Предавање: Плавно и Книнска крајина у Малом морејском рату

петак, 19 децембар 2014 16:38 - Последње ажурирано недеља, 28 август 2016 09:39

Предавању двојице истакнутих предавача Ђуре Ђурића и Радована Пилиповића, о
догађајима у Плавну прије три вијека, и почетка Малог морејског рата, присуствовало је
у Библиотеци Свети Сава у Земуну, око 50 заинтересованих грађана. Предавање у
организацији Завичајног друштва “Плавно” и Српског културног друштва “Зора”
Книн-Београд, било је пропраћено факсилима докумената из 18. вијека, као и музејски
вриједних предмета сачуваних у протеклом периоду у највећем засеоку у Плавну,
Ђурићима, и први пут доступних јавности.

Ђуро Ђурић је у предавању истакао да је у вријеме Малог морејског рата (1714-1718),
дошло до разграничења између Венеције и Османлијског царства, што је у историји
названо Моћенигова граница. Тада је одређен и “кувин”, односно заједничко земљиште
становника Плавна. Он је подсјетио да су локални ускоци ослободили Плавно, Стрмицу и
тврђаву Главаш још и прије званичног почетка овог рата. Плавањац Ратко Ђурић познат
под надимком Телента, је због ратних заслуга добио одликовање генералног провидура
Ангела Ема. Телента се нешто касније, у љето 1715, истакао у још једној бици, по свој
прилици, за Сињ. Послије те битке, традиционално се одиграва витешко народно
такмичење “Сињска алка”.

Хрватска историографија најчешће Мали морејски рат, претенциознао, назива
“Сињски рат”.

Радован Пилиповић, директор Архива Српске православне цркве, говорио је о ширем
историјском контексту на почетку 18. вијека, о борби Српске Цркве за права вјерника и
саме цркве у покрајини Далмацији и суседним подручјима. Истакао је велики допринос
епископа Саватија и Стефана Љубибратића, иначе стрица и синовца, с почетка 18.
вијека, који су на ово подрушје дошли из Херцеговине. Подсјетио је и више историјских
великана Срба из Далмације у 18. вијеку, посебно Герасима Зелића и Симеоана
Кончаревића.

У име Завичајног друштва и “Зоре” новинар Д. Перић је, истакао да је “Зора” основана
прије тачно четврт вијека, 25. новембра 1989, у Плавну, као и да се 8. јануара навршава
прва деценија дјеловања завичајног друштва. Перић је подсјетио и да је период у којем
је основана “Зора” био вријеме турбулентих промјена и у Книнској крајини и читавој
бившој СФРЈ. Према његовим ријечима, оба друштва с правом могу похвалити
постигнутим резултатима. Аутори и организатори предавања најавили су да ће шири
текстови о те двије, али и о другим темама из тог и других историјских периода Крајине,
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бити објављени у новом, петом броју зборника “Книнска крајина”.
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