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Једна Србија у Канади, Један "Опленац"
Уметнички
Директор

има тенденцију да доводи стручно особље
из Србије са дугогодишњим искуством у
уметничкој дирекцији. Тако сам и сам 2015
Саша Богуновић
Етнокореолог - Специјлиста године , иначе, специјалиста за традиционалну
игру и педагог, захваљујући свом високом
за традиционалну народну
игру
образовању и дугогодишњем искуству и раду
са друштвима у матици и расејању, позван да
Српско Културно Уметничко Друштво преузмем функцију уметничког директора и
Опленац, основано је на тлу Канаде , пре тачно кореографа СКУД Опленца из Канаде .
35 година. И тако далеко из исконске потребе
за одржањем сопственог идентитета, снажна Своју каријеру започео сам прво као играч, а
љубав према српској традицији и вековном потом сам своју праксу поткрепио теоријским
наслеђу пронашла је своје уточиште на адреси знањем, и стекао стручно образовање за
895 Rangeview Road, Mississauga.
Циљ Опленца је да се одржи као лидер
на подручју Северне Америке у очувању и
неговању српске традиције и културе и да
кроз народну игру и песму преноси своја
знања на будуће нараштаје. Сви чланови
овог удружења, покренути нераскидивом
везом према свом пореклу и припадности
свом народу, предано се труде да одрже
квалитет рада друштва на високом нивоу.
Како закорачите на врата Опленца,
изгледа као да сте се неким чудом нашли
усред једног српског домаћинства. Овде
све врви од живота. Затиче вас жагор,
песма, игра и топла добродошлица
гостољубивих домаћина. Лепша страна
“Опленца” јесте дружење кроз игру, игру
која спаја. На почетку кад први пут дођете,
не познајете никога, а онда временом,
играјући годинама заједно у овој кући,
стичете пријатеље, а понеко, чак и љубав
за читав живот.
Опленац се разликује од многих
српских културно уметничких друштава у
дијаспори,како у Европи, тако и у Америци,
са високим нивоом професионализма. У
последњих двадесет година, Опленац
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традиционалну игру на факултету који је
отворен, 2006 године у Кикинди. Народна
игра је данас извађена из свог контекста,
њоме се данас бави наука, где се кроз начин
игре и њене карактеристике одражава
менталитет народа, односно представника
одређене области из које долази игра. Кроз
народну игру упознајемо се са традицијом и
културолошким одликама одређене средине.
Фолклор и музика са наших поднебља су
изузетно богати јер су сачињени од разних
утицаја, разних народа и народности,
прожимања разних култура, а у томе је
лепота и посебност нашег фолклора, музике,
ритма, мелоса. Наша традиција и култура је
богата и вишеслојна, а поред тог богатсва и
различитости менталитета веома је важно

да игру на прави начин пренесемо нашим
нараштајима овде. Данашња деца, нарочито
у дијаспори, су отуђена од своје базе и јако
је важно да их вратите на то место настајања
одређене игре, да схвате њено порекло, како
би могли да разумеју и упознају саму суштину
игре и одређеног покрета и шта свака од тих
карактеристика са собом носи, неки нарочит
национални код и запис прошлог времена.
Српска традиција је врло богата, о њој морамо
учити из правих извора да бисмо знали да је
пренесемо. Чињеница је да модернизација и
јурење за вредностима савременог друштва
умногоме доприноси
да се умањи активна
заинтересованост
п р е м а о д р ж а њу
традиционалних
вредности
и
нажалост, народна
игра је изгубила
с в ој н е к а д а ш њ и
концепт у селу, тако
да се аутентична
традиционална
народна игра која по
свим параметрима
може да носи одлике
традиционалног
наслеђа, данас тешко
може срести, само још
у ретким приликама
на славама и сеоским
прославама, где врло
често преовладавају
модерне игре. Пут
кореографије од
њеног оригиналног
извора па до њене
поставке на сцену
је веома захтеван и
дуг, али најбитније,
је оно што и целој причи о фолклору даје
нарочити смисао, јесте да након што је
кореографија уобличена, и кад напослетку
све функционише, сваки корак, сваки тон,
заправо треба пренети, тај карактер људи и тај
дух са чијег поднебља одређена игра долази.
Ту нарочиту енергију, тај менталитет треба да
преточимо у ансамбл и учинимо да се понеко
у публици истински препозна у тој атмосфери
свога завичаја.
Закључујемо да човек може отићи и на крај
света, али себе увек са собом носи. И тако
се свило једно гнездо у туђини, једна лука
на крају света, једна Србија у Канади, један
Опленац. Дођите у наше друштво. Са нама
ће само бити једно јединствено разиграно
и распевано путовање кроз време,кроз ваш
сопствени живот, надахнут песмом и игром.
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СКУД ОПЛЕНАЦ КОНЦЕРТИ И СЦЕНСКА ИЗВОЂЕЊА
Традицију, напослетку, преносимо медијем
тела, у за то одређеном простору и у датом
времену које се, уколико идеја о њеној
вредности опстане кроз генерације, претвара
у векове постојања, промене и опстајања.
Управо Опленац сведочи као најбољи
приказивач ,своје,српске културе,на
подручју Северне Америке, адекватним
приказима на сцени , користећи врхунске
просторе (професионалне сале), врхунски
опремљене,где је могуће применити многа
техничка и визуелна достигнућа,која програме
чине импозантнијим и богатијим .Комбинујући
игру, костимографију, сценографију, музику
стварамо несвакидашње перформансе на
просторима где гостујемо. Полазећи од
фолклорне уметности, уз познате етно ритмове
оформили смо ансамбл који чине млади
аматерски играчи . Редефинисани стилови,
визуелни ефекти, јединствени кораци модерне
кореографије стапају се у фузију савремене
лепоте Балкана и стварају нови вид уметничке
комуникације. Велики број гледалаца оваквих
наших концерата доприноси успеху не само
нашег ансамбла, већ и подизању свести о

Чланови Опленца у ношњи из опленчеве богате колекције

Чланови Опленца у ношњи из опленчеве богате колекције

бенефитима које овај вид уметничког
извођења српске традиционалне културе
доноси. Такве програме одржане у
престижним салама,Опленац је извео
у Мијамију 2017,Монтреалу 2018,као
и редовно пред својом публиком у
Бурлингтонском позоришту,2015,2016,
2017,2018,2019,под мојом уметничком
дирекцијом! Комплетни пројекти оваквих
концерата базирани су на модернијем
приступу изворних игара, етно музике и
визуелној естетици са циљем да се оживи
аутентично наслеђе народних игара Срба
са различитих делова Балкана. Стремећи
очувању традиције и уједно иновативности,
музика је задржала етно звукове али са
измењеним аранжманима. Тиме смо код
публике постигли реакцију препознавања
и очараности. Желећи да сценографију
претворимо у активног учесника током
извођења, определили смо се за јединствено
мапирање простора.Концерти на великој
сцени имају за циљ да оживе наше богато
играчко наслеђе и одушеве публику.
Јединственим кореографијама са сјајним
формацијама још јаче смо повезали плесне
покрете са богатом костимографијом и
сценографијом. То плетиво уметничког
изражавања говори о правом сусрету са

лепотом игре и превазилажењу стереотипа
у жељи да традиционална игра освоји веће
поштовање и надасве заузме место које јој
истински припада . Најлепшим народним
песмама мелодијама о човековој слободи и
достојанству, љубави, праштању и великом
јунаштву,желимо да стварамо спектакле
који враћају фолклорну културу на велика
врата. Резултат оваквих наших концерата
је велики одазив младих играча који су се
придружили нашем ансамблу,односно млађих
генерација које су почеле да се баве нашим
традиционалним плесом са поносом.
Потребно је истаћи да Опленац једини
изводи своје целовечерње концерте у
оваквим салама,под оваквим условима,са
врло високим степеном професионализма
у приступу аматерских играча! У сопственој
продукцији СКУД Опленац наступима на
великим сценама ствара један временски
вакум који сваким извођењем наново
изнедри одушевљење и инспирацију свих
генерација гледалаца. Самим тим реакција
презадовољне публике, доказ је успешности
оваквог Опленчевог приступа приказивања
сценских остварења, кореографија реномираних уметника, за које Опленац поседује и
ауторска права на извођење.
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Опленчев Времеплов
Ове 2022 године у мају месецу навршава се
пуних 35 година рада СКУД Опленца .
Често се запитам где су сада Опленчева
деца, омладина , некадашњи играчи, а када
славимо Опленчеве јубилеје то питање се и
само намеће, јер је свих ових година кроз
Опленац прошло на хиљаде српске деце.
Неки су се у Опленцу задржали кратко, сезону
или две , а неки су у Опленцу одрастали од
своје 4 године па до своје 24 године и даље.
Многи Опленчеви некадашњи играчи данас
своју децу доводе у Опленац што је доказ
да ово друштво никада не стари јер га нова
деца , нове генерације , нова младост увек
подмлађују.

Расли уз Опленац: Данка и Стефан 2009, чланови Опленчевог позоришта

Циљ постојања Опленца је да ту, међу
нама, канадским Србима постоји и служи
српску младост, генерацију по генерацију.
Као родитељ коме су деца одрастала са
Опленцем , сведок сам веома повољног
утицаја опленчевих активности на децу и
омладину, која поред канадске културе и
традиције у исто време живе и са својом
наслеђеном , српском културом и традицијом.
Годинама сам опленчев волонтер. Почела
сам пре много година инспирисана децом
коју неизмерно волим и данас трајем као
поносни опленчев волонтер вођена иситм
инспирацијама.

Данка и Стефан 2021, чланови Опленчевог реп ансамбла
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Срећом, у Опленац увек пристижу нека
нова деца да нас инспиришу и да нас као
звезда водиља држе на правом путу . Што
желиш себи, пожели и другима. Вођена тим
речима ,данас и увек, Опленац желим свој
српској деци, јер ће им обогатити и испунити
живот били они свесни тога или не.

радити са волонтерима Опленца, људима
које веже и инспирише љубав према свом
народу, његовој култури и традицији и пре
свега љубав према младом нараштају. Такви
људи су за мене велики људи а њихова дела
живе кроз генерације деце која прођу кроз
Опленац.

зажмуримо и сетимо се старог кућног прага
и лица родитељског може у нама да изазове
и сегмент традиционалне музике, песме, игре
или написане речи. Тих сегмената култрног
наслеђа можемо чути и доживети у Опленцу у
изобиљу ако већ нисмо у могућности да тако
често одемо до завичаја.

Постојање такве организације захтева и
напоре волонтера из српске заједнице, и
свако од нас на свој начин може и терба да
буде део тих напора . Постојање Опленца
помажу сви они који се званично учлане,
као и сви они који посећују опленчеве
културно забавне догађаје, који изнајмљују
опленчев простор за своје приватне догађаје
и српске фирме који су опленчеви спонзори
и донатори.

Није лако родитељима објаснити својој деци
рођеној у дијаспори због чега рецимо треба
да знају да играју и певају, али ако их у систем
те игре и песме убацимо раније , док још увек
можемо да на њих утичемо, одговор ће доћи
сам по себи. Ми не знамо шта имамо у себи,
шта нас инспирише и емотивно испуљава
све док се то нешто у нама не активира,
а активности у Опленцу помажу да наша
деца активирају у себи лепоту традиције и
културног наслеђа својих предака.

Опленац је асоцијација на Србију и
све српске крајеве одакле долазимо, ми
такозвани канадски срби. Због тога се немојте
изненадити већ се са разлогом обрадујте када
вас дете или унуче које доведете на пробу у
Опленац запита да ли сте ово дошли у Србију.
Опленац за њих и јесте парче завичаја,
парче земље њихових предака и та потребна
информација која ће у њима пробудити и
активирати урођене испуњавајуће животне
сегменте.

Из јаке заједнице ничу јаки и комплетни
људи, а то само по себи треба да нас наведе
Сви ми који смо рођени и живели у Србији,
Док је Срба на овом поднебљу организација
да се запитамо како свако од нас може да ми који смо прва генерација исељеника,
као што је СКУД Опленац треба да постоји,
допринесе одржавању јаког Опленца.
сваки пут када се вратимо у завичај, знамо
непрофитна и ничије власништво, а у исто
за тај титрај у стомаку који изазива ваздух
Срећна сам што сам током свих ових
време кућа свих нас.
и близина поднебља одкале смо поникли
година могла и била у ситуацији да одвојим
док се познатим путевима примичемо
Aутор: Драгана Вараклић,
своје време и као волонтер га посветим
кућном прагу. Тај исти осећај испуњености
одржавању Опленца кроз умни и физички
СКУД Опленац волонтер
који нас наводи да дубоко удахнемо ваздух,
рад и новчане донације. Велика је част

For Any Occasion

647-704-9942 • 905-274-6449
SCA Oplenac Hall Rental
& Catering

2 New halls - capacity of 300 and 100 people

895 Rangeview Rd, Mississauga, ON email: info@oplenac.ca

www.oplenac.ca
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ЕТНОКОРЕОЛОШКЕ ОБЛАСТИ СРБИЈЕ
Радујући се новом броју Гласа Опленца,
настављамо са серијалом текстова у којима
Вас ближе упознајемо са српском народном
игром (плесом). Учећи више о самој српској
игри, учимо и на који начин да најбоље
сачувамо њену традицију представљајући
Вам етнокореолошке целине Србије, као
систематску поделу игара за њихово лакше
упознавање.

На том простору вековима заједно живе две
етничке целине -Срби и Власи.
Срби углавном потомци косовскометохијске струје, која је населила те
просторе у време великих миграционих
кретања становништва (од 14. до 19.века).

Док међу Власима постоје две групе:
Унгуреани-сточари који насељавају Хомоље
и Црноречје, док су Царани, земљорадници
У овом броју ближе ћете упознати
настањени у Тимочкој, Неготинској крајини
Североисточну Србију. У прошлом броју
и Кључу.
представили смо централну Србију, а у
следећим бројевима настављамо са Западном
Требало би истаћи да постоје бројна
и Југоисточном Србијом са свим одликама насеља у којима заједно живе обе етничке
сеоских игара у колу, према изучавању заједнице,као и оне где је настањена само
етнокореологије у Србији.
једна заједница.
Почнимо редом са етнокореолошким
Живећи заједно на истом простору, доста
целинама којима ћемо се до детаља бавити дуго су у трајном контакту ове две различите
и у наредним издањима Гласа Опленца.
културе, што је неминовно довело до појаве
акултурације,како у материјалној и духовној
Североисточна Србија
култури, тако и у народном стваралаштву,
Етнокореолошка целина североисточне односно у орском наслеђу као делу
Србије смештена између Дунава (на стваралаштва.
северу),линије која преко Тупужнице,Ртња
Логично је да свака од поменутих етничких
и Вратаничке клисуре (на југу), државне
заједница жели да сачува свој етнички
границе према Румунији и Бугарској (на
идентитет у свим видовима живљења,
истоку ), и простора између Млаве и Велике
међутим временом услед вековног битисања
Мораве (на западу). Овој целини припадају
на истом простору,дошло је до преузимања
области: Црноречје, Ресава, део Тимочке
и усвајања бројних елемената из обичајне
крајине, Неготинска крајина, Хомоље, Кучај,
праксе једних од других , што је очигледно и у
Пореч, Звижд, Стиг, Браничево, Млава, Кључ.
играчком репертоару обе етничке заједнице.

Ана и Маја у Опленчевој ношњи

Свадбени и посмртни ритуали
Све до наших дана у овој етнокореолошкој
целини сачуван је приличан број обредних
игара оба циклуса( животног и годишњег).
У свадбеном церемонијалу игра је имала,и
данас има , своје место и улогу у следећим
тренуцима свадбе: да означи почетак свадбе;
нагласи одвајање девојке од рода; да обзнани
сеоској заједници да јој долази нови члан; да се
играњем уведе млада у нови дом; да се истакне
значај свођења младенаца; прикажу младини
дарови; да се “играњем води” другог дана
свадбе симболично преда дужност између
свекрве и младе и да се играњем “растури
свадба“. То су игре: девојачко коло (Срби),
Леса - марш (Власи), свекрвино коло или
уора кускри, ора говији - младина игра(Власи);
циганчица (Срби); шарено коло или кумово
коло(кум је коловођа), растур коло (Срби) и
крају (Власи). Иза већине ових игара налази
се играчки образац игре влаина (изузетак су
игре циганчица и ора говији), а који ће назив
носити зависи од тога ко је коловођа и ко су
извођачи. Док у свадбеном церемонијалу
обе етничке заједнице имају подједнаку
заступљеност, у посмртном ритуалу је то
знатно другачије. Код Срба је играња било
у Ресави и то за младим покојником (момак
или девојка) када се на сахрани изводило
жално коло. Код Влаха је игра у посмртном
ритуалу заступљенија. Играло се на сахрани
жално или мртвачко коло,потом на поменима
- подушјима покојнику.
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централне Србије,док Власи стварају нове руком - “напред” и много више се прелази
игре користећи као основу играчки образац простор за десном руком него за левом.
Влаине-доминантне игре ове етнокореолошке Игра полонка - с’тнга једина је игра забавног
целине. Из те основе настале су бројне игре играчког репертоара у Србији која се игра
као што су: омољанца, брестовљана, сојанца, у лево.
тобошанка омољанца… Стиче се утисак да
Потребно је нагласити да у прво помињање
Власи имају доминантну улогу у играчком
игара Срба овог краја свакако спада књига
репертоару, јер и даље стварају, а Срби се
Народне игре (књига 2) Љубице и Данице
некако пасивно односе према свом орском
Јанковић, објављена у Београду 1934. У овој
наслеђу и све више преузимају игре које су
Док у свадбеном церемонијалу обе етничке
књизи нашла се и игра из Хомоља, Омољка уз
тренутно поуларне у већини крајева Србије.
заједнице имају подједнаку заступљеност,у
напомену да се изводи по обрасцу Девојачког
посмртном ритуалу је то знатно другачије.
Извођење игара пратила је углавном кола.
Код Срба је играња било у Ресави и то за свирка свирале - флуера, гајди- караба, потом
Народне игре Срба Хомоља биле су предмет
младим покојником(момак или девојка) оркестри фрулаша и тоба (бубањ) у Хомољу,
и даљих истраживања сестара Јанковић,
када се на сахрани изводило жално коло. оркестри виолиниста и трубача,а данас
тако да у њиховој 7 књизи Народне игре
Код Влаха је игра у посмртном ритуалу су популарни синтисајзери и хармонике.
објављене 1952. године у Београду значајан
заступљенија. Играло се на сахрани жално Обе заједнице играју снажно,стопала су
простор је посвећен наслеђу ове области.
или мртвачко коло, потом на поменима на тлу целом површином, нема преплета,
У овој књизи описане су многе игре, и то из
- подушјима покојнику. На првом јавном играчки образац се украшава поскоцима,
Крепољина и Петровца на Млави.
скупу после сахране игра се “намењивала скоковима,треперењима, усложавањем
покојнику”, потом се играло на “привегу корака у једном такту. Код Влаха постоје
Поред игара обредног карактера и
“ или “рани“ (за покладе или младенце) и извесне особености, а то су удари старих обичаја,описано је дванаест орских
умрлом или прецима,до године дана треба слободне ноге о тле - “ропота” (Унгуреани) игара: козја игра, шокец, костенка, поп
обавити “дељење Ора” умрлом (позвати душу и “пропадање” - утапање (Царани) које је Маринково коло…Живописан костим овог
преминулог у коло), а након жаљења, треба условљено музичком пратњом.
подручја карактеришу прегаче и сукње у
игром то обавити, односно ослободити игру
даровитости геометријских елемената са
Најпостојанија компонента код игара ове
живом - “ слобод жоку” или “пуштање ора”.
цветним мотивима,нецованим кошуљама и
целине јесте облик игре. То је полукруг
свиленим марамама. Мушки костим је сведен
Годишњи циклус
чврсто спојених играча код обе заједнице.
у сукненим равним кројевима, тамних боја.
Положај тела играча се разликује. Срби играју
Игара везаних за годишњи циклус обичаја
усправљеног
има нешто мање.Изводе се о Покладама
тела, а Власи су
и почетком поста око ватри,то је игра
мало повијени
маргапљека која се састоји од трупкања и
као да су наднети
скакања око ватре у змијоликом низу млађих
над нечим док
људи и момака са циљем да се последњи или
играју и у многим
неко други из низа играча убаци у ватру.
играма привлаче
Призивање кише обављало се опходом и играчице на себе,
игром додола-папаруга и врзиним колом,које час десно час
су изводили наги мушкарци на гробљу око лево, што ствара
присан
ватре или корита напуњених водом (околина ј а к о
Зајечара и Бољевца).Игре краљица постоје к о н т а к т м е ђ у
и код Срба и код Влаха. Поворку краљица играчима у току
код Срба чини седам девојака (два краља, играња, које данас
четири краљице и једна краљичица), полако прелази
врцкање
играју само краљеви уз пратњу песме. Код у
влашких краљица постоје три краља-момци играчица,
и три краљице- девојке,сви играју уз пратњу н а р оч и то к од
“карабљица” - гајди, и циљ им је да русаљу- младих.
падалицу игром врате у овоземаљски свет,
У току играња
а не да обилазе куће по селу и својом игром
повезаност играча
и песмом поспешују плодност људи и усева.
може бити за
Што се тиче забавних игара, игара које се појас - укрштеним
изводе забаве ради, на игранкама, саборима, рукама најчешће
свадбама (после обавезног дела), испраћајима спреда, потом
• Corporate events
у војску и слично, постоји велики број игара и под руку, а мали је
• Weddings
код Срба и код Влаха, али је занимљиво да се број игара где су
• Parties
истакне шта чини заједнички репертоар обе играчи повезани
етничке заједнице. На првом месту то је игра спуштеним рукама
• In Home Chef Service
Влаина, стара Влаина (Срби), односно ора ђе доле. Све игре,
осим полонке,
патру,данца (Власи).
Chef Kosta Gavrilovic
WWW.KOSTANOSTRAINC.CA
“Youngest Competitor On Iron
с’тнге почињу да
CHEFKOSTA@KOSTANOSTRAINC.CA
Последњих деценија Срби све више се играју да се
Chef Canada”
TEL: (579)-589-1302
преузимају градски играчки репертоар из играју за десном

На првом јавном скупу после сахране игра
се “намењивала покојнику” , потом се играло
на “привегу “ или “рани “ (за покладе или
младенце)умрлом или прецима,до године
дана треба обавити “дељење Ора” умрлом
(позвати душу преминулог у коло), а након
жаљења, треба игром то обавити, односно
ослободити игру живом - “слобод жоку” или
“пуштање ора”.

IC

Catering
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ПУТОВАЊА - ПОСЕТА ТРЕБИЊУ
Из дневника играча - Маша Маврак

Део Опленчеве екипе на турнеји , околина Требиња

Након цијеле године пуне рада, труда и
љубави према фолклору, завршетка још
једног успјешног годишњег концерта,
опленчев репрезентативни ансамбл се
спремио да пође на турнеју по Европи.
Посјете Штутгарту, Београду и Војводини су
била незаборавна искуства, али сам једва
чекала да се спустимо међу херцеговачка
брда где је планирано да завршимо турнеју,
поред Требишњице у прелијепом Требињу.
Сунчано Требиње је смјештено поред Црне
Горе и Хрватске, тако да смо имали прилику
да упознамо и те двије топле медитеранске
обале. Први дан смо се спаковали и пошли
пут Херцег Новог где нас је чекао брод за
обилазак Бокоkoторског залива. Свратили
смо у једну од најлепших плажа у Боки,
Жањице, где се налази позната Плава
Шпиља. Плаветнило мора и купање у
шпиљи је било незаборавно искуство.
После обилазака многих градова на
нашем путу , сви смо били узбуђени да

напокон пођемо на плажу да се сунчамо и
да се бацимо у слано море. Након купања,
завршили смо дан у Херцег Новом где смо
вечерали свјеже морске плодове, пили
хладно бијело вино и обилазили стари градмедитеранска идила! Сунце, нестварна боја
плавога мора и дивно дружење су били
рецепт за овај предиван дан.

посјетили и подрум са огромним бурадима
у којима се чува вино . Да смо остали још
који дан, постали би стручњаци прављења
тих укусних херцеговачких вина!

Дубровник, удаљен двадесетак минута
од Требиња, смо обишли једно вече и
тако упознали и тај део далматинског
приморија. Након вечере, шетња поред
Следеће јутро, на Петровдан, смо били мора у коме се осликавао залазак сунца,
позвани у манастир Петра и Павла где смо је био идеалан начин да откријемо шарм
наступали у божанственом манастирском града окруженог каменим зидовима.
амбијенту где позадину чине
висока
Ниједно јутро у Требињу није могло да
брда Леотара смјењивана са богатим
прође без шетње поред Требишњице,
виноградима. Ту су нас угостиле монахиње
свраћања до пекаре да се узме свијеже
манастира са ручком. Требиње је пуно
пециво и кафенисања под познатим
манастира у коме се налази и један од
Платанима. Нисмо могли да се поздравимо
најстаријих не само у Херцеговини, него
са Требињом без обиласка манастира
и у Републици Српској, манастир Тврдош,
Грачанице. Када смо изашли из аутобуса и
познат и по винима, потврђеним безбројним
бацили поглед са брда доле ка граду, имали
наградама.Током посете манастиру Тврдош
смо осјећај као да смо птице на небу које
научили смо све мајсторије око брања
надгледају цијело Требиње.
грожђа и ферментације, а на крају смо
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Нашу турнеју и посјету Требињу смо завршили са наступом
испред Музеја Херцеговине. Киша је почела да пада током нашег
наступа, али су гледаоци који су дошли да нас виде остали до
краја концерта и одушевљено нас наградили огромним аплаузом.
Као и на сваком нашем путовању, дани на овој туренји су нам
брзо пролетили , били су пуни незаборавних успомена као и
сусрета са новим пријатељима.
Овакве турнеје нам пружају прилику да путујемо по свијету, да
обиђемо наше крајеве и да корачамо путевима куда су корачали
наши преци. Ми, играчи окупњени у Опленцу, током наших групних
путовања постајемо више него пријатељи, постајемо једна велика
породица пуна љубави и поштовања не само једни према другима,
него и према нашој домовини и нашој култури.

Маша Маврак у Опленчевој ношњи иѕ Пчињског краја
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The Magical World of Oplenac

A Wide Range of Activities for Children, Youth and Adults
• TRADITIONAL SERBIAN FOLK DANCE
FOLKLORE FOR CHILDREN AND YOUTH AND RECREATIONAL FOLKLORE FOR ADULTS

• SCA OPLENAC ORCHESTRA -ADULTS
• CHOIR - ADULTS
• SCA OPLENAC ORCHESTRA ADULTS
• SCA OPLENAC TAMBURA ORCHESTRA - CHILDREN
• SERBIAN LANGUAGE SCHOOL - CHILDREN

Please send registration
form to info@oplenac.ca
or register in person
every Saturday from
10 AM - 1 PM (Sep. – June)

• DRAMA SCHOOL AND THEATRE - CHILDREN
SCA Oplenac offers professionally equipped dance halls and classrooms. The artistic programs are directed and instructed
by top-quality professionals. SCA Oplenac is a unique non-profit cultural organization with a goal of preserving Serbian
tradition and culture.

ALL ARE WELCOME!

SCA Oplenac 895 Range View Rd. Mississauga, ON, L5E 1H1
www.oplenac.ca • 905-274-6449

СКУД ОПЛЕНАЦ ВАС ПОЗИВА НА годишњи ГАЛА КОНЦЕРТ

"КОФЕР УСПОМЕНА"

Догађај који се не пропушта! Дивне нове кореографије!
Разноврсност народних ношњи!
Најпопуларнији ансамбл српске дијаспоре!
Љубав према традицији и вековном наслеђу изражена је у сваком тону, песми, мелодији, игри, напеву, припеву и сценском
изразу. Универзалност и способност играча Опленца огледају се у високом квалитету извођења изворне песме и игре са свих
српских простора, као и извођења кореографија најбољих српских стваралаца.
Уметнички Директор: Саша Богуновић

Burlington, May 28, 2022 – 6:00PM
The Burlington Performing Arts Centre, 440 Locust Street, Burlington, Ontario TICKETS: $50
Свечани банкет у част учесника концерта одржаће се одмах после концерта у згради Опленца 895 Rangeview Road,
Mississauga где ће бити проглашени најбољи играчи у сезони 2021-2022 и додељене МВД награде. Сви сте добродошли!

416-897-7840 • 905-274-6449
www.oplenac.ca

www.facebook.com/oplenac

СКУД Опленац је непрофитна организација и сав приход иде на очување и презентацију српске културе и традиције у Северној Америци.

Глас Опленца, Година 2022, Издање 17

страна 12

БАБА И ДЕДА ПРОТИВ БАКЕ И ДЕКЕ
Да ли су баба и деда исто што и бака и дека? мараму скида само кад се крсти и кад иде на
спавање.
Хммм - да видимо!
Ја кад одем на село код бабе и деде ја сам
Баба и деда су мајка и отац једног од наших
краљ у кући, штали, тору, башти, радим шта
родитеља, они обично живе на селу. Бака и
хоћу и шта волим. Ако се упрљам баба каже:
дека су такође мајка и отац једног од наших
“Ако сунце бабино, опраће то баба”.
родитеља, они живе у граду, најчешће у некој
згради или солитеру.
Ја кад одем код баке и деке ја морам да
поштујем кућни ред. "Не дирај то, то се не
Већ кад се родиш покажу се неке мале
дира. Не играј се са тиме сломићеш то, пази
разлике између њих:
посећићеш се, остави то где је било, врати то
Кад сам се ја родио моји деда и баба су у фиоку”. Они ме уче како да будем васпитана
заклали прасе и овна, позвали цело село, јело и дисциплинована.
се и пило, певало и пуцало до зоре да су у
Ја код бабе и деде могу да се упрљам колико
сесдним селима мислили да је почео рат. Деду
хоћу. Љубим шарова, јашем га по цео дан а
и кума су једва унели у кућу јер су били мртви
кад овце изађу из тора ја појашем овна и он
пијани. Стриц је стигао до колибе и ту пао,
ме носи а шаров радосно прескаче преко нас.
стрина му је бацила кожух преко леђа и ту га
Једном сам појахао и моје ждребе али пошто
оставила. Шаров га је чувао све док се није
оно није навикло бацило ме је на земљу.
пробудио сутрадан скоро у подне. И данас
Шаров је онда пришао и лизао ме, лајао је
село и околна села причају о том весељу кад
и звао бабу и деду све док нису дошли да ме
сам се родио.
виде. Онда је деда сваки дан водио за узду
Кад сам се ја родила бака је направила моје ждребе а ја јахао, сад га јашем као од
колаче, скувала кафу и позвала другарице шале и верни смо пријатељи.
и комшинице да их почасти а дека је узео
Ја код бабе спавам са мачком, милујем
два пива изашао на балкон и наздравио са
јагњад и прасад, играм се са јарадима, и не
комшијом на суседном балкону.
морам стално да се перем и купам. Баба каже:
Кад је бака мени дошла на бабине купила "Чувај кожу срећо моја, немој да је истањиш
ми је дивне беле ципелице и оделце а дека тим сапунима".
радосницу и честитку мами и тати јер је то
Моја бака кад нисам добар увек нађе
тренд.
начина да поприча са мојим родитељима о
Мени је баба први пут кад ме видела под
јастук ставила крст са Острога да
ме чува у животу, чењ белог лука
да отера свако зло и сачува ме од
“злих очију”, отера болест од мене
и повојницу коју је чувала за њеног
првенца. Обула ми вунене чарапе(ух како су ме греблеее-мислим
грејале), иначе моја баба плете
најбоље вунене чарапе и пуловере
на свету.
Мој деда је стигао са печеним
прасетом и балоном ракије, под
јастук ми ставио паре да будем
богат кад порастем.
Моја бака је модерна, она има
фризуру и најмање једном недељно
иде код фризерке да се исфризира.
Кад је комшинице траже а она није
кући дека обично каже: Отишла код
фризерке да јој стави ону куполу на
главу не би ли се мало опаметила.
Моја баба нема фризуру и не
троши време и паре на то, она по
цео дан носи мараму. Марама је
штити од ветра, сунца, прашине,

мом понашању. Онако изокола, као неће она,
али ме увек ода.
Моја баба мене никад није одала
родитељима. Ако сам неваљала она ми каже:
“Немој сунце бабино то не ваља, то није лепо.
Ти си женско, послушај шта ти баба каже. Ја
не волим да чују за то твоји тата и мама па да
те грде, и тебе и мене”. И ја је увек послушам.
Мене моја бака води у музичку школу. Каже
да морам да свирам клавир, виолину и можда
флауту.
Мени деда направио фрулицу и купио ми
трубу да научим праве ствари, како он каже,
већ ме научио да бијем у бубањ. Научио ме
да играм Ужичко коло а баба ме научила
Моравац. Баба ми прича приче о јунацима и
учи ме народне јуначке песме.
Ја код баке чим се пробудим морам да
идем по хлеб и млеко. Ако начнем онако
врућ хлеб она ме грди како сам некултурна
и нестрпљива. Комшинка пије кафу са баком
и онда још дода на то: “Јаој ово дете, много
је непослушно, нек вам је жива и здрава, али
ћете имати муке с њом…”
Ја код моје бабе кад се пробудим чекају ме
врући уштипци и врућа вареника.
Бака ми каже да поједем колико могу и хоћу,
па ако опет огладним да поједем све, она ће
направити још. Код бабе је увек пуна вангла
колача и могу да једем кад хоћу и колико
хоћу.
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Мени бака да један колач после ручка. За ручак је
обично спанаћ, каже бака: “Једи да будеш здрава,
спанаћ је врло здрав, то има гвожђа”, мада бих ја уместо
гвожђа волела више мало пршуте и пилетине.
Мој деда скине пршуте из пушнице па ми баба насече
или испржи, често дода и јаја, а обавезно буде пита или
гибаница, кајмак, сир и кисело млеко.
Моју баку често боли глава кад дође с посла. Увек
каже:” Ух што ме нешто боли глава морам мало да
легнем.”
Моју бабу никад не боли глава, и ништа је никад не
боли. Само је на промену времена пробада иза плећке,
превије увече сјарну вуну и већ у зору устаје као нова.

JANA SPANOVIC

AWARD-WINNING REAL ESTATE BROKER
AND FOUNDER OF PRIMA HOMES

Код моје баке се зна шта је за децу а шта није. Она
никад не зове другу децу у стан да јој прљају и праве
неред.
Код моје бабе је све за децу: Свима маже џема или
масти и шећера на хлеб и каже: " Једите, благо баби.
Мила моја дечица"
Кад моја бака пије кафу са другарицама ја морам у
другој соби да читам књигу.
Кад моја баба пије кафу са јетрвама и пријама ја са
њима пијем белу кафу.
Мени бака чита бајке пред спавање, о принцезама
и принчевима и ја тако заспем сањајући принца на
белом коњу.
Мени деда прича о јунацима, баба ми прича приче
које измишља сама а моли се богу за мене иза мог
кревета, али да ја не видим.
Моја бака има много уметничких слика, ја стално
морам да јој помогнем да их пребрише.
Моји баба и деда немају уметничких слика, они имају
икону и кандило а поред иконе је моја слика.
Кад на крају године донесем ђачку књижицу бака
каже да је то резултат труда и рада.
Ја кад покажем баби књижицу са петицама моја баба
каже: “Љуби баба њену паметну главу” и да ми све паре
које је до тада уштедела.
Мени бака стално купује књиге и подсећа ме да читам,
каже: “ Књига је највећи пријатељ, душо”.
Мени баба каже: “Оћоравићеш од читања, благо
баби. Пусти сад књигу, играј се с другарима, имаш кад
разбијати главу у животу”.
Моји бака и дека деле људе на образоване и
необразоване, културне и некултурне.
Моја баба дели људе на добре и лоше само, каже:
“Чувај се оних са злим очима, они могу да ти науде.
Зато у џепу увек имај чешањ белог лука”.
Па ето децо, тако је то: Наравно воле вас и бака и дека,
и баба и деда, свако на свој начин, како то свако види
да је добро за вас, а свако од њих вам мисли добро.
Гојко Роглић
Торонто, Божић, 7 Јануар, 2022

(416) 879 1536
JANA@PRIMA-HOMES.COM
WWW.PRIMA-HOMES.COM
Let us be your realtors for life!
FLEXIBLE commission plans
PROPERTY MANAGEMENT for investments
INTERNATIONAL real estate opportunities
FREE professional staging report
FREE professional photography + virtual
tour
CLIENT APPRECIATION + WORKSHOPS!
(Chance to win FREE Caribbean trip,
Niagara Wine Tour, and more!*)
*Conditions apply.

iPro Realty LTD., Brokerage

33 Eglington Av W C-12 Mississauga, ON L5R 3E7
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ОпленАц победник!
И у периоду затишја,када смо сви стали,када нико ништа није радио
због познате свима нам ситуације у протекле две године, Опленац
јесте! Показао је своје знање из области познавања традиционалне
културе, познавања фолклора, те његових основних карактеристика.
Зорица и Дејана Милеуснић, заједно са Николом Калацановић
уз подршку Милке Батак,одважили су се и узели учешће испред
“Опленца”, и његовог репрезентативног ансамбла и однели убедљиву
победу на он-лине квизу Фолклор магазина. Током такмичења, они
су показали своју умешност у познавању фолклора, те доказали још
једном квалитет и стручност рада у Опленцу, предност ангажовања
стручног Опленчевог кадра,који стоји иза уметничке дирекције овог
истакнутог ансамбла на подручју Канаде, и Северне Америке, а сада
и много шире.
Квиз он - лине Фолклор магазина,трајао је 8 месеци, у коме је учешће
узело 64 српска ансамбла из целог света,где год су Срби у расејању.
Нашли су се ту на једном месту ансамбли из Аустралије, Азије, Северне
Америке, из скоро свих земаља Европе као и репрезентативни
ансамбли из матице Србије.
Није било лако однети победе у свим емисијама поготово са
најеминентнијим ансамблима из Србије, али то Зорици, Дејани, Николи
предвођени својим кореографом и уметничким руководиоцем Сашом
Богуновић, није био велики проблем освојити прво место у својој
такмичарској групи.
Прво место у својој групи значило је пласман медју 32 ансамбла који
су системом елиминације (победом)ишли даље у наредне кругове
такмичења.Емисија по емисија, такмичење по такмичење, ”Опленчев”
тим је показао квалитет и стигао до финала квиза.“Опленац” је још
једном показао да је најбољи, најпаметнији,да највише зна, што је како
истакосмо потврда одличног квалитета рада са децом и члановима
фолклорних ансамбала .
Финале и ПОБЕДА десило се 27. јуна 202. године када је Опленац
неприкословено победио 62:41 ансамбл Коло из Чикага, те се попео
на трон овог по први пут организованог и емитованог квиза. Морамо
истаћи и то да је квиз пропраћен бројним љубитељима фолклорне
уметности, поштоваоцима српске традиционалне културе,као
и широком популацијом Срба у расејању и матици, директним
преносима телевизије српске дијаспоре и преко you-tuba. Опленац
овим такмичењем, стиче још већу популарност.
Поред знања, “Опленац” је понео и титулу најбоље обученог ансамбла
у серијалима квиза,што још једном показује надахнуће управе овог
ансамбла и стручног састава да од “Опленца“ направи покретни
музеј традиционалних костима,који уз знање и квалитетно извођење
показују богатство материјалне и духовне културе Српског народа, што
на сцени опленчевих концерата, што својим појављивањем у Канадској
заједници. Поред награде за најбоље обучен ансамбл,уследиле су и
друге бројне награде најбољима, што лично такмичарима у квизу, што
“Опленцу”.
Међу наградама су, постављање кореографије реномираног српског
кореографа из матице,организована турнеја по Аустралији, снимање
целовечерњег концерта Фолклор магазина,те снимање емисије о
Опленцу, ваучер за 8 комплета народне ношње радионице “Ситан вез”,
ваучер у вредности 500 еура радионице за израду костима“Кири”. За
такмичаре награде су биле торбе, боравак у Београду у хотелу “Crown
Plaza”, вожња лимузином по и око Београда.
Исцрпан и посвећен рад Опленчевог тима, залагање Зорице и Дејане
Милеуснић, Николе Калацановић, уз несебичну подршку Милке Батак,
уродили су плодом и показали још једном да је “Опленац” дика, понос
и српска душа једне Србије у Канади.

Канадско Српска Хуманитрана Организација Стара Рашка је својим
преданим радом у свом петнаестогодишњем постојању изградила
поверење наших бројних донатора. Захвањујући несебичним
годишњим прилозима наших кланова ми смо у могућности да
испуњавамо свој цињ пружања помоћи сиромашној деци у Србији.

Постаните се и Ви члан наше организације Стара Рашка
тако што ћете послати вашу донацију на адресу:

Stara Raska

3148 Parkerhill Rd. Mississauga, Ontario, L5B-1V8

905-875-0396

www.stararaska.com
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YouR HomE maY bE WoRtH WaY moRE tHan You tHink!
Call me for a FREE home evaluation 416-825-6960
Buying or selling a home is a big investment, both emotionally and financially.
You need the special skill of a proven real estate professional that specializes in your area.

Mili Drapic

Real Estate Salesperson Sutton Group - Realty Systems Inc.

AN INDEPENDENT MEMBER BROKER
2186 Bloor Street W, Toronto, ON M6S 1N3
Phone: (416) 762-4200 Fax: (416) 762-6829

Have a Question? 416-220-2000
www.oraclerms.com
We specialize in Providing insurance Protection to
owners of small to mid-size Businesses

a Commercial Insurance
a Personal Insurance
a Speciality Insurance
oracle rms has been named a top Brokerage in
insurance Business Canada magazine!

EvEry CliEnt GEts A Custom solution
At oracle rms we realize that your business is as unique as you are.
so we never write generic policies. instead we take the time to get
to know you and your business so we can accurately assess all the
areas where you may be exposed to risk.
then we work with our insurance companies to custom tailor an insurance solution to match your exact needs. As a result, you’ll avoid
paying extra for things you don’t need, and you’ll have the peace of
mind knowing that we’ve got your future protected.
our mission at oracle rms is to do all we can to make sure you
receive exactly the coverage you require.

Auto
Insurance

Home
Insurance

Travel
Insurance

Commercial
Insurance

Life/Health
Insurance

Bonding
Insurance

Ride/Home
Sharing
Insurance

Speciality
Programs

Landlord
Protection
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СВЕТИ ЈОВАН
Хришћански пантеон по ред анђела
сачињавају и многобројни свеци. Реч је
о стварним или митским особама које је
хришћанска црква обдарила харизмом и
прогласила их за објект особитог поштовања.
И међу свецима - као и међу анђелима постоји одређена хијерархија. Народ их је
делио на ,,велике" и ,,мале", на угоднике и
страшнике итд. Групи светаца највишег ранга
при падао је, без сумње, и св. Јован, који је
- По хришћанској традицији - крстио Исуса
Христа, сина Божјег.
За православну цркву св. Јован је „најчаснији
пророк". Његово име носе многе цркве
и манастири. Посвећено му је чак шест
празника, више него било којем другом
светитељу. Народ је у потпуности прихватио
црквени култ и дао му, штавише, неке нове
димензије. Владало је уверење да је св. Јован
праведан светац, који је увек спреман да
помогне људима. Зато су га у невољи често
призивали. Иначе, име Јованово редовно
се помињало уз Божје име, посебно при
заклињању. ,,Заклињем те Богом и светим
Јованом" или ,,Кумим те Богом и светим
Јованом" биле су уобичајене формуле у
таквим приликама.
Изузетно поштовање св. Јована у народу
заснивало се, пре свега, на његовој улози
у хришћанском миту. Човек који је крстио
Божјег сина постао је човек који крштава
све људе. Постао је, другим речима, свеопшти
крститељ, свеопшти кум. У по знато народној
песми ,,Свци благо дијеле" то се изричито
помиње. При великој деоби светаца Јовану
су припали кумство и братимство/и крстови
од часнога древа". Он је, дакле, третиран као
покровитељ тих сродничких веза. Приликом
у западним крајевима. Под Јовановом стругом
њиховог успостављања био је посебно
подразумевала се, у ствари, капија на небу
апострофиран.
кроз коју је морала да прође душа сваког
Веровало се, очигледно, да људи започињу покојника на свом путу у рај или пакао.
живот под окриљем Јовановим. Но он није Судећи по њеном називу, св. Јован се замиш
био присутан само на почетку већ и на крају љао као њен чувар, који је доносио одлуку
животног пута. У неким крајевима се веровало о даљој судбини мртвих. У извесном смислу
да светац прихвата душе умрлих и - попут св. замишљао се опет као кум, али кум који уводи
људе у један друкчији, посмртни живот.
Аранђела води их на онај свет.
Као што је већ речено, у православљу је
култ св. Јована био веома развијен. Поменуо
сам да у црквеном календару фигурира
чак шест његових празника. Међутим, ти
празници у народу нису имали много везе
с Јовановим култом. Такав је, уосталом,
случај и с празницима посвећеним многим
другим хришћанским свецима. Највећи број
веровања и обичаја везаних за те дане могао
Представе о св. Јовану као посмртном водичу је, по својој садржини, припадати и култу
људских душа јављале су се и у другом облику. неког другог Божјег угодника.
Мислим, пре свега, на представе о Јовановој
Но било је и изузетака. У народ је дубоко
струги, које су биле распрострањене углавном
продрло веровање да се Бог директно
По мишљењу Веселина Чајка Новића,
траг тог веровања крије се у називу Кумова
слама или Кумовска слама за сазвежђе које
се протеже преко читавог небеског свода.
Претпоставио је, наиме, да се поменути назив
првобитно односи на сламом посут пут којим
је свеопшти божански кум св. Јован водио
душе у њихово вечно боравиште на небу.

обратио Јовану за време Христовог
крштења. Над свечевом главом су се тада
отворила небеса и на њима се појавио Божји
лик. По општем уверењу, на тај дан (тј. на
Богојављење) небо се отвара сваке године.
У неким крајевима се пак мислило да се то
збива и на дан рођења св. Јована Крститеља,
који се у народу назива Иванданом. И том
приликом су људи чекали да се небо отвори
како би Богу саопштили своје жеље.
Мотивима из Јовановог живота била су
инспирисана и нека ритуална правила везана
за дан Усековања (дан када су свецу одрубили
главу). На дан тог празника широм Србије
нису стављали у уста ништа што је црвене
боје: пре свега црно (односно црвено) грожђе
и црно (односно црвено) вино. Нису то
чинили зато што су те намирнице подсећале
на проливену крв Јованову. Кршењем тог
правила поново би се позледиле ране
најсветијег од свих светитеља.
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24 HOUR EMERGENCY SERVICE		

YOUR CHOICE FOR ELECTICAL SERVICE AND MAINTENANCE

The needs of every individual client are important to us at Delta B Electric.
Our focus of providing quality commercial, residential & industrial services
combined with an integrity promise has made us the first choice of many
clients within Ontario, for over 17 years.
We deliver prompt, professional 24 hour support.
We believe in delivering superior service to our customers, our community
and to each other as members of the Delta B Electric family.
Complete design, supply and installation of automatic standby generators.
For information please call 416-252-4762
or email: doug@deltabelectric.com
Delta B Electric has a well-equipped fleet of service vehicles available for a quick
response to any emergency, anytime, day or night.

www.deltabelectric.com

Your first choice for advanced dental care.
• Family dentistry • Dental implants • Cleanings
• Surgery • Dentures • Orthodontics
Dr. Vladimir Bogdanovich is proud to sponsor and support
Oplenac during these unprecedented times. I hope that we will
return in full strength in the near future and continue enjoying in
our Serbian heritage and culture.

We’ll make your smile stand out!
BEFORE

1 Hurontario Street, Unit 7
Mississauga, ON, L5G 0A3
Email: info@northshoredentistry.ca

Tel:

DURING

AFTER

905-271-1422
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Zoran 44 catering
Svadbe, Veridbe, Rodjendani
i po vašoj potrebi.
Telefon: Zoran Dabic 647-224-8181

Lawn Maintenance

971 Queen St. W.
Mississauga, ON, L5H 4E1
Tel: 416.602.4467
Fax: 905.271.6995
kordex.inc@sympatico.ca
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Tino Brelak

Vaš Mortgage Broker od povjerenja
Tino Brelak je Mortgage Broker sa preko
20 godina bankarskog iskustva, osnivač i
Principal Broker nezavisne brokerske kuće
Norseman Mortgages.

Kao ekspert za stambene kredite, Tino radi
sa svakim klijentom na kreiranju individualne
strategije i optimalnog rješenja.

Lic # 13264 Network Partner of
Mortgage Intelligence

CELL 416.305.4435 OFFICE 416.901.7246
tino@tinobrelak.com / norsemanmortgages.com
195 Norseman Street #9, Etobicoke, ON, M8Z 0E9

