
САША РАДОМИРОВ ЛАКЕТИЋ 

 

Српски нарпдни гуслар, Саща Лакетић рпђен је 1967.гпдине у 

Пљевљима, пд пца Радпмира и мајке Милпсаве, рпђене 

Петрпвић.Детиоствп је прпвеп у селу Пчаци, иакп су птац и 

мајка рпђени и живели у Кпсаници према Жабљаку.Кап дешак 

уз свпг пца Радпмира вплеп је да слуща приппвиједаое и 

истпријскп казиваое и дивип се јунацима из нарпдних песама, 

а и звуцима дивнијех гусала. 

Сащи није билп тещкп наушити гуслати и пјевати, јер какп сам 

каже, малп је билп гуслара кпји су умјели приударити уз гусле 

кап щтп је оегпв птац знап. 1983.гпдине пд пца је на ппклпн дпбип прахпве гусле кпје су 

и дан данас једне међу најбпљим гуслама. 

 Првп Сащинп гусларскп друщтвп билп је „Сретен Вукпсављевић“ Пријеппље 

(1978.гпдине). У друщтву је прпвеп пкп две гпдине. Збпг даљине вратип се свпм рпднпм 

граду и ппстап шлан друщтва гуслара „Велимир Јакић“ Пљевља. 1984.гпдине ппрпдишнп 

су се преселили у Србију, ташније у Шумадију. Исте гпдине ушланип се у гусларскп 

друщтвп „Карађпрђе“ Крагујевац. 1985.гпдине уследилп је првп Сащинп такмишеое и тп 

управп за гпре ппменутп друщтвп „Карађпрђе“ Крагујевац. На савезнпм 

такмишеоу(тадащое Југпславије) пд 137 гуслара, Саща је бип 15-ти. Крајем 1985.гпдине 

прелази у друщтвп гуслара „Старац Милија“ Бијелп Ппље. У тпм друщтву задржап се 

шетири гпдине и наступип на шетири такмишеоа. Међутим, ппет збпг даљине враћа се у 

друщтвп „Карађпрђе“ Крагујевац, где је и живеп и радип. 1994.гпдине збпг ппсла прелази 

у Бепград и ппстаје шлан друщтва „Вук Карачић“. На Сащину иницијативу 1999.гпдине 

пснива се друщтвп гуслара „Никпла Тесла“ у Пбренпвцу. Пп шланскпј карти брпј 3, кап 

псниваш Саща је и дан данас у тпм друщтву кпје брпји 10 српских гуслара – једни међу 

најбпљима у три српске државе. 

Кап щтп се зна, пвп друщтвп је за десет гпдина заузелп 8 пута првп местп у екипнпм 

такмишеоу, а Саща је бип бип шетири пута првак Србије(Чашак- 2001. Лпзница-2002. 

Врбас-2005. Пријеппље-2007.), 2004.гпдине бип је првак регипналнпг такмишеоа у 

Бепграду. За истп друщтвп бип је првак свих српских земаља 2009.гпдине у Истпшнпм 

Сарајеву и 2011.гпдине у царскпм граду Крущевцу. 1996.гпдине(дпк је бип шлан ДГ“Вук 

Карачић“) бип је првак свих српских земаља у Трбиоу.кап српски нарпдни гуслар Саща је 

једини,ташнп24 пута наступип у финалу савезнпг фестивала. 

Оегпвп дпсад трајаое у гусларству брпји 28 гпдина(4 пута првак Србије, 1пут првак 

регипналнпг такмишеоа Бепград, 3 пута првак свих српских земаља). Издап је 15 CD-пва, 

5 видеп касета, кап и вище пд 30 аудип касета. 


