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У сриједу, 15. марта, у Сремским Карловцима свечано су отворени „Пролећни Бранкови
дани 2017”, традиционална пјесничка манифестација која слави стваралаштво Бранка
Радичевића, великог пјесника српског романтизма.

  

У најстаријој српској, чувеној Карловачкој гимназији, на дан рођења Бранка Радичевића,
по старом календару, свечано је уручена престижна награда „Печат вароши
сремскокарловачке", чиме је обиљежено педесет година постојања овог високог
пјесничког признања на српској културној сцени. Награду су равноправно примили Ранко
Прерадовић из Бањалуке и Милош Кордић из Београда.

  

  

Диплому Бранковог кола лауреатима уручио је Ненад Грујичић, предсједник Бранковог
кола, истичући младолику духовну љепоту Бранка Радичевића, Сремских Караловаца,
Стражилова и Новог Сада, која је свој одраз нашла у пјесничком дјелу двојице аутора
који обиљежавају по педесет година свога стваралаштва, а што је са полувјековним
трајањем „Печата вароши сремскокарловачке'' културни куриозитет прве врсте. Ненад
Грујичић је поменуо и Славонски Брод, родни град Бранка Радичевића, исказујући наду
да ће тај град надвладати ирационалну слику времена и поново подићи срушени
споменик великом пјеснику српског и европског романтизма, Бранку Радичевићу, своме
чувеном суграђанину, и вратити пјесниково име школи која је деценијама постојала у том
граду. У Славонском Броду живио је и Бранков деда Стеван Радичевић, а пјесников
отац Тодор, радио је као цариник-тридесетник на ријеци Сави, тадашњој граници
Аустроугарске и Турске.
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  Захваљујући на награди „Печат вароши сремскокарловачке", Ранко Прерадовић је рекао:„Не баш посве вјешт играч, ухвативши се у Бранково пјесничко коло, осјећам се врлолијепо и лагодно, али и са свијешћу – онако како се осјећа мрав у трави, испод, за њега,горостасних стабала. У поезији Бранка Радичевића коју сам спознавао заједно са нашомнародном пјесмом, има много чега тачног, животног, али што истовремено смјера путсмрти. Одатле сам, уз нека стечена искуства досегао смисао ништења, узалудностисветрајања, а што је и велики Радичевић исказао у укупном свом, величанственомпјесничком опусу. Једноставно а моћно препјевао је бруј живота онако како то до његовепојаве није урадио нико у српском пјесништву. Обрадован што сам у том Бранковом колуједан од играча, изједначен са осталима, захваљујем прије свега Сремским Карловцимаи Новом Саду што на овај начин чувамо успомену на великана Бранка Радичевића, затимискрено институцији Бранково коло и њеном жирију. Захваљујем посебно НенадуГрујичићу који и на овај начин брине о колегама скрајнутим на периферију ововременогбитисања, а посебно као брижном чувару свеукупности српскога језика и духовности одРадичевића до наших дана."  Примајући високо признање, Милош Кордић је истакао: „Овдје, у Сремским Карловцима Синод српске православне цркве често је одлучивао и осудбини манастира у мом родном селу Комоговини. Јединог манастира на Банији. А он јепостојао од краја 17. вијека па до 1777. године. Кад је по наредби царице МаријеТерезије морао, као центар многих буна, да буде порушен. У бројним се историјским ицрквеним књигама заједно спомињу наш манастир и Сремски Карловци. Постоје идокументи које је одавде митропилит писао ради Комоговине..., како наводи МанојлоГрбић у својој књизи о Горњокарловачком владичанству.  А онда сам по својој Шамарици, гори на Банији, испод које сам одрастао, почео даразмјештам слике љепоте Фрушке горе. А данас по Фрушкој гори тражим и налазимљепоту своје Шамарице. Па сам овдје, до дунавских страна Фрушке горе смјестио радњусвог првог и јединог романа, објављеног 2014. године. Писаног а Бранковим трагомобилазећи ову његову, с мојом Шамарицом у себи Фрушку гору. Па је моја Рајска Варошможда и у Сремским Карловцима, у Иригу, Сремској Каменици, Новом Саду... Јер мени јеод првог сусрета Дунав био море, а Карловци – љепота смјештена између фрушкогорскеи дунавске обале непресушног Панонског мора: мора шума, винограда, воћњака, жита...  И при крају да кажем и ово: Бранков физички живот јесте зашао с ону странуовоземаљског обасјања. Али га зато, овдје, код нас и у нама живи злато његове вјечнепоезије. И због злата тог језика, тих слика, али и сребра бесконачности једне заувијекнам оживотворене игре, волио сам и волим Бранка. И волим га и волимо га због природе,због листа на дрвету, због љубави, због историје. Волимо га због наших будућих за којеморамо да сачувамо и непресушну љепоту његовог и свог српског језика."  

  У програму Свечаног отварања „Пролећних Бранкових дана 2017'', уз дуге аплауземахом младе публике, учествовали су пјесници: Ранко Чолаковић, Иван Лаловић, РасткоЛончар и Јелена Стајић. Оперска пјевачица Александра Плетикосић, у пратњи пијанистеСтефана Јанчића, отпјевала Змајеву песму „По пољу је киша пала", са асоцијацијом навелику братску љубав Змаја према Бранку, и чињеницу да је Јован Јовановић Змајнаписао чувену пјесму „Бранкова жеља'' приликом преноса земних остатака БранкаРадичевића 1883. године из Беча на Стражилово.  Драмски умјетници Николина Спасићи Милан Новаковић надахнуто су говорили антологијске Бранкове песме „Укор" и „Никадније вито твоје тело". Млада етно-певачица Катарина Поповић извела је чувену српскупјесму са Космета, „Удаде се, јагодо".  Хор Карловачке гимнзије, под диригентском палицом Растка Павлова, извео је „ХимнуКарловачких ђака" и једну руковет Мокрањца. Талентоване ученице-пјесникињеКарловачке гимназије, Анастасја Бијелић и Франциска Бос, такође, говориле су својепјесме у част Бранковог 193. рођендана. Модератор и водитељ програма била је МаријаСлобода.  „Пролећни Бранкови дани 2017" настављају већ сутра своју програмску схему. УСремским Карловцима, у основној школи, заједно са талентованим ђацима-пјесницима,биће представљен часопис „Даница за младе" Вукове задужбине, уз присуство пјесниказа дјецу: Рајка Лукача, Божидара Пешева и Бранка Стевановића, а уз уредничку пратњуЉиљане Симић из Вуковог читалишта. „Пролећни Бранкови дани 2017'' трајаће до 28.марта, када ће, по новом календару, у основној школи „Бранко Радичевић" у Новом Саду,такође бити приређена рођенданска свечаност с акцентом на 170. годишњицуобјављивања прве Бранкове књиге, „Песме" у Бечу (1847).  Извор: Бранково коло
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