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СЛОВО ВИШЕ ОД ХОБИЈА

На почетку разговора Биљана 
Реган за читаоце СЛОВА го-
вори о својој раној младости.

-Рођена сам 12. јануара 1964. у 
Шапцу, где сам провела безбриж-
но детињство и најлепше тренутке 
младости у Културно-уметничком 
друштву „Абрашевић”, у које ме је 
довео мој отац Јован. Са „Абраше-
вићем” сам пропутовала целу Евро-
пу и стекла играчко умеће. Тако сам 
заволела српски и балкански фолк-
лор и почела да негујем љубав пре-
ма свему што га чини. Захваљујући 
мами Светлани, одмалена сам 
била окружена разним рукотвори-
нама и на тај начин упознала срж 
наше народне баштине. Стечено 
знање сам донела и на северноаме-
рички континент, у жељи да га пре-
несем на нове нараштаје, доприне-
сем очувању културних вредности 

и приближим странцима. Онда 
се родила идеја о сакупљању 
аутентичних фолклорних кос-
тима, накита и разних старина 
из свих земаља бивше Југосла-
вије. 

- Идеја је отелотворена у колек-
цији са више од седамдесет ношњи 
из XIX и XX века, чији се фонд сва-
кодневно увећава и обједињује у 
својеврсни музеј.

Помисао на Србију из тренутног 
угла ми буди сећања и на средњош-
колско медицинско образовање, 
дугогодишњи рад у шабачкој 
Општој болници „Др Лаза К. Ла-
заревић” и на акушерски позив. 
Он ме је, после ’99, која ми је била 
најтежа, и скривања по подруми-
ма, одвео чак у Африку, тачније у 
Брегу на обали залива Сидра, у 
Либији, где сам радила у болници 
једне нафтне компаније. Тамо сам 
провела непуних седам година.

Пресудна година Биљаниног 
живота била је 2009. 

- Буквално преко ноћи сам одлу-
чила да одем у САД. Визу сам доби-
ла кроз десет дана. Никада раније 

нисам замишљала да ћу живети 
тако далеко од родне земље, но ваљ-
да је то моја судбина. Да ме тетка из 
Аризоне није позвала да чувам мај-
ку њене пријатељице у Мериленду, 
сада бих била ко зна где. Вероватно 
у Ирској, за коју сам се након Ли-
бије спремала и имала све потребне 
папире, али... У Америци сам 2011. 
срела садашњег супруга, који ми 
је постао подршка у свему. Иако је 
Американац, он ме потпуно раз-
уме и без њега ми живот и рад не 
би имали смисла. Признајем да сам 
зато остала да живим овде, али да 
бих се у вратила у Шабац због свог 
сина, који ми највише недостаје.

Са циљем промоције наше кул-
туре и традиције, основала сам не-
формалну групу састављену, углав-
ном, од девојака које костимима из 
моје колекције дају душу. Оне су 
пореклом из свих крајева матице. 
Издвојила бих као најверније са-
раднике: Наташу Дабетић, Јеле-
ну Милошевић, Марију Фогле, 
Ивану Ћирић, Невену Топало-
вић, Ненада Јовановића, Бран-
ка Церовчевића, Елену Кеит, 

Кичинер, 28. маj 2020.

Пише: 
Гордана ЛАКОВИЋ

БИЉАНА РЕГАН ИЗ СИЛВЕР СПРИНГА ПОСЕДУЈЕ ВИШЕ ОД 70 НАРОДНИХ НОШЊИ 

- Са циљем промоције наше културе и традиције, основала сам 
неформалну групу састављену, углавном, од девојака које костимима 
из моје колекције дају душу - каже, за СЛОВО, Биљана Реган
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Српска народна ношња промовисана је и испред зграде америчког Конгреса

СРЖ  СРПСКЕ  
НАРОДНЕ 
БАШТИНЕ

Биљана Реган
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 У СЛАВУ РАЗЛИЧИТОСТИ
Ресурсима из своје колекције сам, од 2012. године до данас, приредила самостал-
но и у сарадњи са српским и страним институцијама и организацијама – попут 
Амбасаде Србије и дипломатских представништава других земаља, затим Кон-
гресне библиотеке, Америчког савета за међународно образовање и осталих – на 
десетине изложби, ревија и других манифестација. У питању су догађаји који пре 
свега славе различитост, на којој се и Америка темељи. Неки од њих су: „A Walk 
Through History” (фолклорна ревија у Силвер Спрингу), „Panorama of Tradition” 
(прослава Васкрса под стаблима јапанских трешања у Вашингтону), „A Gathering” 
(приказ спаривања традиционалне српске ношње са америчком свакодневицом у 
Вашингтону), „Colors of the Peony” (обележавање Видовдана у Харперс Ферију, За-
падна Вирџинија), „Fashion & Music Journey” (парада српске фолклорне задужбине 
у Парми, Охајо), „Vrbica in Maryland” (прослава Врбице у Витону, Мериленд), „Easter” 
(прослава Васкрса у дворишту Конгреса), „Balkan Cultural Experience” (фолклорна 
ревија у Кенсингтону, Мериленд), итд... У организацији тих догађаја су ми свесрдно 
помогли најближи – супруг и мецена Џон, син Стеван и пријатељи и сарадници.

Невену Пулетић, Нину Була-
товић и Мају Дукић, а посебно 
најмлађе Косту (син Невене Топа-
ловић, рођен 2016) и Нађу (ћерка 
Невене Пулетић, рођена 2008). 
Биљана Реган данас живи у 
Силвер Спрингу, у савезној др-
жави Мериленд. 

- У кући са двориштем у којем 
уживам у природи, срећем разне 
животиње и дочекујем госте. Ту се 
бринем о својој ризници народних 
ношњи и спремам нове фолклорне 
наступе. Сваки наступ је брижљиво 
припремљен, уз консултацију од-
говарајуће литературе и обавезне 
пробе. Син Стеван, који је музички 
образован, ми у Србији припрема и 
шаље звучне подлоге у складу са те-
мом. Неретко, а најчешће поводом 
јубилеја, отварам врата свог дома 
и „трезора” у којем почивају многа 
блага, те угошћавам оне са којима 
сарађујем и са којима ћу тек са-
рађивати. Послужујем их домаћом 
питом, крофнама, српском кафом, 
ратлуком са орасима и шљиво-
вицом. Док се часте, окружују их 
аутентични костими, украшени 
накитом и везом, са огрнутим је-
лецима и утегнутим појасевима са 
копчама, те кошуље, сукње, капе, 
оглавља, мараме, кецеље, пешки-
ри, чарапе, опанци, папуче, торбе, 
корпице, штапови, преслице, врете-
на, фруле, ћилими, ћупови, чутуре, 
чокањчићи, џезве, филџани и неиз-
оставне лутке, минијатурни модели 
јужнословенског фолклора. Ношње 
и набројане предмете набављам од 
људи из Србије и осталих бивших 
југословенских република, водећи 
рачуна да све буде оригинално. 
Многи су ми говорили да сам мо-
гла да изаберем и „неки јефтинији 
хоби”, али баштињење фолклорне 

традиције је за мене више од хобија. 
Најстарији костим у колекцији је 
косовско џубе и потиче из XIX века. 
Одушевљени посетиоци овог малог 
музеја су у прилици да на једном 
месту виде реликвије култура са 
целог Балкана, и то у земљи која је 
многима од њих постала нови дом.

- Америка је земља великих по-
тенцијала. Она много даје, али, 
истини за вољу, и доста узима. Ја 
сам врло захвална Богу што ми је 
омогућио да радим оно што волим 
и да учествујем у побољшању сли-
ке о домовини и нашем народу, 
који је у протеклом столећу веома 
пострадао. Вашингтон није далеко 
од Силвер Спринга, а атмосфера у 
њему је као нигде другде. Послов-
ни људи, дипломате, лобисти јуре 
на све стране. Није ни чудо, јер то 
је, како ја волим да кажем, „центар 
света”. Мој муж и ја смо сагласни 
да не бисмо могли да живимо у 
неком другом месту. Једноставно, 
овде имамо све што нам је потребно 
и што нас чини срећнима. Онима 
који размишљају да оду у иностран-
ство бих саветовала да то ураде чим 
им се укаже прилика, јер увек могу 
да се врате. Ситуација ни у свету 
није најбоља, али треба видети па 
просудити сам - каже, на крају раз-
говора за СЛОВО, Биљана Реган. 

СЛОВО

Биљана Реган са својим сарадницима


