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Данашње окупљање у Етнографском музеју уочи десетогодишњице 
смрти заслужног директора овог Музеја и великог културног посленика и 
прегаоца Гвоздена Јованића доброга спомена кад се у знак захвалности за 
све добро, прекорисно и лепо што је учинио у српској култури поставља у 
атријуму Музеја рељеф с ликом његовим – којим се, такође, Јованић при-
дружује својим великим претходницима на овом месту, пуном части, али 
и препуном дужности – показује да код нас, ипак и на сву срећу, не влада 
онај свеопшти и сурови заборав – „заборав сав и свуда, заборав свиреп, не-
умитан, зао“ – над којим је некада јаукао песник Милан Ракић у претужној 
својој опроштајној песми. Овај данашњи догађај, као и књига, спомен на 
Гвоздена Јованића коју су годину дана после смрти Јованићевој заједнички 
издали вукова задужбина, Задужбина Иве Андрића и Етнографски музеј, 
показује да народ српски не заборавља лако своје заслужне људе, као ни 
своју прошлост уопште, мада му се тај незаборав понегде уписује у грех.

По најдубљем мојем уверењу, које, сигуран сам, деле и сви који су Гвоз-
дена Јованића знали и његову многоструку делатност пратили – све то је Чо-
век овај (што пишем великим словом и говорим с нагласком!) у потпуности 
заслужио својим животом, личношћу својом и свим оним што је урадио, 
што је народу и култури његовој, и установама његовим придонео, што је 
даривао безбројним писцима, уметницима и научницима нашим, савреме-
ним и оним старијим из првих редова, и највећим, и онима млађим, чије је 
време дошло, или је долазило, својим пријатељствима и својим иницијати-
вама, својим друговањем и помоћи својом штедро даровао. Неке установе 
од највишег реда и значаја, као што су вукова задужбина, Задужбина Иве 
Андрића и многе друге, без којих не бисмо могли замислити наш живот и 
културу нашу, не би без њега биле засноване, онда када се то десило или 
чак уопште. Као што многе књиге српских писаца не би тако лако угледале 
света, ни многе слике биле досликане, ни многе изложбе ликовних наших 
стваралаца биле остварене, ни много још другога не би се догодило, да није 
било доброте, срдачности, потпоре, топлине људске, разумевања и љубави 
Гвоздена Јованића. Многима од нас који смо га знали и с њим сарађивали, 
и који су га волели – јер знати Јованића и с њим сарађивати неминовно је 
значило и волети га, и најдубље поштовати га, то је одавно јасно и предобро 
познато.
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Па због тога свега – и још због много тога што у овај час остаје не-
исказано – поклонимо се и у овој прилици пред његовим ликом забележе-
ним овде руком уметника, а који многи чувају живо у своме памћењу или 
осећањима својим.

Откривање барељефа Гвоздену Јованићу у фоајеу Етнографског музеја


