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ИЗ ДУХОВНЕ БАШТИНЕ 

 

ДЕО ДУХОВНОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА 

ПАРАЋИНА И ОКОЛИНЕ 

  
„Да видите славну Раваницу,  

у Ресави ниже Параћина,  

на студеној р`јеци Раваници“ 
          („Милош у Латинима“ – Српске народне песме) 

 

 
 

Манастир Раваница – светионик Поморавља, српства и православља: 

манастирска   црква    Светога Вазнесења Господњег, последња и највећа 

задужбина светога кнеза Лазара. У овом манастиру су током средњег века, у 

најтежим условима ропства, три скромна монаха, који су се потписивали само 

као Раваничанин 1, 2 и 3 држали су и преносили лучу писмености и 



књижевности, духовности и слободе. Њима у славу и част три највиша 

признања Српске Духовне академије из Параћина носе име - „Раваничанин“.  

    Дакле, и у немогућим животним и историјским условима, писменост у 

Поморављу и Србији није се гасила. Напротив, у 15. веку славни деспот 

Стефан Лазаревић организује највећу књижевну и преводилачку „Ресавску 

школу“ или модерни српски универзитет, најстарији у Европи. Окупља 

најумније и најталентованије књижевнике, филозофе, полиглоте и писмењаке 

и слава српске духовности и културе шири се надалеко. Уосталом, као што је 

и доказано, писменост и култура су одавде, из поддунавске Србије и Мораве, и 

потекли још из такозваних „лепенских и винчанских времена“ или пре 7.500 

до 10.000 године. Пре 7,5 миленијума на терену данашњег Параћина цветала 

је особена култура и писменост, древни Моравци знали су да пишу и читају, о 

чему говори следећи чланак. 

 

ПРАИСТОРИЈСКИ ГЛИНЕНИ БУКВАР  ИЗ ПАРАЋИНСКОГ КРАЈА 

 
        И на тлу Средњег Поморавља, на местима некадашњих праисторијских насеља - 

мегаполиса, пронађене су и глинене плоче са урезаним писмом, чија се старост процењује 

на најмање пет миленијума пре нове ере, и оне припадају типу културе познате као – 

винчанска. 
       Најновијим открићима из Средњег Поморавља, желимо да поткрепимо  научна 

истраживања и доказе: Ами Буеа, Роберта Сипријела, Апендинија, Милоја Васића, 

Светислава Билбије, Радивоја Пешића, Олге Луковић Пјановић, Јована Деретића, 

Слободана Филиповића и бројних других палеолингвиста који тврде да је најстарије 

писмо на свету настало управо у поддунавској Србији, у Лепенском виру и Винчи, која 

је била највеће насеље млађег неолита, али поред ње су се развијала и друга насеља, 

посебно дуж токова великих река, нарочито густо лоцираних у долини Велике Мораве: 

Параћин, Дреновац, Супска, Рашевица...        

       Харолд Хартман, професор са америчког института за археомитологију, тврди да речи 

„урезане на винчанским предметима претстављају протописмо, најстарије на свету“, 

настало на Балкану и одатле се проширило и на азијске културе. 

       Археолог Шан Вин тврди да „винчански знаци представљају систем а не збирку 

насумично и произвољно обележених знакова“ , а то је закључио после детаљног 

систематизовања и сређивања 1500 пронађених знакова и симбола у Винчи. 

       И поред опрезних оцена у вези са винчанским писмом, Андреј Старовић, кустос 

Народног музеја у Београду, тврди да су Винчанци „знали да шаљу и примају писмене 

поруке“ и да прво писмо нису користили само свештеници или повлашћени слој, већ је 

оно било доступно свима, чак и деци. 

       Да ли је Винчанац, поморавски Ариј, Протосрбин Беласт (Пеласт) био писмен? Да 

ли је и он писмено комуницирао, односно да ли је познавао линеарне и словне знаке и 

симболе? О томе нам је сведочио археолог Саво Ветнић, кустос јагодинског музеја:       

       „На насељима млађег каменог доба - неолита, поред осталог материјала, нађено је 

и десетак  керамичких плочица украшених линеарним знацима. Није реч о украсним 

шарама или религиозним атрибуцијама, већ је њихов смисао дубљи и значајнији“, 

рекао нам је 1997. године археолог Саво Ветнић.  

        „Ове глинене плочице представљају својим писмом потребу да се одређене мисли 

или идеје забележе, да остану као порука или информација. Тако је изречено уверење 



да се ради о сведочанствима, о праисторијском идеограмском и словном писму. Прва-

одсликавају једну идеју, а друга причу од неколико речи“, тврди Саво Ветнић.  

       Према Ветнићевим речима, глинене плоче са идеограмским писмом нађене су на 

неолитским насељима у: Буковчу, Течићу, Супској, Дреновцу и Великом Поповићу, а 

праисторијски „буквари“ са словним писмом откривени су у: Супској, Дреновцу и у 

самом граду Параћину.  

 

НАЈРАЗВИЈЕНИЈИ ВАРИЈЕТЕТ СЛОВНОГ ПИСМА ИЗ ПАРАЋИНА 

 

       Елипсаста глинена плочица из Параћина, према тврђењу археолога Саве Ветнића, 

представља најразвијенији варијетет словног писма, и да је овде реч о словима, а не о 

знацима са неког непознатог предписма, и припада типу „винчанице“. 

       И ова, као и све друге плочице са праисторијским писмом писане су техником 

урезивања оштрим предметом у мекану глинену плочу, а не рецимо у камен или кост. 

        Ветнић је аутору ових редова показао и фотос плочице са „портретом  писара“, 

како га је сам „крстио“, а који је пронађен на локалитету у Дреновцу. Ветнић није 

искључио могућност да се можда ради и о лику неког божанства, чак и праисторијске 

„иконе“, а што је била традиција код „Винчанаца“, односно Рашана-Беласта, предака 

данашњих Срба и европеида да имају свог кућног заштитника или патрона. 

       Ове глинене књиге нису налажене у гробовима, поред скелета, већ у кућним целинама и 

односиле су се на потребе живих, а не мртвих, што даље говори, да су имале важан значај у 

животу прастановника овог краја. 

       А можда су то били први законици, уредбе о кућном реду, табуи који се нису смели 

прекршити, уредбе или прописи. Укратко, можда баш ту леже и први трагови 

праисторијског законодавства рашко-пелашког човека, Протосрбина, Арија из 

Средњег Поморавља.       

        У закључку своје студије, почев од 13. странице, археолог Саво Ветнић пише: 

       „Од првог открића керамичких фрагмената са урезаним знацима у Винчи, од 

стране М. Васића 1908. године, па до данас, на неолитским насељима у нашој земљи је 

нађено више стотина оваквих предмета. Њихов број нарочито импонује са Бањице, 

Потпарња и Ата код Вршца и Јеле код Шапца. 

       У међувремену се, такође, увећао и број аутора који су се смело упустили у њихово 

тумачење, од већ поменутих пионирских радова М. Васића из 1910. године и М. 

Георгијевског  из 1940. године, као и прве студије Ј. Тодоровића из 1969. године. М. 

Гарашанин је о овим студијама посебно издвојио студију Е. Масона, а Р. Пешић радове 

овеће групе наших и страних археолога: Н. Власа, В. Поповића, Ј. Макеја, М. Вина, 

укључујући и Р. Пешића“.  

 

РЕГИОНАЛНЕ ОСОБЕНОСТИ ПАРАЋИНСКОГ ПРАИСТОРИЈСКОГ БУКВАРА 

 

       „У вези са овим проблемом, пише даље Саво Ветнић у својој већ поменутој студији, у 

овим доста бројним и прилично обимним радовима, изречено је више оцена. О региналним 

особеностима предмета – таблица презентованих у овом прилогу се може додати следеће: 

       Ни у једном случају знаци нису урезани у предмете од костију или камена, 

вероватно због тога што тврдина материјала није дозвољавала да се изведу прецизно, 

или због тога што их је урезивала особа слабије физичке снаге. Трећи разлог је, можда, 

тај што су предмети били унапред намењени за ломљење у неком обреду, у који су били 

укључени као култни објекти или инструменти култа. 

       Тешко је поверовати да се о знацима урезаним пре печења радило о „фабричко-

радионичким маркама“, а после печења о „знацима својине“. Како онда разумети 

натписе на грудима статуете из Супске, или на жртвенику из Параћина. 



        Иначе, у свим случајевима знаци су урезивани у влажну земљу пре печења, што 

опет значи, и то да се већ у тренутку моделовања предмета знало како треба да 

изгледају, који ће знаци бити урезани и чему ће предмет и знаци бити намењени. 

        Према томе, грнчар је истовремено био и „писар“. Како су се, по неким 

уверењима, израдом грнчарије бавиле жене, уз друге свакодневне послове крај 

огњишта, то су изгледа оне биле и њихови аутори. 

        Предмети с урезаним знацима нису налажени у гробовима, као гробни прилози 

положени уз скелете покојника, него у кућним целинама или у кутурном слоју једног 

од градитељских стратума на насељу, па се може и по томе закључити да су били у вези 

са живим, а не са мртвим члановима заједнице“, тврди Ветнић. 
 

(Извор: Мирослав Димитријевић: „Из историје Срба старе и нове ере – сакривена историја Срба“, 

први том изабраних дела, едиција: изабрана дела Мирослава Димитријевића; издавач ИП 

„Мирослав“, Београд, 2014.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ЈЕДАНАЕСТ ГОДИНА 
СРПСКЕ ДУХОВНЕ АКАДЕМИЈЕ 

У ПАРАЋИНУ 
 

                                                               
Печат српске духовне академије                                      Лого Српске духовне академије 
 
 
 
 
 
 
       Српска духовна академија ове 2015. године обележава  једанаест лета свог 
постојања. Први пут је одржана у јулу 2005. године, у пуној сали Музичке школе у 
Параћину, зграда Градске библиотеке. То је био почетак културне манифестације 
која се, упркос тешким финансијским и друштвеним околностима, одржала до 
данас, када је добила свој идентитет и постала призната и позната културна 
институција, која траје континуирано током године, а награде најбољима и 
најзаслужнијима СРПСКИМ ПИСЦИМА И УМЕТНИЦИМА додељују се на 
завршној свечаности. 
       Иницијатива за оснивање Српске духовне академије потекла је у Параћину 20. 
маја 2005. године од стране Мирослава Димитријевића, књижевника из Параћина 
и групе српских књижевника и интелектуалаца, чланова Удружења књижевника 
Србије. 21. маја 2005. још једном је детаљније разматрана концепција, план и 
програм рада будуће Српске духовне академије, манифестације која ће 
произилазити из Статута и Програма Удружења књижевника Србије, Француска 7, 
у Београду и Подружнице УКС-а за Поморавски округ у Јагодини. Закључено је да 
је оваква манифестација потребна на српском духовном простору, и да ће њени 
циљеви бити унапређење духовности, књижевности, уметности и културе, као и 
очување српске националне баштине.  
     Одлука о организовању Српске духовне академије и конституисању 
Управног одбора  донета је на седници одржаној 9. јуна 2005. године у Параћину. 
Чланови првог Управног одбора Српске духовне академије, били су књижевници: 



Мирослав Димитријевић, Бајо Џаковић, Зоран Трифуновић, Мирослав Чопа и 
сликар Србобран Килибарда. Први председник Академије био је књижевник 
Мирослав Димитријевић. Одлучено је да Српска духовна академија своју 
активност остварује континуирано током целе године, а на годишњој свечаности 
додељиваће признања најистакнутијим српским ствараоцима.Одлука о 
установљењу и додели признања донета је 10. јуна 2005. године. Признање 
РАВАНИЧАНИН, у знак поштовања и сећања на тројицу средњевековних монаха 
из манастира Раванице, који се скромно потписиваху  само као - Раваничанин, 
додељиваће се за изузетан допринос развоју, неговању и очувању српске 
духовности, културе, традиције и баштине. Биће то награда за животно дело. 
Признање ПЕСНИЧКА ХРИСОВУЉА, као знак сећања на две хрисовуље (повеље) 
кнеза Лазара, у којима се спомиње готово свако место Моравске Србије, а које 
немају само духовну, већ и књижевну и историјску вредност, додељиваће се за 
значајан допринос српској књижевности, уметности и култури. Признање 
РАВАНИЧАНИН имаће писани документ, који ће пратити уметничка скулптура у 
стаклу, рад познатог уметника и дизајнера Србобрана Килибарде или неки други 
уметнички и сликарски рад. Због материјалних разлога стаклене скулптуре се 
више не додељују. Године 2013. донета је одлука да се уз поменута признања 
установе и још два нова признања: ПОВЕЉА и ВЕЛИКА ПОВЕЉА 
ЗАХВАЛНОСТИ, ствараоцима који су заслужни за развој српске културе и 
духовности, као и за рад, одржавање и неговање Српске духовне академије. На 
седници Управног одбора Српске духовне академије, одржане 26. септембра 2014. 
у Клубу новинара у Јагодини, донета је одлука да се установи и награда 
„ВИДОСАВ ТРЕПЧАНИН“ у знак поштовања личности и дела овог бунтовног и 
родољубивог песника – боема из нашег краја, иначе неправедно запостављеног, 
песницима који стилски и садржајно настављају његовим књижевним путем. 
Чланови Српске духовне академије постају искључиво лауреати – добитници 
поменутих награда, и они стичу почасно звање - академика.  
     Због тешких финансијских и друштвених околности, Српска духовна академија 
није могла сваке године да  додељује поменута признања, али је Управни одбор 
Академије перманентно током година организовао књижевне вечери и промоције, 
издавачку делатност и представљање бројних књига, како у самом Параћину, тако 
и у другим местима Србије, а њени чланови су добијали многе угледне награде. С 
тога сматрамо да је Српска духовна академија испунила своје програмске циљеве и 
да се правом  можемо поносити на њено једанаестогодишње трајање. Српска 
духовна академија и њени чланови континуирано су имали плодну сарадњу са 
матичним Удружењем књижевника Србије, затим са Књижевном заједницом УКС-
а за Поморавски округ, са Књижевним фестивалом „Српско перо“ у Јагодини, са 
Књижевним клубом „Ђура Јакшић“ из Јагодине, са Књижевним клубом „Иво 
Андрић“ из Земуна, са Домом културе у Ковину, са Библиотеком „Радислав 
Никчевић“ у Јагодини, са Интернационалном академијом „Иво Андрић“ у 
Београду, са Културно-просветном заједницом Србије, са Одбором за село Српске 
академије наука и уметности, са Удружењем свесловенске учености из Београда, са 
издавачким предузећем „Беокњига“ из Београда, са ИП „Легенда“ из Чачка, са ИК 
„Пешић и синови“ из Београда,  са Удружењем Параћинаца у Београду 
„Параћинац“, са матичном библиотеком „Др Вићентије Ракић“ у Параћину, са 
Народном библиотеком „Јефимија“ из Трстеника и многим другим културним 



установама и удружењима. Посебно истичемо плодну сарадњу са часописом 
„Заветине плус“ (електронска и папирна издања) и његовим власником и 
уредником Мирославом Лукићем, српским књижевником и баштиником. 
     Признање РАВАНИЧАНИН до сада су понели: Мирослав Лукић (Бела 
Тукадруз) из Београда, др проф. Драгомир С. Радовановић из Лесковца, 
Дејан Богојевић из Ваљева, Иван Лаловић из Београда, проф. др Милета 
Марковић из Јагодине, Срба Игњатовић из Београда, Радомир Андрић из 
Београда, Предраг Богдановић Ци из Београда,  Др Мићо Цвијетић из 
Београда, Зорица Арсић Мандарић из Београда, Предраг Живуловић из 
Швајцарске, Мирослав Димитријевић из Параћина, Бајо Џаковић из 
Јагодине, Зоран Трифуновић из Параћина, Мирослав Тодоровић из Ниша, 
Слободан Жикић из Јагодине, Владан Ракић из Београда и Борислав 
Радосављевић из Јагодине.     
     Признање ПЕСНИЧКА ХРИСОВУЉА  добили су: Мирослав 
Тодоровић из Ниша, Верољуб Вукашиновић из Трстеника, Зоран 
Петровић из Крагујевца, Данијела Радовановић из Лесковца, 
Љиљана Крстић Мокрицки из Параћина,  Предраг Богдановић Ци 
из Београда, Миодраг Петровић из Новог Сада,  Предраг Стефановић 
из Јагодине, Мирослав Димитријевић из Параћина, Бајо Џаковић из 
Јагодине, Зоран Трифуновић из Параћина, Драгица Матејић 
Шредер из Немачке, Милош Јанковић из Београда, Сања Клер из 
Ковина, Давид Кецман Дако из Сомбора. 
      Награда „ВИДОСАВ ТРЕПЧАНИН“  припала је: Хаџи Момиру 
Станисављевићу из Параћина, Миодрагу Петровићу из Новог Сада и 
Баји Џаковићу из Јагодине. 
      Признање ВЕЛИКА ПОВЕЉА  понели су: Мирослав Тодоровић (Ниш), 
Милош Јанковић (Београд), Бајо Џаковић (Јагодина), Владан Ракић 
(Београд), Лепосава Иванковић (Параћин), Милета Лазаревић (Ћуприја), 
Србобран Килибарда (Параћин), Мирослав Чопа (Параћин), Иван 
Цветановић (Ниш) и Саша Филиповић (Јагодина).  
       ВЕЛИКА ПОВЕЉА ЗАХВАЛНОСТИ додељена је Баји Џаковићу и др 
Владимиру Јорги. 
       ПОВЕЉУ су добили: Зоран Хаџи Лазин (Нови Сад), Никола 
Ранђеловић (Параћин), Александар Добросављевић (Јагодина), Предраг 
Стефановић (Јагодина), Божо Шћепановић (Параћин) и Зорица 
Ћираковић (Аранђеловац). 
Награда ВЕЛЕМАЈСТОР САТИРЕ додељена је само 2014. године Александру 
Чотрићу из Београда и др Драгомиру С. Радовановићу из Лесковца. Ова 
награда ће се надаље додељивати на посебном фестивалу, а не у оквиру Српске 
духовне академије, као и награда МАЈСТОР САТИРЕ коју је 2014. године добио 
Тони Стојановић из Јагодине. 
 
 
 
 
 
 



ДОБИТНИЦИ ПРИЗНАЊА СРПСКЕ ДУХОВНЕ АКАДЕМИЈЕ 

ПАРАЋИН ЗА 2015. ГОДИНУ 

                                                       
    Мирослав Лукић             Борислав Радосављевић      Др Драгомир С. Радовановић 

    „Раваничанин“                        „Раваничанин“                             „Раваничанин“  

                                                   
Данијела Радовановић           Мирослав Тодоровић               Верољуб Вукашиновић 

„Песничка хрисовуља“              „Песничка хрисовуља“        „Песничка хрисовуља“   

                                                        
   Зоран Петровић                            Бајо Џаковић            Хаџи Момир Станисављевић 

  „Песничка хрисовуља“     „Велика повеља захвалности“     „Видосав Трепчанин“ 

                                                                                  
   Миодраг Петровић                Зоран Хаџи Лазин –                  Александар Добросављевић 

  „Видосав Трепчанин“                     „Повеља“                                      „Повеља“ 

                                                            
 Љиљана Крстић Мокрицки     Предраг Стефановић   Зорица Ћираковић 

    „Песничка хрисовуља“                 „Повеља“                „Повеља“ 

 
 
 
 



 
ФОТО ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

 

 
 
Мирослав Димитријевић, председник жирија, чита образложење награда Српске 
духовне академије, јубиларне 2014. године, поводом десетогодишњице постојања 

 

           
  

Мирослав Тодоровић – „Раваничанин“            Свечани тренутак: додељивање признања 

       држи беседу захвалности 2013.                        2013. године у Градској библиотеци 

 



    
    Добитници признања 2013. године                        

             

  
  Свечано отварање Српске духовне академије 2012. године    

                  
Подршка и од академика Драгослава                         Мр Петар Живановић (лево) и др Саша        

Михајловића (у средини), на промоцији                 Живановић (десно) –алфа и омега Удру- 

четири књиге М. Димитријевића у Београду 2013.     жења Параћинаца у Београду:Узорна  

                                                                                           сарадња наша два удружења   

 

 



   Мирослав Димитријевић прима високо признање 
Интернационалне академије „Иво Андрић“ за животно дело, у Београду 2013.  
   

  
 Награду „Златни Орфеј“ Мирославу Димитријевићу                                                                                           
„за свевремени печат и трајан допринос српској  
 књижевности и баштини“, уручује директор Фестивала „Српско перо“ Бајо Џаковић  2014. 

 
 

 

                                                                                          


