
Из рада Удружења драмских писаца Србије и Културно-просветне заједнице Београда

Доситеј окупио Србе

27. јуна Срби у Румунији имају два велика окупљања, славећи Светог Саву и Видовдан. Тих дана у госте им  
долазе и сународници из Србије. Тако је било и ове године у Темишвару, у Великој дворани Музичке гимназије “Јон 
Виду”, где се окупило пуно угледног света из Румуније, Београда и Вршца. Задужбина “Доситеј Обрадовић”, коју је  
основала Фондација “Хемофарм”,  приредила је  свечану академију “Востани Сербије”,  на којој  су уметници из  
Београда и Вршца приредили програм за памћење. 

Владика Будимско-Темишварске епархије,  господин Лукијан, са свештенством, посебно је пленио пажњу. На 
самом почетку свечане академије, господин Лукијан, обраћајући се присутнима прочитао је тек недавно пронађен 
документ из 1804. године, у коме се Карађорђе обраћа Србима у Темишвару, и завршио обраћање речима: “Срби су  
се позиву одазвали, а ми документ пронашли и прочитали”. 

Славомир  Гвозденовић,  председник  Савеза  Срба  у  Румунији,  као  до-маћин  поздравио  је  госте:  Владику 
Будимско-Темишварске епархије, господина Лукијана, Генералног конзула СЦГ и Темишвару Мирослава Ушћебрка, 
и  вицеконзула  Јелену  Пророковић,  Дејану  Милијић-Субић,  помоћника  министра  за  просвету  РС,  Драгомира 
Ћурчића,  председника УО Фондације  “Хемофарм”,  Јелену Бабић,  извршног  директора Фондације  “Хемофарм”, 
Радишу Гачића,  председника УО Задужбине “Доситеј  Обрадовић”,  Мирјану Драгаш,  в.д.  управника Задужбине 
“Доситеј  Обрадовић”,  Марију  Бишоф,  секретара  КПЗ  Србије,  Живорада  Ајдачића,  генералног  секретара  КПЗ 
Београда,  Љиљану  Чубрић,  управника  Музеја  “Вука  и  Доситеја”  и  председника  СО Вршац  Јовицу  Заркула  са 
сарадницима и остале. Гвозденовић је истакао да је ова академија једна од значајнијих манифестација коју Срби у  
Румунији  одржавају,  негујући  сећања  на  Косово  и  историју  српског  народа,  затим  је  уручио  традиционалне 
Видовданске повеље: Добринки Васиљевић из Немета, Душану Лазићу из Дињаша, Корнелу Сечанском из Арада за 
допринос у одржавању српске културе и духовности, и Фондацији “Хемофарм” која је допринела да српски народ у  
Румунији не буде заборављен. 

Захваљујући се на признању Драгомир Ћурчић, председник УО Фондације “Хемофарм”, између осталог рекао 
је:  Академија,  у  част  српског  просветитеља  и  књижевника  Доситеја  Обрадовића,  организована  управо  овде  у 
Темишвару, још је једна потврда да упркос тешким временима има добре воље и енергије да се очувају праве  
вредности  и отворе путеви  разумевања и међусобног уважавања.  Фондација  “Хемофарм” настоји  већ  тринаест 
година да помогне управо ширењу те енергије и трасирању путева разумевања. Стога је она један од оснивача 
Задужбине “Доситеј Обрадовић”, стога је и имала слуха да културно-уметничким друштвима у Темишвару, помогне 
у набавци народних ношњи, да школама које негују матерњи језик, дарује књиге српских писаца. 

Обраћајући се присутнима, председник УО Задужбине “Доситеј Обрадовић”, Радиша Гачић истакао је следеће: 
Мислим да су овакви сусрети и манифестације значајан допринос не само за продубљивање сарадње и веза матице  
са Србима у Румунији, него и унапређивању односа румунског и српског народа у делима наших двеју држава. То  
је, у основи, и допринос остваривању порука и идеја за које се и сам Доситеј залагао. 

Задужбина  “Доситеј  Обрадовић”  основана  је  17.  септембра  2004.  године  у  Вршцу.  Разлози  за  оснивање 
Задужбине су значај и улога Доситеја Обрадовића, за развој  националне свести, писмености и културе српског 
народа,  трајна  актуелност  његових идеја  и  порука,  као  и  њихова  недовољна  афирмисаност  у  нашем народу у 
прошлости и данас. 

Повод за стварање ове установе била је чињеница да је “Хемофарм-концерн” пре неколико година купио родну 
кућу Доситеја Обрадовића у Чакову, с циљем да је сачува од пропадања и да дâ нов смисао њеном постојању кроз  
културне активности које би се у њој и око ње одвијале, а посебно кроз афирмацију дела Доситеја Обрадовића и 
његову актуелизацију у нашем времену. 

Задужбина је основана у години када се навршило 265 година од Доситејевог рођења и 200 година од почетка 
Првог српског устанка, чији је вожд Карађорђе позвао Доситеја Обрадовића да учествује у пословима везаним за 
обнављање српског националног бића, у обнови српске државности. Он је био први српски министар просвете,  
оснивач Велике школе и ау-тор познате песме “Востани Сербије”. 

Гачић  је  даље  говорио  о  великом броју  акција  и  програма  Задужбине  и  посебно  истакао  први  конкурс  за  



додељивање награда за најбоље радове на конкурсу за ученике средњих школа на тему “Идућ’ учи, а векове гледа”. 
Одабрани радови донели су доста награда: Три прве – новчане награде, двадесет награда у књигама, три награде за 
професоре чији су ученици награђени првим наградама, једна награда за професоера који је послао највише радова  
и једна награда за школу која је послала највише радова. Све награде, сем једне од прве три, уручене су 24. јуна 
2005. године у Београду. Добитници прве три новчане награде су: Јелена Срданов из Зрењанина, Немања Вуковић 
из Новог Сада и Звездана Симоновић из Темишвара којој  је,  на овој свечаниј академији, Радиша Гачић уручио 
награду. 

У једночасовном уметничком програму, свечане академије “Востани Сербије”,  наступили су глумци Љиљана 
Благојевић, Рада Ђуричин, Иван Јагодић, Лепомир Ивковић, песник Драган Драгојловић, народни уметник Мерима 
Његомир, хор српске Саборне цркве у Темишвару, те ансамбл и музичка граупа КУД “Лаза Нанчић” из Вршца. 
Академија је праћена бурним аплаузима а приликом извођења песме “Видовдан” Мерима Његомир је измамила 
аплаузе и сузе. Сви у сали су устали, били на ногама, док је песма извођена, једино је, зашто не рећи, помоћник  
министра  за  просвету  РС  госпођа  Дејана  Милијић-Субић,  седела  и  хладећи  се  лепезом,  без  икаквих  емоција  
посматрала.  Ништа  необично.  Али,  свакако  је,  благо  речено,  за  домаћине,  деловала  некултурно,  јер  је  песма 
“Видовдан” за њих земљаке са друге стране границе, у тим тренуцима, представљала химну. 

На пријему организованом за све присутне и госте, Културно-просветна заједница Београда поклонила је књиге, 
едиције  српске  савремене  драме  и  часопис  Драма,  које  је,  председнику  Савеза  Срба  у  Румунији  Славомиру 
Гвозденовићу уручила госпођа Јелена Бабић. Саборној цркви у Темишвару поклоне је уручио Драгомир Ћурчић а 
Српској теоретској гимназији “Доситеј Обрадовић” из Темишвара – Јовица Заркула. Скупштини општине Вршац, 
поклоне је уручила Љиљана Благојевић, “Хемофарм-концерну” – Мерима Његомир а Фондацији “Хемофарм” – 
Лепомир Ивковић. 


