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ТАКМИЧЕЊЕ КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИХ ДРУшТАВА И 
фОЛКЛОРНИХ АНСАМБАЛА СРБИјЕ НА фЕСТИВАЛУ 

„ђАКОВИ ДАНИ“

Трећи по реду фестивал „ђакови дани“ одржан је 28, 29. и 30. августа 
2008. године у селу Кусатку. Организатори и покровитељи фестивала били су 
Удружење грађана „Милоје Поповић – ђак“, КУД „Милоје Поповић – ђак“, 
Скупштина Општине Смедеревска Паланка и Месна заједница Кусадак. 

Фестивал „ђакови дани“ одржава се крајем августа месеца почев од 
2006. године. Циљ овог фестивала је очување традиционалних вредности 
народног стваралаштва стога је препорука учесницима да се играчки ан-
самбли представе првенствено играма из свог краја, групе певача, дуети 
и солисти, изворним начином певања, а оркестри извођењем првенствено 
српске народне музике на традиционалним инструментима (фрули, окари-
ни, диплама, гајдама, гуслама, тамбури). Током двадесетоминутног наступа, 
који је одређен пропозицијама такмичења, такмиче се најбољи извођачки 
ансамбли – „први ансамбли“. Трочлани стручни жири оцењује избор нуме-
ра, аутентичност игара и песама, народну ношњу, приказ народних обичаја, 
уиграност ансамбла, свирање оркестра, наступ вокално-инструменталних 
солиста и сценско понашање. По завршетку такмичења учесници добијају 
захвалнице или дипломе за учешће на фестивалу, а за освојено неко од прва 
три места додељују се посебна признања бронзана, сребрна или златна 
камеја.

Програм фестивала и редослед наступа одређује Програмски савет 
фестивала који чине представници организатора и представник жирија. 
вечерњем такмичарском програму претходи тонска провера пријављених 
такмичара. У време трајања фестивала одржава се такмичење у припремању 
традиционалних куваних јела, пецива, пита и гибаница и изложба воћа.

Прво вече фестивала је због лошег времена одржано у биоскопској сали 
Дома културе. Друге две вечери учесници су наступили на отвореној летњој 
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сцени, отвореној за потребе овог фестивала. Програму такмичења друге 
и треће вечери претходио је дефиле учесника и наступ играчког ансамбла 
домаћина. Извели су „Игре из Шумадије“ и „Игре из источне Србије“. Фе-
стивал је био добро посећен упркос киши и хладном времену. 

У програму је учествовало четрнаест културно-уметничких друштава и 
два фолклорна ансамбла. Наступили су:
 1. КУД „Раде Марковић“ из села Сараорце с играма из централне 

Србије.
 2. КУД „Српски јелек“ из Чачка с нумерама које су извеле мушка и 

женска певачка група, и дует. Драгица и Перо Поповић су проглаше-
ни за најбољи дует фестивала. Отпевали су песму „Марамче свилен-
че“.

 3. Играчки ансамбл КУД-а „Мачва“ из Мачванских Причиновића оди-
грао је игре из Мачве и извео две певачке нумере.

 4. КУД „Абрашевић“ из Смедеревске Паланке извео је две певачке ну-
мере. Група певача и солисткиња Марина Степановић која је с пес-
мом „Радо, ћери Радо“ награђена за најбољег солисту фестивала. 

 5. Фолклорни ансамбл „Дукат“ из Старе Пазове је наступио с богатим 
програмом: Игре врањског поља, солистичка нумера На крај село 
Дамјан танец води, оркестар, фрулаш и певачке групе. 

 6. КУД „Света Петка“ се представио солистичким певачким наступом 
и инструменталом на хармоници. 

 7. КУД „Караџић“ из Лознице извео је игре из ужичког краја у изван-
редно урађеним реконструкцијама ношње. 

 8. За изворну групу „Црнућанка“ из Горњег Милановца наступиле су 
женска и мушка певачка група и инструменталиста Мића Матић на 
двојницама. Извели су неколико нумера, песме, Кад запевам тихо 
преко села и Покрај Груже једна врба стара и Чобанско, рабаџијско 
надсвиравање.

 9. КУД „шумадија“ из села влашка је извео игре из Понишавља. Соли-
сти Ана Станковић и хармоникаш Петар Милисављевић, представи-
ли су се песмом Не плачи, Стано мори, односно сплетом народних 
мелодија из шумадије.

 10. КУД „Стеван Книћанин“ из Кнића је представила женска певачка 
група песмом Месечина сво село обиђе. Мушка група је отпевала 
Село спава а Гружа жубори. Солисткиња Милица Крстић је отпева-
ла Три бунара једна кофа ради. Наступио је и инструменталиста на 
окарини Миливоје Петровић. 

 11. ФА „Типопластика“ из Горњег Милановца је извео кореографију Ме-
сечина а ја зовем прело, за коју је освојио награду за представљање 
обичаја. Оркестар је извео Сплет народних мелодија.

 12. КУД „Златибор“ из Чајетине је извео неколико запажених музичких 
нумера: оркестар Колаж народних мелодија, дует Ситан камен до 
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камена, женска певачка група Месечина а ја зовем прело, инстру-
менталиста на фрули коло ураган. Играчки ансамбл је извео Игре из 
ужичког краја у изванредно урађеним реконструкцијама ношње за 
шта су и награђени.

 13. КУД „Крајина“ из Београда извео је Глуво голубићко коло и освојио 
награду за аутентичност. 

 14. КУД „Светозар Марковић“ из села Медвеђе наступио је с три ну-
мере. Оркестар је извео сплет музичких мелодија, солиста Далибор 
Живковић, Што ти Стано мори. Млади играчки ансамбл који је у 
оригиналним шумадијским ношњама извео Игре из околине Космаја 
освојио је награду за оригиналну народну ношњу. 

 15. КУД „Радислав Никчевић“ из Милошева извео је неколико запаже-
них музичких нумера. 

 16. КУД „Електропорцелан“ из Аранђеловца се представио богатим и 
добро осмишљеним програмом. Осим играчког ансамбла који је из-
вео Игре из Шумадије наступио је оркестар са Сплетом песама и кола 
из Шумадије, женска и мушка певачка група с песмама Грабајте да 
грабамо и Кличе вила са Авале. Наступили су солисти и дует певача с 
песмама Ветар душе, а катмер мирише (Марија Лазаревић) и Шта 
се чује кроз гору зелену (дует Теодора Богдановић и Николина Кли-
цов). Инструменталиста на фрули је извео нумеру Лети, лети песмо 
моја мила (Андрија Трајковски).

Учеснике је оцењивао жири у саставу, госпођа Деса ђорђевић, корео-
граф, председник жирија и чланови, господин Бранко Мастиловић и госпођа 
вера шарац-Момчиловић, музејски саветник Етнографског музеја у Београ-
ду. Према пропозицијама такмичења жири је свакога дана додељивао дневне, 
а последње вечери такмичења додељене су главне награде манифестације. 

 1. Награда за најбољи приказ обичаја додељена је Фолклорном ансам-
блу „Типопластика“ из Горњег Милановца за приказани обичај прела 
у нумери „Месечина а ја зовем прело“.

 2. Награду за најбољу оригиналну ношњу добио је КУД „ Светозар 
Марковић“ из села Медвеђе за ношњу из шумадије у нумери „Игре 
из околине Космаја“. Награда за најбољу реконструкцију народне 
ношње додељена је КУД-у „Златибор“ из Чајетине за реконструкцију 
женске ношње из ужичког краја у нумери „Игре из ужичког краја“.

 3. Награда најбољем певачу припала је солисти КУД-а „Абрашевић“ 
Марини Степановић за песму „радо, ћери, радо“.

 4. Награда најбољој певачкој групи додељена је мушкој изворној групи 
„Црнућанка“ из Горњег Милановца за извођење песме „Покрај Гру-
же једна врба стара“.

 5. Награда најбољем инструменталисти припала је солисти на двој-
ницама Мићи Матићу из изворне групе „Црнућанка“ из Горњег Ми-
лановца за „Чобанско, рабаџијско надсвиравање“.
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 6. Златну камеју је добио оркестар ФА „Типопластика“ из Горњег Ми-
лановца за „Сплет народних мелодија“.

 7. Сребрна камеја је припала ансамблу „Типопластика“ из Горњег Ми-
лановца за извођење тачке „Месечина а ја зовем прело“.

 8. Бронзана камеја је додељена ансамблу „Крајина“ из Београда за 
извођење „Голубићког немог кола“ за аутентичност игре. 

 9. Златна камеја, награда најбољем ансамблу манифестације припала 
је Фолклорном ансамблу „Дукат“ из Старе Пазове.

По завршетку фестивала с намером да допринесу његовом квалитету чла-
нови жирија су предложили организаторима да појединости у пропозицијама 
такмичења и организацији програма коригују и прецизније одреде. Нагла-
шено је да избор нумера и њихово извођење у складу с прокламованим 
циљем треба да доприноси очувању српског традиционалног стваралашт-
ва. Прихваћена је сугестија да се такмичарска категорија најоригиналнији 
костим приказан на манифестацији преименује у категорију најбоља на-
родна ношња манифестације – оригинал и реконструкција. 

На фестивалу „ђакови дани“ народне ношње су приказане у свој њи-
ховој раскоши и богатству традиционалног народног одевања. Нарочито су 
успешно представљени костими и ношње из шумадије и западне Србије. 
У прилог овоме говори и чињеница да је осим награђених било још не-
колико ансамбала који су наступили у квалитетним ношњама и добрим 
реконструкцијама. Истакла бих мушке ношње КУД-а „Електропорцелан“ из 
Аранђеловца, ношњу мушке певачке групе КУД-а „Српски јелек“ из Чачка и 
ношње ансамбла „Мачва“ из Мачванских Причиновића, а од реконструкција, 
ношње КУД-а „Дукат“ из Старе Пазове и КУД-а „Караџић“ из Лознице. 
КУД „Светозар Марковић“ из Медвеђе је дао добар пример за приказивање 
чешљања девојака. Ипак осим похвале награђенима и поменутим ансам-
блима уочени су и извесни недостаци. Један од њих је приказивање жен-
ских оглавља и чешљање девојака и жена. Начин чешљања и покривања 
главе најизразитији су симболи статуса жене у традиционалном друштву. 
Оглављем се показује да ли је жена сасвим млада, да ли је стасала за удају, 
да ли је невеста, зрела жена или удовица. Приликом удаје жене су добијале 
посебно оглавље које се мењало у њеном даљем животу. Покривање главе 
је подједнако пратило промене у животу жене и промене у ношњи стога је 
веома важно да начин покривања главе одговара не само статусу жене већ 
да одговара и типу ношње. Осим што би требало кориговати и обогатити 
приказ женских оглавља, на исти начин би требало више пажње посветити 
и одабиру обуће, чарапа а посебно опанака. 

За решење наведених и других недостатака у погледу сценског прика-
зивања народне ношње неопходна је сарадња КУД-ова и ФА-а с етнолозима 
регионалних музеја и кустосима збирки народних ношњи и стручњацима 
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Одељења за конзервацију текстила у Етнографском музеју у Београду1. У 
Етнографском музеју већ неколико деценија уз рад на превентивној зашти-
ти највреднијих примерака појединачних предмета и комплета народних 
ношњи стручњаци успешно израђују и њихове копије и реконструкције. Ис-
куство стручњака музеја умногоме може да помогне при изради народних 
ношњи за потребе културно-уметничких друштава и фолклорних ансамба-
ла. Један од савета је да би ношње које користе КУД-ови свакако требало 
прилагодити сценском наступу. Сарадња с музејима неопходна је не само у 
погледу напред реченег већ и у погледу трајне заштите и очувања народних 
ношњи као изузетно важног и вредног сегмента етнографског културног 
наслеђа. Културно-уметничка друштва су својим залагањем, ентузијазмом 
и љубављу дошла у посед јединствених примерака оригиналне народне 
ношње. Међутим, због коришћења на сцени и неадекватних услова чувања 
ови вредни примерци су изложени пропадању и уништењу. С аспекта за-
штите културних добара недопустиво је да играчки ансамбли наступају 
у оригиналним народним ношњама. С обзиром да културно-уметничка 
друштва и музеји имају заједнички циљ – очување и промовисање традици-
оналног културног наслеђа (песме, игре и ношње), за ову ситуацију требало 
би пронаћи задовољавајуће решење, јер основни услов за остваривање тог 
заједничког циља јесте да се то културно наслеђе сачува. 

Организатори и покровитељи фестивала „ђакови дани“ завређују по-
хвале првенствено зато што неговањем изворних српских традиционалних 
вредности у народном стваралаштву доприноса очувању српског етнограф-
ског наслеђа и очувању културног и националног идентитета српског наро-
да. Фестивал носи име познате личности из Другог српског устанка и тако 
чува сећање на ову значајну историјску личност, а установљењем камеје 
као главне награде фестивала шира јавност се информише и подсећа да је 
археолошки налаз познат под именом Београдска камеја2 пронађен у овом 
селу.

  Вера ШарацМомчиловић

1 Етнографски Музеј у Београду чува око 15 000 оригиналних предмета сведочанстава 
традиционалног одевања сеоског и градског становништва с простора СФРЈ из друге по-
ловине 19. и из 20. века. Предмети су систематизовани у збирке сеоских и градских ношњи. 
Збиркама руководи пет кустоса. За збирке народних ношњи Србије задужене су вилма 
Нишкановић, музејски саветник, (западна Србија) и вјера Медић, кустос (источна Србија), 
Мирјана Менковић, музејски саветник (Косово и Метохија) и вера шарац-Момчиловић 
(војводина). Јелена Тешић, виши кустос, задужена је за градске ношње. Исти кустоси воде и 
збирке ношњи с територија република бивше СФРЈ, ношње из Босне и Херцеговине (вилма 
Нишкановић), Хрватске и Словеније (вера шарац-Момчиловић), Црне Горе и Македоније 
(Мирјана Менковић).

2 Камеја представља фрагмент предмета непознате функције од камена малахита млечно 
беле и смеђе боје с приказом коњаника с плаштом израђеним у плитком рељефу. Потиче из 
4. в. н. е. 
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