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Не зна се, шта је теже одржавати у животу аматеризма. Да ли народну игру, фолклор, или 
извођење традиционалне народне музике, са вокалним и инструменталним 
интерпретаторима. Извођење чисте музике, свакако је ма-ње атрактивно, од извођења 
народних игара и обичаја. Због тога је и напор, код аматерских друштава, можда и значајнији, 
у одржавању наше националне музичке традиције. 

Међутим, упркос деценијском опадању интересовања друштва у целини, за развој и 
одржавање аматеризма, што се огледа у две значајне пројекције: материјалној и стручно 
инструктивној, аматеризам се ипак одржава, повремено дајући невероватно добре резултате. 
Сам Савез КУД-ова, у ситуацији, када му је одузета она, некада “руководећа” улога, 
прилагодио се постојећим условима и заједно са упорношћу друштава, и сам показује 
упорност, у одржавању наше националне духовне културе, под којом подразумевамо и све 
оно чиме се баве културно-уметничка друштва код нас. Задивљујуће је, како се, и у малим 
друштвеним срединама, друштва одржавају на “води”, да не потону, на бурном “мору” наше 
субкултурне свакодневнице. 

У времену ЕГЗИТА, перманентним засипањем наше младости, глобалном поп-рок културом, 
коју нам доносе извођачи са светске сцене, свеопштом дискоманијом, која има планетарне 
димензије, ми, као један мали народ, још увек успевамо да се одржимо и да дефинитивно, не 
будемо прегажени свеопштим походом западне цивилизације. Можда одређена “заосталост” 
народа, као целине, јесте погодност, да сачувамо пребогату народну уметничку традицију, 
иако сваког дана умире један по један сегмент те исте традиције, Питање је само, хоћемо ли, 
као држава и друштво, имати снаге, воље и памети, да се оспособимо, да образујемо стручне 
кадрове, који ће наставити на један други начин, да одржавају ту исту традицију, која ће 
једног дана, ипак изаћи из живота и прећи у чисто духовне сфере. 

Уколико традиција изумре, као код многих европских народа, пре него што се организујемо, 
да је одржавамо на један други начин, пре свега, као аматеризам, односно кроз аматеризам, 
биће знатно теже реконструисати нешто што је нестало или остало, без “сведока”. Не знам, 
како би требало опоменути државне факторе, каквим, јерихонским трубама, који брину о 
култури, просвети, науци, да је пет минута до дванаест. У то ме уверава – да се 
приближавамо дефинитивном нестајању традиције, која живи још у нашој свакодневници – 
сваки пут, када чујем ансамбле, односно извођаче који представљају наш српски народ из 
данашње независне државе Хрватске, затим из БИХ, и других крајева, одакле су 
дефинитивно “протерани”. Срби, из тих крајева су, данас, најбољи извођачи оне вокалне 
традиције, која се скоро потпуно изгубила у самој Србији, ако је уопште у том облику икад у 
њој и била. Утолико је већа вредност једног аутентичног извођења народне песме која још 
пулсира у живом бићу непрекинуте традиције са давним временима. Одржавање оваквих 
ансамбала, који не уче, не опонашају, већ дишу животом живих бића, који нису стилизација, 
ни инсценација трагова народног живљења, већ трагичан крик живог народног бића које, још 
увек нису убили, пре свега, та проклета цивилизација, која неумитно разара народно, 
аутетнично, оно што нас разликује од других, и неопозиво жели да гурне у масу 
неиздиференцираних јединки једног великог планератног људског ткива, састављеног од 
милијарди безбојних, униформисаних, унисексираних, јединки, које се не разликују једне од 
других. Наступање оваквих ад хоц група у оквиру Савеза КУД-ова има свој посебан значај, 
достојан сваке похвале. Ипак, чини ми се, да су те групе саме више допринеле својом 
појавом, него што се неко од нас сетио, да их помогне у сваком, пре свега материјалном 
смислу. Сама снага њихових вековних традиција у њима, као да не дâ, да нестанемо, сасвим, 



из пописа живих народа, и да се упишемо у читуље умрлих народа и цивилизација. Умрлих 
куптура, чије трагове данас одгонетају археолози и други знанственици, покушавајући, да 
реконструишу мртве културе и нестале народе и њихов начин живљења, Појава, однедавна, 
да се у оквиру аматеризма, пре свега у вокалној музици народне провенијенције, опонаша 
вокална традиција је други велики ПЛУС за инструкторе и сам Савез, који стоји, са својим 
ауторитетом, иза таквих иницијатива. Све је више и појединаца и вокалних група, 
састављених од градске деце, која заједно са сеоском омладином, организованом у 
аматеризму, покушавају, да са све већим успехом, певају, онако, како се певало у народу, и то 
без разлике, да ли се ради о солистима, дуетима или групама. Ансамбли народне музике, 
односно свирачи, показали су од врло доброг до одличног музицирања, смишљено, да 
хармоника може, да се као доминирајући инструмент, сведе на разумну меру. Поред фруле, 
види се и све већа употреба других народних инструмената, као, на пример, кавала, Надамо 
се да ће с временом избачен из употребе, инструмент – ћемане, ући у корпус оркестара иако 
га је виолина још давно избацила из употребе. Поменимо и најуспешније извођаче. Прво две 
групе протераних са својих вековних станишта: КУД “Петрова Гора” са Кордуна и КУД 
“Крајина”. Од “градских” састава, који су мање више били сви близу по својим квалитетима 
АКУД “Лола”, затим КУД “Градимир”, КУД “Драган Марковић” из Забрежја, КУД “Нови 
Београд”, и као и увек до сада, најбројнији ансамбл КУД “Рад”. Та бројност представља 
гаранцију, да ће смена генерација бити мање болна, али у сваком случају и велику 
одговорност да се тако бројни састав доведе, до изласка на сцену. 
Све у свему, још једна успешна годишња такмичарска ревија најбољих и најактивнијих 
друштава. 


