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Aутор: Милан Милковић1 УВОДНИК

Прошло је двије године од изласка посљедњег 
броја часописа Газета. У те двије године, Крим 
је постао саставни дио Руске Федерације, Запад 
је увео санкције Русији, Британија је изашла 
из ЕУ, „аутсајдер“ Доналд Трамп је на опште 
изненађење постао нови предсједник САД-а 
обећавајући ресетовање односа са Русијом, а 
рат у Сирији је доживио своју кулминацију.
Ни наше Братство није мировало. За ове 
двије године пројекат курсева руског језика 
Руски за све  проширио се и у друге градове 
Републике Српске шаљући најбоље полазнике 
у школе руског језика у Москву. Наставили 
смо и борбу за побољшање статуса  руског 
језика у школском систему Републике Српске 
па смо тим поводом први пут за исти стол 
довели представнике амбасаде Русије у 
БиХ, представнике Министарства просвјете 
и културе РС и Универзитета у Бањој Луци, а 
све како бисмо утврдили стратегију за даље 
позиционирање 

руског језика у Републици Српској.
Управо због помјерања фокуса нашег рада на 
промоцију руског језика у Републици Српској, 
оставили смо по страни Газету, вјерујући да 
ће се појавити медиј који ће квалитетно и 
професионално писати и извјештавати о Русији 
и српско-руским односима.  Преварили смо 
се. У ове двије године број организација и 
медија који промовишу српско-руске односе 
се утростручио, а теза „да квантитет нужно не 
даје и квалитет“ се још једном потврдила.
Газета је до сада поставила одређене стандарде, 
а разликовала се и од осталих медија својом 
оргиналношћу јер њен фокус није била политика, 
него култура и језик. 
Управо ти стандарди, поплава разних „проруских“ 
медија, али и захтјеви наших читалаца, утицали 
су на нашу одлуку да поново покренемо Газету. 
Јер немамо право да ћутимо! 

РИЈЕЧ УРЕДНИКА
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Aутор: Милан Милковић УСПЈЕШНА ГОДИНА ИЗА НАС 

Српско-руско пријатељство 
Братство је успјешно завршило 
2016. годину. 

Кроз наше курсеве руског језика у Бањој Луци, 
Приједору и Источном Сарајеву прошло је 
више од сто полазника чиме је СРП Братство 
показало да су наши курсеви Руски за све 
најпопуларнији и најквалитетнији у земљи. 
Kао и претходних година, најбољи ученици 
наше школе Руски за све боравили су током 
јула у Москви у љетној школи руског језика у 
трајању од мјесец дана. На радост свих оних 
који уче руски језик, СРП Братство и ове године 
наставља са истом праксом слања најбољих 
ученика у московску љетну школу.

Паралелно са радом наших школа руског језика 
СРП Братство је радило и на промоцији руског 
језика у образовном систему Републике Српске. 
СРП Братство је организовало  округли сто на 
тему Перспектива руског језика у РС на којем 
су учествовали представници: Министарства 
просвјете и културе РС, Амбасаде Русије у БиХ,  
Републичког педагошког завода РС, Универзитета 
у Бањој Луци, Руског културног центра Русский 
мир и нашег удружења, а дискутовало се о 
статусу руског језика у Републици Српској и 
о његовој перспективи, али и о положају и 
перспективама високообразованог наставног 
и стручног кадра.

У октобру и децембру 2016. године у Приједору 
и Бањој Луци СРП Братство је организовало  
Ревију савременог руског филма. У опуштеној 
атмосфери Студентског позоришта у Бањој Луци  
и Градске читаонице у Приједору посјетиоци су 
могли да погледају бесплатно савремене  руске 
филмове: Посада (Экипаж), Утакмица (Матч), 
Јелке (Ёлки). Велика посјећеност пројекција 
је знак да нашу публику интересује руска 
кинематографија те ће СРП Братство и у 2017. 
години организовати ревије руског филма како 
у Бањој Луци тако и у другим градовима.

2

Курс руског језика

Округли стол о статусу руског језика

Промоција стипендија
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Да ли побједа Доналда Трампа на 
америчким изборима 
представља ново поглавље у 
руско-америчким односима или 
су то само пуке жеље 
присталица ,,Новог свјетског 
поретка“, а чију осовину би 
чиниле Русија и САД?

Aутор: Милан Милковић
СТВАРАЈУ ЛИ ПУТИН И ТРАМП „НОВИ СВЈЕТСКИ ПОРЕДАК“? 

Један од највећих политичких потреса 2016. 
године је несумњиво побједа контроверзног 
америчког бизнисмена Доналда Трампа 
на америчким предсједничким изборима. 
Означивши га од самог почетка као аутсајдера 
и шарлатана, Трампу нису давали много шансе 
на изборима. Америчким либералима, али 
једним дијелом и америчким конзервативцима 
се није свидјела идеја да у Бијелу кућу уђе 
бизнисмен који жели сарађивати са Русијом, 
распустити НАТО и подићи зид на граници 
са Мексиком. На крају, видјевши да ће „враг 
однијети шалу“, у америчку предсједничку 
кампању увучена је Русија и Владимир Путин 
са тезом како руске тајне службе шпијунирају 
Хилари Клинтон (демократског противкандидата) 
и остале чланове Демократске странке.  Управо 
из оптужби како је Трамп „Путинов човјек“, као 
и из неких  позитивних изјава Доналда Трампа 
о Путину и Русији, развила се теза о томе 
како ће Путин и Трамп 2017. године кренути у 
реализацију „Новог свјетског поретка“ чију би 
осовину чинили Москва и Вашингтон. Колико 
је реална ова теза? 

Односи између ове двије државе су на најнижем 
нивоу још од 90-тих година 20. вијека, а интереси 
им се у овом тренутку дефинитивно не поклапају.  
Дакле, да би се стварао „Нови свјетски поредак“,  
Русија и САД морају прво ријешити отворена 
питања, а онда тражити заједничке интересе. 
Не заборавимо, можда, и пресудни фактор-  
вољу.
Русији је несумњиво стало до отопљавања 
односа са САД-ом. То се види и из посљедњег 
потеза Владимира Путина када није одговорио 
на протјеривање руских дипломата из САД-а, 
а које је спровела одлазећа администрација 
Барака Обаме, вјероватно настојећи да 
што више закомпликује руско-америчке 
односе администрацији  Доналда Трампа. 
Не спроводећи реторзију, Путин није насјео 
на Обамин трик чиме га је опет дипломатски 
потукао, а што је често чинио у посљедњих 8 
година. Подсјећамо да  је Русија још увијек 
под политичким и економским санкцијама ЕУ 
и САД-а, а што штети како економским тако и 
политичким интересима Русије.  Не заборавимо 
да је пројекат гасовода  „Јужни ток“, а који 
се највише тицао нашег региона, угашен  
управо усљед ових санкција.  Иако је Русија 
успјешно неутралисала санкције дугорочно, 
уколико жели да оствари своје политичке и 
економске циљеве, неопходно је да се овај 
„хладни рат“ са Западом заврши или барем 
ублажи.  Политичка агенда Доналда Трампа 
је поприлично непозната, с обзиром на то да 
никада није обављао политичке функције, а 
праве анализе се не могу правити само на 
основу изјава које је давао током кампање. 
Трамп жели да се посвети САД-у, а да што 
мање времена и енергије троши на спољном 
плану, обећавајући да Американци неће ићи 
у авантуре као што су били ратови у Ираку и 
Авганистану. Ово не значи да САД и даље неће 
„глумити Америку“, него да ће се методологија 
и приоритети промијенити. Умјесто Русије, као 
главног економског и политичког такмаца, Трамп 
види Кину те можемо очекивати заоштравање 
односа на Пацифику. Као бизнисмен, Трамп 
је навикао да ствари рјешава прагматично, 
очи у очи, а за то му је потребан неко ко има 
сличан приступ. 

3

Нови свјетски поредак.
(Извор: counterpunch.org)
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Европска унија је изласком Велике Британије и 
ризиком побједе низа популистичких странака 
у земљама чланицама у фази стагнације док је 
Трамп већ исказао резерву према НАТО-у. Дакле, 
преостаје Русија са Владимиром Путином као 
једина сила са„кредибилитетом“ са којом се 
може преговарати.  Оно око чега би се Русија 
и САД већ сада могли усагласити и гдје би 
могли продубити сарадњу јесте борба против 
тероризма оличеног првенствено у  такозваној 
„Исламској држави“, али и смањење нуклеарног 
арсенала.  Украјина, Крим, Сирија, те ширење 
НАТО-а  су, пак, питања  гдје су интереси Русије 
и САД-а дијаметрално супротни те се наведени 
спорови не могу ријешити одједном, него ће 
процес  рјешавања истих, ако до њега дође, 
бити спор и са пуно препрека, а од страна ће 
захтијевати одређене уступке од чега изгледа 
највише страхују савезници САД-а и Русије. 
Препреке овом процесу отопљавања ће бити 
велике, првенствено у САД-у.  Фактичка и 
уставна моћ америчког предсједника није тако 
велика као што нам се представља у медијима. 
Значајан фактор у америчкој политици је и 
амерички Конгрес, који је за вријеме мандата 
Барака Обаме неке његове реформе не само

успорио, него и зауставио, чак и када су 
демократе имале већину. Несумњиво је да ће на 
процес утицати и савезници како САД-а, тако и 
Русије. ЕУ и НАТО, најважнији спољнополитички 
амерички савезници САД-а, не гледају са 
симпатијама ни  Русију ни Доналда Трампа. 
САД су суперсила која своју моћ дугује и чврстим  
савезништвима које је градила током деценија. 
Тешко је замислити да ће се САД и Трамп тек тако 
одрећи НАТО-а који служи као продужена рука 
САД-а.  ЕУ са својим унутрашњим проблемима, 
али и без јасне визије за будућност,  управо 
због своје тромости и те како може још више 
нарушити односе са Русијом чиме у сукоб 
може повући и САД.  И руски савезници могу 
правити „проблеме“. Иран, Турска, Сирија су 
државе које  ће са великом пажњом пратити 
како ће са великом пажњом пратити како ће 
се развијати руско-амерички односи. У страху 
да не постану „монета за поткусуривање“, исте 
државе би могле неким својим појединачним 
актима да намјерно дестабилизују односе са 
САД-ом и тако увуку Русе као савезнике у нову 
конфронтацију са САД-ом. Не заборавимо и Кину 
која је, према Доналду Трампу, највећа пријетња 
по економију САД-а, а која је истовремено 

Нови руско-амерички односи. (Извор: cnn.com)

07

ПОЛИТИКА



руски најважнији спољнополитички партнер. 
Кина и те како може да утиче на овај процес 
политички, али и економски уцјењујући Русију. Ту 
су и дијаметрално различите спољнополитичке 
агенде ове двије државе.  
Док је Русија окренута „евроазијским 
интеграцијама“ и жељи да се врати на позиције 
за вријеме СССР-а, САД жели очувати позицију 
једине суперсиле на земљи неутралишући све 
пријетње међу којима се истичу Русија и Кина. 
Из горе наведеног тешко да ће доласком 
Доналда Трампа у Бијелу кућу започети процес 
стварања „Новог свјетског поретка“.  Веће су 
шансе да ће започети процес постепеног 
„отопљавања односа“ између двије суперсиле. 
Овај процес ће несумњиво бити јако спор и 
са пуно изазова, али најважније је да постоји 
обострани интерес и воља обје државе за 
нормализацијом.  Не треба посебно наглашавати 
колико је ово важно на глобалном нивоу.  
Свијету је доста  тензија и жели мир.

Доналд Трамп и Владимир Путин. 
(Извор: slate.com)
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Дубоки су коријени српско-руског 
пријатељства. Мало је познато 
да су послије Првог свјетског 
рата Бања Луку населили Руси 
бјежећи од грађанског рата који 
се водио у Русији. Ови бањолучки 
Руси оставили су велики траг у 
историји града. 

Текст из публикације, Српско-руски односи - историјски преглед, аутори: Рајко Ћулибрк и Илија Ковачевић

За вријеме Краљевине Југославије, ако 
говоримо о подручју града Бања Лука, први 
већи досељенички талас руске емиграције 
стигао је 1921. године, као посљедица 
Грађанског рата између «бијелих» и «црвених» 
те одмазде тадашње бољшевичке Русије над 
неистомишљеницима. Те године стигло је 126 
емиграната, од којих је већина имала виско 
образовање, а готово сви средње образовање. 
Међу њима су се нашла и значајна имена 
као што су Никола Иванов, глумац; Василије 
Кашкаров, књижевник; Рафаел Арнели, 
композитор; Федор Сахо, ликовни умјетник; 
Ераст Исајев, члан Државне думе, који су у 
Бањој Луци основали организацију Руски соко 
(једна од многих соколских организација у 
Краљевини СХС).  Руска емиграција је основала 
и разне друге организације и удружења као 
што су Руска колонија (бројала је у БЛ око 150 
породица), Руска матица, Удружење руских 
официра, Руско друштво црвеног крста.

Идејно рјешење Александра Медведева за зграду  „Банског двора“. (Извор: Архив РС)

РУСИ У БАЊОЈ ЛУЦИ ИЗМЕЂУ ДВА РАТА 4ИСТОРИЈА
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Александар Медведев, рођен 1900. године у 
Мелитопољу је такође, за вријеме Грађанског 
рата, емигрирао из Русије у тадашњу 
Краљевину СХС. На позив бана Светислава 
Тисе Милосављевића, послије конкурса за 
нове зграде Банске управе и Банског двора, 
преузима изградњу Банске управе.  Његова 
жена Ксенија Медведев, рођена 1905. године у 
Јекатеринославу, урадила је пројекат за ловачки 
дом који је бан Милосављевић посветио краљу 
Александру.  Такође, она је Заводу за заштиту 
споменика културе и природе поклонила 
обимну и значајну документацију о згради 
Банске управе и Банског двора.
У Другом свјетском рату у страху од фашистичке 
одмазде, под чијом је окупацијом била 
цијела Краљевина Југославија, гаси се активни 
друштвени живот руске емиграције да би по 
завршетку рата и успостављању ФНРЈ бројне 
руске организације, а међу њима и Руска 
матица и Руски соко, биле проглашене као 
контрареволуционарне и профашитичке те 
њихов рад забрањен, а представници Руске 
колоније Евгениј Антонович и предсједник 
Руске матице Виталиј Рибкин, крајем априла 
1945. године, осуђени су на двогодишње 
казне строгог затвора.  Због свега тога долази 
до гашења активног друштвеног рада руске 
емиграције у Бањој Луци и шире.

10

Зграда „Банског двора“. (Слободан извор)

Једна од ријетких фотографија бањалучких
Руса. (Извор: Глас Српске)
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Посјету сјеверној руској 
престоници је немогуће 
замислити без обиласка бар 
неколико музеја. Санкт 
Петербург називају Музејом под 
отвореним небом и то не без 
разлога. 
Не само да у овом граду постоји 
велики број музеја (које не 
можете обићи за цијели један 
живот), него и у већи дио њих 
одређеним данима у седмици или 
мјесецу  можете ући сасвим 
бесплатно. Наравно, за то вам је 
потребно да прецизно и 
детаљно испланирате вријеме 
које ћете провести у граду на 
Неви. 

Вјероватно најпознатија знаменитост Санкт 
Петербурга и прва станица туриста из цијелог 
свијета јесте Државни музеј Ермитаж. Један 
од двадесет најпосјећенијих музеја у свијету, 
настао је у 18. вијеку за вријеме владавине 
Катарине Петровне.  Кроз три милиона експоната  
приказан је развој свјетске умјетности од 
каменог доба до краја двадесетог вијека, од 
такозваних „палеолитских Венера“, преко слика 
Леонарда  да Винчија, Рембранта, Рубенса  до 
Ван Гога, Сезана и Пикаса.  Када бисте се испред 
сваког експоната задржали само пола минута, 
било би вам потребно око три године да 
обиђете цијели музеј. 
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Ермитаж. (Извор: kudago.com)

Унутрашњост Ермитажа. (Извор: visit.spb.ru)

Аутор: Дубравка Гобовић НЕЗАОБИЛАЗНИ МУЗЕЈИ САНКТ ПЕТЕРБУРГА 5РАЗГЛЕДНИЦА



Оно што музеј чини још интересантнијим 
посјетиоцима су мачке „радници“ музеја. Упркос  
томе што Катарина II није вољела мачке, оне 
су живјеле у Зимском дворцу и музеју ради 
заштите од глодара и званични су дио музеја и 
до данашњег дана. Према ријечима директора 
музеја „мачке су легенда живота Ермитажа и 
његов неотуђив дио“ и „интервјуи и снимања 
о мачкама нису рјеђи од оних о Рембранту“.

„Ја хоћу да људи посматрају и уче!“  Из те жеље 
је Петар Велики основао најстарији природни 
музеј у Русији – Кунсткамеру. Да би сваки 
човјек добио прилику да учи о живој и неживој 
природи, улаз у Кунсткамеру је био слободан. 
Данас је то музеј антропологије и етнографије 
који носи име овог великог владара. Путујући по 
Европи Петар I је видио многе „собе ријеткости“ 
(њем. Kunstkammer – соба умјетности) у којима 
су се чувале разне историјске, умјетничке, 
природне и друге ријеткости и одлучио да то 
пренесе и у Русију. Данас Кунсткамера садржи 
јединствену колекцију старих предмета који 
откривају историју и суштину многих народа  
па тако можемо посјетити одјел посвећен 
Јапану, Сјеверној Америци, Африци, Кини и 
многим другим земљама.
Међутим, оно што је најинтересантније 
посјетиоцима је посебна колекција анатомских 
ријеткости и аномалија. Тако, међу експонатима, 
можемо видјети двоглаво јагње, сијамске 
близанце, сиреномелију и слично. За вријеме 
Петра Великог су у музеју чак живјели 
људи-„наказе“ са врло израженим различитим 
спољним патологијама и недостацима попут 
патуљка са два прста, како на рукама, тако и 
на ногама. 
 

Мачке у музеју. (Извор: The Telegraph)

Музеј вотке. (Извор: private-guides.com) 

РАЗГЛЕДНИЦА
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Тај живи експонат звао се Фома и након његове 
смрти скелет му је изложен у музеју. С друге 
стране, у музеју је живио и „див“ Буржуа. Како 
је много људских аномалија у тадашње вријеме 
било необјашњено, за ове људе се вежу разне 
приче и легенде. Тако, када је у једном пожару 
нестала лобања дива Буржуа и на њеном мјесту 
су поставили другу, почеле су да круже приче 
како дух дива лута по Кунсткамери у потрази 
за својом правом главом. Да ли дух заиста 
постоји или не сазнаћете само ако посјетите 
овај музеј.

Осим свима познатог Ермитажа и несвакидашњег 
музеја Кунсткамера, данашње генерације 
туриста у овом граду врло радо посјећују Музеј 
руске вотке. Вјероватно је вотка једна од првих 
асоцијација на Русију и уколико желите да 
сазнате њено поријекло, како се производи 
те да успут и дегустирате различите врсте овог 
напитка уз традиционалну руску храну, обавезно 
посјетите овај необични музеј.

Уколико сте љубитељ књижевности, Санкт 
Петербург је прави мали рај за вас. Међу 
четрнаест музеја посвећених разним 
књижевницима, сасвим сигурно се нађе бар 
један интересантан за свакога. Онај који ми 
издвајамо је свакако Музеј Достојевског, музеј 
који вас враћа у 19. вијек и приближава вам 
мјесто на коме су настајала ванвременска 
дјела Фјодора Михајловича. Завирите у пишчев 
кабинет, послушајте водича, а затим прошетајте 
улицама и мјестима на којима се дешавала 
радња романа Злочин и казна.

Музеј вотке. (Извор: private-guides.com) 

Експонати из Кунсткамере. (Извор: visit.spb.ru)

РАЗГЛЕДНИЦА
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Масленица је традиционални празник Источних 
Словена који се сачувао још из периода 
паганства. Као номадска племена Словени су се 
ослањали на дешавања у природи и приносили 
жртве боговима земље и неба не би ли их 
умилостивили и спријечили непогоде, мраз и 
глад.  Живот у окриљу природе и ослањање 
на временске прилике у основи су Масленице 
као приоритетно паганског празника. Овом 
прославом Источни Словени испраћају зиму и 
дочекују прољеће, симбол процвата, развоја и 
пуне трпезе. Доносимо вам најинтересантније 
чињенице о јединственом празнику који је 
одолио модернизацији и новом времену.

1. Масленица је једини пагански празник који 
је официјелно признала Руска православна 
црква. За разлику од других паганских празника, 
адаптираних библијском сижеу, Масленица 
се сачувала у свом изворном облику и са 
иницијалном намјеном- прослава смјене 
годишњих доба. До 17. вијека, упркос црквеним 
забранама, народ је настављао да слави 
Масленицу и то у вријеме Великог поста. Црква 
је одлучила да након 700 година забране 
коначно призна овај празник и помјери његову 
прославу у недјељу прије почетка Васкршњег 
поста.

2. Сирна седмица. Сматра се да је уласком 
у црквени календар Масленица добила свој 
данашњи назив. Како су се у масленичким 
данима преферирали млијеко, сир и други 
млијечни производи, празник је по маслацу и 
добио име. У црквеном календару овај период 
се назива и Сирном седмицом. 

3. Богиња Лена. Постоји и вјеровање да је у 
коријену ријечи Масленица име старословенске 
богиње Лене, једног од најмноголикијих 
божанстава словенске митологије. Сматрају 
је заштитницом жена и богињом земље, 
невјестом Сунца и шумском мајком. Богиња 
је, по предању, собом носила прољеће и 
топлину, стога се овим празником прослављао 
њен долазак.

4. Масленица- кћерка Дједа Мраза? У народу, 
нарочито међу дјецом, живи и интересантна 
легенда по којој је Масленица била дјевојка, 
кћерка Дједа Мраза. Живјела је у најсјевернијим 
крајевима земље и имала магичне моћи. 
Једном је сусрела младића, промрзлог од 
хладноће и сјеверних вјетрова. Замолио ју је 
да спасе њега и друге људе од дуге зиме, да 
их утопли и развесли. Масленица је пристала 
и једним пљеском дланова створила карневал, 
палачинке и друге сластице да би човјечанство 
заборавило на зимске олује. 

Масленица. (Извор: pcnen.com)

Аутор: Слађана Плавшић   6 МАСЛЕНИЦА - ПРАЗНИК ПАЛАЧИНКИ
СТИЛ ЖИВОТА
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5. Древни Руси су помагали прољећу да 
надјача зиму. Упорна и немилосрдна хладноћа 
спрјечавала је обрађивање земље и узроковала 
глад и немаштину. Руси су палили дрвена кола 
и точкове и спуштали их низ залеђене горе 
помажући сунцу да растопи сњежне наносе 
и прогна хладноћу. Већ окренути прољећу, 
тада би по посљедњи пут у години уживали 
и у зимским чаролијама, нарочито клизању. 
Овај празник је, симболично, загрљај зиме и 
прољећа, али и њихова борба у којој, бар у 
теорији, прољеће излази као побједник. 

6. Хладоћа долази у женском облику. Вјеровало 
се да ће се паљењем страшила направљеног 
од сламе престрашити и отјерати Морана, 
богиња зиме и смрти. Због тога се страшилу, 
по традицији, облачи женски костим и она се 
ритуално спаљује у посљедњи масленички 
дан и протјерује до сљедеће зиме.

7. Са доласком прољећа долазе и нове 
љубави. У прошлости, у дане Масленице, 
многи младићи су себи бирали невјесте. Ти 
дани су сматрани најплоднијим, а везе које 

су тада започињале обећавале су најздравији 
пород. Позив на палачинке већ наредни дан 
био је вид својеврсног завјета.

8. Женска седмица. У дане масленичке прославе 
женама је било забрањено да шију и плету. 
Мушкарци су сматрали да се женски послови 
и своде само на те двије радње па су празник 
прозвали и Женском седмицом. Жене су се 
тих дана међусобно посјећивале. Били су тачно 
одрђени дани када се иде свекрви, када снахи, 
а када заови. За мушкарце је нарочито био 
значајан дан када ташта долази у посјету јер 
су тада морали да докажу свој статус главе 
куће.

Масленица. (Извор: pcnen.com)

Масленица. (Извор: pcnen.com)
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9. Зашто палачинке? Постоје двије теорије о 
томе зашто су палачинке постале симбол овог 
празника. Према првој, оне својом формом и 
топлином подсјећају на Сунце. Преци данашњих 
Руса су вјеровали да палачинке као такве 
чудесно оснажују тијело. Друга теорија се 
односи на загробни живот. Палачинке су увијек 
биле важан елемент погребних обреда Словена. 
Вјеровало се да упокојене треба умаслити, 
односно ,,нахранити" маслом да би земља с 
прољећа била плодна. Отуда се палачинке 
пеку и као храна за помен душе, повезане са 
култом предака и симболом сунчаног диска.

10. Прве гужве у саобраћају. 
Сматра се да је до првих великих саобраћајних 
гужви код Руса дошло управо у вријеме 
празновања такозване Широке Масленице, када 
је весеље постајало масовно. Читаве породице 
су у запрежним колима, са многобројним 
поклонима, кретале у госте или на тргове. 

Народ се окупљао на улицама, све генерације  
су се сједињавале у радосним поклицима 
надолазећем прољећу.

Масленица. (Извор: pcnen.com)
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Дана 25. децембра 2016. 
године свијет је спустио 
копље на пола.  „Пјевајуће 
оружје Русије“, како их je 
Черчил једном приликом 
назвао,  најпознатији војни 
ансамбл планете, Ансамбл 
пјесме и плеса Александар 
Александров, у паду авиона 
ТУ-154  изгубио је 64 члана. 

Данас  скоро да нема човјека који није послушао 
макар једну пјесму у извођењу хора Александров.   
Током деведесет година постојања на њиховом 
репертоару се нашло више од двије хиљаде 
композиција. Изводили су пјесме совјетских, 
руских и иностраних аутора, народне пјесме 
и плесове, духовну музику, али и ремек-дјела 
свјетске рок и поп музике, укључујући обраде 
хитова легендарних музичких група Queen и 
The Beatles. 
Давне 1928. године у Централном дому Црвене 
армије (ЦДКА) одржан је њихов први наступ. 
Тадашњи колектив је бројао свега 12 извођача, 
и то  8 пјевача, два плесача,  један хармоникаш 
и један рецитатор. Након успјешног наступа, 
ансамбл је званично и формиран као Ансамбл 
пјесме Црвене армије „М.В.Фрунзе“.  Први 
руководилац и организатор био је професор 
Московског конзерваторијума, народни умјетник 
СССР-а, композитор, генерал-мајор Александар 
Александров. А.Александров  је водио Ансамбл 
све до 1946. године, a након њега, наредних 
40 година, Ансамблом руководи његов син – 
Борис Александров. 

Борис Александров. (Извор: РИА новости)
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Од 1928. до 1935. године колектив је са 12 
порастао на 135 умјетника.  У наредним годинама 
освајају прве међународне награде и већ 1937. 
године Ансамбл броји 274 извођача. Године 
1948.  с Ансамблом је наступало 313 истакнутих 
умјетника СССР-а, а од 1949. године носи 
назив свог оснивача – Александра Васиљевича 
Александрова. 
Током Другог свјетског рата александровци 
су наступали као подршка Црвеној армији. 
Неријетко су путовали у пуном саставу. Углавном 
су се дијелили на четири групе да би могли 
наступити за што већи број војника. За вријеме 
Великог отаџбинског рата Ансамбл Александров 
је имао више од 1500 концерата. 
Одржавали су концерте на фронтовима широм 
свијета. Пратили су војнике СССР-а, а потом 
Русије  у Авганистану и Чеченији, али су 
наступали и у мировним мисијама у Југославији, 
Авганистану, Таџикистану и другим „горећим“ 
тачкама сви-
јета. Гостовали су у више од 70 земаља свијета, 
на скоро свим континентима.

Русија побиједила НАТО без иједног испаљеног 
метка!
Ансамбл Александров је био први руски музички 
колектив који је наступио у сједишту НАТО-а.  
Концерт се одржао 2007. године и већ сутрадан 
свијет су обишле насловнице о невјероватном 
наступу александроваца и руском заузимању 
НАТО-а без испаљеног метка.   

При Ансамблу је организована и дјечија школа 
Млади александровци за дјецу од 5 до 13 
година. До пада авиона у коме је колектив 
изгубио трећину својих чланова, Александров је 
бројао 186 извођача, сви умјетничког, музичког 
и хорског образовања. 
Вишеструко награђиван, руски војни хор постао 
је препознатљив симбол Русије. Наступајући и у 
краљевским дворцима и на ратним жариштима 
широм свијета,  Александров је током година 
постао најистакнутији и најомиљенији војни 
ансамбл.  Својим умјетничким ангажманом 
Александров је дао велики допринос његовању 
не само аутентичне руске традиције, већ и 
свјетске културне баштине. 
И поред велике трагедије коју су доживјели 
крајем 2016. године, Александров ће наставити 
да пјева проносећи славу руске војске и 
музике.

Ансамбл Александров. (Извор: РИА новости) 
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В университете

Сергей: Здравствуй!
Катя:  Здравствуй!
Сергей:  Давай познакомимся. Меня зовут 
Сергей. Как тебя зовут?
Катя:  Меня зовут Екатарина. Очень приятно.
Сергей: Можно тебя звать Катя?
Катя: Да, конечно.

В библиотеке 

Катя: Добрый день!
Библиотекарь: Добрый день. Как Вам помочь?
Катя: Я здесь новая студентка и хочу записаться 
в  вашу библиотеку.
Библиотекарь: Хорошо. Скажите мне как вас 
зовут?
Катя: Меня зовут Катарина. Фамилия моя 
Николич.
Библитекарь: Ваше отчество?
Катя: У меня отчества нет.
Библиотекарь: Ещё скажите пожалуйста откуда 
вы и когда родились?
Катя: Я из Сербии, а родилась 21 апреля 1992 
года.
Библиотекарь: Пожалуйста, ваш абонемент.
Катя: Спасибо. До свидания.
Библиотекарь: До свидания.

Доброе утро!
Добрый день!
Добрый вечер!
Здравствуй!/Здравствуйте!
Привет!/Пока!
До свидания!
Спокойной ночи!
Увидимся!

Добро јутро!
Добар дан!

Добро вече!
Здраво!

Ћао!
Довиђења! 

Лаку ноћ!
Видимо се!

На универзитету

Сергеј: Здраво!
Каћа: Здраво!
Сергеј: Хајде да се упознамо. Ја се зовем Сергеј. 
Како се ти зовеш?
Каћа: Ја се зовем Катарина. Драго ми је.
Сергеј: Да ли могу да те зовем Каћа?
Каћа: Да, наравно.

У библиотеци

Каћа: Добар дан!
Библиотекар: Добар дан. Како Вам могу 
помоћи?
Каћа: Ја сам нови студент и желим да се учланим 
у вашу библиотеку.
Библиотекар: Добро. Реците ми како се 
зовете?
Каћа: Ја се зовем Катарина. Презивам се 
Николић.
Библиотекар: А Ваш патроним?
Каћа: Ја немам патроним.
Библиотекар: Још ми реците одакле сте и када 
сте рођени?
Каћа: Ја сам из Србије, а родила сам се 21. 
априла 1992. године.
Библиотекар: Изволите Вашу чланску карту.
Каћа: Хвала! Довиђења.
Библиотекар: Довиђења.

Руси поред имена и презимена имају и 
патроним, тј. име настало по имену оца. 
Патроним је једнако битан као и име или 
презиме, а користи се при обраћању старијим 
особама, при учтивом или званичном обраћању.
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Имя/Име  Отчество/Патроним Фамилия/Презиме 
Анастасия Владимировна Сидорова 
Наталья Петровна Галкина 
Владимир Викторович Тарасов 
Днитрий Сергеевич Соколовский 

МАЛА ШКОЛА РУСКОГ ЈЕЗИКА



Ансамбл Александров. (Извор: РИА новости)

Филм Јелке. (Извор: imdb.com)

Књига ,,Чапајев и празнина’’. (Извор: google.com)

МУЗИКА: Ансамбл Александров 
Академски ансамбл пјесама и игара руске 
армије А. В. Александров, у свијету познат и 
као Хор Црвене Армије,  сматра се симболом 
и поносом руске културе. Богата историја овог 
ансамбла тијесно је испреплетена са историјом 
Совјетског Савеза и савремене Русије. Они пjевају 
на готово свим језицима свијета, укључујући 
кинески, индијски, турски, али и српски језик.
Чувене руске пјесме Очи чарне, Подмосковске 
вечери, Каљинка, Каћуша и Чамџије са Волге 
само су неке од нумера које изводи Александров. 
Ту је и једна српска пјесма – Тамо далеко. 

ФИЛМ: Јелке (Ёлки) - Током припреме за 
новогодишњу ноћ, девојчица Кљава саопштава 
својим пријатељима како је њен отац нико 
други до предсједник Руске Федерације Дмитриј 
Медведев. Да би доказала истинитост својих 
ријечи, другови је наговарају да пренесе ,,оцу" 
да током новогодишњег говора на телевизији 
јавно изговори реченицу: Дједу Мразу се надај, 
али се сам потруди. У помоћ Кљави прискаче 
дечак Јура са својом теоријом ,,шест руковања". 
Погледајте зашто се филм Јелке сматра једном 
од најбољих руских комедија.

КЊИГА: Чапајев и Празнина, аутор: 
Виктор Пељевин - „Сјећање нас увјерава 
да се јучерашњи дан заиста десио, али, како 
знати није ли се све то сјећање с првим јутарњим 
зраком и појавило?“
Представљамо вам роман изграђен на 
неразликовању измишљене и праве реалности. 
Први зен-будистички роман у Русији је ремек-дјело 
једног од савремених руских писаца.  Пељевин 
ће вас заинтересовати од прве странице, а 
роман Чапајев и Празнина ћете прочитати лако 
и са задовољством. Радња романа обухвата 
два периода: Русију 20-их и Русију 90-их година 
20. вијека, а кроз причу нас воде четири пацијента 
психијатријске болнице. Јапански кланови, 
Арнолд Шварценегер и Просто Марија, фантастика, 
али и источњачка философија су дио оног што 
вас очекује на страницама овог романа.  
Ако досад нисте имали прилику да се сусретнете 
са новијом руском прозом, Виктор Пељевин 
и његов роман Чапајев и Празнина  ће вас 
засигурно одвести и неко вријеме задржати на 
путу савремене руске књижевности.
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