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ДЕЧЈИ СРЕДњоВЕКоВнИ ДАнИ 
– ИЗВЕшТАЈ о ПРоЈЕКТУ –

У сарадњи удружења за очување старих заната и вештина „Бели орло-
ви“ и Центра за културу Сопот реализован је пројекат-радионица „Дечји 
средњовековни дани“. Пројекат је подржан од стране Секретаријата за кул-
туру Града Београда и Општине Сопот и реализован је на платоу Центра за 
културу Сопот у периоду од 2. 10. 2015. (од 10 до 18 часова) до 3. 10. 2015. 
(од 11 до 17 часова). У два дана реализације пројекта „Дечји средњовековни 
дани“, камп и радионице посетило је око 650 посетилаца, који су активно 
учествовали у радионицама и на тај начин од посматрача постали учесници 
културног догађаја. У оквиру остваривања што ширег обима комуникације 
Центра за културу Сопот са локалном заједницом, о самом пројекту је „ли-
цем у лице“ и путем локалних медија информисан значајан број становника 
општине Сопот.

Пројекат „Дечји средњовековни дани“ реализован је у складу са култур-
ном политиком и стратегијом Центра за културу Сопот, чији важан сегмент 
чини истраживање и проналажење модела презентације културног наслеђа, 
како материјалног тако и нематеријалног. Пројекат је реализован, условно 
речено, према моделу сарадње какав је установљен током дугогодишње 
сарадње са Етнографским музејем у Београду, и у основи наставља, 
обогаћује и унапређује едукативне и интерактивне програме у складу са 
којима сарадња институција културе на републичком и локалном нивоу до-
приноси заједничким напорима на што свеобухватнијој презентацији кул-
турног наслеђа. На тај начин су „Дечји средњовековни дани“ инкорпорирани 
у историјско-етнолошко-антрополошке моделе сарадње, попут досадашњих 
ретроспектива Међународног фестивала етнолошког филма, презентација 
изложбених пројеката Етнографског музеја и других музеја, као и реализацијa 
стручних скупова и семинара на тему истраживања и презентације култур-
ног наслеђа и развијања културно-туристичких потенцијала, у циљу јачања 
културног идентитета и друштвено-економског развоја локалне заједнице 
на територији општине Сопот и њој гравитирајућих антропогеографских 
целина. 

С обзиром на то да је пројекат усмерен ка бројним циљним групама у 
локалној средини, ипак треба нагласити да су учесници били махом деца 
школског узраста у пратњи наставника, учитеља и родитеља. Сви посе-
тиоци, како учесници тако и посматрачи, слажу се у оценама да су током 
реализације пројекта имали прилику да на различите начине, може се рећи, 
доживе аутентичан средњовековни логор са шаторима, наоружањем, окло-
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пима и свим осталим елементима на основу којих је било могуће рекон-
струисати „дух времена“ и начин живота припадника витешког реда. 

Говорећи о мисији пројекта, треба нагласити да је на простору Сопо-
та и Космаја до данас сачуван и културно жив богат комплекс веровања и 
легенди, који сведоче о наслеђу које се везује за средњовековни период и 
у различитим облицима транспонује у савремено културно окружење при-
падника локалне заједнице. Говорећи о томе, треба истаћи сећање на Ко-
совски бој, Марка Краљевића, витезове, владаре задужбинаре, манастире 
и светилишта. Посебан комплекс се везује за Деспота Стефана Лазаревића 
и његов боравак на овим просторима. Сачувана је легенда да током једног 
лова Деспота Стефана и његовог пада с коња нека данашња насеља добијају 
своје називе (Неменикуће, Тресије, Стојник и др.). Такође, народно памћење 
везује манастире Тресије и Павловац, као и остатке манастира Кастаљан, за 
средњовековни период и Деспота Стефана. Управо стога, један од циљева 
пројекта „Дечји средњовековни дани“ био је да пажњу јавности (пре свега 
деце, али и одраслих) усмери на културно наслеђе у савременим условима, 
а које се везује за средњи век и представља део културног идентитета овог 
краја и становништва.

Активно учешће посетилаца у радионицама побудило је знатижељу зa 
oвим периодом наше историје. Иако се поимање света једног средњовековног 
човека у великој мери разликовало од схватања савременог човека, не тре-
ба занемарити чињеницу да су се баш током овог периода формирале неке 
основе на којима сe развило друштво у коме живимо данас, док су чак 
поједини елементи средњовековне културе одолели зубу времена, да би до 
данашњих дана очували свој првобитни облик. Међу очуваним делићима 
слике свакодневног живота у средњем веку налазе се и средњовековне 
друштвене игре, које су опстале у готово непромењеном изворном обли-
ку, упркос појави мноштва различитих видова забаве у савременом, модер-
ном добу. Презентација средњовековних друштвених игара подразумевала 
је излагање унапред израђених реплика предмета који се користе у овим 
играма, док су учесници на пројекту, задужени за ову радионицу, посети-
оцима објашњавали правила игре, као и порекло и кратку историју сваке 
појединачне игре. Овде су биле представљене три друштвене игре – „тав-
ла“, „мице“ и „oпсада“. За сваку игру изложена су по три сета, да би се и 
сами посетиоци могли опробати у њима.

Са друге стране, један другачији сегмент средњовековне културе, који 
је очуван пре захваљујући друштвеним наукама него његовој практичној 
употребној вредности, представљају хералдички симболи и правила 
исцртавања грба. Дакле, хералдици је посвећена друга радионица, која је 
омогућила посетиоцима да се упознају са правилима оцртавања грбова. 
Фотографије грбова који су постојали на простору средњовековне Србије, 
као и фотографије симбола који се на њима јављају, биле су изложене да би 
на тај начин презентација хералдичких правила била занимљивија и лакша 
за разумевање. И овде је посетиоцима бити омогућено активно учешће у 
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радионицама, па су за њих били припремљени мали дрвени штитови и боје 
којима су осликавали свој грб по сопственом избору. 

Изложба реплика средњовековних предмета са простора Србије под-
разумевала је излагање продукта занатских радионица које постоје у оквиру 
удружења „Бели орлови“. У оквиру ових занатских радионица израђују се 
предмети од метала, коже, тканине и дрвета, чији је изглед прецизно одређен 
описима датим у стручној археолошкој и историјској литератури која се 
бави 13. и 14. веком на простору Србије. Међу овим занатским радионицама 
је и ковачка радионица, која израђује реплике оклопа и оружја какве су не-
када користили српски средњовековни војници. Продукти кожарске радио-
нице су обућа, каишеви, торбе и делови оклопа израђени од коже. Цивилну 
средњовековну одећу, мушку и женску, као и делове војне средњовековне 
опреме израђене од тканине, такође израђују чланови удружења. Део изло-
жених предмета представљен је публици у репликама средњовековних ша-
тора, направљеним за ту прилику, док је други део био изложен на дрвеном 
штанду са кога су посетиоци могли да узму и пробају предмете.

Кроз учешће у радионицама, посету изложбе и испробавање 
средњовековне опреме, посетиоци су могли да емпиријски спознају део 
наше историје и културе, и то на један другачији и посебан начин.
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