
ПОЗИВНИЦА – УЛАЗНИЦА

СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА 
СРПСКО-РУСКОГ БРАТСТВА

15. I 2019. У 19 ЧАСОВА
„МАДЛЕНИЈАНУМ“, ГЛАВНА 32, 11070 ЗЕМУН

Прво братимљење два народа историјографија бележи 15. јануара 2016.

Полагање венца на споменик светом цару Николају II 
Романову на Тргу „Ансамбла Александров“

Истакнути глумци представљају дијалог 
војсковођа Степе Степановића и Војводе Мишића

Свечани коктел за учеснике након завршетка академије

Председница организационог одбора Сања Панфилов одликована је 
од високе делегације руске федерације орденом Александровог Крста

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

 академик проф. др Димитрије Панфилов,  
проф. др Драган Раденовић, проф. др Божа Раденковић, 

проф. др Зорица Богдановић, проф. др Љубиша М. Јовановић



Удружење „Српски Кривак“ oрганизује:
Уторак, 15. јануар 2019. у 13 часова

ПОЛАГАЊЕ ВЕНАЦА НА СПОМЕНИК  
СВЕТОМ ЦАРУ НИКОЛАЈУ II РОМАНОВУ

на тргу „Ансамбл Александров“ 
између Теразија и Лондона

Уторак, 15. јануар 2019, 19 часова
СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ПОВОДОМ 

„ДАНА СРПСКО-РУСКОГ БРАТСТВА“
„Мадленијанум“, Главна 32, 11070 Земун

Још крајем децембра 1915 Никола Пашић је телеграмом за-
молио Светог Руског Цара Николаја II да помогне да се 
евакуише српска војска и народ који су прегазили албанс-
ку голготу, али нису могли да прегазе море. Добри Баћуш-
ка 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 бро-
довље да евакуишу српску војску и народ на Крф, где изму-
чени 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, 
истим победама се радовали, истим 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. Први пута 
историографија бележи братимљење два народа.

  ПРОГРАМ СВЕЧАНЕ АКАДЕМИЈЕ:
Химна Републике Србије
Химна Руске Федерације

Поздравно слово:
Проф. Сања Панфилов, председник Организационог одбора

Ђаци ОШ „Франце Прешерн“, Београд:
Сцене из представе „Солунци говоре“

Хор и ансамбл Војске Србије „Станислав Бинички“
Диригент: КАТАРИНА БОЖИЋ:

„Креће се лађа француска“
„Тамо далеко“

 ВОЈИСЛАВ СПАСИЋ – оперски уметник
НЕНАД МИЛАНОВИЋ – хармоника

„Пукни зоро“
МИОДРАГ ПЕТРОВИЋ – драмски уметник

Монолог мајора Тасића из представе „Свети Георгије убива аждаху“ 
Душана Ковачевића

ЉУБА МАНАСИЈЕВИЋ – вокални солиста
„Востани Сербие“

МИЛОСАВ ТЕШИЋ – песник
Поема „Плава гробница – Видо“

ХРИСТОС ЕЛЕНИДИС – вокални солиста
„Ми моу тимонис матиа моу“

„Сто перигали то крифо“
МАРКО ШЋЕПАНОВИЋ – гуслар

„Темељи православља“
Дуо кларинета „КЛАРИБЕЛ“

МАРКО МИТРОВИЋ
РАДОМИР ПАВЛОВИЋ

„Игра“ – М. Мусоргски
ЉУБА МАНАСИЈЕВИЋ – вокални солиста

„Русија“
МЕРИМА ЊЕГОМИР – вокални солиста

„Смугљанка“
„Ждралови“
„Циганочка“

„Ја сретох Вас“
Хор и ансамбл Војске Србије „С. БИНИЧКИ“

„Ишао је Козак“
ВОЈИСЛАВ СПАСИЋ – оперски уметник

НЕНАД МИЛАНОВИЋ – хармоника
„Дванаест разбојника“

„Каљинка“
„Вечерњи звон“

Хор и ансамбл Војске Србије „С. БИНИЧКИ“
„Ово је Србија“

Кроз програм води: ВЛАДИМИР ЈЕЛИЋ, новинар РТС
Режија: МИЛАНА НИКИЋ


