
ПОЗИВНИЦА – УЛАЗНИЦА

СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА 
СРПСКО-РУСКОГ БРАТСТВА

15. I 2018. У 19 ЧАСОВА
РУСКИ ДОМ, Краљице Наталије 33, Београд

Прво братимљење два народа у историји 15. јануар 2016.

Хорско појање при полагању венца на споменик светом цару 
Николају II Романову на Тргу „Ансамбла Александров“

Музичко-поетски програм

Огромно интересовање прати наше Академије...

Директорка Руског дома госпођа Надежда Кушченкова и председница 
Орг. одбора проф. Сања Панфилов испред „Српског кривака“

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

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

проф. др Зорица Богдановић, Станко Стојиљковић



Удружење „Српски Кривак“ oрганизује:
Пoнeдељак, 15. јануар 2018, 12 часова
ПОЛАГАЊЕ ВЕНЦА НА СПОМЕНИК  

СВЕТОМ ЦАРУ НИКОЛАЈУ II РОМАНОВУ
на тргу „Ансамбл Александров“ 

између Теразија и Лондона
Поздравно слово:

• Дипл. инж. Зоран Ивковић – праунук Војводе Путника

Музички акценти:
• Љубомир Манасијевић – вокални солиста и композитор

„Русијо моја вољена“ | „Востани Сербие“

Понедељак, 15. јануар 2018, 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.  
Историографија први пута бележи братимљење два народа.

  ПРОГРАМ СВЕЧАНЕ АКАДЕМИЈЕ:

Химна Републике Србије | Химна Руске федерације
• Поздравно слово:

проф. Сања Панфилов, председница организационог одбора
• Елена Васиљевна Сутормина, подпредседник 

Међународног фонда “Руски фонд мира”, председник Комисије 
за јавну димпломатију, хуманитарну сарадњу и очување 

традиционалних вредности Друштвеног савета Руске Федерације
• Хор “Краљица Марија”, диригент Иванка Стојков:

„Креће се лађа француска“ (Ђ. Маринковић)
„Тамо далеко“ (Ђ. Маринковић)

• Проф Тања Андријић, оперска уметница:
„Љуби ближњег свога“ (М. Расински)

• Драмски уметници:
Бошко Пулетић – као Живојин Мишић

Лепомир Ивковић – као Степа Степановић
(фрагмент из позоришног комада „Време части и поноса“)

• Мр Татјана Олујић, професор виолине:
Душан Радић: ”Игра”

Клавирска пратња: Даринка Пауновић
• Мирослав Максимовић, песник:

“Вољење Србије”
“Рима”

• Проф Оливер Њего, оперски уметник:
“Ово је Србија” ( Н.Грбић)

Клавирска пратња: проф Никола Рацков
• Хор “Краљица Марија”, диригент Иванка Стојков:

„Свети бој“ (А. В. Александров)
„Каћуша“ (М. Блантер)

• Проф Тања Андријић, оперска уметница:
„Русија“ (отац Феоктист)

„Каробушка“ (народна руска песма)
• Проф Оливер Њего, оперски уметник:

„Хризантеме“ (Н. Харито)
Клавирска пратња: проф Никола Рацков
• Мр Татјана Олујић, професор виолине:

П.И.Чајковски: ”Канцонета”
Клавирска пратња: Даринка Пауновић

• Хор “Краљица Марија”, диригент Иванка Стојков:
„Јеремија“ (В.Костић)

“Марш на Дрину” (С.Бинички)
 Водилтељ програма: Александар Гајшек – телевизијски 

аутор, новинар, издавач
Режисер Академије: Милана Никић


