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Народ ствара своју културну традицију, негује је и преноси у наслеђе. На нама је да 
нашу традицију очувамо и даље негујемо, а то ћемо успети ако препознајемо њене вред-
ности и чињеницу да је она важан део наше средине, ако разматрамо могућности њене 
одрживости, ако налазимо начине за унапређење и ако је промовишемо.

Под музејском радном свеском подразумевамо илустроване публикације намењене 
пре свега млађим читаоцима. Њихова је сврха приказати садржаје релевантне за грађу 
коју чува и излаже неки музеј, да привуку публику, промовишу разне историјске, уметни-
чке и друге садржаје, те да прошире знања о њима. Оне тако постају чувари историјске, 
националне и уметничке баштине. Дете није само читалац музејске радне свеске. Оно и 
учествује својим радом у њој и на тај начин она постаје и дечја играчка.

Ова свеска је намењена деци данашњице која одрастају у времену када се народна 
традиција убрзано мења и полако нестаје. Зато је наш задатак још важнији, јер управо 
за једно са вама желимо да нашу прошлост што дуже сачувамо од заборава.

То је тзв. излет у музеј на мала врата. 

Позивамо вас да заједно пођемо на овај излет, током кога ћете упознати и сазнати 
оно што је важно и карактеристично за музику, песму и игру рудничко-таковског краја. 
Дру штво ће нам, ако немате ништа против, правити Момчило, главни јунак ове радне 
свеске.

Надамо се да ће вам одабране теме, бити занимљиве, али и да ћете кроз текстове, 
илустрације, фотографије, ребусе, укрштенице..., које су пажљиво осмишљене за вас, са-
знати понешто о прошлости нашег краја...

          Аутор
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1. КАКО ЈЕ НАСТАЛА МУЗИКА?
Могло би се рећи да музика настаје упоредо са настанком првобитне људске зајед-

ни це. Неки научници сматрају да је музика настала са почецима људске комуникације. 
Други тврде да је настала тако што су људи покушавали да опонашају звуке природе. По-
сто ји и теорија да је човек током рада ударао гранчицама које користи као алат и схватио 
да се тај звук може поновити. Први музички инструменти су прављени од дрвета, кости ју, 
ко же...

Најстарији пронађени музички инструменти су фруле од костију. Сматра се да су ста ре 
више од 40000 година.

Развој човека тесно је везан за развој музике. Како је човек обликовао и развијао му-
зику, тако су и народи дефинисали себе и своју културу кроз традиционалну или народну 
музику. Музика је обележје сваког народа у историји и пронађена је у свим културама 
света.

Обој цртеж! 

Нестор, далеки предак нашег Момчила
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2. ТРАДИЦИОНАЛНА МУЗИКА 
Сваки народ на свету има своју музику, песме и игре. Постоје и инструменти који су 

ка  рактеристични за одређена поднебља и народе. И српски народ има своју музичку тра-
дицију коју чине традиционално певање, свирање и народне игре. Музика, песма и игра 
су део богатог културног и традиционалног наслеђа рудничко-таковског краја, које веко-
вима с генерације на генерацију преносе понос и грациозност девојака и оплемењену 
му шку снагу и вештину. Музика рудничко-таковског краја представља важан део српске 
тра диционалне музике и везана је за живот и обичаје народа на овим просторима. 

У рудничко-таковском крају издвајала су се три начина музичког изражавања. Први 
је певање или вокална традиција, други је свирање на различитим инструментима или 
иснструментална музика и трећи ‒ певање уз гусле или вокално-инструментална музика.

Гусле су један од најстаријих српских народних инструмената. То је гудачки инстру-
мент. Израђује се од дрвета. Има једну жицу израђену од струна коњског репа, а сви ра 
се превлачењем гудала преко струна. Уз гусле се певају јуначке (епске) песме, опевају 
легендарни и историјски догађаји. Важну улогу у специфичном певању текстова уз звуке 
гусала има гуслар који је добар певач, свирач, а често и творац текстова. Отуда се гуслари 
сматрају народним уметницима чија се имена памте. Један од најзначајнијих је био Фи-
лип Вишњић (1767‒1834). Његове песме говоре о Првом српском устанку.

http://guslemj.blogspot.rs/2015/09/o-guslama-gusle.html ( 4. јул 2017. године )
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Помози чобанину Момчилу да дође до фруле!
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3. ПЕВАЊЕ
Певање у рудничко-таковском крају може бити једногласно, двогласно или вишегла-

сно. Једногласно певање, како и сам назив каже, јесте врста певања коју изводи један глас 
без музичке пратње. Истраживачи традиционалне музике или етномузиколози забеле-
жи ли су више врста једногласног певања. На пример: песме за један глас су: успаванке, 
сватовске песме, рабаџијске песме, песме уз печење ракије, итд. 

Двогласно певање је најстарија врста певања у Србији. Двогласно певање се још зове 
и певање „извика”. У два гласа, „извика”, могу певати два мушкарца, две жене или му-
шкарац и жена. Оваква врста певања је изузетно захтевна и због тога наступају, углавном 
искуснији певачи. Пошто је певање „извика” карактеристично само за нашу земљу, нашло 
се на националној листи нематеријалне културне баштине Републике Србије. 

Вишегласно певање се зове још и певање „на бас”. Када се пева „на бас”, један певач 
из групе започне песму, а остали певачи га прате. 

Традиционална прела на којима су девојке и жене рудничког краја плеле, везле и пе-
вале, одржавана су још у време књегиње Љубице и у народу се памте као „књегињина 
пре ла”. Изворна група ”Црнућанка”, наша најпознатија певачка група, основана је 1812.
го ди не, на предлог кнегиње Љубице Обреновић, супруге кнеза Милоша Обреновића, у 
се лу Горња Црнућа у Општини Горњи Милановац. 

„Певати, то значи бојити речима.”

Обој цртеж! Драгољуб, деда нашег Момчила
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Група народних извођача која је приредила дочек краљу Александру Обреновићу 1901. 
године у манастиру Враћевшници, од старине названа „Црнућанка”, наставила је са сво-
јим радом све до 1934.године.

Управо желећи да сачувају и прикажу народно певање и свирање рудничко-таковског 
краја, на иницијативу Александра Леса Ђорђевића, 1966. године обновљен је рад певачког 
друштва „Црнућанка”. 

Занимљиве и лепе игре и песме привукле су пажњу стручњака из области фолклори-
стике, па су и забележене. Могу се ограничити на простор планине Рудник („Рудничан ка”, 
„Крива крушка” и „Ој Јело, Јелена”) као и на простор читаве Шумадије.

На предлог Међународне европске комисије, 1976. године додељена им је Европска 
награда за народну уметност. Исте године, мушка певачка група учествовала је на просла-
ви 200-годишњице независности Америке у Вашингтону, као део веће југословенске гру-
пе.

У току последње четири деценије рада, „Црнућанка” је учествовала на многобројним 
саборима, приредбама и фестивалима широм Србије и у иностранству, на којима је до-
би јала многобројне награде и признања: концерт у Галерији САНУ у Београду, Седми 
бал кан ски фестивал народних песама и игара 1974. године у Охриду, Интернационални 
фе сти вал фолклора 1976. године у Загребу, Смотра народног стваралаштва 1980. године 
у Тополи...

Група је 2003. године објавила монографију под називом „Еј Рудниче, ти планино ста-
ра”, у којој је представљен историјат групе и избор нотних записа песама са пратећим 
звучним издањем.

Изворна група „Црнућанка”
http://www.togm.org.rs/manifestacije/dani-kneginje-ljubice (4. јул 2017. године)
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Реши укрштеницу!

1. Кровна простирка
2. Текућа вода
3. Дрвена кломпа
4. Mесто где се река улива у другу реку или море
5. Врста пиротске подне простирке
6. Врста дугачке старинске хаљине, сада само део народне ношње
7. Баба  одмила
8. Врста традиционалног јела које се кува од кукурузног брашна
9. Женско име

1
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4

5
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8

9
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4. СВИРАЊЕ
Народна свирка се најчешће испољавала кроз пастирске инструменте: свиралу (сви-

ралче, фрула), двојнице (двојенице) и окарину, мада каткад и кроз кларинет и усну хармо-
нику коју су у рудничко-таковском крају, називали „свирке” или „пикуле”(мале свирке). 

Када нису имали никакав музички инструмент, људи су користили дарове природе. 
Тако је и обичан лист могао да послужи да се на њему нешто одсвира, а уз те звуке, по-
некад и заигра. Најчешће се користио лист крушке. 

У прошлости, често је свирала била једини инструмент који је свирао не само на ма-
њим сеоским скуповима, већ и на већим, правим игранкама. Међутим, развојем музи ке, 
у првим деценијама XX века на простору централне и западне Србије, стари сеоски ин-
струменти: свирала, двојнице, окарина и кларинет, замењени су технички усавршени јим: 
хармоником, виолином и кларинетом. Уступање места „јачим”, гласнијим инструмен  ти ма 
се одвијало постепено, тако да је свирала била присутна на мањим сеоским скуповима 
све до ’60-их година XX века. 

Дакле, развој музике пре свега је утицао на „састав” музичара на вашарским и сеоским 
игранкама. Када се помиње „састав” музичара, тај термин се односи на састав од три до 
четири различита инструмента: кларинет, виолина, хармоника и бас (контрабас), или две 
виолине, хармоника, бас и даире. Виолина и хармоника као представници нових ин стру-
мената, појавили су се у рудничко-таковском крају између два светска рата. Хармо ника се 
појавила као усна хармоника (свирке и пикуле-мале свирке) и хармоника са мехом. 

Хармоника се и данас често свира на свадбама и разним слављима као соло инстру-
мент или уз пратњу оркестра. 

Бројеве замени одговарајућим словима и покушај да откријеш тајни код!
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5. ИГРА И МУЗИКА ЗА ИГРУ
Игра одражава дух и менталитет људи одређеног краја, карактер народа, његовог жи -

вота и начина мишљења. Отуда у народу постоји изрека: „Погледај га како игра, па ћеш 
знати ко је, одакле је и какав је.” Игре рудничко-таковског репертоара су: тројанац, ча
чан  ка, левакиња, али и игре типа на једну страну и на две стране. Последњих година уме-
сто игра, (или термина оро) више се користи термин коло. 

Значење појма игре као скупа људи најбоље се види у самом позиву на игранку која 
у рудничко-таковском крају гласи: „Ајте, на игру код Радивоја Савковића, вечерас” или 
„Ајде, на игру код Јулке Ликића куће, вечерас!”

 Становништво рудничко-таковског краја појам игра, подразумева, пре свега „као не што 
забавно”, „слободну делатност људског духа / тела, без непосредне сврхе / користи”.

Самим тим, веома важан сегмент у животу појединца али и читаве сеоске заједнице, 
представљале су све врсте сеоских забава, почев од спонтаног забављања уз рад, преко 
посела, игранке и разних других прилика. 

Називи игара који се помињу готово код свих истраживача који су се бавили овом те  -
ма тиком су: левакиња, моравац, поломка, рудничанка, тројанац, чачанка, зупчанка, шу 
ма динка. Поред ових у нешто новијим пописима, проналазе се и игре: заврзлама, учи 
тељско коло, рузмарин, ајд’ на лево. Ове набројане игре представљају спој старих ига ра са 
градским играма Србије, које су настале у XIX веку, у време обнављања српске државе.

Играчки стил становништва рудничко-таковског краја је играње на целом стопалу, 
иако се последњих година јавља тенденција преласка на предњи део стопала. Правац 
кретања код поменутих игара је у десну страну са изузетком поменуте игре левакиња. 
Први играч у колу је „коловођа”, а последњи је „кец”. 

У овом крају, забележен је велики број игара чије извођење прати песма и свир ка, 
од носно вокално-инстументална пратња: заврзлама, учитељско коло, рузмарин, ајд’ на 
лево. 

Од 1987. године у Горњем Милановцу основан је Фолклорни ансамбл „Типопластика”, 
чији је оснивач и генерални спонзор „Типопластика ‒ холдинг”. У оквиру ансамбла делују: 
Ансамбл народних игара, народни оркестар, изворна певачка група и школа фолклора.
Пре три године су се пререгистровали у КУД „Типопластика”. Својим наступима у земљи и 
иностранству стекли су бројна признања и симпатије. 

Култутно-уметничко друштво „Шумадија„ формирано је на Божић 2006. године када је 
група искусних играча фолклора одлучила да окупи омладину свога града и научи их да 
игром и песмом очувају традицију пре свега рудничко-таковског краја, али и целе Србије 
па и шире. Понос „Шумадије” су њен оркестар, мушка и женска певачка група и школе 
фол клора. До сада су кореографије показиване Мађарима, Бугарима, Македонцима, Гр-
ци ма, Чесима, Пољацима, Словенцима, Французима, Турцима, а ни једна значајнија ма-
ни фестација у Горњем Милановцу није протекла без наступа овог друштва. Иако млади 
по стажу, ансамбл се са бројних наступа враћао и са значајним наградама.

На сеоском подручју, постоји КУД „Брђани” а у варошици Рудник и КУД „Видовдан” 
ко  ји су активни у неговању изворног народног стваралаштва.
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Концерт КУД-а „Брђани” који је одржан 12. 06. 2016. године
https://www.facebook.com/kud.brdjani/?fref=ts, (19. јул 2017. године)

КУД „Видовдан”
http://www.rudnik.in.rs/rudnik/prosveta/kulturno-umetnicka-delatnost.html, (28. 08. 2017. године) 



14

Морала сам да се потрудим да вратим чобанина Момчила у причу. Од када се пому-
чио да кроз лавиринт дође до фруле, мало се наљутио на мене. А ви другари знате да 
није баш згодно кад се на аутора неке књиге наљути главни лик. Једва сам убедила 
нашег Момчила да се врати у ову причу. Пристао је, под једним условом. Мораћемо да 
га вратимо у његово село, а он нам неће рећи у које. Мораћете сами да се потрудите 
уко лико желите да то сазнате. Решење се крије у самој причи. Најпре ћете морати да 
погледате све наслове ове радне свеске почев од 5. стране, и да избројите колико пута 
се у насловима користи реч музика. Потом тај број треба да помножите с бројем сло ва 
у мом имену и презимену. Ако сте добро израчунали, добићете двоцифрени број. Даље 
је потребно да саберете те две цифре добијеног двоцифреног броја. Добијени резултат 
поделите са 4 и добићете редни број приче из ове радне свеске. Избројте у тој причи 17. 
ред, а у том реду лепо пише назив Момчиловог села.

Одговор:

Радионица: „Грађански живот у XIX веку – балови”
реализована од 7. до 11. априла 2014. године, са играчима КУД-а „Типопластика”
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На први поглед ова два цртежа су иста. Ипак, постоји пет разлика. Покушај да их про-
нађеш!

Концерт КУД-а „Шумадија”, 22. 01. 2017. године
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КУД „Типопластика”, фотографија Милице Нешковић Лукић

КУД „Типопластика”, фотографија Милице Нешковић Лукић
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Спреми Момчила за игранку. Обуци га и обој!





19

6. РУДНИЧАНКА
„Рудничанка” се игра у полукругу (истакнута улога првог играча – коловође и послед-

њег – кеца). Повезаност играча у колу је држање за руке пуштене низ тело. Игра се на 
полустопало. Игра почиње у десну страну два корака са поскоком (благо подигнутом де-
сном ногом у искораку), а у леву страну се исто играју два корака са поскоком (благо по-
дигнутом левом ногом у искораку). Уз игру се и пева текст песме.

Ако ти се овај опис, чини нејасан, замолите старије или другаре који играју фолклор да 
вам одиграју и отпевају „Рудничанку”. Потрудите се и ви да научите да је певате и играте! 

Рудничанко, лијепа девојко,
Дај да љубим твоје црно око.
Љубићу те међу оба ока,
Само пази да нема сведока.

Колубарко, моја мила дико,
Пољубим те да не види нико.
Терај овце више Мораваца,
Ја ћу доћи биће пољубаца.
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Овде смо дали једну варијанту нотног записа, текста и описа игре „Рудничанка”. 

Постоји и друга варијанта, са мало другачијим текстом (малени фолклораши сада ви-
ше њу певају и играју). 

Текст гласи:
      „Рудничанко моја мила дико,
      пољуби ме да не види нико (ово је песма момака), 

а следи одговор девојака:
      „Љубићу те  међу оба ока,
      Само пази да нема сведока.”

Замени симболе одговарајућим словима и добићеш називе два културно-уметнич-
ка друштва која данас постоје у Горњем Милановцу и негују изворно народно стварала-
штво.

Распитај се на који начин и ти можеш постати члан ових или неког другог КУД-а!
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7. КАДА СЕ ПЕВА И СВИРА?
Певање и свирање се у народној музичкој традицији учи од малих ногу. Деца још као 

бебе слушају од родитеља, бака, дека и најближе фамилије успаванке и различите пе-
сме за умиривање деце. Касније, када мало порасту, уче песмице уз које се играју, затим 
брзалице, разбрајалице и песме које се певају за верске празнике. У исто време деца би 
свакодневно слушала песме које су певали одрасли јер је прилика за песму и игру на селу 
било пуно.Свирању су деца приступала у старијем добу, најчешће својевољно. Склоност 
ка свирању се примећује од малих ногу. Могло би се рећи да човек учи певање несвесно, 
а свирању приступа свесно, са намером. Многи народни свирачи су били самоуки. Сами 
су учили „тајну свирања” без помоћи старијег свирача као учитеља. Једноставно су посма-
трали свираче и касније опонашали њихов начин свирања и покрете. 

На селу се често свирало и певало: уз рад на прелима, комишањима, мобама. Прела 
и комишања су били скупови по кућама на које су долазили сродници, комшије и при ја-
тељи. Жене су преле, плеле или везле, а мушкарци играли неке забавне игре или су сви 
заједно обављали неки посао (на пример комишање – скидање зрна кукуруза са клипа). 
Најчешће се чула свирка свирала или двојница. Често су играли народна кола уз пратњу 
ових инструмената. Певало се и свирало и у току жетве, затим док се чувала стока, док се 
пекла ракија...

Приликом разних народних обичаја, музика је била средство којим се исказивала 
мол ба за добар род, здравље, срећу и напредак. Постојале су песме које су се певале на 
сла вама, заветинама, за време ношења и паљења лила поводом Петровдана, у време 
Ђурђевдана, итд...

Најрадије се певало и свирало на свадбама, игранкама и вашарима. Свадбено весеље 
је била прилика да се сви добро забаве, али и да се истакну добри певачи и свирачи. 
До бри свирачи су често свирали без новчане надокнаде. Свадбе су се некада најчешће 
правиле у јесењем периоду, када се заврши највећи део послова па до половине новемб-
ра. Вашари су били општа народна весеља организована поводом већих црквених пра-
зника, догађаји за дружења ширих размера. На вашарима се окупљао народ из више 
се ла и читавог краја. Игранке су организоване у зимском периоду, од децембра до марта. 
На игранке се звало викањем са брда, свирком или договарањем унапред.

Обој цртеж!
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Певачка група КУД-а „Шумадија”, на  концерту 2008. године, 
архива Музеја рудничко-таковског краја

Оркестар КУД-а „Шумадија”, на концерту 2008. године, 
архива Музеја рудничко-таковског краја
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8. КАКО СЕ ПРАВЕ ИНСТРУМЕНТИ?
Свирале или фруле и двојнице се од давнина свирају у рудничко-таковском крају. Сви-

рала је била пастирски инструмент и њу су свирали чобани који су их сами правили. Ин-
стру менти се нису продавали, већ само поклањали. Некада је свирала била неизоставна 
на прелима, комишањима, мобама и вашарима, јер су се уз њу играла кола и певале пе-
сме. Са друге стране, двојнице су биле рабаџијски, кириџијски и пастирски инструмент и 
чешће се користе за соло свирање и импровизацију. 

Обој цртеж да нам се Момчило поново не наљути!
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9. СВИРАЛА (ФРУЛА)
У Србији се користи свирала са равно засеченим писком и шест рупица за бирање то-

нова. Овај инструмент се израђује од различитих врста дрвета, најчешће од шљиве јер 
има мекши, нежнији звук. Осим шљиве, за њену израду се користи и дрен, багрем, зова, 
јасен, врба, јавор, липа...

Пет основних делова свирале су:
‒ данце (чеп);
‒ засвирач (узани канал на чепу за усмеравање ваздуха);
‒ ветрило (рупа гласница, прозорче, вирашка, лабиум);
‒ гласница (рупа за бирање тонова);
‒ одушка (рупа на доњем крају свирале)

Данас  је, нажалост, све мање мајстора који се баве израдом фруле. Један од њих, (у по-
верењу, наш Момчило), нам је испричао како фрулу не може да направи било ко. Ако не 
зна да свира, не може да изнедри тонове, нити да је наштимује. Да би била наштимована, 
фрула мора да има одређену дужину, рупа тачну ширину, а размак између њих мора да 
буде тачан у милиметар. То је чиста математика. 

Најпре мора да се нађе квалитетно дрво. Од домаћег дрвета најбоља је шљива, јер је 
веома продорна и има „светао” тон. Одлични су и јоргован, дрен и шимшир. Од страних, 
најквалитетнији су афрички абонос, као и ружино дрво. 

Потребно је умеће направити инструмент како би фрулаш могао да рашири прсте и да 
свира. Мора да се води рачуна  и да ли је фрулаш дешњак или леворук. Али, најважнија 
је љубав према фрули и према музици уопште. 

Најређа је фрула од шимшира, јер је веома тешко наћи материјал. Она мора да одстоји 
у маслиновом уљу месец дана, након чега се премазује шел лаком, који је прилично скуп. 
Уље и лак јој дају специфичну боју звука. 

Свака фрула је прича за себе и не постоје две исте фруле.

Данце

Брид

Дворац
Душа / писак

Рупица
за свирање

Одушак
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10. ДВОЈНИЦЕ
Двојнице или двојенице се праве од једног комада дрвета са два писка. У Србији се 

користе двојнице са четири рупе на левој и три на десној свирали. Израђују се обичним, 
тесарским алатом као и свирале. За њихову израду користе се различите врсте дрвета, 
најчешће јавор, јасен, шљива, крушка и дрен. Двојнице се израђују у различитим вели-
чинама. У Србији преовлађује краћи облик двојница од 20 до 25 цм. Украшавају се паље-
ним или резбареним украсима и бојама. Мало који занатлија се бавио искључиво изра-
дом свирала и двојница. У прошлости тај занат никада није био главно занимање, већ 
узгредни посао уз земљорадњу и сточарство. Од шездесетих година двадесетог века све 
је више занатлија који су своје инструменте продавали на вашарима или их израђивали 
специјално за свираче. 

Реши ребус!

http://zoranzivkovicbucko.blogspot.rs/2013/02/blog-post_12.html (24. јул 2017. године)

ФР + ’



26

Реши осмосмерку и пронаћи ћеш најважније појмове везане за тему наше књиге!

    МУЗИКА
    ПЕСМА
    ИГРА
    ТРАДИЦИЈА
    ЦРНУЋАНКА
    ФРУЛА

ДВОЈНИЦЕ
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РЕШЕЊА

Стр. 7. Решење лавиринта: Стр. 10. Решење укрштенице:

Стр. 15. Разлике:

Стр. 11. Тајни код је: Фрула и двојнице су дувачки инструменти.

Стр. 14.      3 x 13 (Ирена Ђорђевић) = 39,   3 + 9 = 12,   12 : 4 = 3
Одговор: Момчилово село је Горња Црнућа у Општини Горњи Милановац
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Ш У М А Д И Ј А И

Стр. 25. Решење ребуса је: ФРУЛА

Стр. 20. Решење је:

Стр. 26. Решење осмосмерке:

Т И П О П Л А С Т И К А
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В. Кирин, „Народни плесови Југославије” V 
у Народне ношње Југославије, Загреб, 1954, стр. 12
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РЕЧИ ЗАХВАЛНОСТИ

Код стварања музејске литературе намењене деци, веома је важно ослушнути дечје жеље и 
интересовања и чути њихово мишљење. 

Велику захвалност дугујемо деци и васпитачима, учитељима, наставницима, професори ма, 
де фектолозима..., који учествују у радионицама Музеја рудничко-таковског краја, а посебно деци 
(њих 465) која су од 20. фебруара до 3. марта 2017. године учествовала у музејској радионици: 
„Традиционалана музика, песма и игра рудничко-таковског краја” и која су директно својим ра-
дом и предлозима креирала са нама ову музејску радну свеску.

        
Ирена Ђорђевић, кустос педагог

         У  Горњем Милановцу,
         26. новембара  2017. године
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Какви су твоји утисци о традиционалној музици, песми и игри рудничко-таковског кра-
ја? Подели их са својим другарицама и друговима!
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