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Ја, као други Милорад Кураица, од нас четворице! 
Милорада С. Кураицу познајем од када почињу и моја сећања.  
Обојица смо (као и још неки присутни овде) започели своје школовање у Плавну, у ОШ 
„Доситеј Обрадовићˮ, подручна школа Зорићи.  
Сећам се добро да је већ негде 70-их година донео у село прве привеске и беџеве са ликом 
Доситеја. Негде из тог периода почиње и Милорадово интересовање и, морам рећи, 
фасцинација и готово опседнутост Доситејем. Па, ево видите, то траје све до данашњих 
дана.  
А, за све то време, углавном поводом разних свечаних прилика, нпр. промоције његове 
књиге о Доситеју, па ево и ове изложбе, ја сам покушавао да проникнем у узрок и његову 
потребу да копа по историји покушавајући да што боље осветли лик, живот и животно 
дело Доситејево. 
Мислим да то није само због чињенице да је Доситеј био путујући просветитељ по 
српским земљама, ни први министар просвете у Срба, већ је, мени се чини, на Милорада, 
као младог и радозналог човека, највећи утисак оставила чињеница да је Доситеј боравио 
и у нашем родном Плавну. Не само боравио, већ са собом донео нове идеје, искуство 
прикупљено путујући по свету, просветитељски дух, крилатице попут оне „Књиге браћо, 
књиге […]ˮ. Томе је подучавао тадашње житеље Плавна. 
Такође, што из тог времена постоји запис у којем Доситеј помиње Симеона Курајицу, 
једног од наших предака.  
Лично мислим да је запис о Симеону Кураjици имао јак утицај на Милорада из којег је он 
схватио значај писане рече, а у супротном, снагу заборава. 
Једино могу тако да схватим његово прикупљање и записивање свега оног што се могло 
чути у народу, у Плавну и околини, онако изворно као што је то Вук Караџић радио. 
Понекад је то и сирово и вулгарно, али, Милорад каже, настало је у народу. По томе ће 
остати упамћен, као претеча борбе за пораст наталитета код Срба! 
Овом изложбом и активностима које следе после, које он прецизно планира и бори се 
свим силама, остаће упамћен по томе што је као појединац, снажније од свих државних 
институција које за то имају буџете и министарства, чува од заборава и освежава лик 
Доситеја, проносећи његово славно име у троуглу од Чакова до Братиславе и Плавна! 
И, на крају, знајте да није случајно што моја група истраживача, састављена од десетак 
доктора наука, на званичном сајту факултета, иза себе, на фотографији направљеној у 
Студентском парку, има скулптуру Доситеја.  
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