
ПОЗИВНИЦА – УЛАЗНИЦА

СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА 
СРПСКО-РУСКОГ БРАТСТВА

16. I 2017. У 19 ЧАСОВА
РУСКИ ДОМ, Краљице Наталије 33, Београд

Пријатељска, племенита подршка Академији:
РУСКИ ДОМ | ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ | БРАНКО СТАНКОВИЋ, новинар РТС | 

УДРУЖЕЊЕ ПОТОМАКА РАТНИКА ИЗ РАТОВА ОД 1912-1918 | 
„ЗЛАТИБОРАЦ“ | ВИНАРИЈА „ЖИВАНОВИЋ“ Сремски Карловци | 

СТОЈКОВ ШТАМПАРИЈА, СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА „Clinic Olymp“ Нови Сад

Прво братимљење два народа у историји 15. јануар 2016.

Полагање венца на споменик цару Николају II Романову

У програму – хорско појање, историја и поезија

Огромно интересовање пратило је прву Академију...

Договор о програму директорке Руског дома госпође Надежде  
Кушченкове и брачног пара Панфилов испред „Српског кривака“
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Удружење „Српски Кривак“ oрганизује:
Недеља, 15. јануар 2017, 12 часова

ПОЛАГАЊЕ ВЕНЦА НА СПОМЕНИК  
СВЕТОМ ЦАРУ НИКОЛАЈУ II РОМАНОВУ

на тргу „Ансамбл Александров“ 
између Теразија и Лондона

Учесници:
• Проф Божидар Раденковић –председник Удружења 

„Српски кривак“
• Др Видоје Голубовић – председник Удружења потомака ратника 

из ратова од 1912-1918
• Љубомир Манасијевић – вокални солиста и композитор

„Русијо моја вољена“ | „Ој Косово, Косово“
• Друштво Српско-Руског пријатељства из Ужица

Понедељак, 16. јануар 2017, 19 часова
СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ПОВОДОМ 
„ДАНА СРПСКО-РУСКОГ БРАТСТВА
РУСКИ ДОМ, Краљице Наталије 33, Београд

Још крајем децембра 1915 Никола Пашић је телеграмом замолио 
Светог Руског Цара Николаја II да помогне да се евакуише срп-
ска 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 одговарајуће кораке који би навели 
савезнике да помогну Србима. Недуго 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 озва-
ничимо братимљење српског и руског народа. Руски песник Тјут-
чев каже да се „Русија разумом не може схватити, у њу се мора ве-
ровати“. 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, истим победама се радовали, ис-
тим писмом писали, са три прста се крстили, при поздраву се три 
пута љубили, а зашто смо још сродни: „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.

  ПРОГРАМ СВЕЧАНЕ АКАДЕМИЈЕ:

• Хор „Свети Николај“ – диригент Јован Пејић:
Химна Републике Србије | Химна Руске федерације

• Хор Руског дома:
Химна Руског дома
• Поздравно слово:

проф. Сања Панфилов, председница организационог одбора
• Хор „Свети Николај“ – Сремски Карловци:

„Востани Сербие“ | „Хајд јунаци“
• Предраг Момчиловић – драмски уметник:
Владислав Петковић Дис: “Многих неће бити“

• Славко Николић – тенор
„Мој деда Солунац“

Музичка пратња: Миодраг Чолаковић – клавир
• Рајко Петров Ного – песник:

„На почетку свега“ | „Расција-Нова Сербија“  | „Гле, Срби“
• Хор „Свети Николај“:

„Креће се лађа француска“ | „Долине тутње“
• Биљана Ђуровић – драмска уметница:

Фрагмент из монодраме „Надежда Петровић“
• Ученици средње музичке школе  
„Исидор Бајић“ из Новог Сада:

„Пукни зоро“
Смиљана Вуков – вокал  | Љиљана Вуков – вокал | 

Угљеша Вуков – хармоника | Иван Бечкеи – хармоника | 
Дејан Шкундрић – клавир

• Петар Божовић – драмски уметник:
Стеван Раичковић: „Запис о црном Владимиру“

Виолинска пратња
• Хор „Свети Николај“:

„Смугљанка“ | „Калакољчик“ – солиста Верица Пејић
• Славко Николић – тенор

„Каљинка“
Музичка пратња: Миодраг Чолаковић-клавир

• Предраг Момчиловић – драмски уметник:
Константин Симонов: „Чекај ме“

Музичка пратња: Иван Бичкеи – клавир
• Последњи поздрав трагично настрадалим члановима 
легендарног хора „Александров“ – уметнички ансамбл 

Министарства одбране „Станислав Бинички“  
и Данка Стојиљковић вокални солиста

• Хор „Свети Николај“:
„Вечерњи звон“ – солиста Верица Пејић | „Дарогај дљинају“  

– солиста Верица Пејић | „Ој Србијо,мила мати“

Кроз програм води: Марина Рајевић-Савић  
– новинар и уредник ТВ „Храм“

Режисер Академије: Милана Никић


