15.02.2017.
Посветити више пажње модерној српској историји
И ове године, на Сретење, 15. фебруара, када Србија обележава Дан
државности, град Краљево се, полагањем венаца на Споменик српским
ратницима палим за слободу отаџбине од 1912. до 1918. године, придружио
слављењу своје историје.
У име града, венац је положио градоначелник Краљева др Предраг Терзић,
са својом заменицом Марицом Мијајловић и замеником председника Скупштине
Александром Протићем, као и члановима Градског већа. Након химне Србије, уз
звуке „Посмртног марша“, које традиционално изводи Оркестар „27. септембар“,
цвеће и венце, у знак сећања на своје славне јунаке, положили су и начелник
Рашког управног округа Небојша Симовић, представници Војске, Полиције,
борачких организација и удружења, друштава, политичких партија, завичајци,
појединци.
Обележавањем овог датума славимо дан када је 1804. године Kарађорђе
Петровић у Марићевића јарузи у Орашцу подигао Први српски устанак, као и дан
када је 1835. године у Kрагујевцу донет први српски устав у њеној модерној
историји, тзв. Сретењски устав.
Како је подсетио градоначелник др Предраг Терзић, био је то
најлибералнији и најдемократскији Устав на Балкану тога доба. Њиме су
предвиђене значајне слободе, грађанска права и у потпуности укинути феудални
односи, што је било напредно не само за Балканско полуострво у то доба, већ
готово за читаву Европу.
„Иако историчари неретко истичу да Сретењски устав није, практично, ни
ступио на снагу, он је веома значајан са становишта идеја, односно оних звезда
водиља које су тадашње српске државнике усмеравале ка бољој и напреднијој
Србији“, рекао је градоначелник и додао:
„Жао ми је што млади људи не познају добро националну историју, што се у
уџбеницима српској историји не придаје довољно пажње у односу на светску, што
често можемо срести људе који не знају ни када су почели Први или Други српски
устанак, нити имају довољно знања о Првом или Другом светском рату. Мислим
да је неопходно, поготово у нашем граду, који је био средиште српске државе,
учити више о Немањићима и посветити више пажње модерној српској историји“,
поручио је градоначелник.
Он је искористио прилику да најави један значајан догађај у нашем граду.
Према његовим речима, локална самоуправа ће се потрудити да ове године, када
се слави осам векова од крунисања првог српског краља у Жичи, у Kраљеву буде
организован значајан научни скуп, чији ће организатори, поред града Kраљева,
бити филозофски факултети у Београду, Новом Саду и Нишу, односно њихова
одељења за историју.
„То ће бити значајан међународни научни скуп, који ће Kраљево ставити у
средиште историје, макар за тих неколико дана“, најавио је др Терзић, истичући да
му је, као градоначелнику Краљева, част да учествује у таквим скупу, а да му је
посебно драго што је Kраљево успело да тај скуп, из Београда, где је првенствено
било планирано да се одржи, премести у наш град, где му, сматра, и јесте место.

Градски хроничар Милан Матијевић, из Друштва за неговања традиција
ослободилачких ратова „Јово Курсула“, подсетио је да усвајање Сретењског
устава значајно за нашу државу, али и за Kраљево.
„Цела Источна Европа је тада почела да излази из феудалног система и све
државе на том простору су почеле да заокружују своју државност. Наша правна
наука је доказала да је тај датум био прекретница у државном, економском и
културном развоју Србије, која је од тог дана крупним корацима кренула у развој и
напредак“, рекао је Матијевић.
Још један догађај ће град Краљево, од ове године, повезивати са
обележавањем Дана државности.
Наиме, један Краљевчанин, родом из Адрана, нашао се на списку личности
и институција које је председник Републике Србије Томислав Николић, поводом
Дана државности – Сретења, одликовао.
Златну медаљу за заслуге добио је Новица Неговановић, за изузетне
заслуге и постигнуте резултате у култури и очувању традиционалне музике.

