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ПОЗИВНИЦА



Организациони одбор испред удружења „Српски кривак“: 
проф. Сања Панфилов (председница), чланови: Хаџи-Зоран 

Мрђеновић, академик проф. др Димитрије Панфилов,  
проф. др Драган Раденовић, проф. Др Божо Раденковић, 

Станко Стојиљковић

Удружење „Српски Кривак“ oрганизује:
Петак, 15. јануар 2016, 13 часова

ПОЛАГАЊЕ ВЕНЦА НА СПОМЕНИК 
РУСКОМ ЦАРУ НИКОЛАЈУ II

на платоу између Теразија и Лондона
Реч председника удружења „Српски кривак“

проф. др Боже Раденковића

Петак, 15. јануар 2016, 19 часова
СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА 

ПОВОДОМ БРАТИМЉЕЊА
СРПСКОГ И РУСКОГ НАРОДА

РУСКИ ДОМ, Краљице Наталије 33

Још крајем децембра 1915 Никола Пашић је телеграмом замолио Све-
тог Руског Цара Николаја II да помогне да се евакуише српска војска 
и народ који су прегазили албанску голготу, али нису могли да прегазе 
море. Добри Баћушка је савезницима упутио енергичан телеграм, да 
ако се не помогне српском народу око евакуације, Русија разматра од-
говарајуће кораке који би навели савезнике да помогну Србима. Неду-
го након тога стиже „лађа француска“ и бродовље да евакуишу српску 
војску и народ на Крф, где измучени стижу средином јануара.
Тај 15. јануар 1916. смо узели да на његову стогодишњицу озваничимо 
братимљење српског и руског народа. Руски песник Тјутчев каже да се 
„Русија разумом не може схватити, у њу се мора веровати“. Суштина се 
оком не да видети, она се само срцем може спознати. Вековима смо се 
истом Богу једни за друге молили, од истих непријатеља страдавали, ис-
тим победама се радовали, истим писмом писали, а зашто смо још срод-
ни: „Потому што нам смьерт не страшная, а жизнь не дорогая.“ Дакле, 
српско-руско братство се не мора доказивати, оно се мора неговати!

Братиме се људи, братиме се градови. Ево, први пута у историји, 
братиме се два народа.

Захваљујемо на подршци:
„Clinic Olymp“ – Нови Сад | Руски Дом – Београд | Епархија Сремска | 

Српска Академија Иновационих наука | Српска Краљевска Академија 
Научника и Уметника | Друштво Руских потомака „Романов“,  

„Ноћни Вукови“ и друга Српско-Руска Удружења | „Прометеј“ – Нови Сад |  
 Штампарија „Стојков“ – Нови Сад | Винарија Живановић – Ср. Карловци |  

Пекара „Мића и Лепа“ – Ветерник

  ПРОГРАМ СВЕЧАНЕ АКАДЕМИЈЕ:

Химна Републике Србије
Химна Руске Федерације

Поздравно слово:
Проф. Сања Панфилов, председник Организационог одбора
Проф. др Мира Радојевић, историчар, професор Филозофског 

факултета у Београд
Хор епархије сремске „Свети Николај“:

„Видовдан“ – С. Вукосављевић
Михаило Миша Јанкетић, драмски уметник: 

“Беседа војводе Мишића пред Колубарску битку“
Хор епархије сремске „Свети Николај“:

„Хајд’ јунаци“ – Д. Јенко | „Ој Србијо, мила мати“ – В. Шистек                                                                                                                                   
„Тамо далеко“ – Арр. Г. Максимовић

Бранислав Лека Лечић, драмски уметник: 
„Плава гробница“ Милутинa Бојића

Хор епархије сремске „Свети Николај“:
„Креће се лађа француска“ – Б. Милосављевић“

Верица Пејић – сопран
Нера Скелеџија – клавир

„День ли царит“ – П. И. Чајковски
„Гопак“ – М.Мусоргски | „Сон“ – С. Рахмањинов  

„Вессение воды“ – С. Рахмањинов
Матија Бећковић, песник: „Кад дођеш у било који град“

Женски вокални ансамбл „Роса“:
„Щедрик“ | „Во кузнице“

Хор епархије сремске „Свети Николај“:
„Рябинушка“ – Л. Холмов | „Конь“ – И. Матвиенко

„Одозвучно гремит колокольчик“ – руска народна песма
Љиљана Кнежевић, књижевни лауреат православног 

часописа за децу „Светосавско звонце“: „Карпатске ноћи“
Хор епархије сремске „Свети Николај“:

„Православные“ – монах Роман | „Люба братцы люба „ 
– козачка песма | „Вечерний звон „ – руска народна песма  

„Песня об Атамане Платове „ – С.А.Жаров
Солисти: Верица Пејић – сопран, Владимир Зорјан – бас,  

Адриан Крањчевић и Момир Предојевић – тенори
Кроз програм води: Гордана Ђурђевић-Димић,  

драмска уметница, првакиња Српског народног позоришта 
у Новом Саду

Режија: Јелена Раденовић


