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МЕ ЂУ СОБ НИ УТИ ЦА ЈИ  
УСМЕ НЕ И ПИ СА НЕ  
КЊИ ЖЕВ НО СТИ

Срп ски сред њи век обе ле жи ла су два по ет ска и жан ров ска си
сте ма раз ли чи тог по ре кла и функ ци је, две кул ту ре – усме на и 

пи са на. Оне се слу же у зна чај ној ме ри раз ли чи тим је зи ци ма (срп
ским на род ним и срп ско сло вен ским), при че му је је зик пи са не и цр
кве не кул ту ре у из ве сној ме ри одво јен од на род ног го во ра. Упр кос 
то ме, ова два си сте ма че сто се до пу њу ју и про жи ма ју. По сто је чи та
ва по ља њи хо вог пре кла па ња и ме ђу соб них ути ца ја: те ме, мо ти ви, 
ли ко ви и иде је пре ла зе из јед нoг у дру ги, гра де ћи у зна чај ној ме ри 
до сле дан и ком пак тан си стем на зо ра чо ве ка сред њег ве ка.

Ко сов ска бит ка и ње ни про та го ни сти жи ве и у пи са ној и у 
усме ној књи жев но сти. По ре ђе њем пи са не и усме не тра ди ци је о 
Ко сов ском бо ју уо ча ва ју се ве ли ке по ду дар но сти (на пла ну рад ње 
то су: скуп рат ни ка, са ве то ва ње пред бој, бе се да, из бор не бе ског 
цар ства, опис над мо ћи не при ја те ља и сл.). По ми шље њу На де Ми
ло ше вић Ђор ђе вић у пи са ним спи си ма сви ови до га ђа ји у функ
ци ји су ли ка кне за Ла за ра, вла да рарат ни ка, му че ни ка и све ца. 
Уби ство не при ја тељ ског вла да ра, усред бо ја, ко је је из вр шио Ми
лош Оби лић пред ста вља ло је не сум њив исто риј ски под виг и овог  
ју на ка тре ба ло је ве ли ча ти. Ме ђу тим, то би по ме ри ло кне жев лик 
у ис кљу чи во ми са о ни (не де лат ни) план, па су пи сци за то Ми ло ша 
и ње гов под виг пре не брег ну ли и не спо ми њу их ни у јед ном од 
спи са. Смрт Му ра то ва је сто га да та као ка зна Бо ж ја, Ми ло ше во 
ју на штво је пре ћу та но, чи ме су оства ре ни је дин ство и до след ност 
спи са. На род на епи ка, во ђе на дру га чи јим прет по став ка ма, уз ди же 
лик Оби ли ћа, рат ни ка и му че ни ка за ве ру, на исту ви си ну са кне
зом му че ни ком.
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Усме но пре да ње о Све том Са ви – Још јед но не за о би ла зно по
ље про жи ма ња сред њо ве ков не пи са не и усме не књи жев но сти је сте 
култ Не ма њи ћа са сре ди шњим ли ком Светог Са ве. Ње го ва од лу
чу ју ћа уло га у жи во ту и кул ту ри Ср ба од јек ну ла је и у цр кве ној и 
у на род ној књи жев но сти. Та ко на ста ју два жи ти ја, слу жбе, ка но ни 
и по хва ле, али и број на пре да ња у при ча ма, пе сма ма и ле ген да ма. 
Не ка од њих за бе ле же на су вр ло ра но, али нај ве ћи део ка сни јег је 
по ре кла и об ја вљен је тек кра јем XIX и по чет ком XX ве ка. 

У ли ку нај во ље ни јег срп ског све ти те ља, за о де ну тог ве лом на
родне ле ген де, пре по зна је мо хри шћан ске и пре хри шћан ске (па ган
ске), исто риј ске и фол клор номи то ло шке еле мен те. Он учи Ср бе 
ка ко се пра ве про зо ри, ка ко се оре, тка, пи ше, ка ко се гра ди ку ћа 
и цр ква, ис ку ша ва ми ло ср ђе и го сто прим ство, а у еп ским пе сма
ма чак по ста је ан ти тур ски бо рац и за штит ник ма на сти ра од тур
ске вој ске. Иа ко хри сти ја ни зо ва ни не ко ли ко ве ко ва ра ни је, Ср би 
су тек са Св. Са вом у пот пу но сти утвр ђе ни у пра во слав ној кул ту ри 
ви зан тиј ског ти па. За раз ли ку од не ких сло вен ских на ро да код ко
јих је про цес хри сти ја ни за ци је био на си лан у од но су на ста ру сло
вен ску ре ли ги ју, код Ср ба је хри сти ја ни за ци ја те кла не на сил но и 
по сте пе но. Па ган ска кул ту ра ни је уни ште на, већ је охри сто вље на и 
при ла го ђе на хри шћан ском по гле ду на свет пр вен стве но за хва љу ју
ћи Св. Са ви. Сли ка ду бо ке сим бо ли ке из пре да ња о Св. Са ви, чу ва
ру ста да (по угле ду на Хри ста) и вуч јем па сти ру, све ти те љу ко ји је 
при пи то мио ву ко ве, по ста је обра зац ње го ве не мер љи ве уло ге: вук, 
све та жи во ти ња ста рих Сло ве на, ко ја има ка рак тер мит ског пре
тка, при пи то мље на је и по ста ла Са вин ода ни пра ти лац. Ка ко срп ска 
цр ква пра зну је Св. Са ву у зи му (27. ја ну а ра), при пи су ју му се такође 
свој ства го спо да ра над сне гом, ле дом и во да ма. Сим бо лич не сли ке 
и до жи вљај лич но сти Св. Са ве про не ли су се из тра ди ци је и жи ве и 
да нас у срп ској пи са ној књи жев но сти. 

Личност Светог Саве, култ и пре
дање о њему били су инспирација 
српских песника кроз векове (у но
вије доба о њему су писали Војислав 
Илић, Јован Јовановић Змај, Васко 
Попа, Рајко Петров Ного и други). У 
песми Васка Попе уочите утицај усме
не традиције, као и мешање мотива из 
писаних и усмених извора.

Све ти Са ва 

Oко ње го ве гла ве ле те пче ле
И гра де му жи ви зла то круг

У ри ђој му бра ди
За су тој ли по вим цве том
Гро мо ви с му ња ма игра ју жмур ке

О врату му вериге висе
И трзају се у гвозденом сну

На рамену петао му пламти
У руци штап премудри пева
Песму укрштених путева

Ле во од ње га те че вре ме
Де сно од ње га те че вре ме

Он ко ра ча по су вом
У прат њи сво јих ву ко ва

Вас ко По па 

АКО ЖЕЛИТЕ ВИШЕ
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Господин наш и отац Стефан Немања
(одломак из  Житија Светог Симеона  Светога Саве)

Наш свети манастир овај (Студеница), као што знате, било је 
ово место као пусто ловиште зверова. Када је дошао у лов господин 
наш и самодржац, Стефан Немања, који је царевао свом српском 
земљом, и када је он ловио овде, изволи му се да овде, у овом пустом 
месту, сагради манастир овај на покој и умножење монашког чина. 
Јер нека је знано свима нама и другим, да Бог, који твори људима 
на боље, не хотећи људске пропасти, постави овога ваистину пре
блаженога господина нам и оца, овога самодржавнога господина, 
нареченога Стефана Немању, да царује свом српском земљом. И уз 
помоћ Божју владавина његова примила је одасвуд мир и тишину, 
јер овај ваистину диван и страшан постаде свима који живе око 
њега, пошто је владавина његова била 37 година сачувана и цела и 
ни од кога повређена.

Јер како ћемо овога назвати? Владарем ли, а уз то и учитељем? Јер 
утврди и уразуми срца свију и научи нас како правоверни хришћани 
треба да држе праву веру у Бога. Прво на себи благоверност пока
за, а потом друге научи, цркве освети, манастире сазда, светитеље 
у сласт слушајући, јереје штујући, а према монасима гајећи велику 
смерност и љубав, безнадежним нада, убогим заступник, ништима 
хранитељ, наге у свој дом уводећи одеваше их, сирочад нахрани, 
удовице оправда, слепим и хромим и немоћним и глухим и немим 
наистину мати постаде. И просто рећи: све своје имање у зајам из
даде, јер постаде други Аврам странопримац, земаљски анђео, не
бески човек. „Стога га и Бог преузнесе и дарова му име које је изнад 
свакога имена“, имену његову поклонише се сви народи.

Сам сазда манастире: прво у Топлици светога оца Николе, и 
другитамо Свету Богородицу у Топлици; потом опет сазда мана
стир Светог Георгија у Расу. И свима тим манастирима сатвори 
управу као што треба. А после тих овај наш свети манастир сазда, 
који и посвети имену пресвете Владичице наше Богородице До
бротворке, саздавши од мала и до велика, и села предаде манастиру 
заједно са другим правима манастиру, иконама и часним сасудима 
и књигама и ризама и завесама, и што је писано у златопечатој по
вељи његовој, а још је и у цркви написано на зиду, и с клетвом и са 
везом да нико не измени његова предања, као што слушате и у овим 
књигама напред о томе реч.

манастир Студеница – дванаест километара 
од града Ушћа, подигнут 1190. године 

самодржац – владар који сам управља држа
вом 

Аврам – по Библији праотац израелског на
рода

манастир Св. Николе – близу Куршумлије, 
преко пута ушћа Бањске у Топлицу 

манастир Св. Богородица – на ушћу Коса
нице у Топлицу; од њега постоје само остаци 

манастир Св. Георгија – данашње развалине 
тзв. Ђурђевих ступова 

сасуда – посуда
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На род на епска пе сма
Све ти Са во

Збор збо ри ла го спо да ри шћан ска 
Код би је ле цр кве Гра ча ни це: 
„Бо же ми ли, чу да ве ли ко га!
Куд се ђе де царНе ма ње бла го, 
Се дам ку ла гро ша и ду ка та?“
Ту се де си Не ма њи ћу Са во, 
Па го во ри го спо ди ри шћан ској: 
„Oj Бо га вам, го спо до ри шћан ска! 
„Не го вор ’те о мом ро ди те љу, 
„Не го вор ’те не гри је ш „те ду ше:
„Ни је ба бо рас ко вао бла го 
„На на џа ке ни на бу здо ва не, 
„Ни на са бље ни на бој на ко пља, 
„Ни до бри јем коњ ма на ра то ве; 
„Већ је ба бо по тро шио бла го 
„На три слав на Срп ска  намасти ра: 
„Јед ну ба бо са гра дио цр кву: 
„Б’јел Ви лин дар на сред Го ре Све те, 
„Кра сну слав ну се бе за ду жби ну, 
„Вјеч ну ку ћу на оно ме св’је ту, 
„Да се ње му по је ле тур ђи ја 
„Оног св’је та, као и ово га; 
„Дру гу ба бо са гра дио цр кву:
„Сту де ни цу на Вла ху Ста ро ме, 
„Кр асну слав ну мај ци за ду жби ну, 
„Сво јој мај ци ца ри ци Је ле ни, 
„Вјеч ну ку ћу на оно ме св”је ту, 
„Да с’ и њој зи по је ле тур ђи ја 
„Оног св’је та, као и ово га; 
„Тре ћу ба бо са гра дио цр кву: 
„Ми ље шев ку на Хер це го ви ни, 
„Кр асну слав ну Са ви за ду жби ну, 
„Вјеч ну ку ћу на оно ме св’је ту, 
„Да с’ и ње му по је ле тур ђи ја 
„Оног св’је та, као и ово га.“
Углас вик ну го спо да ри шћан ска: 
„Про сто да си, Не ма њи ћу Са во! 
„Про ста ду ша тво јих ро ди те ља! 
„Про ста ду ша, а че сти то т”је ло!

ри шћан ска – хри шћан ска 

Гра ча ни ца – ма на стир на Ко со ву, за ду жби на 
кра ља Ми лу ти на 

ба бо – отац

на џак и бу здо ван – вр сте ста рин ског оруж ја 

намастир – манастир 

Ви лин дар – Хи лан дар, срп ски ма на стир на 
Све тој Го ри у Грч кој, по ди гли су га Сте фан Не
ма ња и Све ти Са ва кра јем XII ве ка

ле тур ђи ја – ли тур ги ја, слу жба Бож ја 

Ми ље шев ка – Ми ле ше ва, ма на стир не да ле
ко од При је по ља, по ди гао га је Не ма њин унук 
краљ Вла ди слав
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„Што но си ли, сви је тло вам би ло!
„Што ро ди ли, све вам све то би ло!“ 
„И што ре че го спо да ри шћан ска 
На са стан ку код би је ле цр кве, 
Штогођ ре кли, код Бо га се сте кло.

ИН ТЕР ПРЕ ТА ЦИ ЈА

d Упоредите одломак Житија Светог Симеона са народном песмом. 
Изведите закључке. 

d Об но ви те зна ња о Сте фа ну Не ма њи сте че на на ча со ви ма исто ри је. 
Ко је су ње го ве за ду жби не у исто ри ји, а ко је у пе сми? За што му је на род ни 
пе вач при пи сао и Ми ле ше ву?

d Пе сма се не ба ви Не ма њом моћ ним вла да ром и др жав ни ком, већ Не
ма њом кти то ром, уте ме љи те љем цр кве и пра во сла вља у свом на ро ду. Шта 
пред ста вља ју на џа ци и бу здо ва ни, са бље и бој на копља, а шта цр кве и ма на
сти ри? Упо ре ди те лик Сте фа на Не ма ње у на род ној пе сми и Са ви ном жи
ти ју. 

d Житије Св. Симеона свакако је много старије од песме и сасвим је 
могуће да га је народни певач слушао у неком манастиру. Да ли је оно 
могло да буде инспирација за настанак песме?

d Ко је на ра тор у пе сми, а ко у Жи ти ју Св. Си ме о на? Ка кву за јед нич ку 
на ме ру има ју усме на и пи са на тра ди ци ја? Ка ква је уло га Све тог Са ве у 
успостављању Немањиног култа? Уо чи те на род ни до жи вљај је дин ства оца 
и си на, њи хо ве во ље и ми си је у срп ском на ро ду.

d Са ви но Жи ти је Св. Си ме о на спа да у кти тор ска жи ти ја. Ни је ли ова 
пе сма не ка вр ста ње ног усме ног пан да на?

d Размислите зашто је на род ни пе вач по ср био грч ку реч и Хи лан дар 
на з вао Ви лин дар. Објасните значење ове сложенице.

d Уо чи те про жи ма ње исто ри је и ле ген де у на род ном пе ва њу. Ко је до га
ђа је и лич но сти на род на свест и ма шта пре та чу у мит ско ру хо?

Извор: Вук Стефановић Караџић, 
Српске народне пјесме, 
Завод за уџбенике, Београд, 2006.
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При че и ле ген де о Све том Са ви

Све ти Са ва и бо га ти Га ван

Пу ту ју ћи Све ти Са ва по све ту пре ру шен као про сјак, до ђе пред 
дво ре бо га то га Га ва на, ко ји је имао сил но бла го. Га ван је баш та да 
стри гао ов це и ску пљао ву ну са слу га ма. Чим Га ван угле да про сја ка, 
са кри је се у ву ну, а слу га ма за по ве ди, ако про сјак за и ште ву не, да ка
жу, да ту ни је го спо дар и да му они, као мла ђи, не сми ју ни дла ке да ти. 
Зна ју ћи Све ти Са ва шта је Га ван учи нио, пре кр сти шта пом пре ко 
ње га и по ви че: „Из ла зи, ме две де, у го ру“ – и та ко је по стао ме двед. 
За овим се Све ти Са ва упу ти Га ва но вој ку ћи и за и ште пре но ћи ште, 
али га Га ва но ва же на од би је. Он је он да до так не шта пом и по ви че: 
„Из ла зи, ве ве ри цо, у го ру“ – и та ко је по ста ла ве ве ри ца.

По сле то га се упу ти Све ти Са ва у јед ну ко ли би цу, а ту је жи ве ла 
јед на слу шки ња бо га то га Га ва на. Та је слу шки ња би ла пу ка си ро ма
ши ца; има ла је не ко ли ко де це и с му ком их је хра ни ла. Кад  год је 
ме си ла хлеб код Га ва на, од ла зи ла је ку ћи с те ста вим ру ка ма, па их 
пра ла у су ду, и том вре лом во дом хра ни ла де цу. За па зи то Га ва но ва 
же на, па јој не да де да иде ку ћи, док пред њом не спе ре те сто с ру ку. 
Кад си ро ти ца до ђе ку ћи, ни је има ла чим де цу на хра ни ти. Глад на 
де ца оку пе се око ма те ре, а она не ма ју ћи ни шта да им да, ис ту че 
ко ру од це ра, на чи ни по га чу и мет не под сач. У тај мах до ђе на вра
та Све ти Са ва и по тра жи пре но ћи ште. Же на га ле по при ми. Све ти 
Са ва за и ште не што да је де, али му же на од го во ри, да не ма ни шта 
за је ло. Та да Све ти Са ва по ви че: „Ва ди по га чу ис под са ча!“ Же на се 
на ђе у чу ду, јер је до бро зна ла, шта је та мо. Све ти Са ва сам по ме ри 
шта пом сач, те се ука за по га ча ни кад бо ља. За чу ди се же на, те узме 
по га чу и раз де ли је глад ној де ци, а Све ти Са ва јој ре че: „Узми ко ња 
па хај де у по ље; до кле год сам коњ не ста не, не мој се за у ста вља ти, 
а где ста не коњ, ту гра ди се би стан.“ Још рек не и чо ба ни ма, да оду 
ку ћи Га ва но вој и да узму са мо тор би це, што ви се у ку ћи.

Же на по слу ша, и чо ба ни узму тор би це и изи ђу на бр до, а кад 
та мо, у њи хо вим тор би ца ма оно ли ко па ра, ко ли ко су би ли код 
Га ва на за слу жи ли; ни па ра ви ше, ни па ра ма ње. Та да Све ти Са ва 
пре кр сти шта пом, и од Га ва но вих дво ро ва ство ри се је зе ро. Же на 
уз ја ха ко ња и кре не се с де цом ода тле и ста де на оном ме сту, где јој 
се за у ста вио коњ. Же на се се ти да је за бо ра ви ла узе ти сво је гре бе
не и вра ти се. Кад по гле да, а гре бе ни јој пли ва ју по врх во де. Љу ди 
ве ле, да сва ке го ди не на тај дан во да за кло ко че и пе тао за пе ва у 
је зе ру. Ме сто на ком се коњ за у ста вио, и где се же на на ста ни ла, 
про зва се Ко њиц.

Забележио Н. Т. Кашиковић, Босанска вила, 1890.
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Све ти Са ва гра ди про зо ре

По ђе јед ном Све ти Са ва да учи на род по бо жно сти и вје ри. Иду
ћи по сви је ту на и ђе на љу де гдје са че ти ри во ла уно се свје тлост у ку
ћу. Он их за пи та: „Шта ра ди те то, бра ћо?“ – „Ево на чи ни смо има три 
да на ку ћу, па ни ка ко се у со ба ма не ви ди.“ – „Три да на са ова че ти ри 
во ла уно си мо свје тлост, па све јед на ко. До пред вра та се ви ди, а кад 
у ку ћу – мрак.“ Све ти Са ва се по мо ли Бо гу те им ре че: „Е љу ди бож ји, 
тре ба на чи ни ти про зо ре – ево ова ко.“ Па им он да на чи ни про зо ре, 
а они му се мно го за хва ле.

Све ти Са ва, мла дић и ста рац

Ишао Све ти Са ва са ђа ком и срет ну јед ног вр ло ли је пог мом ка. 
„По моз Бог, оче!“ – „Бог ти по мо гао, мом че!“ Кад про ђе мо мак ре че 
Све ти Са ва: „Бог му бр же ду шу при мио!“ Иду ћи да ље срет ну јед ног дје
да. „По моз Бог, дје де!“ – „Бог ти по мо гао, ду хов ни че!“ Кад про ђо ше ми
мо дје да ре ћи ће Све ти Са ва: „Да Бог да, овај дјед жи вио још два де сет 
го ди на!“ То ме се ђак чу дио, па ће за пи та ти Све тог Са ву: „Што ти ре че 
оно ме мом ку, да му Бог ду шу бр же при ми, а оно ме дје ду да још жи ви 
два де сет го ди на?“ На то ће му Све ти Са ва: „Бог ме, онај мо мак ни је ни
шта гре шан, а онај дјед има до ста гри је ха, па би се мо гао опро сти ти.“

Све ти Са ва гре је зе мљу

Око пра зни ка Све тог Са ве ду жа дан, сун це гре је то пли је и зе мља 
се за гре ја ва с то га што је Све ти Са ва за бо у зе мљу ра жа рен ра жањ.

Владимир Ћоровић, Свети Сава у народном предању, 
Графокомерц, Београд, 1990.

ИН ТЕР ПРЕ ТА ЦИ ЈА

d Ко је на род но пре да ње о Светом Са ви вам се нај ви ше до па ло? Ода бе
ри те јед но пре да ње и изложите сво је ути ске.

d Све ти Са ва је че сто при ка зиван као не зна ни пут ник или про сјак ко
ји оби ла зи на род и за ла зи у до мо ве. Ко ји је ду бљи би блиј ски сми сао овог 
ње го вог трај ног при су ства у жи во ту на ро да?

d Не ка од пре да ња го во ре о на стан ку по ја ва и ства ри (пре да ње о по ре
клу, ети о ло шко пре да ње). Ко је од про чи та них пре да ња је те при ро де? Об ја
сни те за што су Га ван и ње го ва же на пре тво ре ни баш у ме две да и ве ве ри цу. 
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d Све што има и зна срп ски на род је у пре да њу по ве зао са Св. Са вом. 
Упо ре ди те про све ти тељ ску уло гу Св. Са ве са уло гом ко ја му се при пи су је 
у ле ген ди о на стан ку про зо ра. Про ту ма чи те њен ду бљи сми сао.

d Иа ко не пи смен, на род је по се до вао ја ку би блиј ску свест и ства рао 
пре да ња у би блиј ском ду ху. У том жи вом на род ном је ван ђе љу цен трал но 
ме сто при па да Св. Са ви. У ка квом је то од но су са ње го вом уло гом уте ме
љи те ља хри шћан ске ве ре и цр кве ме ђу Ср би ма?

d Св. Са ва је оми ље ни ју нак на ше на род не књи жев но сти. На осно ву 
про чи та них пре да ња утвр ди те зна чај не од ли ке ње го вог ли ка у срп ском 
ко лек тив ном пам ће њу.

СТВА РА ЛАЧ КА РА ДИ О НИ ЦА

Не ка од пре да ња го во ре о то ме ка ко нас је Св. Са ва отео из че љу сти ву ка, ка ко 
је при пи то мио ву ко ве и по стао вуч ји па стир (вук је све та жи во ти ња ста рих 
Сло ве на). Потражите неко од ових пре да ња у библиотеци и уо чи те у њи ма 
па ган ске и хри шћан ске сло је ве чу де сно по ми ре не у ли ку Св. Са ве. За па зи те 
сим бо лич ко зна чење ових пред ста ва.
Ha осно ву про чи та них тек сто ва об ра ди те јед ну те му:
• Све ти Caвa у пucaнoj књи жев но сти и усме ном пре да њу
• Штап и ста до Све тог Са ве

Пре да ње – вр ста усме не про зе са на гла ше ним еле мен том ве ро до стој но сти, 
чу ва ве ро ва ња о по ја ва ма, лич но сти ма и до га ђа ји ма. Пре да ња се мо гу по де
ли ти на: ети о ло шка (о по ре клу ства ри и по ја ва – Св. Са ва гре је зе мљу, ка ко 
је на ста ла кор ња ча, ку ка ви ца), подврста су им есхатолошка (о паклу и рају, 
страшном суду,  „о пошледњем времену“); ми то ло шка и де мо но ло шка (ве
ро ва ње у нат при род на би ћа – ви ле, ве шти це, ди во ве, ђа во ле); и кул тур но
исто риј ска (о ју на ци ма, пре суд ним до га ђа ји ма у исто ри ји на ро да, за ви ча ју). 
Кул тур ноисто риј ска пре да ња са др же еле мен те нат при род ног, али не ма ју за 
циљ да иза зо ву стра ву као де мо но ло шка, већ ди вље ње и осе ћај ве за но сти за 
пре тка и отаџ би ну. Она пред ста вља ју епи зо де из мит скоисто риј ских би о гра
фи ја кул тур ног пре тка или хе ро ја. Све ти Са ва је нај при сут ни ји у овој вр сти 
срп ских пре да ња. Кул тур ноисто риј ским при па да и пре да ње о Сте фа ну Ла за
ре ви ћу ко ји ба ца бу здо ван за Тур ци ма (видите стр. 234).
 Вук Караџић предања разврстава на:
1. „Веровање у ствари којијех нема“ (митолошка и демонолошка)
2. „Постање гдјекојих ствари“ (етиолошка)
3. „Јунаци и коњи њихови“ (културноисторијска).
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