тридесет самосталних изложби, а својим радовима из об-
ласти графике, илустрације и иконописа представљала је Србију на многим међународним изложбама у нашој 
земљи и иностранству (Финској, Белгији, Француској, Пољској, САД, Грчкој, Аргентини, Мексику, Кини...). 
Њена изложба под називом „Моја ћирилица – много тога нас спаја“ представљена је у Руском дому у Београду, 
а затим  у Москви, Белгороду и Канади. Тако су руска публика и наша дијаспора у Канади могли да оплемене 
своју душу гледајући прелепе иницијале српских и руских ћириличних слова.

Олгица Стефановић већ дуго истражује ћирилицу. Њено писмо није само калиграфија, из њених слова 
светлуцају ликови светитеља са вишевековним мирисом тамјана, из кандила којима су наши преци даривали 
своје манастире и храмове.

На тој светородној лози Немањића, на пространству од Мраморног до Јадранског мора, српско ћирилично 
писмо понудило је свету најлепше примерке писмености. Мирослављево јеванђеље, књига богоугодног владара 
из лозе Немањића, представља и данас културно добро од непроцењиве вредности за људску цивилизацију. 
Њен је значај истовремено и највећа опомена српском православном потомству да је на њима обавеза да сачу-
вају своје писмо и своју културу.

Одрасла на темељима фрушкогорских манастира, васпитана у традиционалној породици  која није избри-
сала трагове свог православног постојања, Олгица је на искону својих предака научила да препознаје знаке 
своје будуће мисије. А њена мисија започела је тугом за несталим књигама, спаљиваним и уништаваним у више 
од двадесет фрушкогорских манастира надомак њеног родног града.

Српски манастири и њихова вековима уништавана духовност означили су почетак мукотрпне борбе да се 
свету предоче озбиљни разлози и лепота испреплетана у ћириличном писму и живопису манастирских цркава.

Олгица Стефановић већ више од деценије и по истрајава у племенитој мисији спасавања лепоте српског 
писма, уметности и српске духовности у целини.

Славица Илин 
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Савремено ликовно стваралаштво у нашој земљи у највећој мери је само одраз оних кретања која 
се дешавају и на европској ликовној сцени. Најмање је уметника који су надахнуће тражили у сопстве-
ној баштини. Не мислим ту само на избор мотива и припадност одређеном стилском правцу, већ на 
жељу да се инспирација нађе у ономе што је најбољи део духовног узлета уметника који су пре нас веко-
вима делали на овом подручју. Аутентичне уметничке вредности које је и свет прихватао, увек су у себи 
носиле тај неопходни спој поштовања овог начела и зналачке употребе савременог ликовног језика.

Олгица Стефановић већ низ година инспирацију налази у српском средњовековном сликарству 
и старим Богослужбеним књигама. Средњовековне фреске, одећа светитеља и фигуре ктитора вла-
дарских задужбина, Олгици нуде обиље мотива који реализовани савременим ликовним поступком 
дају потпуно другачији исход. На оваквим њеним сликама доминира симбол крста, крста скинутог са 
одежди архијереја и светитеља на старим фрескама Студенице, Сопоћана, Жиче... Крст, као један од 
најстаријих симбола овде је мост којим се људске душе успињу према Богу; он представља Распетог 
Христа, он симболише све Његове патње и пут спасења. На њеним сликама нема ликова смртника, само 
знаци и трагови Божанског присуства, оног што даје смисао животу, надахњује и траје миленијумима.
Једноставних композиција, сведене по избору мотива и колорита, оне имају јасну концепцију; оне нас 
прожимају, дају нам снагу, преносећи нам духовно озарење. 

   Павле Станојевић
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Олгица Стефановић 
Графички дизајнер и сликар
Члан УЛУВ-а и УЛУС-а
Статус самосталног уметника стекла 2001. при УЛУС-у

Живи у Новом Саду, а ствара у оквиру Уметничке ра-
дионице ЗАВЕШТАЊЕ. Њен ауторски пројекат под 
називом МОЈА ЋИРИЛИЦА аутентичан је запис о 
средњовековној српској уметности, запис који чува 
од заборава и показује лепоту ћириличних слова. Ор-
ганизовањем изложби слика Олгице Стефановић и 
предавања о значају ћириличног писма, Уметничка 
радионица ЗАВЕШТАЊЕ сврстала се у ред оних који 
на најбољи начин негују свест о значају српске тради-
ције, историје и културе. Уметничка радионица ЗА-
ВЕШТАЊЕ један је од организатора  акције помоћи  
О. Ш. „Браћа Аксић“ из Липљана под називом ЗДРА-
ВО ЛИЦЕ СРБИЈЕ  у чијем је склопу приређен низ из-
ложби ћириличних иницијала и концерата  у којем су 
између осталих учествовали Ивана и Јелена Жигон, 
Милош Николић, Фолклорни ансамбл ВИЛА и Сло-
бодан Тркуља. Олгица је имала преко тридесет самос-
талних изложби у Србији, Русији и Канади, а са својим 
радовима из области графике, илустрације и иконо-
писа учествовала је на многобројним међународним 
изложбама у Србији, Белгији, Финској, Аргентини, 
Мексику, Француској... Олгица Стефановић тренутно 
се бави израдом уникатних иницијала. Њени радови  
налазе се у збиркама многобројних поштовалаца њене 
уметности широм света.

olgicastefanovic@gmail.com
www.olgicastefanovic.com
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Самосталне изложбе: 
–  Архив Војводине, Нови Сад, 1998; Легат „Стојан Трумић“, Тител, 1998; Галерија „Огњиште“, Пале, Реп. 

Српска, 2001; Галерија УЛУВ-а, Нови Сад, 2002; Библиотека града Београда, Београд, 2005; Галерија Центра 
за културу Градац, Рашка, 2005; Стара митрополија, Нови Пазар, 2005; Српски културни центар „Све-
ти Сава“, Суботица, 2005; Културни центар, Инђија, 2006; Галерија „Прометеј“, галерија „Арс академија“, 
Нови Сад, 2007; Руски дом, Београд, 2007; Дечија библиотека, Ниш, 2007; Светосавска изложба, Гимназија 
„Исидора Секулић“, Н. Сад, 2008; Галерија „Прогрес“, Београд, 2008; Галерија „Феофанија“, Москва; Ру-
сија, 2008; Културни центар, Зрењанин, 2008; Галерија „Мацут“, Нови Сад, 2009; Руски дом, Београд, 2009; 
Светосавска изложба, С. Ш. „Пинки“, Нови Сад, 2010; Културни центар, Белгород; Русија, 2010; В. Т. Ш.  
Зрењанин, 2010; Библиотека „Вељко Петровић“, Бачка Паланка, 2010; Галерија „Агапе“, Нови Сад, 2010; 
Културни центар „Лукијан Мушицки“, Темерин, 2011; Торонто, Хамилтон, Кичинер, манастир Милтон, 
Канада, 2011; Дом руског зарубежја „А. Солжењицин“, Москва, 2012.

Колективна излагања: Србија, Белгија, Пољска, Немачка, Мађарска, Мексико, Аргентина, Француска, Македо-
нија, Хрватска, Финска, Грчка, Турска, Кина, Канада, САД...
Неке од колективних изложби:

–  „Златно перо Београда“ 1994, 1995, 1996, 1998/99, 2001, 2003, Београд; Међународни бијенале минијатура, 
Горњи Милановац, 1998, 2003; Ex-libris, Sint Niklaas, Белгија, 1999; Ex-libris Boston Congress, Бостон, САД, 
2000; Савремена српска уметност, Солун, Грчка, 2000; Екслибрис „Kopalnia Soli Wieliczka“, Краков, Пољска, 
2001; „Miniprint Finland”, 2001; Екслибрис „Nyiregyhaza“, Мађарска, 2001; „Miniprint Rossario”, Аргентина, 
2002; Екслибрис „За децу“, Кина, 2001; Екслибрис „Мост“, Београд–Франкфурт, 2002; Изложба икона, Кул-
турни центар, Шабац, 2002, 2003; Екслибрис „Човјек и риба“, Ријека, Хрватска, 2003; Интернационални 
бијенале Екслибриса, Гвадалупе, Мексико, 2004, 2005, 2010; Рашке духовне свечаности, Рашка, 2004; „Ико-
на-прозор у свет“, Конак Књегиње Љубице, Београд, 2005; Екслибрис, Анкара, Турска, 2007; „Сви наши 
пријатељи“, Музеј Војводине, Нови Сад, 2008; Изложба са Ољом Ивањицки, Љиљаном Антић и Бранисла-
вом Марковићем, АРТ ЕКСПО, Мастер центар, Нови Сад, 2008, организатори: Музеј Војводине и Арс 
академија; „Савремени војвођански иконопис“, Нови Сад, 2008, 2009; Екслибрис друштво Војводине, Нови 
Сад, 2009;  Ликовни караван, Македонија–Србија–САД, 2008/11; Ликовни уметници часописа „Људи го-
воре“, Торонто, Канада, 2011.
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Разговор са новосадским вајаром Ласлом Силађијем. Његова недавно постављена 
скулптура од мермера балерине Марине Олењине разиграва простор око Српског 
народног позоришта у Новом Саду.

 „Вајање почиње тихим стањем чекања. Чекам да се скулптура усели у мене.“



Горан Јованов припада најмлађој генерацији македонских ликовних уметника. 
Рођен је 1982. године у Гевгелији у  Македонији. Његова посвећеност умет-

ности почела је још од раног узраста и наставила да се развија на студијама графике 
на Факултету ликовних уметности у Скопљу, где је и магистрирао у класи професо-
ра Димитра Малиданова. Након дипломирања наставља да ради и експериментише 
у сликарству, бавећи се углавном комбинованом  и техником уља на платну. 



Дела Олге Даутове, члана Савеза ликовних уметника Руске Федерације и Међународног фонда уметника, из-
двајају се својом дубоком филозофијом, својом једноставношћу, снагом и јасноћом ликовног решења. Исто-
ричар уметности Оксана Головко каже да „Олгу Даутову надахњује прошлост, како стварна историјска тако и 
она нестварна, митска. Поред православља, она црпи своје надахнуће и из уметности древних народа Сумера 
и старих Грка. Даутова се окреће антици у жељи за проналаском нових стилистичких решења и хармоније која 
толико недостаје нашем ’напредном’ постиндустријском друштву. Боје у декоративно-примењеној уметности 
Даутове су скоро неприметне, суптилне и топле.“ 
Тема архитектуре руских храмова заузима централно место у делима Олге Даутове. Путовања у древне руске 
градове – Переслављ-Залескиј, Ростов, Јарослав... дају јој неисцрпну инспирацију. Даутова нам не приказује цело 
архитектонско здање, она смело уклапа делове те нам фрагментима  дочарава монументалност храма. Дајући 
нам живописну стилистику споменика архитектуре, Олга Даутова нам у исто време показује и њихову вредност, 
лепоту и чистоту. Ту скоро да нема боја, а у исто време слике су и монументалне и неоптерећујуће за посматрача. 
Њен израз није монотон, иако на сликама, као и на самим здањима, нема ничег сувишног и пренаглашеног.
У трагањима за својом оригиналношћу, Олга Даутова задивљујуће експериментише са различитим бојама у 
позадини, украсним шарама које улазе у структуру линија једноставног цртежа. Уметник пажљиво и недвос-
мислено наглашава јединственост и непоновљивост здања архитектуре. 
Правилност њеног цртежа ликовно решење испуњава дубоким смислом. У делима руске архитектуре открива 
се невероватна величина руског неимарства, одухотворена красота и неизрецив мир православног предања.
Валериј Владимирович Андросов, директор Митишинске галерије, наглашава да међу уметницима Митишин-
ског округа, Олга Даутова заузима своје посебно место: „Трудољубиво радећи годинама, задобила је вештину 
мајстора и препознатљив стил у својим делима. Непрестана стваралачка трагања и конструктивна проницљи-
вост Гајазовне која ствара у разним ликовним сферама, рађају појављивање интересантних остварења која из-
недрују увек нова и нова ликовна решења.“
У мају 2011. године група руских уметника учествовала је на другој ликовној колонији „Бродац–Бјељина“ у 
Босни и Херцеговини. Вођа колоније, Симо Лакетић желећи да обогати и унапреди рад колоније угостио је једа-
наест уметника из Москве и Санкт  Петербурга. Захваљујући његовом труду одржан је светски ликовни догађај 
где се сабрало више од седамдесет ликовних уметника. Богат пратећи културни програм и предиван смештај 
омогућили су уметницима  непрестано дружење и стваралачку сарадњу. Уметници су имали пуну слободу да 

Широки потез сликарске четке – од русије до србије



раде у непоновљивој атмосфери историјских места, споменика архитектуре и прекрасних пејзажа. „Свакога 
дана сви смо осећали бригу и пажњу организатора. Дочек са толико радости се не заборавља, тако да Руси још 
увек памте топлину тог гостопримства.“ – истиче Олга Гајазовна.
Долазак руских уметника у Србију организовала је Јадранка Димитријевић, сликарка из Сремске Митровице. Зах-
ваљујући њеној посвећености и подршци, руски уметници пронашли су неопходан мир за своје стваралаштво и 
упознали нашу прелепу земљу, пронашли у њој извор надахнућа и радост у пријатељству и заједничком стварању.
„У августу 2011. године по Јадранкином позиву дошла сам на колонију ’Водица’ у Голубинцима. За руског 
уметника то је једно веома драгоцено стваралачко искуство. Атмосфера ликовне колоније одисала је занимљи-
вим, али и напорним радом многих аутора различитог начина изражавања, што је донело праву стваралачку 
енергију и радост у стварању. Уметници одлазе са осећајем душевног напретка, жељом за непрестаним радом 
и стварањем новог. У срцу ће нам остати братска подршка организатора (Станише и Весне Опачић), њихова 
доброта, срдачност, као и топлина и гостопримство свих наших српских пријатеља. 
У Србији и Босни и Херцеговини душа се, заиста, окриљује радошћу стварања, духовним трагањима и топлим 
пријатељством. Ту вера живи у срцу народа, и то духовно богатство утврђује људе и обједињује их. У малој 
цркви светог Стефана у Сремској Митровици видели смо прекрасан пример како дела уметника могу да обога-
те духовну атмосферу црквеног празника,“ наглашава Олга Даутова.
Остварења уметника из Русије у Босни и Србији ући ће у састав многих заједничких изложби. У марту 2012. у 
подмосковљанској ликовној галерији одржаће се изложба „Јединство на земљи Словена“
Олга Гајазовна Даутова рођена је 1978. године у Подољском округу Московске области.
2000. године завршила је ликовну академију Московског државног универзитета. Члан је Савеза ликовних 
уметника Руске Федерације од 2005. и Муђународног фонда уметника од 2004.
Добитник је дипломе и подстицајне награде Московског фонда за културу ЦАО (централне административне 
области) за излагање графике на студентској изложби „Пушкин и Москва“ 1999, као и три награде МОСХ (Мос-
ковског одељења савеза ликовних уметника Русије) за изложбу декоративне пластике 2002. године. 
Била је стипендиста Министарства културе РФ 2009. по препоруци Секретаријата ВТОО и Савеза ликовник 
уметника Русије.
Учествује на изложбама Асоцијације ликовних уметника у Митиши од 1998. године и изложбама „Млади умет-
ници Русије“ од 2001.
Имала је неколико самосталних изложби у Москви.
Учесник је муђународних фестивала грнчарске уметности и међународних иконописачких колонија (Брањска 
област 2008–2010, Србија, Босна и Херцеговина 2011. год.)

Превео са руског Јовица Брковић 
Текст приредила О. С. Ј.



Културно-информативни центар (КИЦ) у Темери-
ну основан је крајем 2006. године. За кратко време 

постао је снажан генератор културних дешавања  на 
локалном, покрајинском, државном, а понекад и  на 
међународном нивоу. Приликом оснивања и касније, 
током функционисања једне овако озбиљне културне 
установе, долазило је, наравно, до мањих или  већих 
организационих проблема, али су сви они успешно 
решавани и Културно-информативни центар је то-
ком првих пет година постојања непрестано растао, 
ширећи и гранајући своје бројне активности. Чини 
се да је најмање проблема и неодумица било када је 
Културно-информативном центру требало осмисли-
ти име. Као најбољи и најприкладнији избор намет-
нуо се, својом раскошном ерудцијом и рафинованим 
уметничким даром, најпознатији рођени Темеринац – 
Лукијан Мушицки. Овај велики, и једно време забора-

вљени и неправедно скрајнути српски песник, рођен 
је у Темерину 1777. године, где је завршио и основну 
школу. Касније га је пут одвео у Нови Сад, Сегедин 
и Пешту (где се школовао), а његов живот био је не-
раскидиво везан и са Српском прваославном црквом. 
Као архимандрит манастира Шишатовац помаже 
Вуку Караџићу у прикупљању народних песама,  на 
шта се у то време није гледало са наклоношћу у зва-
ничним црквеним круговима. Мушицки касније ипак 
напредује у хијерархији и 1837. смрт га затиче на мес-
ту епископа у Карловцу. Иза себе је оставио изузетно 
значајно дело, а две његове најпознатије програмске 
песме су „Глас народољупца“ и „Глас харфе шишато-
вачке“. Готово два столећа после песникове смрти, ње-
гов родни Темерин је добио културну установу назва-
ну најприкладнијим именом – Лукијан Мушицки.

Током нешто више од пет година постојања, КИЦ 



„Лукијан Мушицки“ организовао је велики број из-
ложби,  позоришних представа, затим концерте и 
књижевних вечери. Највише тих манифестација одр-
жано је у просторијама КИЦ-а, који располаже веома 
модерном позоришном и биоскопском салом са 320 
места,  савременом галеријом и холовима. У саставу 
КИЦ „Лукијан Мушицки“ налази се и Радио Темерин, 
који је, пригодном свечаношћу, 1. маја 2011. године 
обележио четрдесет година постојања. Радио Теме-
рин је једна од најстаријих локалних радио-станица у 
Војводини и, сасвим у складу са укорењеном мултиет-
ничком традицијом, од првога дана емитује програм 
на српском и мађарском језику. На тај начин и Радио 
Темерин има значајан удео у једном од главних зада-
така комплетног Културно-информативног центра – 
очување, неговање и јачање културног и националног 
идентитета Срба и Мађара у општини Темерин. 

Сваки покушај набрајања најважнијих културних 
догађаја у претходном периоду у себи крије опасност 
ненамерног и неправедног изостављања појединих 
манифестација. Са друге стране, постоје неки догађаји 
које је, уз пуно уважавање свих осталих аутора, ипак 
могућно издвојити, јер су својим значајем изашли из 
локалних оквира. Крајем 2010. и почетком 2011. го-
дине КИЦ „Лукијан Мушицки“ организовао је међу-
народну изложбу Библија, која је побудила огроман 
интерес, како у Србији, тако и у неколико суседних 
земаља. О томе колики је значај ове изложбе најбоље 
говори податак да су  отварању присуствовали њего-
ва екселенција амбасадор Мађарске у Србији Оскар 

Никовиц, као и потпредседник Европског парламента 
Ласло Текеш, уз директорку КИЦ-а Марију Агоштон 
најзаслужнији за организовање  изложбе. Првобитно 
планирана за период од једног до другог Божића (25. 
децембар – 7. јануар), поставка је, због великог инте-
ресовања, могла да се види готово до краја јануара.

Захваљујући разумевању приватних колекцио-
нара, новембра 2010. године галерија КИЦ „Лукијан 
Мушицки“ била је домаћин још једне необично зани-
мљиве и важне изложбе. Посетиоци су имали при-
лику да на једном месту виде слике и цртеже великог 
српског сликара Милана Коњовића и то макар по јед-
ну из свих његових фаза, сем византијске. Изложени 
на једном месту, тако близу једни другима, Коњовиће-
ви радови као да су потврђивали његове чувене рече-
нице „...сликарство је чудо. И увек је загонетка... Бес-
крајно је и неухватљиво као равница. Мислиш – тамо 
негде је крај, а хоризонт се увек помера.“

У аутентичност и оригиналност непоновљивог  
израза Оље Ивањицки темеринска публика имала је 
увид непосредно пред смрт велике уметнице. Наз-
вана „Сведок једног времена“, изложба цртежа Оље 
Ивањицки у галерији КИЦ „Лукијан Мушицки“ траја-
ла је до 15. маја 2009. године, а једна од најзначајнијих 
личности српске културе друге половине двадесетог 
столећа преминула је 24. јуна исте године,  у Београду. 

Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка 
Мамузића представља јединствен преглед српске 
уметности, настале у првим деценијама после Другог 



светског рата. КИЦ „Лукијан Мушицки“ је од 19. ок-
тобра до 3. новембра 2010. године  угостио изложбу 
графика Збирке, па су на једном месту били изложе-
ни радови Лазара Вујаклије, Ксеније Дивјак, Марија 
Маскарелија, Младена Србиновића, Милорада Бате 
Михаиловића и Стојана Челића. 

„Људи неће да позирају да буду кловнови, али 
зато воле да виде друге као кловнове. Кловн је човек 
као и сви ми на неки начин, у неком животном момен-
ту. Сви смо ми кловнови у овом животу, сви ми игра-
мо неку игру – неки тужну, неки веселу – сви смо ми 
трагикомичне личности“, рекао је академски сликар 
Александар Луковић Лукијан поводом своје изложбе 
одржане у галерији КИЦ „Лукијан Мушицки“ од 16. 
априла до 3. маја 2010. године.  Александар Луковић 
Лукијан по много чему је специфичан и уникатан – на 
више од петсто његових слика не може се наћи исти 
израз лица нити исти карактер. 

Записи о српској уметности, култури и тради-
цији, утиснути у слике Олгице Стефановић  предста-
вљају својеврсне чуваре лепоте ћириличног писма. 
Инспирисани су византијским виђењем хришћанске 
филозофије, писмености и сликарства. Посетиоци га-
лерије КИЦ „Лукијан Мушицки“ имали су привиле-
гију да уживају у естетски узбудљивој поетици ових 
радова маја 2011. године. 

Модерним, и врло често рогобатним језиком 
маркетинга, понекад је могућно изразити се тачно и 
ефектно. Зато не звучи чудно када се каже да је КИЦ 

„Лукијан Мушицки“ за првих пет година рада успео 
да створи два препознатљива и одлично прихваћена 
културна бренда. Један од њих је дечји фестивал „Ко-
либри стар“, на којем најмлађи становници општине 
Темерин пред бројном публиком демонстрирају своје 
пре свега вокалне, али и плесне и забављачке способ-
ности. Занимљиво је да  су песме које деца изводе, 
на захтев организатора, искључиво на српском или 
мађарском језику. Друга манифестација је ликовна 
колонија „Јегричка“, названа по речици која протиче 
кроз Темерин, која свакога  лета  окупља  уметнике  из 
свих крајева Војводине и Србије. 

Тренутне активности Културно-информативног 
центра усмерене су ка завршетку још једне успешне 
календарске године, али се интензивно размишља и о 
периоду испред нас. У плану су још разноврсније ма-
нифестације и активности, а један од најважнијих до-
гађаја током 2012. године требало би да буде отварање 
летње позорнице, која се налази у дворишту зграде 
КИЦ „Лукијан Мушицки“. 

Бранислав Зукић, 
главни и одговорни уредник Радио Темерин  



Спомен збирка „Јован Јовановић Змај“ у Сремској Каменици, од године 1958. депаданса Музеја Града Новог 
Сада, једна је од најстаријих меморијалних збирки у нашој земљи. Од оснивања друштва „Змај“ у Сремским 

Карловцима године 1904. још за песникова живота, указала се жеља и потреба да се будућим нараштајима сачу-
ва успомена на овог великог песника, хуманисту и просветитеља нашег народа; и то тако што ће се прикупити, 
селектовати и чувати целокупна песникова оставштина: лични предмети, приватна преписка и документа, фо-
тографије, књиге, уметничке слике… Од прославе 100-годишњице песниковог рођења године 1933. када се кућа 
у Сремској Каменици, у улици Змај Јовиној, отвара за посетиоце и проглашава Музејом, па све до данашњих 
дана, не постоји објекат који изискује више пажње у циљу заштите нашег културног и националног идентитета 
од чика Јовине куће, данас Спомен збирке „Јован Јовановић Змај“. 
Доктор Јован Јовановић Змај једна је од најзнаменитијих песничких  личности нашег народа, а његов последњи 
дом, данас популарно назван „Змајев музеј“, једна је од највећих знаменитости града Новог Сада и Сремске 
Каменице. Ово мало место у Срему, песник је заволео још у детињству; оно је нераскидиво везано за један од 
најважнијих периода његовог књижевног рада (1873–1875),  ту је песник у миру проживео и последње четири 
године свога живота (1901–1904) ту је и умро, ту је и сахрањен. 
Сам музејски комплекс, почевши од главне музејске зграде, две помоћне зграде и дворишта са парком; зани-
мљив је и привлачи велики број посетилаца, пре свих деце школског и предшколског узраста, из наше земље и 
земаља у окружењу. Лик и дело нашег великог песника сваки пут још сликовитије, потпуније и лепше оживи 
када се о њему прича у амбијенту где је песник некада боравио; а управо ту се налазе његове збирке песама 
штампане за живота и након смрти, бројни часописи за децу и одрасле чији је сарадник и уредник био сам пес-
ник, песникови преводи мађарских и немачких песника на српски, јасно истакнут огроман рад и труд који је 
песник уложио у буђење националне свести свог народа кроз своје моћно перо – своју родољубиву и сатиричну 
поезију, а посебно је видна неизмерна љубав за децу коју је преточио у стихове уз које су расле и рашће све бу-
дуће генерације нашег народа. Стална музејска поставка састављена од бројних сведочанстава у виду рукопи-
са, фотографија, писама, прогласа, цртежа, различитих личних-употребних предмета, намештаја… чини лик и 
дело песника Змаја блиско сваком посетиоцу. 

                                                Маријана Раткелић, кустос Музеја града Новог Сада

МУЗЕЈ ГРАДА НОВОГ САДА
Спомен збирка „Јован Јовановић Змај“ Сремска Каменица
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Да би се свет сагледао у свој његовој пуноћи, богатству, слојевитости и противуречности потребно је на-
гнути се, најчешће у самоћи, над сав пртљаг који он из прошлог трајања носи. Пошто је наше време кратко, а 
моћи мале, у покушају сазнавања сопственог бића и бића цивилизације којој припадамо можемо се окретати 
комадима тог историјског пртљага расејаног и изгубљеног негде на путу историјског трајања и цивилизацијског 
поринућа. Потреба да у том сазнавању човек пронађе лепши, потпунији и племенитији сопствени пут је оно 
што се подразумева.

Тако је поезија Бошка Маринкова његов покушај да се нађе онај најдубљи, најчистији и најплеменитији ка-
мен који постоји у дубини његовог бића. Банатске самоће у којима се човек осећа као прашина су право место 
за такве тешке и неизвесне походе. Окретање каталогу хришћанске цивилизације, као и оне претхришћанске, 
јесте само начин да се једним оруђем које може бити сврсисходно, ако се правилно употреби, дође до најпле-
менитијег бисера душе, пронађе сопствено очишћење од стварних и наметнутих кривица, тегоба и терета под 
којим посрће човек садашњице. Одговор Бошка Маринкова на све те изазове је дубоко емотиван и дубоко ли-
чан; о његовим поетским закључцима може се полемисати, али емотивност, чистота и племенита намера им се 
не могу оспорити. Сви цивилизацијски талози који су нагрнули на савременог човека начинили су у њему очво-
рено, неразмрсиво клупко које пажљиво треба расплитати да нас овако мале и немоћне  безгласно не прогута.

Поезију коју пише Бошко Маринков зато лагано треба расплитати. Она је пуна слојева цивилизацијски 
препознатљивих, оних из колективног памћења, али и дубоко његових, личних; оних титраја душе који ретко 
испливавају на површину, и то само онда, у оним ретким тренуцима људског живота, када човек своди рачуне и 
са собом и са светом. Овај лични дневник ауторове душе вреди погледати и над њим се замислити. Одакле смо 
кренули, куда путујемо и где ћемо стићи?



Из до сада објављених песничких књига Вукашновића које се мисаоно-емотивно преплићу могли бисмо, у 
аналитичком приступу, издвојити два стожера Вукашиновићевих књига. Песме у књизи Како је тихо, Господе 
кореспондују са песмама у књизи Опрости јагње бело, у љубостињском су духовном простору, у аури „пчелног 
манастира“. Песме у Цветној недељи кореспондују са песмама Повесма, осветљавајући пут према искону, 
столетним предачким шумама, старом словенском богу Свевиду обасјаног љубостињским зрацима.

Са мном је давни предак
Што носим га у крви
Још бранимо поредак
Онај исконски, први

 



Будим је одвајкада живео у прошлости. Његови житељи 
су вазда помињали давно минуле догађаје и нису 

трошили много речи о будућности. За њих она, тако рећи, 
није ни постојала.



Тог лета, године загубљене у блатњавој средини нашег века, рат, дуготрајна суша и непознате болести носиле 
су људе као ветрови зрневље мака. Много година касније, они који су уз наклоност среће или захваљујући 

властитој суштини преживели то време, у разговору уз вино и тамбураше, говорили су: „Биле су то зле године“ 
и крстили се трипут, верујући да ће Бог милостиви учинити да се та невоља не понови више.

Но, као што суша донесе радост винарима, а глад, патњу и несрећу онима који живе у житородним краје-
вима, тако ово „зло време“ за људе који су живели у граду на чијем се тргу укрштају ветрови, беше добар посао 
за Борислава Боду Симина – Малог Златића, којег су неки још звали и „професор“, мада нико од њих није знао 
какву је то школу завршио. Њему свакако то и није било нарочито важно, јер се родио обдарен ретком особи-
ном – умећем склапања реченица – коју је највероватније наследио, као и име и надимак, од стрица Борислава 
Симина, којег су сви у вароши звали Златић.

Милош Латиновић

ПРИЧА ИЗ ГРАДА 
НА ЧИЈЕМ СЕ ТРГУ 
УКРШТАЈУ ВЕТРОВИ




