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Изложбу су посетили и
страни војни изасланици

Изложба фотографија и докумената „Ратна слика Србије у Другом светском рату, 1941–1945”

ДОПРИНОС КУЛТУРИ СЕЋАЊА
Ратна слика Србије увек је победничка и сведочи о малој храброј земљи, која, увучена у рат мимо
своје воље, стаје усправно пред силницима, не да би освајала туђе, већ како би одбранила своје
Пише Душан ГЛИШИЋ

П

оводом обележавања 75 година од завршетка Другог
светског рата у Дому Војске Србије група аутора из
Историјског архива Пожаревац, Војног архива, Војног музеја и
Медија центра „Одбрана” приредила је, под покровитељством Министарства одбране и Града Пожаревца,
изложбу „Ратна слика Србије у Другом светском рату, 1941–1945”, коју је
свечано отворио државни секретар у
Министарству одбране Александар
Живковић. Изложбена поставка, на
68 Одбрана Новембар 2020.

којој је представљено 160 архивских
фотографија и 80 докумената из 30
фондова и збирки 13 културних институција из седам градова Републике
Србије, резултат је истраживања архивске грађе, као примарног историјског извора и сведочанстава о догађајима који су обележили вихорне ратне године на простору наше земље с
почетка пете деценије прошлог века.
Истичући да Министарство одбране и Војска Србије бројним активностима учествују на обележавању важних историјских догађаја из осло-

бодилачких ратова Србије, борећи се
и на тај начин против ревизије наше
националне историје, државни секретар Александар Живковић рекао је да
се том циљу поклања велики значај.
– Без обзира на то о ком ослободилачком рату наше отаџбине је реч,
ратна слика Србије увек је иста – мала
храбра земља, увучена у рат мимо своје воље, стала је усправно пред силницима, не да би освајала туђе, већ како
би одбранила своје, по нашој древној слободарској традицији. И увек је
из тих ратова излазила као победник.

КУЛТУРА

Са отварања изложбе

Зато је ратна слика Србије увек победничка. Те прве искре борбе прерастале су у буру отпора једног слободарског народа, који не пристаје да буде
побеђен и поробљен. Наша улога се не
своди само на памћење, већ и на стално истраживање историјских истина,
чији је крајњи циљ припрема за одговор на све изазове који нас чекају
у временима која долазе. Овом изложбом поручујемо да нећемо дозволити
да сећања на прошлост и ране из прошлости избледе. Све док траје наше
памћење и памћење наших поколења,
догађаји забележени и на овде изложеним фотографијама, сведочанствима четворогодишње голготе нашег народа, неће бити заборављени и остаће део нашег националног бића. Нећемо и не можемо да заборавимо невине жртве београдских логора и других
стратишта на простору Србије и бивше Југославије – истакао је Живковић
отварајући изложбену поставку.

Александар Живковић: „Овом
изложбом поручујемо да нећемо
дозволити да сећања на прошлост
и ране из прошлости избледе.
Све док траје наше памћење
и памћење наших поколења,
догађаји забележени и на овде
изложеним фотографијама,
сведочанствима четворогодишње
голготе нашег народа, неће бити
заборављени и остаће део нашег
националног бића.”.
Отварању изложбе у специфичним условима, одређеним пандемијом корона вируса, поред представника организатора, присуствовали
су ректор Универзитета одбране генерал-потпуковник доц. др Горан Радовановић и заменик градоначелника Пожаревца Славиша Алексић, који
су говорили о значају изложбе за културу памћења, националну историју
и народни идентитет.

– Комплексност проблематике
коју обухвата ова изложба свакако захтева дубља и свестранија истраживања стручњака различитих профила. Сигурно је да, пре свих, историчари имају још много тога да кажу, како
о догађајима који су довели до брзе
капитулације Краљевине Југославије,
тако и о годинама које је српски народ провео под окупацијом, доживевши свакојака страдања и нашавши се
пред опасношћу од физичког нестанка и духовног и културног геноцида –
рекао је, поред осталог, генерал-потпуковник др Радовановић, додајући
да су аутори изложбе још једном указали на неке од најзначајнијих догађаја и пред нама оживели прошлост,
сурову према српском народу, али и
свим антифашистима на тлу некадашње Југославије.
Напомињући да патриотизам треба стално неговати и јачати, што се
чини и организацијом изложбе ко69

КУЛТУРА
Др Јасмина Николић:
„Седамдесет и пет година
касније много тога је заборављено
и започети су негативни
процеси измене културе сећања.
Човечанство се сећа само онога
што комуникацијом може да
смести у оквир колективног
памћења. Ова изложба, као
својеврсни облик комуникације,
има такав концепт, да
историјским документима
и фотографијама допринесе
култури сећања и памћења”.

јом се чува сећање на оне који су дали
животе за слободу отаџбине, заменик
градоначелника Пожаревца Славиша
Алексић је, поред осталог, рекао:
– Младе генерације треба да знају
да се за слободу мора борити свакодневно. Ова изложба и слични догађаји помоћи ће да схватимо да, иако се
после сваког рата заклињемо у то да
никада више рата неће бити, он ипак
негде, у неком делу света избија, доносећи нове жртве и разарања. Како бисмо научили историјске лекције које,
нажалост, увек изнова понављамо,
организујемо изложбе на којима обнављамо сећања – истакао је Алексић.
У свом обраћању директорка Историјског архива Пожаревац др Јасмина
Николић нагласила је да представљена архивска документа и фотографије фактографски осликавају деловање
југословенских партизана и борбе за
ослобођење земље, успостављање односа Југословенске народноослободилачке војске и Црвене армије и њихову
заједничку борбу током ослобађања
земље од окупатора, али и веома те70 Одбрана Новембар 2020.

жак живот под
окупацијом.
– Изложбена поставка
употпуњена је одликовањима, ратним
заставама јединица Народноослободилачке војске Југославије, војним наоружањем и опремом, деловима ратних униформи
и одеће из фундуса Војног музеја у Београду, а њен посебан додатак представља део под називом „Пропагандна уметност
у деценијама после рата”, који
чине експонати из уметничке
збирке Дома Војске Србије у
Београду – тематски ангажовани радови уметника који
су стварали после Другог
светског рата, попут Ђорђа
Андрејевића Куна, Ангелине
Гаталице, Душана Гаковића, Нандора
Глида, Стевана Дукића и других. Сви
ти експонати одсликавају страдање
цивилног становништва и избеглица
у окупираној земљи и судбину ратних

заробљеника у немачким логорима
– рекла је др Николић напомињући
да је савремено европско друштво изграђено на достигнућима победе антифашистичке коалиције у Другом
светском рату, чија се идеологија темељила на веровању у прогрес који
доносе наука, образовање, успостављање власти народа, борби против неједнакости људи и залагању за друштво које радије
гледа у будућност него у
прошлост.
– Седамдесет
и пет година касније много тога
је заборављено и
започети су негативни процеси измене културе
сећања. Човечанство се сећа само
онога што комуникацијом може да
смести у оквир колективног памћења. Ова изложба, као својеврсни облик комуникације, има такав концепт, да историјским документима и фотографијама допринесе култури сећања и памћења – рекла је др Јасмина Николић.
Изложба „Ратна слика Србије у Другом светском рату,
1941–1945” аутора др Јасмине
Николић, др Маријане Мраовић, Наташе Милошевић Дулић
и др Драгане Милорадовић, уз музеолошку поставку Вука Обрадовића
и уметничку Јелене Кнежевић, отворена је до 15. новембра 2020. године.|
Фото: Даримир Банда

Нов изложб у Дому Војск

СЕР БУБИША
Војислав Бубиша Симић рођен је 18. марта 1924. године. Завршио је диригентски одсек Музичке академије
1954. године, у класи професора Предрага Милошевића.
Пре рата свирао је у школском оркестру. После тога прелази у оркестар Радио Београда, којим је дириговао тридесет две године, до пензије, али то наставља и касније.
Паралелно је компоновао и писао аранжмане за песме.
Четири деценије био је гост диригент у Позоришту на Теразијама. И даље је гост диригент Уметничком ансамблу
Министарства одбране.
Написао је три књиге „Сусрети и сећања”, „Весело
путовање” и „Сентиментално путовање”, у којима је писао о музици, сећањима, затим, анегдоте, догађаје с оркестрима, приче његове мајке и баке. Критичар Милан
Влајчић једном је рекао да је Бубиша живео у Енглеској,
краљица би му доделила титулу сера. Био је председник
Удружења композитора Србије и Удружења џез музичара. Добитник је бројних награда. Носилац је Ордена Беочуг града Београда. Поносан је на свој породични живот.
Из првог брака са супругом Вером има ћерку и два унука.
Са другом женом Јудит има ћерку и унуку.

Било је незаборавно и онога дана када су умало проглашени за „аеродромски оркестар”.
– Познати композитор и пијаниста Дјук Елингтон дошао
је седамдесетих у Београд, а ми смо му организовали дочек
на аеродрому. Осмислио сам да Елингтонову песму одсвирамо кад буде улазио у зграду аеродрома. Није ни знао шта га
чека, па је помислио да је неко пустио плочу. Када је схватио
шта се догађа осмех му се развукао на лицу. Био је потпуно
одушевљен. Испратили смо га на исти начин како смо га и
дочекали. Одушевљено је причао у Сједињеним Америчким
Државама како је била сензација да оркестар уживо свира
његову композицију на аеродрому. Знате, ми смо као млађи
увек имали вољу за изненађењима. Данашња омладина је
превише озбиљна, и чини ми се да су без шарма и духа за
такве ствари.
Иако је видео цео свет, занимљиво је да је живео у
осам држава, а никада није напуштао родни Београд.
– Да, и то ми често људи не верују. Родио сам се у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца, која је касније преименована
у Краљевину Југославију. Затим сам живео у Југославији под
немачком окупацијом, па у ФНРЈ, затим у СФРЈ, онда у послератној Савезној Републици Југославији, па државној заједници
Србија и Црна Гора и у данашњој Републици Србији. Звучи невероватно, али је истинито – насмејано каже Бубиша. ƒ
Сања АНЂЕЛКОВИЋ
Снимили Горан СТАНКОВИЋ и
Даримир БАНДА

Србиј
у Вликом рту
У

Дому Војске Србије у
Београду 2. јула отворена је изложба „Србија у
Великом рату”. Према речима државног секретара
Министарства одбране
Зорана Ђорђевића, архивска документа, фотографије и музејски предмети
из тог периода подсећају
на узроке рата, његове виновнике и жртве.
– Својим аутентичним значењем, изложба
афирмише чињенице и
осветљава дешавања тога
времена како истина захтева. Пред таквим чињеницама, сваки покушај ревизије остаје нем – рекао
је Ђорђевић, отварајући
изложбу.
На скупу су говорили
и начелник Управе за односе са јавношћу Министарства одбране пуковник Петар Бошковић, директорка Историјског архива Пожаревац др Јасмина Николић,
директор Војног архива пуковник Милорад Секуловић и
градоначелник Пожаревца Миомир Илић.
Пуковник Бошковић је нагласио да изложба, из одговарајућег архивског и музеолошког угла, заокружује
тему која је ове године значајна за Министарство и Војску, али и за наш народ и историју.
Према речима Јасмине Николић, у години када се
обележава јубилеј отворен је нови талас интересовања
о Првом светском рату.
– Група аутора која се бави антропологијом рата,
војном или локалном историјом, имала је намеру да
афирмацијом архивских докумената о Србији током Великог рата још једном скрене пажњу на погубни утицај
политичке ревизије – рекла је директорка Историјског
архива из Пожаревца.
Изложба, која ће бити отворена до 26. јула, подељена је у 18 тематско-хронолошких целина, с 270 архивских докумената и фотографија, које доприносе бољем
разумевању обрађених тема и нуде нове погледе на Велики рат 1914–1918. године. Архивска документа употпуњују музејски предмети из Војног музеја.
С. АНЂЕЛКОВИЋ
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