Бранко Радичевић

ТУГА И ОПОМЕНА
1
Одавна већ су ошли крути мрази,
Долине, брези нису више седи,
По цвећу нога свуда теби гази,
Зеленило ти око свуда гледи.
Злаћано јутро одонуда лази,
Красоте своје нимало не штеди.
У твоме срцу све то радост буди,
У моји’ тужну невеселост груди.
2
Малене птице превесели звек
У лиснатоме што се гају крије,
Немирна врела жуборећи тек
По шљунцима шарним што се вије,
Малене пчеле зукајући јек
Из цвећа штоно меда сласти пије, –
Све то је лепо, но је лепше било
Кад моје око није сузе лило.
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Петак, 4. септембар
Башта Музеја и Бранковог кола
Сремски Карловци
Патријарха Рајачића 16
10 часова

Тà и моја песма ова,
и њу мени Ти дарова...

СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ
Поздравна реч:
Ненад Грујичић,
председник Бранковог кола

СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ
„ВЕЛИКЕ ПОВЕЉЕ БРАНКОВОГ КОЛА“
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Лауреат:

Матија Бећковић
За надахнути допринос лепоти и моћи поезије,
стваралачку радост и љубав према песницима
и људима на трагу божанског дара Бранка
Радичевића...
Глумачка уздарја:

Даница Петровић
Музичка уздарја:

Катарина Поповић
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Субота, 5. септембар
Стражилово,
Бранков гроб и споменик
10 часова

Полагање цвећа и прислужење свеће:
Растко Лончар
Бранкову песму „Кад млидијах умрети“
казује Бошко Петров
*
„Бранков чардак“, код песниковог споменика
11 часова

СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ НАГРАДЕ
„СТРАЖИЛОВО“
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Лауреати:
Зденка Валент Белић
Марко Миловановић Марун
Милан Громовић
Бранкову песму„Враголије“ казује
Даница Петровић
*
Стражилово
„Бранков чардак“, 11,30

Промоција нових књига Бранковог кола
Марко Миловановић Марун
СВЕВИДЕЋИ МРАК
(Награда „Стражилово“, 2020)
Модератор:
Растко Лончар
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Уторак, 8. септембар
Башта Музеја и Бранковог кола
Сремски Карловци
Патријарха Рајачића 16, 10 часова

Кад си звезда, селе моја,
да си међу звездицама...
Монодрама

ПРИНЦЕЗА ОЛИВЕРА
О животу најмлађе кћерке кнеза Лазара, после
пораза на Косову Пољу, чију је руку затражио
султан Бајазит, а њена мајка, кнегиња Милица
прихватила под условом да Оливера буде једна
од четири законите султаније...
Монодраму изводи:

Даница Петровић
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Среда, 9. септембар
Башта Музеја и Бранковог кола
Патријарха Рајачића 16
10 часова

Да ми како с права пута
душа млада не залута...
Промоција нових књига Бранковог кола
(Награда „Стражилово“, 2020)

Милан Громовић

Спирала
Модератор:

Зденка Валент Белић
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Четвртак, 10. септембар
Башта Музеја и Бранковог кола
Сремски Карловци, Патријарха Рајачића 16
10 часова

Хтедох дугу да са неба свучем,
дугом шарном да вас све обучем...
Промоција нових књига Бранковог кола
(Награда „Стражилово“, 2020)
Зденка Валент Белић:

Апокрифи по Лилит
и друга проклетства
Модератор:
Растко Лончар
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Петак, 11. септембар
Башта Музеја и Бранковог кола
Сремски Карловци, Патријарха Рајачића 16
10 часова

Да запевам гласовито,
гласовито, силовито...
Промоција нових књига Бранковог кола

Растко Лончар:

Сумоврат
Модератор:
Милан Громовић
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Понедељак, 14. септембар
Башта Бранковог кола и Музеја
Патријарха Рајачића 16
10 часова

СВЕЧАНО ЗАТВАРАЊЕ
Ао, данче, ала си ми бео,
још би` дуго гледати те `тео...
СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ НАГРАДЕ
„ПЕЧАТ ВАРОШИ СРЕМСКОКАРЛОВАЧКЕ“

Лауреати:

Недељко Бабић
Данило Јокановић
Милош Јанковић
Радмило В. Радовановић
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Певачки дар:

Катарина Поповић
Глумачки дар:

Теодора Кушић
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БРАНКОВ ДОЛАЗАК У БЕЧ
Образован, здрав, искрен, Бранко је дошао у
Беч (где ће крштено име Алексије заменити новим)
да, по очевом наговору, студира права. Ту га не чекају царски дворови и балови, нити богате трпезе сребрних тањира и златних кашика, већ влага предграђа
Ландштрасе, нередовна исхрана, туђинско сунашце,
тешки пљускови и ледене зиме када је подераних ђонова корачао светском метрополом. У Беч је донео
сведочанства са одличним оценама, изврсно знање
немачког, латинског и чешког језика, свест о српској
народној песми и немачкој лирици, љубав према завичају и огромну вољу за стицањем знања. Изнад свега, у
Беч је стигао носећи божански песнички таленат.
Кад је средином октобра 1843. године полазио
из Темишвара, отац га је топло препоручио Вуку. У
првом писму оцу вели: „Вук вас поздравља”. Тодор је
упознао Вука још 1825. године и остао његов одани
пријатељ до краја живота. Претплаћивао се и сâм растурао Вукова дела. По Вуковом савету 1862. године
штампао је преостале Бранкове песме, мада се плашио
говорећи да ће та „посмрчад Бранкова, таква каква су,
кад изађу на свет, побити цену песама које је млади
Радичевић сам собом био за живота издао, те потам• 14 •

нети славу песникову”. Одмах по доласку у Беч, Бранко се нашао у кругу Вукових истомишљеника из свих
српских и славенских крајева. Правне науке никако му
нису одговарале. Морао је на силу да их учи, а то је
само угрожавало иначе вредног и амбициозног песника који је убрзо напустио студије и посветио се писању
и изучавању матерњег језика.
Шест месеци по доласку у Беч, пише оцу: „Драги татице… учење ме права баш незадовољним чини;
кад помислим још три године згрозим се”. Незадовољан је што студира мрску му науку, а притисла га и
јака беспарица. У писму 16. марта 1844. године, дан после двадесетог рођендана, јавља оцу: „Татице, свршују
се ево шест месеци, би л’ смео молити? – Чакшире за
лето имам једне, капут готово ниједан, јер је црни готово издао… Чизама немам. Јесенас сам учинио нове,
затим наглавке, потом двоја пенџета. Још једна пенџета имам читава – у џепу – 8 двадесетака”. Као што се дâ
видети, Бранко је веома тешко проводио дане у Бечу.
Ни трага од господског живота, како су неки склони
да тврде. И касније, пишући Даничићу вели: „Ево сам
ти једва дочепао неколико крајцара, да ти могу писмо
франкирати. Хеј! Сиротињо…”.
Н. Грујичић
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„49. БРАНКОВО КОЛО” ПОМОГЛИ:
Управа за културу Града Новог Сада
Министарство културе Републике Србије
Секретаријат за културу АП Војводине
Општина Сремски Карловци
Телеком Србија
„ПРОЛЕЋНЕ БРАНКОВЕ ДАНЕ 2020’’ ПОМОГЛИ:
Општина Сремски Карловци
Телеком Србија

Каталог манифестације
Главни и одговорни уредник: Ненад Грујичић
Ликовно-технички уредник: Милан Маричић
Слог: Милена Борић
Коректура: Нада Урошевић
Оперативни сарадници:
Марија Гагић и Даница Петровић
www.brankovokolo.org
br.kolo@eunet.rs

Бранко Радичевић

УКОР
Де си, душо, де си, рано?
Де си, данче мио?
Де си, сунце огрејано?
Де си досад био?
Та синоћ се теби млада
Баш зацело нада’!
Сунце зађе – паде тама –
А ја оста’ сама!
Ала љубиш, моје лане,
Ала грлиш славно!
Љуби, грли, док не сване –
Та већ неси давно!
Већ недеља дана прође
Како ми не дође!...
Јао злато, тако т’ Бога,
Та како си мога’?!

