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Заједничарење 

„СВЕТИ САВА У МЕНИ“ 
Воде заједно 

Сања Јокић  

и 
 Драгослав Стефановић, Завен Ђорђевић,Тања Штрбац, Стефан Церовина, Вилма 

Јовичић  

 

 
“ Дим је живот наш, пара, земља и прах; за мало се јавља и брзо нестаје. Мали је труд живота нашег, а велико беконачно 

добро као награда“ Карејски Типик Светог Саве, 1199 Хиландар, ( слика - факсимил оригинал Светог Саве) 

 

 

 



Заједничарење 
„СВЕТИ САВА У МЕНИ“ 

 
Фреска Светог Саве, Манастир Милешeva ( 13в.),  сматра се дa je највернија  “ гледаше 
умним..богомисаоним срдачним и душевним очима на ону светлост вечну и без краја“ 

Доментијан, Житије Светог Саве,1253 -1254 
 

 
 

Програм радионице 
19.30 - 19.40   Виртуелно okупљањe, поздрављање     10мин 



19.40 - 19.45   Мали увод у радионицу o начину рада 5мин 

19.45 - 20.05   Друштвено Сањање                               20мин 

20.05 - 20.50   Заједничарење 1  у великој групи          45мин 

20.50 – 21.00  пауза и одлазак у мале собе                   10 мин  

21.00–21.20    Заједничарење 2  у мањим групама       20мин 

21.20–21.40 Заједничарење 3дељење из м.група са свима 20м 

21.40– 21.50  Шта ћемо пoнeти са собом ?                  10мин 

21.50– 22.00  Како вам је било?Рефлексије                  10мин 
 

 
Рука Светог Саве, Манастир Милешева 

„ ..величина немањићке епохе умногоме је можда Савина заслуга, али да је морал, високи морал кроз векове 
највећег дела нашег народа, светла сен те руке над нама сачувала, то је чињеница јасна и извесна“ 

Милош Црњански “ Свети Сава“  ,1934 г. стр 140 

О Заједничарењу  

Промишљање о Светом Сави може се разумети и као позив на урањање у идентитет чији 
јасни главни тон је и сада могуће чути како одзвања кроз дубину времена.   

Како тај идентитет данас одзвања у нама? Ми, народ, смо онa задужбина  коју је принц 
Растко Немањић сањао, монах Сава „Грешни“, сваким својим дахом наменио, а Свети Сава 
и својим пепелом узвисио.  

Да ли, и где нам се укрштају унутрашњи путеви  са Светим Савом, чија су дела и 
путовања били многи, а правац само један? 

 



На крају моје едукације за Системско-Психодинамског Организационог консултанта, под 
називом Кинонија-Арт коју води др Марина Мојовић, решила сам да у мом завршном раду 
пишем о Светом Сави. на тему „Организација у уму“1 ( Дејвид Армстронг, David Armstrong, 
„Organisation in the Mind“,2005). 

 Ovaj концепт, 'Организација у уму“  осветљава устројство унутрашњег универзума  
сопственог емоционалног доживљаја организација којима припадамо. Подсетило ме на 
универзум који нам је Свети Сава оставио, а мисао је била “ Свети Сава у Уму“ 

Ја сам имала слику унутрашњих простора српског идентитета - кроз православље у  
утемељење законо-правне државности са уставом, и са унутрашњим устројством једне етике 
која просијава златом жеженим кроз ликове Светог Саве, Светог Симеона Мироточивог и 
Стефана Првовенчаног - јер, где је Сава био, они су пратили, као нераздвојни устројитељи 
унутрашњег бића једног народа.   

 

Зашто Заједничарење? 

У Грађанима у промишљању kоје су основале и развиле Др Марина Мојовић и Др Јелица 
Сатарић, изронила јe reч“ЗАЈЕДНИЧАРЕЊE”, рeч духовно драгоцена и обогаћена 
деловањем Светог Саве са нама и у нама. Током много година учешћа на Грађанима у 
промишљању обогатили смо своју унутрашнју ризницу мисли и чувстава, те  тако и ја међу 
мојим драгим колегама водитељима Грађана добих храброст да креирам своје радионице 
које користе методологију Грађана - ту сам научила да без Заједничaрeњa, и заједнице  Свети 
Сава у мени неће моћи да у пуноћи живи. 

О Грађанима у промишљању 

“Грађани у промишљању” су добротворна активност Секције ДГАБ у сарадњи са Консалтинг Арт-
ом  Београд.Представљају разгранати програм сезонских психо-социјалних радионица које су 
креирале др.Мојовић и др.Сатарић заједничарећи мешусобно, са грашанима и колегама. Последњих 
две деценије одржавају широм Србије, региона, и шире. Сада се одржавају широм Србије, региона, 
Европе и шире.  

Учесницима пружају могућност да у подстицајном окружењу промишљају и разговарају o разним 
друштвено-психолшким темама из улога грађана Србије, Европе и света - o актуелном тренутку у 
друштву и нашим разним заједницама, као и другим друштвима чинећи то из својих различитих 
перспектива, грађанских улога:  запослених радника и сарадника, студента или пензионера; као 
рођака, супружника, родитеља или деце, као комшија или пролазника на улицама, као друштвеено-
политичких  саговорника, учесника у културним догађајима, бирача, лидера  у организацијама, или 
активиста, пацијената у здравственом систему или из улоге помагача итд...  

Концепт сваке радионице је осмишљен и организован  тако да учесници могу заједно да 
промишљају о различитим ставовима и искуствима; те да могу заједнода искусе разна осећања, 
промишљају о међусобним различитостима и да о томе причају. На овај начин пружа се могућност 
да се отвори простор где различитост може да постане аспект обогаћивања и интеграције 
унутрашњег доживљаја и можда бољег разумевања психолошке реалности у којој живимо. 

                                 
1“ (Свака) организација састављена је од различитих фантазија и пројекција својих чланова….Свако  ко има свест о једној 
организацији, било као члан или не, има менталну слику начина на који она ради. Иако о овим  различитим идејама није 
било свесних преговора, нити су се њени учесници о томе сложили, оне постоје, и у овом смислу, све институције постоје 
у уму“, (Д.Армстронг 2005). 



Овај метод пруж а прилику учесницима да чују  и саслушају једни друге  и у оним 
зонама где су могући сукоби перспектива, па тако и потенцијална мрж ња, 
презир,свађа..Овде је могуће заинтересовати се за креирање и учење уметности слушања и 
дијалога. Дељење тешких осећања такође мож е да нађе своје место, а да се не заврти у кругу 
безнађа  бесмисла, и једноумља, већ да се потенцијално разуме. 

Грађани у промишљању зачели су се деведесетих година, а прве радионице родиле су се 
раних 2000-тих. Настале су  заједничарењем више праваца психоаналитичких традиција, и то: 
Групне анализе, Групних односа, Друштвеног сањања, Терапијске заједнице, Лиснинг поста 
(Листенинг Пост), Oперативних група Пишон-Ривијера(Enrique Pichon-Riviere), Кинонија Патрик 
де Мареа ( Patricк de Mare). 

У току развоја, радионице су обогаћене кориштењем и варијанти метода друштвеног 
сањања, скицирања и цртања, интер-групних догађаја... временом се то пренело и на остале 
радионице широм света. 

 
 Два Путовања Светог Саве Јерусалим 1229 и 1234. 

 
Иловичkи препис Законоправила настао 1262. год, Најстарији je сaчувanи препис Номоканона 
светога Саве Законоправило или Номоканон или народно Крмчија, први је српски правни акт писан 
на разумљивом народном језику. Законоправило или Номоканон (гр. номос–грађански закон, 
канон–црквено правило) је зборник грађанских и црквених прописа византијске државе, које је 



одабрао, организовао превођење и сам преводио Свети Сава1219.г.за потребе аутокефалности 
Српске православне Цркве.  

То је први српски устав. Законоправило је регулисало веома велику област друштвених односа, како 
црквених тако и грађанских, много пре Душановог законика. Овај вредни рукопис током Другог 
Светског рата ukрaден је из српског Музеја и пренесен у Хрватску. Имамо неколико преписа: један 
се налази у Москви, чeтири се налазе у Србији, а овај најважнији, јер је најранији. Јoш не знамо сa 
сигурношћу где се налази. 

Сава је у своје Законоправило унео бројне прописе о заштити сиромашних, обесправљених и 
угрожених слојева друштва.  У Законоправилу је нагласио складан однос између духовне и световне 
власти. Такоје, захваљујући Сави, у Србију пресађен принцип симфоније, који гласи да се црквене 
власти немају мешати у послове државне, нити држава у унутрашнје ствари цркве.  

 

 

Ево неких примера речи ЗАЈЕДНИЧАРЕЊЕ, на местим на којима се јавља у чувеној беседи Светога 
Саве „ О правој вери“  У Жичи 1220, као и у   најстаријем од житија о  Светом Сави, једног од 
његобих последљих ученика за живота, Доментијана:  

 „ И духом својим Светим заповеди ми да вам објавим реч своју о вашем спасењу, коју, с љубављу 
чувши је сачувајте да и ми постанемо ЗАЈЕДНИЧАРИ реда светих.“ Глава XVII, Стр 227, Домент., 
Житије Св. Саве 

Глава XVIII Стр241, Домент. Житије Св Саве 

„ Јер ти ћеш – рече, на истоку примити благодат Христом јављену и апостолског седења 
ЗАЈЕДНИЧАР јавићеш се и своје отачаство научићеш свакој побожности и сваким добрим 
законима спремићеш господу савршен народ и на сваки начин обновићеш га Духом Светим.“ Глава, 
XIX стр245 – 247, Домент. 

„ Једне богосветлим светилима назва да сијају богомисаону светлост отачаству своме свеосвећене 
епископе, друге преподобне и богоносне оце, треће богоразумне монахе, ЗАЈЕДНИЧАРЕ 
анђеоскога лика и носиоце светих страдања господњих и санаследнике живота светих древних отаца 
и достојнике царства небеског, четврте правоверне, утврђене до краја у светој вери.  

 ( Да 20, 31) такође и овај преосвећени ЗАЈЕДНИЧАР ( Сава) његов и вршњак истините благодати, 
подобећи се овоме, не само три године, већ још из своје младости и до старости не престаде да учи 
своје отачаство, увек, дан и ноћ, све управљајући вољом божијом ка небесима, увек жудећи за 
предстојећим призвањем и свакога часа чекајући слатку награду владике свога; и увек убоге милујући, 
сиротима и удовицама ломећи хлеб свој, кров онима који немају крова, онима који су на таласима 
тихо пристаниште, ништима обогатитељ,  

„ ..постаде испитивач истине и самовидац  дела светих које нађе у телу свима ЗАЈЕДНИЧАР постаде 
и саподвижник, ни ка једноме од њих са празним рукама не приђе, већ све благословом испуни, и 
све даровима обдари и већи део учини богу и његовим светима од свога отачаства примивши на се 
образ превелике смерности божије, и до смрти пред свима смирујући се.“ Глава XXIV,стр365, 
Домент. Житије Св.Саве 

„ ...дара небеснога удостојиће те љубитељ твој Христос и на истоку примићеш небесну власт, да 
везујеш и  дрешиш  кривице људских грехова и постаћеш ЗАЈЕДНИЧАР апостолског седења; 
истоке и западе проћи ћеш, самим Господом провођен, и као сунце обасјаћеш долине и брда, и 
градове све оптећићеш, као Игнатије Богоносац и испитаћеш све неиспитане путеве владике свога 
господа сведржитеља и свима ћеш се часно поклонити и удостојен његове благодати; од истока доћи 
ћеш ка мени и са господом настанићеш се у бесконачне векове, амин. „ Глава XXIX,cтр 391, Домент., 



цитат: Пророчанство тада монаха Симеона, некадашњег Стефана Немање, своме сину , тада монаху 
Сави 

 

 

   

 

 

 

Комплекс манастира  Студеница, Богородичина црква трифорапсиде, детаљ 12 век 

Мотив славуја је метафора Светог Саве:..“ а овај Преосвећени из младости неумучну 
херувимску песму примивши, и све часове дневне и ноћне у уши самога Господа Саваота 

цвркућући гласом серафимским не престаде до самог краја“ 

Доментијан, Житије Светог Саве стр 379 

 

 

 

 

 

 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ 

Радионица се не наплаћује 
 

 

Молимо вас да пријаве за Грађане у промишљању- Заједничарење шаљете 
на:sanjaworkz@gmail.com, vilma.jovicic@gmail.com,  

 

mailto:sanjaworkz@gmail.com
mailto:vilma.jovicic@gmail.com


као и да потврдите учешће најкасније до 24.01.2022. 

Линк за зум апликацију ћемо послати по пријави на радионицу. 

 

Да бисмо истински били заједничари, важно је да се сви добро видимо, 
односно да камере буду укључене,  

 

Координационо тело Грађана у промишљању: 
Др Маријана Ајдуковић, marijana.ajdukovic@yahoo.com 

Стефан Церовина stefancerovina1988@yahoo.com 

др Драгослав Стефановић, dragoslav.stefanovic@gmail.com 

Сања Jокић, sanjaworkz@gmail.com   

Драгана Драгојевић, dragana_drag@hotmail.com 
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