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Библиотека Матице српске приредила је 
178 изложби у витринама. Од јануара 2011. 

године изложбе се презентују у електронском 
облику, у јавном каталогу Библиотеке.

Електронски каталози изложби, заједно са 
штампаним каталозима досад постављених

изложби, доступни су на 
www.bms.rs

2022



(319) 3−31. јануар: Станислав Бинички (1872–1942) – 150 година од рођења
(320) 1–28. фебруар: 250 година Житија Петра ВеликогЗахарије Орфелина 

(Венеција, 1772)
(321) 1–31. март: Молијер (1622−1673) ‒ 400 година од рођења

(322) 1. април – 5. мај: Јубилеји штампаних србуља:
470 година Четворојеванђељабеоградског (Београд, 1552);

460 година Четворојеванђељамркшиначког (манастир Мркшина црква, 
1562)

(323) 6–31. мај: Јаков Игњатовић (1822‒1889) ‒ 200 година од рођења
(324) 1−30. јун: Дејан Медаковић (1922−2008) – 100 година од рођења
(325) 1–31. јул: Милован Глишић (1847−1908) – 175 година од рођења

(326) 1–31. август: Душан Душко Радовић (1922–1984) ‒ 100 година од рођења
(327) 1. септембар ‒ 2. октобар: Борислав Михајловић Михиз (1922–1997) –

100 година од рођења
(328) 3–31. октобар: Васко Попа (1922–1991) ‒ 100 година од рођења

(329) 1–30. новембар: 235 година прве збирке народних пословица код Срба 
Причте илити по простомупословицеЈована Мушкатировића (Беч, 1787)

(330) 1. децембар 2022 − 8. јануар 2023: Мигел де Сервантес Сааведра
(1547−1616) – 475 година од рођења

2022



СТАНИСЛАВ
БИНИЧКИ
(1872‒1942)

Електронски каталог 

изложбе број 319

Нови Сад

3‒31. јануар 2022.



Библиотека Матице српске је на основу грађе 
из својих збирки приредила изложбу поводом 
150 година од рођења Станислава Биничког, 
српског композитора, диригента, педагога и 

аутора прве (изведене) српске опере На уранку.
Електронски каталог изложбе садржи 
изабрана дела Станислава Биничког и 

изабрану литературу о њему са сигнатурамa.

2022



Станислав Бинички
(1872–1942)

Аутор
Силвија Чамбер

Скенирање и обрада фотографија
Оливера Михајловић

Уредник
Селимир Радуловић
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КПз II 7953

Портрет 
Станислава 
Биничког, 

Краљевски 
дворски фото 

атеље, Београд, 
Теразије 12



КПз II 7953



КПз II 7953

Породична 
фотографија 

Станислава Биничког
са супругом 

Мирославом, ћерком 
Стеваном и унуком 

Миливојем 
Јосифовићем, 1940.



„[...] Али мерило којим се мери рад и значај културнога пионира 
који је радио у нашој сировој средини и борио се са нашим 

истрајним и доследним јавашлуком, не може бити сведено на чисто 
и једино музичке размере, чега се ми строго придржавамо у нашим 
оценама. Мерило мора бити тананије и осетљивије. Треба прећи у 
памети културни и психолошки простор који нас дели од мучних 

почетака, треба схватити полетни смисао прегалаштва и 
усталаштва првих европских нараштаја. Зато, држим да ће се значај 

Сташе Биничкога боље и потпуније оценити тек у вези са 
целокупним начином живота, са његовом одбојном густином 

културних препрека, које су искрсавале и морале искрсавати у оно 
доба које је иза нас [...]ˮ

Станислав Винавер



КПз II 7953

Портрет баронице 
Марије Бинички, 

рођене von
Rehingen, мајке 

Станислава 
Биничког



III 501493

Стеван, 
Марија и 

Станислав 
Бинички



III 501493

Станислав 
Бинички као 

ђак болничар, 
1885.



ДЕЛА
(ТЕМАТСКИ 

ИЗБОР)



Н IV 1911/1



Н IV 1911/1



Н IV 1911/1



Н IV 1911/1



„Време и простор у којем се појављује уметничка личност Станислава 
Биничког сједињује у једну целину његов природни дар за музичким 

стваралаштвом и истанчан слух за примену организационих музичких 
форми, као и снажно изражен осећај за избор тренутка њихове 

реализације. У распореду музичких акција, који карактеришу збивања 
на музичким просторима Србије, Бинички вешто, суверено и 

систематски истовремено активно делује на више музичких поља. 
Некада са више или мање заноса и среће, он са успехом, као тркач на 

дуге стазе, савладава једну по једну препреку и увек у право време 
стиже на утврђени циљ. То му омогућује да заједно са изградњом 
музичког живота средине у којој делује, развије и усаврши своју 

уметничку личност и, преко ње, нагласи значај и уметнички домет 
светског историјског тренутка.”

Бранко Каракаш



ВЈ IV 73



ВЈ IV 73



ВЈ IV 73



Н IV 6535



МР III 39



III 501493

Певачка 
дружина 
„Бранкоˮ, 

Лесковац, 1895. 
Станислав 
Бинички је 
обележен 
знаком x.



Н IV 276



Н IV 276



Н IV 2969



Н IV 2969



Н IV 2969



КПз II 7953

Портрет 
Станислава 
Биничког, 
Београд, 

октобар 1919.



Н IV 2076



Н IV 2076



Н IV 1371



Н IV 5523



Н IV 5523



III 501494

Годишњи 
извештај Музичке 

академије у 
Минхену, списак 

студената 
(студијски 

програм и класа у 
којој су 

студирали)



Н IV 5993



Н IV 1352



Н IV 1352



Н IV 524



III 501493

Повеља која 
се додељивала 

уз орден 
Белог орла, 

1923.



КПз II 7953

Станислав 
Бинички у 

војној 
униформи



III 501493

Повеља 
додељена уз 
орден Светог 

Саве, мај 
1924.



Н III 255



„Однос Станислава Биничког према црквеној музици 
био је одређен двема координатама: трајним извођачким 

искуством и ауторским приступом. Као композитор, 
Бинички је на располагању имао не само уобичајени 

музички речник српске и руске црквене музике 
деветнаестог века већ и достигнућа западноевропске 

музике. Базирајући један број својих дела на 
традиционалним црквеним мелодијама, с једне стране, 
те компонујући циклусе у којима нема цитата српског 
појања, с друге стране, овај аутор наставио је да негује 
обе развојне линије српске ауторске црквене музике.ˮ

Ивана Перковић, Станислав Бинички: 
композиторски допринос жанру црквене музике



Н III 556



Н II 961



Н III 654



Н III 654



Н IV 5503



Н IV 5515/ПВ 

42



Н IV 1672



Н IV 1672



Н IV 1672



КПз II 7953

Станислав Бинички 
са француским и 

белгијским 
капелником Музике 

гарде пред заједнички 
концерт у сали 

Трокадеро у Паризу, 
24. септембра 1916.



Н IV 1346



КПз II 7953



КПз II 7953

Пуковник 
Миливоје 

Стојановић 
Брка, коме је 

Бинички 
посветио марш

На Дрину



ГП I 8275



Н IV 605



III 501493

Плакат са 
концерта 

одржаног на 
Крфу 23. јула 

1916.



III 501493

Војна музика српске 
Краљеве гарде на 

турнеји по Француској 
под управом мајора 

Станислава Биничког и 
капелника Вићеслава

Рендле, 1916. На свакој 
фотографији у првом 
реду с десне стране је 
Бинички, с леве стране 

Рендла. 



III 501493

Станислав 
Бинички као 
диригент и 
Оркестар 

Краљеве гарде 
на турнеји у 
Француској, 

1916.



Краљево коло

Н IV 1336 Ћирић III 1456



III 501493

Оркестар Краљеве 
гарде на турнеји по 
Краљевини СХС, 
Мостар, 1919. У 
првом реду седе: 

четврти слева Алекса 
Шантић, затим Мира 
Бинички са ћерком, 
Станислав Бинички, 

Олга Бинички и 
Вићеслав Рендла.



СП III 1632



СП III 1632



СП III 1632



„Опера На уранку заузима изузетно место у опусу 
Станислава Биничког, како по својој уметничкој 
вредности тако и по историјском значају који ова 
композиција има као прва изведена српска опера.
Композиција је написана по узору на италијанске 
веристичке опере, иако језиком који је одражавао 

елементе српског фолклора (пре свега градског). Будући 
да одише сентиментално-севдалијским тоном, ова опера 
сматра се покушајем синтезе националне и веристичке 

драме. Либрето опере На уранку био је покушај 
Бранислава Нушића да се окуша у писању трагичних 

драмских текстова.ˮ

Марија Масникоса, Опера На уранку Станислава Биничког ‒ 
синтеза елемената двају оперских стилова



III 501493

Плакат извођења 
опере На уранку, 

Српско краљевско 
народно 

позориште у 
Београду, 15. 
април 1904.



СП III 1632



КПз II 7953

Коверта са 
марком 

штампана 
поводом 125-
годишњице 

рођења 
Станислава 

Биничког 1997.



Н IV 3431



КПз II 7953

Станислав 
Бинички као 
диригент са 
оркестром у 
екстеријеру



III 501493

Концертни 
програм са 
извођења 
Хајдновог

ораторијума 
Стварање 

света, 7. април 
1908.



III 501493

Концертни 
програм с 
турнеје у 

Чехословачкој
(1923).



ЛИТЕРАТУРА
(ИЗБОР)



СП II 714



СП III 1632



КПз II 7953



III 514677



III 462642



III 485231



III 501493



III 501493

Слева надесно: 
Коста Манојловић, 

Станислав 
Бинички, Јован 

Бандур, као 
чланови жирија 
краткоталасне 
радио-станице 
1936. или 1937.



„Године 1924, на врхунцу славе и зрелости, сасвим неочекивано Станислав 
Бинички се повукао из јавног живота, да би се посветио стварању. Међутим, 

дуго потом музички Београд је са љубављу и поштовањем памтио његове 
концерте, слушао његова дела. Колико је он и даље био присутан најбоље 

доказује овај новински чланак објављен у дневном листу Правда, 27. марта 
1937, са фотографијом уметника под насловом „Познати музичар г. Сташа 

Бинички тешко болестанˮ из ког позајмљујемо неколико пасуса:
’Већ недељу дана у музичким и позоришним круговима примећује се одсуство г. 
Сташе Биничког, познатог београдског композитора. Њега нема сваке вечери у 
Народном Позоришту, а није га било ни на последњим веома интересантним 

концертима на Коларчевом Народном универзитету. И сви његови пријатељи и 
познаници су се забринули...’

Пет година касније, у окупираном Београду, сасвим незапажено и незабележено 
угасио се живот уметника који је својим радом обележио читаву једну епоху 

музичког Београда, учинивши је значајном управо захваљујући својим 
изванредним организаторским, интерпретативним и стваралачким 

деловањем.”

Милутин Тасић, Велики српски композитори



III 501493

Програм 
прославе 25-
годишњице 
Станислава 
Биничког



III 501493

Захвалница 
Биничком од 

колектива 
Српске 
музичке 
школе



Дк 287/1999



ПС 4645


