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УВОД 

 

Савез српских гуслара, као кровна организација у српском гусларству, прихватио је 

иницијативу Друштва гуслара „Никола Тесла“ из Обреновца да се организује Симпозијум 

на тему: ХОЋЕ ЛИ СРБИ САЧУВАТИ ГУСЛЕ, КАО ШТО СУ ГУСЛЕ САЧУВАЛЕ 

ЊИХ. Друштво гуслара „Никола Тесла“ је са својим матичним Савезом гуслара Србије 

преузело иницијативу организације овог Симпозијума у просторијама обреновачке цркве. 

Одазвали су се еминентни стручњаци из разних научних области, културног 

стваралаштва, гуслари, пјесници, гусларски посленици. Савез српских гуслара користи 

прилику да се захвали свим учесницима, а посебно Друштву гуслара „Никола Тесла“ из 

Обреновца на храбрости и пожртвовању, не жалећи труда ни средстава да овај 

величанствени скуп, који се по први пут организује на овом нивоу, успије у потпуности. 

Захваљујемо се такође и матичном Савезу гуслара Србије који је пружио несебичну помоћ 

у организацији Симпозијума. 

Тему овог Симпозијума одредио је пјесник Божидар Глоговац. А начин реализације 

господин Миленко Дрчалић. Ово је други симпозијум о гуслама који организује Друштво 

гуслара „Никола Тесла“ док је један симпозијум одржан у краљеву у организацији 

Друштва гуслара „Жича“. 

У времену 12 година постојања Друштво гуслара „Никола Тесла“ организовало је 

многе манифестације: фестивале, Сабор најбољих српских гуслара који се одржава 

традиционално сваке године 14. маја – на дан св.пророка Јеремије, неколико дјечјих 

фестивала под називом „Деца су цвеће ивањданско“, гусларске вечери и друге културно-

умјетничке манифестације. Друштво је већ годинама једно од најбољих у српском 

гусларству. 

Овај скуп доказује да се ради о заиста хомогеном, добро организованом, Друштву у 

коме сви чланови имају заслуге, прије свега гуслари са својим резултатима, појединци-

прегаоци, а посебно председник Друштва Недељко Лекић, који не жали себе да би 

Друштво било међу најбољима а врло често и најбоље. 

 

Обреновац, 18. 02. 2012 године 
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ПРЕДГОВОР 

 

Циљ симпозијума гусала, под називом: „Хоће ли Срби сачувати гусле, као што 

су гусле сачувале њих“, свакако је да се оживи усмено предање кроз народни еп и Гусле, 

о генерацијама наших предака, који су се борили у суровим условима за част и слободу, 

чиме су оставили себи мјесто у пјесми, да их гуслар помиње кроз вјекове. 

Гусле су вребале догађаје, и зачекавале појединце да их туре у еп, онакве каква су 

им дјела била. Гусле су бодриле храбре и храбриле посустале да истрају у часним 

намјерама. Свему томе нас учи епска поезија са којом смо крупним корацима искорачили 

у свијет културних народа. 

Свевидеђи слијепи гуслари су оставили српском народу „БИБЛИЈУ“ оличену кроз 

народни еп. Ми данас, код оба ока, ходамо као слијепци и не видимо шта нам чине, нити 

шта нам се спрема. Све што је стварано у прошлом времену прогласили смо ретроградним 

и невриједним пажње. Скученог мозга, не умијемо протумачити шта нам пјесма каже, а 

народна пјесма је рекла све, предвидјела све и поручила све. Прихватимо ли народни еп 

као стварни темељ нашег опстајања, имађемо наду за утемељеност у својој националној 

постојаности. 

Овај Симпозијум је скуп људи од ауторитета, оних којима је стало до српске 

традиције и културе, који својим учешћем на овом скупу упућују поруку, прије свега 

своме народу да се отријезни и врати себи и својим вриједностима, затим надлежним 

институцијама у Држави Србији, да заштите епску поезију и Гусле као национално благо, 

а затим са овог скупа покрећемо иницијативу пред грађанима у виду петиције, да се 

потпишу својеручно, као знак подршке за нашу племениту намјеру у циљу заштите 

културне баштине српског народа.  

                                                                                         

 

 

Жељко Чуровић – Лисански 
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Божидар М. Глоговац 

 

УВОДНО СЛОВО 
 

Ваше преосвештенство! Отмена и поштована господо, добро дошли, добар Вам дан 

и помаже Вам Бог. 

Добро дошли на ову духовну мобу, а моба је најљепша ријеч у српском језику. 

„Хоће ли Срби сачувати гусле , као што су гусле сачувале њих“ – велика је тема и 

важно питање на које овај часни скуп треба да да афирмативан одговор. 

А по својој озбиљности овај скуп ме подсјећа на једно од оних знамења прије два 

вијека: „Виш Србије на небу ведроме“. 

Али овог пута смједосмо се дићи на оружје, а наше једино оружје је стих уз гањиве 

гусларске струне. На кога да га уперимо – како би рекао један пјесник. 

Наравно, на многе оне који српски род воде стрампутицом, а понајприје на 

Министарства културе и просвјете која до гусала и српске епске поезије држе колико до 

лањског снијега. 

Можда су за то и гуслари криви, наравно не сви и не на сваком мјесту, али и то би 

на овом скупу требало расправљати. 

Гусле су озбиљна ствар. Није свака пјесма за гусле, са гуслама се није играти. 

„Немој сине говорити криво 

ни по бабу ни по стричевима 

већ по правди Бога истинога“ 

 

Тако је кликовала мајка Јевросима сину Марку, а то је она иста Јевросима сестра 

Момчилова кад: 

„Ману главом и осталом снагом 

Остадоше косе на диреку“ 

 

„Тешко свугдје своме без својега“ 

„Лако ћемо , ако јесмо људи“ 

„Твоме Ђогу и твоме јунаштву 

свуд су броди ђе год дођеш води“ 

„Јао мени до Бога милога 

ђе погубих од себе бољега“ 

„Ђевојка је своје очи клела 

чарне очи да би не гледале“ 

„Косу реже остарела мајка 

косу реже, а виноград веже“ 

 

„Јеси ли је од сунца отела?“ питали су мајку изразите  

љепотице Љепосаве Милића Барјактара. 

Нећу више да казујем стихове, јер би се удуљило набрајање, а ови стихови имају 

своју пуну љепоту кад се уз гусле казују. 

Овим и још многим стиховима из Српске епске поезије била је задивљена и 

усхићена просвијећена Европа 19. вијека. 
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Гете је, и не само он, ради ових стихова учио српски језик, а гусле су биле главни 

експонат у његовом дому. 

Наша народна епска поезија је упоређивана са Хомеровим спјевовима. 

Рећи ћу још само један стих:  

„Шта се бијели у гори зеленој,  

ил је снијег ил су лабудови?“ 

 

Хасанагиница је изгарала од љубави према своме господару, али од те 

силне љубљви било је јаче осјећање њен стид. 

Надајмо се да ће ехо приче са данашњег скупа доћи до мјеродавних у 

Министарствима културе и просвјете не би ли се богдо и они застиђели. 

А замислите, ових дана овај наш књижевник Басара јавно изјави, а да му глас не задрхта, 

да је наша народна епска поезија „слепачко нарицање“. Е због тог Басаре и сличних 

Басара, ми смо данас овдје да не забасамо у смућене вјетрове, већ, ако нам буде бастало 

да: „Тријебимо губу из торине“. Наравно, овог пута, духовност је у питању.     
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                               ГУСЛАРСКИ ПОЗДРАВ 
 

 

 

Помоз Бог вам драга браћо моја 

јуначкога и честитог соја, 

што држите крсно име своје 

и у кући што вам гусле поје, 

што но знате у тегобно вр'јеме 

понијети свог народа бреме 

и што знате мудро прозборити 

српском роду очи отворити 

да се држи завета предака 

да му вјера вазда буде јака 

да зна зашто црвен божур цвјета 

р'јеч слобода да му буде света. 

Покољења нова што долазе 

Светог Саве, с пута да не слазе 

да заплачу кад гуслар загуди 

ђе гођ да су, да остану људи 

да на биљег изађу туђину 

да не дају своју ђедовину. 

А ако се јави малка снага 

не треба се одрећ кућног прага, 

већ уз помоћ свевишње Тројице 

од давнина српске помоћнице 

у  једну се душу сви сложити 

ај, немого нам нико наудити. 

 

Јово Радош 
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Протосинђел др Никодим (Богосављевић) 

 

ГУСЛЕ У КУЛТУ ПРЕДАКА И КУЛТУ ПОТОМАКА КОД СРБА 

 

Одговор на питање, постављено у наслову нашег скупа, покушаћемо да потражимо 

кроз сагледавање улоге гусала у култу код Срба пре и после Христа, тачније кроз 

померање и пребражај те улоге, која је морала пратити померање и преображај самога 

култа. Култ је средишња жижа, сабирна тачка свих заједница свих времена, народа и 

веровања. Култ је разлог њеног постојања и опстанка. Без њега заједница се претвара у 

хорду, у чопор. На другој страни, промена култа доводи до промене у разлозима 

постојања заједнице, њеног крајњег циља или назначења, и последично до промене у 

начину на који она пролази кроз време, народе и просторе. Сматрамо, као што ћемо то 

даље детаљније видети, да је сабирни култ Срба пре Христа, био, по промислу Божијем, 

припрема за прихватање вере у Христа као Сина и Слова Божијег, као нашег Творца, 

Искупитеља, Спаситеља и коначно Судију, односно, да без тог прехришћанског култа не 

би било ни нашег православног хришћанства. Зато ћемо праћењем развоја култа код Срба 

пре и после Христа, као и улоге гусала у њему, моћи да одговоримо на питање да ли су 

Србима гусле данас потребне, да ли могу без њих да сачувају и остваре своје крајње, 

тачније, вечно назначење. Већ сада, на почетку, можемо делимично одговорити тврдњом 

да се ми Срби данас можемо одрећи гусала, да их заборавимо, да их не сачувамо, само под 

једном условом: да нам више не треба православни култ, као најдоњи, крајеугаони и 

завршни камен грађевине вечног живота, разлог нашег јучерашњег, данашњег и вечног 

постојања. 

Код прехришћанских Срба најважнији култ је био култ предака, или култ 

покојника, односно, у почетној и исходишној тачки памћења - култ родоначелника. То 

значи да су Срби пре Христа разлог свог постојања имали у прошлости, у 

митологизованом родоначалнику, који је у култу добијао митска, херојска, божанска 

својства и моћи. Култом се стално обнављало сећање на родоначелника, који стоји на 

почетку историје заједнице. У словенској митологији предак Словена и Срба је био 

Дажбог (Дајбог, Дабог), који се претварао у вука, тотемског претка Срба. Као и сви 

нехришћански народи и религије, Срби нису могли да разреше проблем смрти, и налазећи 

се у клопци, кругу времена, тј. судбине, они су помоћ тражили од предака које су морали 

да умилостиљују. Тако се прецима спремају гозбе приликом сахрана, Задушница, таква је 

славска и вечера на Бадње вече. Према Чајкановићу полазник на Божић је митски предак 

кога треба даривати и умилостивити. Кум је такође митски родоначалник рода, који би 

давао имена деци, венчавао, умиривао крв, а његова улога у култу покојника је полагање 

„кумове сламе“ испод гроба, да би душа покојника имала лакши прелазак на онај свет. У 
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немоћи да разреше будућност, Срби пагани су све своје моћи окретали прошлости, и, као 

што смо рекли, култом предака су објављивали култ прошлости, а у самој суштини – култ 

смрти. 

При тачнијем одређивању улоге гусала у култу предака, тј. покојника, код 

прехришћанских Срба, поћи ћемо од чињенице да су се сандуци за покојнике и гусле 

израђивале од јаворовог дрвета, веома важног у култу предака: „Сине мили, је л' ти земља 

тешка, / Ил' су тешке даске јаворове", како пева народна песма. Чајкановић помиње 

јаворове, јовове или златне јабуке, „које у неприступачној шуми чува змија или аждаја“, и 

њихово подсећање „на јабуке хесперида и на плодове са дрвета живота у рају (које је, у 

првобитном миту, такође чувала змија)“, упућује на могућност да је јавор у изворној 

митологији код Срба имао улогу рајског дрвета живота. Зато је полагање покојника у 

издубљено дебло јаворово, или у сандук направљен од његових дасака, требало да 

упокојеном дарује бесмртност. 

Будући коротни инструмент, гусле јаворове у култу покојника, односно, предака, 

имају исту улогу као и сандук од јавора. Сандук у прехришћанском култу има исту ону 

улогу коју има кивот (κίαωτος - ковчег, сандук; λειψανοθήκη - моштохранилица) у 

хришћанству, да сачувају мошти, моћи, тј. телесне остатке покојника. Старосрпска реч 

сахранити значи сачувати, изворно сачувати храну. Сандук од јавора је требало да 

сахрани, сачува телесне остатке покојника, а гусле, од истог дрвета, су требале да сахране, 

сачувају сећање на њега, тј. на све претке. Оно што је сандук био у материјалној, то су 

биле гусле у духовној свери. Као коротни инструмент гусле су над покојником изражавле 

бол и тугу ближњих због растанка с њим, а потом су имале да сачувају сећање, памћење 

на претка, тиме што би у дане помена подсећале заједницу на њега, односно, подсећала 

богове који су требали да се старају о души претка. Дакле, гусле су у најважнијем култу 

код прехришћанских Срба, култу покојника и предака, имале средишњу улогу чувања 

сећања на претке, односно подсећале заједницу на извор или разлог њеног постојања, који 

је био похрањен у митологизованој прошлости, оличен у обоженом родоначалнику. Према 

томе, гусле су код Срба чувале памћење на њихово божанско порекло. Ако је наша 

претпоставка да је у србској митологији јавор означавао дрво живота, онда су гусле 

памтиле вечни живот, тј. бесмртност, а у другом, преносном и далеком смислу, гусле су 

памтиле наше и свечовечанско едемско порекло. У крајњем, крајњем смислу, пој гусала је 

био далеки, далеки одјек, лелек над судбином родоначелника читавог човечанства – палог 

праоца Адама, који је имао, подсетимо се, својства бога по назначењу, по дару; наиме, 

Адам је створен да би постао бог, што он, нажалост, није испунио. 

По примању хришћанства гусле своју средишну улогу у култу код Срба нису 

изгубиле. 

Захваљујући култу предака, култу родоначелника, који поново треба да дође у 

средиште заједнице, Срби су у Христу препознали Бога и Адама. Христос је узео Адамово 

тело, и оно што стари Адам није могао, учинио је Нови Адам: отелотворио се, пристао да 

буде жртвован, уместо да му се принесу жртве, Творац Дрвета живота легао је у сандук 
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направљен од јавора – дрвета живота, и из њега устао, победивши смрт, која је у гробу 

предака била сахрањена. И гусле јаворове, које су до тада имале да објављују само легање 

предака у гроб, у сандук од јавора, сада су по први, али не и последњи пут, објавиле 

нечије устајање из сандука: устајање или Васкрсење Христово из мртвих. У средиште 

земље је пободено и усправљено ново Дрво живота – Часни и Животворни Крст, и на 

њему плодови, храна бесмртности, Тело и Крв Господња, као испуњење архетипског 

јавора - дрвета живота и златних јабука на њему.  

Оно што је нашим прецима пре Христа било немогуће, сада је, захваљујући 

Христу, било могуће: била је омогућена победа над времененом, излазак из зачараног 

круга судбине, била су отворена врата ка будућности, ка вечности; од робова прошлости и 

времена постали смо господари будућности и вечности. Пре Христа у гробове смо 

полагали смрт и прошлост, а после Њега васкрсење и будућност. Дошло је до замене 

култа: уместо култа завета претку, митологизованом богу-родоначалнику, у средиште 

заједнице Срба дошао је култ Завета истинитом Богу. Култ смрти замењен је култом 

васкрсења. Пре Христа, Срби су жижу своје заједнице имали у претку, у праоцу, дакле, у 

прошлости, и из њих, из претка и прошлости, црпели разлог за постојање заједнице, а 

после Оваплоћења Сина и Слова Божијег, свој смисао премештају са прошлости на 

будућност, не умањујући значај прошлости. Култ завета верности прецима заменио је култ 

Завета верности Христу, који је Собом, као Нови Адам обухватио и праоца Адама, и у 

њему све претке. Почетак Новог Завета је у прошлости, али је његово коначно испуњење у 

будућности, будућности којом се не укида прошлост, већ се она њоме обухвата и 

остварује, будућности у којој се преци и потомци обједињују.  

О свему томе гусле су несумњиво певале, али је мало шта од тога до нас стигло. 

Време гусала долази тек на крају средњег века, када је од заборава требало сачувати 

памћење да је читаво једно поколење предака читаво једно Поље претворило у један 

заједнички сандук, кивот од јавора. Поготово зато што је духовну победу у битци на том 

Пољу пратио војни и државни пораз, па над кивотом 500 година није било обележја. Зато 

је глас струна спојио клик због победе и лелек због пораза. И тако, ево, све до наших дана 

гусле јаворове памте и објављују највећи јавор-кивот србског рода на Пољу косова. 

Сведоче веру да ће као што је у Часном и Животворном Гробу Господњем живот победио 

смрт, исто бити и са Косовом. Да оно, силом вере у Христа, мора васкрснути, јер се у 

култу Христовом обједињује и спаја култ предака и култ потомака, све и сва у васкрслом 

животу, коме смрт више не може наудити.  

Данас, када нам полако све уништавају и за крај остављајући највредније – култ 

Завета са Христом и христоносним и христоликим прецима, наступило је поново време 

гусала. Јаворови сандуци и  гусле јаворове, наши гробови и наш лелек и клик, наше су 

најбоље и најдуже памтише. Они су памтили и оно што је било пре Христа, памтиће и оно 

што је у Христу вечно: бесмртни живот. Зато би у основи одговора на питање постављено 

у наслову нашег скупа требало да буде мисао да памтиша  мора да постоји до момента 

испуњења онога што он памти. Другим речима, оно што памти вечност мора да постоји 
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док вечност не стигне. Зато се, дакле, не морамо плашити: Срби ће сачувати гусле – 

памтише и гласоноше вечности, јер из благословене самобриге желе да сачувају себе за 

вечност, која у себи обједињује и култ предака и култ потомака, прошлих и будућих 

наследника небеског Рајског врта. 
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др Будимир АЛЕКСИЋ 

 

МИТОМАНСКЕ И РОМАНТИЧАРСКЕ ПРЕДСТАВЕ О ЦРНОЈ ГОРИ 

У ГУСЛАРСКИМ ПЈЕСМАМА ,,НА  НАРОДНУ“ 
 

У раду који слиједи предузели смо истраживање једне занемарене димензије наше 

народске, односно имитативне, јуначке, гусларско-десетерачке поезије, са циљем да дамо 

скроман допринос ревалоризацији досадашњих сазнања о развојним токовима нашег 

усменог епског стваралаштва. Конкретно, покушали смо да одговоримо на питање колико 

је имитативна, односно народска поезија допринијела изградњи и афирмацији идеологије 

црногорског надсрпства, односно утврђивању митоманских представа о црногорском 

чојству и јунаштву, и о значају и улози Црне Горе у геополитичким и историјским 

процесима и токовима на Балкану у последњих петсто година. 

Народска, односно имитативна, гусларско-десетерачка поезија – као што је у науци о 

народној књижевности одавно констатовано – припада корпусу писане књижевности, и 

настоји да у свему слиједи поетску матрицу усмене поезије
1
. Развија се током 19. вијека, 

особито у Црној Гори, Брдима и Херцеговини, и у форми римованог десетерца говори о 

сукобима с Турцима. Најпознатији имитатори десетерачке епске поезије тога доба су 

Петар Први Петровић Његош, Саво Матов Мартиновић, војвода Мирко Петровић, краљ 

Никола Петровић и др. 

Ова сурогатна епско-десетерачка пјеванија максимално настоји да у свему личи на 

аутентично усмено пјесништво, као што су апокрифне или „отречене“ књиге (посланице, 

јеванђеља и др.) наликовале на новозавјетне канонске текстове. И као што су апокрифне 

посланице и јеванђеља извршили снажан утицај на народна схватања и вјеровања, и 

оставили трагове у усменој традицији и писаној литератури, тако су и народске, односно 

имитативне, гусларско-десетерачке пјесме безрезервно прихваћене од стране гусларске 

слушалачке публике на широким просторима српских земаља. Популарност тог 

хибридног пјесништва у српском народу није спласнула до данашњега дана.  

Најпопуларнији имитатор непатворене гусларско-десетерачке епске поезије у 20. 

вијеку је Радован Бећировић Требјешки (1898-1986). Овај описмењени сељак и воденичар 

из села Бијела код Шавника, био је родоначелник и свакако највећи пјесник  новије епске 

народске поезије у српском народу. Као аутор великог броја десетерачких и осмерачких 

пјесама испјеваних „на народну“, Радован Бећировић се потврдио снагом истрајног, 

даровитог и надасве омиљеног ствараоца. Јер, по ријечима митрополита Амфилохија 

Радовића, „њему својствени римовани десетерац, којим је обогатио народну поезију, ходи 

по народу од уста до уста, од села до града, од срца до срца, више од педесет година, 

особито у епски настројеним крајевима Црне Горе, Херцеговине и Босне“
2
. Римовани 

десетерац који помиње митрополит Амфилохије, односно дословно римовање које је 

скоро стопостотно заступљено у имитативној поезији, показује колико се та поезија и 

својом формом удаљила од своје класичне претходнице, односно од аутентичног усменог 

епског пјесништва.  

                                                           
1
 Вид. Опширније о томе: Р(адмила) П(ешић), „Народске песме“, у књизи: Радмила Пешић – Нада 

Милошевић Ђорђевић, Народна књижевност, Требник, Београд, 1997, стр. 169-170.  
2
 Јеромонах Амфилохије Радовић, „Умјесто предговора“, у: Хаџи-Радован Бећировић – Требјешки, 

Стабљике српства, издање ауторово, Никшић, 1979, стр. 13.  
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Друга битна карактеристика по којој се народски или имитативни пјесници 

разликују од непатвореног народног, односно усменог пјесника јесте њихова амбиција да 

преко популарног стиха, римованог десетерца или осмерца, саопште историјску истину о 

догађајима и личностима из наше ближе или даље прошлости. Имитативни стихотворци 

пишу с наглашеним идеолошко-политичким циљем, бирајући адекватну тематику коју 

саопштавају десетерцем и осмерцем. С тога су њихове пјесме, како би рекао Вук Караџић, 

богатије историјом него поезијом. Питање је, међутим, колико њихово виђење појединих 

историјских догађаја кореспондира са историјским чињеницама, односно колико се 

ослања на историјску истину. Када погледамо како је историја Црне Горе и Црногораца 

третирана у њиховим пјесмама, видјећемо да су њихови погледи на поједине историјске 

догађаје и личности резултат утицаја одређених политичких и идеолошких ставова, као и 

романтичарских представа о Црној Гори као „Српској Спарти“. Тако је значајан дио 

корпуса народске, односно имитативне поезије утемељен на глорификаторској и 

идиличној слици Црне Горе и Црногораца. Имитативни пјесници су у томе слиједили 

романтичарска схватања о Црној Гори која су нарочито била популарна и раширена међу 

војвођанским Србима током 19. вијека. Наиме, Срби у Војводини су у другој половини 19. 

вијека креирали култ Црне Горе, полазећи од романтичарских и митоманских представа о 

вјековној непокорности и независности подловћенске Црне Горе која је – тако схваћена и 

доживљена – за њих представљала идеал националног подвижништва. Стога је српска 

штампа у Војводини тога доба била препуна панегиричких текстова о „слави и величини“ 

Црне Горе, и о „чојству и јунаштву“ Црногораца.   

Најрепрезентативнији примјер романтичарског третирања историје Црне Горе у 

нашим епским пјесмама „на народну“ је позната пјесма Радована Бећировића „Горски 

престо“, са поднасловом „Трагом црногорске историје“. Повод да Бећировић напише ову 

пјесму била је студија др Бранислава Ђурђева (познатог историчара и академика) „Турска 

власт у Црној Гори у 16. и 17. веку“ (Сарајево 1953.), у којој је доказано да је Црна Гора 

током та два вијека плаћала Турцима харач, јер се, на измаку 15. вијека, Црна Гора – као и 

остале балканске земље – потчинила султану, тако да о некаквој државно-политичкој 

самосталности Црне Горе у периоду од 1496. до 1687. године не може бити ни говора. Та 

књига је изазвала велико незадовољство јавности у Црној Гори и бурне реакције 

„родољубивих“ историчара. Широки народни слојеви у Црној Гори који су историју те 

земље посматрали романтичарски, максимално је идеализујући и деификујући, нијесу 

схватали критички научни приступ историјској тематици, нити су марили за архивску 

грађу, примарне историјске изворе и формално-правне аргументе, већ су поменуту студију 

др Ђурђева доживјели као груби атак на историју Црне Горе и Црногораца. Као народски 

пјесник, Радован Бећировић се осјетио позваним да у форми епског десетерца оповргне 

књишку, историјску научну аргументацију и да покаже да је Црна Гора „колијевка 

српских великаша“, и „костурница бегова и паша“ која, по сваку цијену, никад „мира 

шћела није“. Осјећајући расположење полуписменог народа у Црној Гори средином 

прошлог вијека, и његову потребу за слављењем црногорске историје, Бећировић је 

„правовремено“ пјеснички реаговао на појаву књиге академика Ђурђева, уклопивши се 

тако у духовну атмосферу Црне Горе тога доба. То свјесно угађање слушалачкој и 

читалачкој публици и племенско-братственичком менталитету је трећа важна 

карактеристика имитативне поезије, по којој се она разликује од класичне усмене епике.  

Набрајајући све важније сукобе Црногораца, Брђана и Херцеговаца са Турцима, све 

владаре, црквене поглаваре, војсковође, хајдуке и ускоке, све акције појединих племена и 
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подвиге појединаца, као и остварења у области духовности и културе (Пивски манастир, 

Ободска штампарија, Његошева дјела и др.), Бећировић у својој пјесми „Горски престо“ 

поставља питање – реторско:  

 

Па зар трпи понос Црне Горе 

Змај ил вила да је чим прекоре! 

Кад смо били турска раја права 

Окле нама Махмутова глава?
3
 

 

У својој пјесничкој интерпретацији догађаја из прошлости који су се одиграли на 

простору данашње Црне Горе, Бећировић – попут мање више свих пјесника „на народну“ 

– често долази у конфликт са историографијом. Навешћемо неколико узоритих цитата из 

пјесме „Горски престо“ који показују колико су имитативни пјесници били подлегли духу 

једног времена и једне романтичарске традиције која је прекомјерно славила прошлост 

Црне Горе:  

 

Па да видиш код Царева Лаза 

Црногорског свијетлог образа, 

Ђе дочека војска владичина 

Без икакве спреме и начина, 

Једна шака љутијех горштака 

Сто хиљада рашћера Турака.
4
 

 

Иако један дио историчара доводи у питање постојање саме битке на Царевом Лазу 

(као на примјер др Јован Томић
5
) народски пјесник као историјску истину пласира 

митоманску представу о подвигу групе Црногораца која је растјерала неколико турских 

дивизија, јачине сто хиљада војника. У истом духу је и глорификовање историјској науци 

непознате битке на Чевским Ублима у којој је, наводно, Никац од Ровина са својом 

„армијом“ потукао тридесет хиљада Турака:  

 

Ту Турака тридесет хиљада 

Од армије Никчеве пострада, 

Ту је Ћехај погинуо први  

И загажен у потоке крви. 

И Никцу се чета преполови, 

Изгибоше сиви соколови
6
. 

 

Као што видимо, и сам пјесник, након што прославља Никчеву „армију“, неколико 

стихова даље каже да је ријеч о чети која се преполовила, што се уклапа у реалне оквире, 

јер и историчари помињу одред Никца од Ровина од око тридесет људи који је успио да 

                                                           
3
 Хаџи-Радован Бећировић – Требјешки, Стабљике српства: изабране и нове пјесме, приредили Михаило 

Шћепановић и Будимир Алексић, Светигора, Цетиње, 1998, стр. 317.  
4
 Исто, стр. 308. 

5
 Вид. његову студију: Питање Царевог Лаза, посебно издање СКА, књ. XCIV, Београд, 1933.  

6
 Хаџи-Радован Бећировић – Требјешки, Стабљике српства: изабране и нове пјесме, приредили Михаило 

Шћепановић и Будимир Алексић, Светигора, Цетиње, 1998, стр. 319. 
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приликом боравка Осман-паше на Чеву 1756. године продре у турски логор и убије 

Осман-пашу (а не Ћехај-пашу)
7
.  

Народски пјесник слиједи уврежене традицијске и романтичарске представе о 

историјском значају и витештву појединих племена (Плашаху се по Стамболу Турци/ Да 

не бану морачки хајдуци
8
), као и дубоко укоријењени мит, као што смо рекли, нарочито 

распрострањен и предано његован у Војводини у 19. вијеку о вјековној самосталности и 

старини Црне Горе: 

Још тудије гавранови лете, 

Још те горе свакоме пријете 

Ко насрне на част Горе Црне 

Јер је она стара као Кина, 

Споменике чува од старина 

Престоницу цара Дуклијана 

И зидине Немање Стевана
9
. 

Ако знамо да историја кинеске цивилизације у континуитету траје девет хиљада година, 

онда можемо претпоставити колико је умјесно упоређивати, и у било ком контексту 

доводити у везу ову древну цивилизацију са Црном Гором. Као што смо казали, 

Бећировић и у овој пјесми помиње многе догађаје из прошлости, многе личности и њихове 

подвиге, споменике културе и светиње са простора данашње, авнојевске Црне Горе, а који 

тада нијесу припадали црногорској територији, дакле нијесу били дио подловћенске, 

односно нахијске или Старе Црне Горе, него су припадали другим историјско-

географским регијама српског народа (углавном Херцеговини, Брдима и Старој Рашкој), и 

закључује: Све су ово споменици сјајни/ Црногорски понос дуготрајни
10

. Наиме, и Бијела 

кула Караџића, и Крвави чардак Алексића, и Пећина у Куче крваве, Пуна приче и јуначке 

славе, и лијепа усред Пиве лавра, Гаговића задужбина стара, и кад стари паша 

Миљевина, Посла с војском у Дробњаке сина, - све је то Бећировић смјестио у Црну Гору, 

иако се све то издешавало далеко од тадашње Црне Горе, и исто толико представља 

шумадијски или босански понос, колико и црногорски. Исти тип анахронизма налазимо и 

у његовој пјесми „Лимов гроб“ која описује како су Турци отели кћерку Јоковића кнеза из 

Пиве и како их је познати херцеговачки хајдучки харамбаша Бајо Николић Пивљанин 

пресрео „са својијех тридест брата“, ударивши „на сред Поља, на турскијех триста свата“, 

и ослободио дјевојку. Величајући подвиг Баја Пивљанина и његове дружине, Бећировић 

на крају пјесме каже: 

Слава нек је јунацима 

Што разгнаше турске свате, 

Да онакву Црногорку  

у харему не галате!
11

 

 

Догађај који опјевава Бећировић одиграо се више од двјеста година прије него што је 

херцеговачка област Пива на Берлинском конгресу 1878. припала Књажевини Црној Гори. 

                                                           
7
 Вид. о томе лексиконску одредницу: „Никац од Ровина“, у: Историјски лексикон Црне Горе, књ. 4, Daily 

Press – Vijesti, Подгорица, 2006, стр. 922.  
8
Хаџи-Радован Бећировић – Требјешки, Наведена збирка, стр. 315.   

9
Исто, стр. 320.  

10
 Исто, стр. 311.  

11
 Исто, стр. 338. 
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(Наиме, Бајо Пивљанин је погинуо 1685. године, у бици на Вртијељци.) Стога актери 

овога догађаја тј. Пивљани, нијесу никако могли бити Црногорци, тако да је пјесник 

кћерку кнеза Јоковића с истим правом могао назвати и Шумадинком или Србијанком. 

Бећировић, такође, у пјесми „Смаил-ага Ченгић“ најчувеније актере завјере на 

Мљетичку 1840. године, Новицу Церовића, Мирка Алексића и Шуја Караџића, у 

регионалном смислу третира као Црногорце. (То су Шујо, Мирко и Новица, / Је л' три 

боља било Црногорца!
12

), иако су они били Херцеговци (као и сви Дробњаци и Ускоци), о 

чему свједочи и сам Новица Церовић у разговору са Вуком Врчевићем на Цетињу 1853. 

године: „Ја сам, мој шјор Вуко, ‹…› имао живљење у Тушину што га ниједан Херцеговац, 

ко се крстом крсти, није имао“.
13

  У Дробњацима ће тек након Берлинског конгреса 1878. 

године, када је ово херцеговачко племе ушло у састав Књажевине Црне Горе, доћи до 

потискивања херцеговачке регионалне свијести, у корист црногорске.   

Народски, односно имитативни пјесници по правилу помињу историјске слојеве 

(попут Дукље) који немају везе са Црном Гором, и смјештају их у контекст црногорске 

историје (Црна Гора од краља Бодина/ Имала је седам војводина
14

). Осим тога, они 

прихватају народне „скаске“ и предања као изворе за националну историју. На тај начин 

пјесници „на народну“ су допринијели утврђивању психологије и идеологије николинског 

црногорства, односно црногорског надсрпства, утемељене на теорији о подловћенској над-

раси која је, наводно, била непокорна, која је увијек имала слободу и државу у „каменом 

мору“ Катунске нахије, док су сви околни српски простори стењали под Турцима. 

Саставни дио те доктрине је и апологетски однос према свим члановима владалачке куће 

Петровића, а нарочито слављење култа књаза/краља Николе, присутно и у поезији „на 

народну“:  

 

Ти си јунак да ти нема пара 

Сједио си уз рускога цара, 

На конгресу европскијех сила  

И држао сабљу преко крила 

И сви други гологлави бише  

Осим тебе и старца Падише
15

. 

 

Чињеница је, међутим, да књаз/краљ Никола Петровић није учествовао ни на једном 

међународном конгресу, па ни на Берлинском 1878. године, на коме су представници 

Црне Горе били војвода Божо Петровић и војвода Станко Радоњић, и то само у улози 

посматрача, с обзиром да нијесу могли учествовати у раду Конгреса. Наиме, 

предсједавајући на овом Конгресу, њемачки канцелар Ото фон Бизмарк, одлучно је 

одбијао било какав контакт са црногорским представницима. Али имитативни пјесници 

угађају племенско-братственичком менталитету који од гусларске пјесме тражи више 

историје него поезије, и свјесно пренебрегавају историјске чињенице. Стога се с правом 

може констатовати да слављење култа николинског црногорства представља наличје 

                                                           
12

 Исто, стр. 117. 
13

 Вук Врчевић, Огранци за историју Црне Горе, ЈУ Центар за културу – Никшић, Октоих – Подгорица, 

2002, стр. 90.  
14

 Хаџи-Радован Бећировић - Требјешки,наведена збирка, стр. 315. 
15

 Хаџи-Радован Бећировић – Требјешки, „Сердар Јоле и војвода Пеко“, у: Стабљике српства, издање 

ауторово, Никшић, 1979, стр. 534.  
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српске гусларско-десетерачке епике. Идеологија николинског црногорства, заснована на 

амбицији да се Цетиње по свом значају за српски народ изједначи са Косовом, Цетињски 

манастир са Грачаницом и Дечанима, а књаз Данило Петровић (Зеко Манити) са Светим 

Великомучеником кнезом Лазаром, снажно је одјекнула и у гусларским пјесмама „на 

народну“, спутавајући поетску обдареност њихових твораца. Дух романтичарских 

представа о Црној Гори у пјесмама имитативних стихотвораца гушио је естетску 

вриједност њихове поезије. Гдје год се у митоманском духу слави црногорска историја – 

тамо, по правилу, страда поезија. Видјели смо како то изгледа на примјеру највећег 

народског пјесника у двадесетом вијеку Радована Бећировића.  

Као несумњиво најзначајнији епски пјесник „на народну“, Радован Бећировић је дао 

немјерљив допринос очувању гусларске традиције у српском народу, и афирмацији овог 

древног српског инструмента. Као народски пјесник пјевао је онако како је мислио и 

осјећао његов народ. Опјевао је такорећи читаву српску историју. Нема владара, од 

зетског краља Бодина до краља Александра Карађорђевића, нити истакнутијег српског 

јунака – који није нашао мјесто у Бећировићевој поезији „на народну“. Исто тако, нема 

значајнијег догађаја у српској историји – од Косовске до Мојковачке битке – који није био 

предмет његовог пјесничког интересовања. Те теме су и данас привлачне, и не само у 

Црној Гори и Херцеговини, а нарочито су то биле у вријеме кад је Бећировић отварао 

двери српског пјесништва. Зато је он и постао најпопуларнији пјесник у Зетској бановини 

између два свјетска рата, и опстао као бард српске епике на широким просторима које 

насељава српско становништво динарске струје. 

Иако је књижевно-критички оцјењиван и од истакнутих критичара, историчара 

књижевности и пјесника (Драгиша Витошевић, Матија Бећковић, Јеврем Бјелица, 

Милосав Бабовић, Момир Војводић, митрополит Амфилохије Радовић, Милун Марић), 

Радован Бећировић није добио цјеловиту и поузданију књижевно-критичку оцјену. Осим 

успутних и дјелимично површних импресија, књижевна критика му није посветила 

неопходну пажњу; његово пјесничко дјело није аналитички ни студиозно разматрано 

(изузимајући недовршену студију Милуна Марића), па се о њему, нажалост, не може 

стећи потпуно и синтетичко мишљење. Евидентан је, дакле, раскорак између 

популарности Бећировићевог пјесничког опуса, односно његове перцепције на једној, и 

критичких разматрања о њему, на другој страни. Нарочито је запостављено, и у 

досадашњим освртима на његово пјесничко стваралаштво уопште није дотакнуто, питање 

односа идеолошког и пјесничког у његовом дјелу. Адекватно сагледавање тог проблема је 

кључ за тумачење његове поезије и, по нашем мишљењу, представља императив српске 

науке о народној књижевности. Идеолошка компонента значајно прожима његово дјело, и 

што је она присутнија утолико је мања књижевна вриједност тог дјела. Феномен 

Бећировић је још увијек непроучен, а ријеч је, по мишљењу Милуна Марића, о феномену 

вјероватно непознатом у књижевном свијету, и неуобичајеном „чак и за један изразито 

епски, патријархални миље и један етнос у коме се епска песма доживљава као критеријум 

и мера вредности свега што се догодило“.
16

  

 

 

 

 

                                                           
16

 Милун Марић, Старац Радован или феномен песничке популарности, Издавач Душан Марић, Нови Сад, 

2003, стр. 307. 
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Народни гуслар Славко Алексић 

 

Српски народ и његов инструмент Гусле 
 

У епској пјесми осјећа се најприсутнија наша давна историјска душа. Српски 

гуслар, рапсод, хомеровског стила и као такав, постао је за већину народа стран, 

патријахалан јер не прати убрзан пулс данашњег „савременог“ човјека . 

Епски слушалац остао је још само у горштачкој Црној Гори, Босни и Херцеговини 

и, понегдје, у другим предјелима Балкана, и даље, гдје се овај народ  досељавао. 

Вјековима, у тим крајевима, се десетерачки мислило.  Данас, назовимо, интелектуални 

свијет не мора да слуша, како истичу, монотону гусларску пјесму, износећи како је 

десетерац превазиђен, мада нијесу схватили да и сами говоре у десетерцу. Десетерац је 

мјера нашег свакидашњег говора ако му се одлију сувишне ријечи. Уз све ово, појединци 

истичу и 21.вијек као најсавременији и да је јунаштву дошао крај. Истина, јунаштво је 

„цар зла свакојега“, али данас више него икада запире слобода и правда, односно како би 

народни човјек рекао: 

„Правде ни у шаку, а лажи на вређе ....“ 

Како сам веђ напоменуо – српски гуслар је носилац једне старе умјетности за коју 

су и западноевропски музиколози истакли да се савршеније није могла приказати херојска 

прошлост једног народа. Наша епска форма није нотна музика него наративно 

приповједање или, покадкад, пјеванија код појединиг гуслара -  извођача ... Вјеш гуслар 

требало би да задовољи складност гласа са тоналитетом инструмента. Главни дјелови 

стиха су узлаз и јасноћа изговора уз складну пратњу гусларског тона, јер сваком пјеваном 

слогу одговара по један различит такт. Мелодијско распјевавање не трба да буде у првом 

плану, а нити може бити због карактера епске пјесме и њене дужине. 

Прочитао сам један запис нашег књижевника Милоша Црњанског који је слушао 

гусларе 1924. године у Сарајеву на Али–пашином мосту: 

„Сва крвава прошлост као да је одјекивала из гусала. Колико ли се бола крије у тим нашим 

брдима. Има ли још који народ овакву песму? Дејство тих песама – грозно је. Ниједан ме 

велики уметник није тако потресао као овај гуслар. Читаву народну патњу и бол приказао 

је у ова два стиха : 

„Ја не пјевам што пјевати знадем, 

Већ ја пјевам да терет рашђерам“... 

У динарским предјелима уз лампе намигуше и уз топла огњишта, причало се, 

приповједало и уз гусле пјевало. Домађин би уз чашицу ракије доносио гуслару гусле 

говоређи : 

„Дај запјевај јасно гласовито , 

Дедер наше разговори друштво“... 

Гуслар би обично започињао прикладне припјеве зависно од дружине и других околности. 

То је било вријеме земно и судбине тешке. Гуслар одмах „скнади“ пјесму у којој су 

саткана осјећања и лична и слушалаца: 

 

„На крај села пребијела црква, 

Око цркве много младо гробље, 
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Опоја га протопоп Недељко, 

Сваком гробу име именује, 

Крстом крсти а тамјаном мири. 

Крст цјелива Вишњића Јована, 

Што ј одскоро свијет промјенио. 

Је л ти доље необично Јово, 

Жуље ли те штице јаворове? 

Је л ти земља отежала црна?“... 

 

Уз гуслареву пјесму распламсавале су се приче као тјесто од јакога квасца. 

Границе измећу добра и зла улазиле су у народну пјесму која се често дотјеривала, 

уобличавала док није дошла на хартију сакупљача. Пред народним пјевачем те границе 

простора и времена се сужавају приближују нам догађаје и јунаке у борби за националну 

слободу. 

Свако српско поколење требало би да полаже испит вјерности према традицији и 

вишој сили. Бројчано мали српски народ претрајао је захваљујући великој народној 

поезији. У скривници језика је и тајна опстанка и спаса. Народ није морао ничега да се 

сјећа, јер ништа није ни заборавио. 

Кроз епске пјесме, приче и приповјетке истакнута је његова духовна снага, а епска 

књига је кутија у којој се чува пуноћа бића и језика. 

На нашем узаном простору свагда су се ломили тирјански громови, и Србе је 

свачија сабља сјекла. Неки нас називају да смо хајдучки народ. Но, то име ни мало 

срамотно није јер нас је на  то освајачка дивља сила нагнала и јуначка невоља – што је 

истицао Његош. У вјечној садашњости сабрали смо се сви као сватови у митолошким 

пјесмама, сазвани из свих времена – вели Матија Бећковић. Велико епско појање је плод 

зрелости цијелог језика и народа узимајући поезију  као дубљу истину од историје. 

И да закључим: „Наш је Хомер у народној поезији“. 
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Народни гуслар Славко Алексић 

 

Слово о гуслама 
 

Гусларска пјесма и памти и прати догаћаје у српској историји. Казивањем узгусле 

исписиван је значајан љетопис српског отпора према поробљивачима . Мука је стварала 

епског пјесника на чијем челу су исплетене жиле “као гује у тијесну шкрипу“ или како би 

народни пјесник прометнуо: 

 

„Ој Србине мучениче стари, 

Ти си Србом мука допануо, 

Ти си чуо како мајка цвили, 

Кад јој чедо сјекоше на крилим, 

Пјесме су се жалоснице виле, 

Уздисало и сузе се лиле, 

У вријеме кад патише стари, 

Поникоше гусле и гуслари„ 

 

Све су наше јуначке пјесме о Косову. Косово је мјесто гдје нас је од увијек бољело, 

али је и мјесто гдје се може и оздравити, како рече у једној својој књизи, проф.др. 

Радивоје Паповић. 

Сигурно да је било и пјесама и гусала и прије Косовске битке, али косовска трагика 

засјенила је све догаћаје прије тога, чак и највеђи успон српског царства за вријеме 

Душана Силног није достојно опјеван. 

Гусле су се кроз вијекове одржале на крилима народне поезије. О њиховој улози и 

значају воћене су свакојаке полемике, али, ми смо такав народ који је спреман да све своје 

заборави и да се свега одрекне и, кад га нешто притисне, свега се сјети и све хође да преко 

ноћи надокнади. Кроз нашу историју, гусле су највише ишле трновитим путем и са много 

кривина.  

Данас рекоше да не можемо с гуслама у Европу, наглашавајуђи и уздижуђи овај 

21.вијек, над свим вијековима. Ако се по јутру дан познаје, онда је 21. вијек најлуђи за 

цијело човјечанство. У њему, на самом почетку,  запире и слобода и правда, пјеснички 

речено: мођнима је закон што им срце жуди... 

Зато ни гусле не могу остати цијеле, нетакнуте, неокрњене када се напада њихов 

народ и њихов језик . Прогон гусала потиче и од оних својих који кривотворе њихову 

улогу, јер српске гусле не знају да лажу, а ово вријеме је, како рече Божидар Глоговац, 

вријеме плађеног лагања. Но, „ Ко ће свијет исправит лећима? / Ко цијеле опаметит људе? 

... „ 

Тема о гуслама и пјесмама је широка и захтјевна и добронамјерна са јасним циљем, 

а циљ је да трн у здраву ногу не забадамо, и да рачунамо да ни шака пијеска увијек не 

погађа  тачку. Ако не можемо промијенити цио свијет, можемо себе. На ове ријечи 

професор др Љубомир Зуковић је гусларима рекао: „Чувајте гусле и од себе“. 

А у једној пригодној бесједи, војвода Глигор Милићевић рече: „Није свака трава за 

рану, ни свака пјесма за гусле“. Данашњи гуслари, у већини случајева, не придржавају се 
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оваквих лијепих порука, али оправдано је нагласити, да и у оваквом непоретку и поредци 

некакви сљедују. Да би се привољели епској и другој антологијској пјесми, гуслари су 

награћивани на протеклим фестивалима . О многим десетерачким пјесмама није се 

званично дало никакво мишљење од стране репертоиране комисије - односно од 

познавалаца поезије ... Лично сматрам, да само половина старијих и новијих пјесама је 

достојна да се пјева и проучава. Друга половина састављена је од којекаквог крпежа, или 

понављања стихова који су коришђени из бољих пјесама, а што би рекао Вук: „Овако само 

мало другачије ...“ Многе ауторске пјесме, углавном су римоване, истина, мелозвучне, али 

садржајно осиромашене и без праве поуке а често без јаких мотива. 

Желим напоменути да је у народном памђењу остало више пјесама него што је Вук 

успио записати. Гдје ћемо њих сврстати? Ко ће о њима говорити? По моме мишљењу оне 

говоре саме о себи! Веђина епских пјесма је мисаоно чиста, емоцијално дубока и још 

увијек животно потребна. 

Српски гуслар помиње се од 1415. године, који је пјевао на двору пољског краља 

Владислава Јагеловића и краљице Јадвиге. Стари гуслари његовали су гусларски звук 

мекан, елегичан, наративан. Данашњи гуслари, већином, користе високе тонове не водећи 

рачуна о распону свог гласа. Данашњи фестивали нијесу дали повољне резултате. 

Масовно се пришло копирању, а веђина гуслара своју пјеванију нијесу критички 

анализирали. Често се, такоће, поставља питање: „Да ли су гусле напредовале?„ Ја лично 

сматрам - квантитативно да, квалитативно не! И то је лако спознати. Послушајмо на неком 

носачу звука гусларе: Перуновића, Ушћумлића, Вућића, Добричанина, Перовића, 

Вујачића и извршимо порећење. Они су задовољавали сва три елемента: текст, пјевање и 

инструменталну пратњу, и шта више пјевали по метрици епског верза. Чак и они стари 

гуслари који нијесу били вични да компонују уз гусле вишетонску пратњу, али су им 

ријечи биле снажно изражене. И Милош Црњански, слушајуђи гусларску утакмицу на 

Алипашином мосту 1924. године записао је: „Сва крвава прошлост као да је одјекивала из 

гусала“. 

Стари гуслари су били реалнији у процјени вриједности гуслара. Хвалили су увијек 

другог, а данашњи већином хвале само себе. За тренутак би се поново вратио на гусларске 

фестивале, односно, на правила која су по моме мишљењу, гусларе спутавала и 

ограничавала: 

1. Техничка комисија је судијску пиштаљку често стављала у џеп. Да појасним: 

стручни жири оцијени квалитет гуслара а техничка комисија преправља оцјену због 

непоштовања правила.  

2. Правила су ограничила број финалиста, па чак и учесника – гуслара. Гледано са 

правне стране то је неправда. То је исто као када би се у школству ограничио број 

одличних – без обзира на знање и квалитет .  

3. Свака промјена стиха, или пак ријечи, приликом наступа гуслара је кажњавана, као 

да нема у нашем језику ријеч истог значења, а различитог изговора. 

4. Гусларима није дозвољен припјев па иако је адекватан. Припјев за гуслара има 

вишеструки значај, то му је замах излет у пјесму као косцу брушење косе. Припјев 

је, у неку руку, водитељ. Вјешт гуслар зна какав ђе припјев одабрати: да ли 

свечани, озбиљни, шаљиви или пак елегични. 

Стари гуслари су се кроз припјев обраћали и Богу и домаћину и дружини и вилама, 

а уз то износили и своја осјећања. Примјера ради:  

„ Ако би ме Вишњи помогао , 
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А домађин ракију додао, 

Ја би онда лако запјевао!“ 

или 

„Кад би виле поред мене биле, 

Оне би вам пјесму зачиниле ...“ 

Гуслар кроз припјев захтјева од присутног пажњу: 

„Ако ће те мене послушати, 

Онда ђу вам пјесму запјевати ..“ 

а покадкад даје присутнима до знања да му не замјере ако им пјесму до краја не испјева : 

„Ако би ме грло послужило, 

А гудало гусле не издало, 

Онда бих Вам пјесму испјевао...“ 

Ако није са гласом спреман, гуслар смишља како би насмијао присутне и окређе на шалу: 

„Поранио Краљевиђу Марко, 

Па посједе својега Шарина, 

Дођера га до сињега мора ....“ 

и прекида говоређи да не може коња нагонити у море . 

Гуслар који није дуже времена узимао гусле због неке породичне жалости, а нашао 

се у прилици да запјева јер вријеме ране лијечи, нерадо узима гусле, али испоштује 

присутне и почиње: 

„Ја бих пјево кад ме људи моле, 

Ал не могу јер ме ране боле..“ 

Неке пјесме по својој садржини и захтијевају припјев, или је припјев саставни дио 

пјесме. Као прилог истаћи ћу два случаја, односно два уважена гуслара која сам више пута 

слушао. Милован Томовић донио је пјесму Косовка дјевојка на једном носачу звука. 

Он мјења експозицију пјесме испуштајуђи покоји стих, користеђи друге изразе, али при 

томе не скрнави пјесму. Он вјешто проналази стих у који је уткао цијелу косовску 

трагику. Приказујући душевни немир чедне Косовке дјевојке и рањеног јунака Милован 

пјева: „Кад му бјеше поленула душа ...“ – То је његов стих! 

Он на то има право и он је народни, а пјесме су се кроз вијекове брусиле и дограђивале. 

Вјероватно да га је Вук слушао, тако би и записао. 

Бранко Перовиђ је био гуслар слободног стила, који је вјешто комбиновао 

рецитатив, у дјелу пјесме, са пјевним додатком који прелази у оперску арију и тако је у 

пјесму уносио чисту револуцију, убацујуђи покоји слоговни додатак ради напјева. 

И да се не би криво схватило - правила треба да постоје, али каква? Правила нису 

створила људе него људи правила, дајте да их коригујемо и прилагодимо! Ово би 

поткријепио једним примјером - размислите: Ако се један осредњи гуслар обуче од главе 

до пете, како налажу правила и ако научи приложену пјесму од ријечи до ријечи, постаће 

првак или ће бити високо рангиран у односу на врхунске гусларе. Питам се због чега ће му 

таква титула и кога задовољава таква оцјена? То би одговарало оној народној: „Обуци 

пањ, па ђе бити бан“. Даље, питам се да ли техничка комисија оцјењује тачност 

приложених текстова, или само прати шта је написано? 

Чланови жирија морају да познају пјесме извоћача како би могли дати меродавну 

оцјену. Замислите професора који даје ћаку-студенту оцјену а не познаје материју. 
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И даље, ми у гусларству данас нијесмо успјели да поставимо гусле на бријег са кога 

српски род даље види. Олако смо схватили двије основне ријечи да је гуслар народни 

трибун. У ове двије ријечи стало је све што би требало да краси гуслара. 

Данас у Србији се слави труба. Труба није изворни српски иструмент, али свакако има 

своје мјесто у историји Срба са почетка 20-ог вијека. Уз гусле се приповиједа историја на 

поетан начин, а пјевање је души посластица. За пјесника Змаја, гусле су „Свети олтар„ а 

велики Тесла слушајуђи гусле пустио је сузу и прометнуо кроз свој ум најузвишеније 

ријечи: „Гусле су најснажнија сила која може да утиче на српску душу“. 

И да закључим : „Чувајмо гусле и од себе“!  
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Пјесник Драгослав Брновић      

 

Г У С Л Е    И    М И 
 

Најскупља ријеч у српском речнику је слобода! 

Најскупље и најсветије имање на српском земљопису је Косово! Косово је 

најскупље плаћено, јер су са тог ,,Жртвеног поља'', уз Честитог Кнеза Велико-мученика, 

велможе, војводе, властела и себри, свјесном жртвом, омеђили парче Неба и завјет 

потомству, да смо са те ,,Српске Голготе'', у истом дану, колективно васкрсли у Блажено 

насеље ,,Небеског Царства''!... 

,,Ћеле Кула'' је објекат, саграђен од највреднијег материјала!.. 

Најплеменитије сјеме до данас посијано је оно из којег проклија Косов- 

ски божур, тај српски ловор, од којег се плету ,,српски вијенци славе''!... 

Најсветији инстрмент у нас Срба су гласовите гусле јаворове! Гусле су икона 

српског рода и племена и, уз ону крсног Свеца, заштитни знак, сваког српског дома! 

Гусле су генетски код Светосавског, духовног стада! 

Гусле су историска и литерарна читанка, српског национа! 

Гусле не припадају ником лично, а ми сви припадамо њима! 

Гусле су старије од свих нас и све ће нас надживјети!...  

Ако би било обрнуто, онда би српско биће било разапето на изблијеђелој, духовној 

марами, сатканој од паучине. Бојим се да ће нас Гусле, овакве какви смо, захваћене 

,,глобалним урнебесом'', разбаштињене и расчињене, брзо надживјети!? Гусле, често 

помињане у градиву ,,Старог Завјета'', наша су тапија  да припадамо старозавјетном 

народу!...       

Свето име гусала се срета 

Још у штиву, Старога Завјета, 

Од Псалама и Цара Давида, 

Њихова се струна не покида, 

Старије су од Христовог гроба, 

А чују се до данашњег доба 

Па су гусле од кад је свијета, 

Српска харфа, Новога Завјета.... 

 

Сада бих се у интересу гусала, укратко осврнуо на ,,Тројства'' која су судбински 

одређивала и одређују наше постојање и трајање: Света Тројица, Отац и Син и Свети Дух, 

који отјелотворују Господа Бога, је Тројство које нас чини Хришћанима! 

Друго Тројство које нас чини Србима Светосавцима је: Светосавска Црква, Српске 

гусле и Косово! Светосавска Црква и гусле су једина непокиданост, кроз црна стољећа, 

наше државне, духовне и културне вертикале! Косово је формула српског, историског 

рачуна, коју за шест вјекова не ријешсмо!? Но ако одустанемо од тог трагања, сурват ће мо 

се у котарицу, обавијену блиједом марамом шарених лажа и празних обећања, глобалних 

моћника, којима ,,закон лежи у топузу а трагови смрде нечовјештвом''!... 

Треће Тројство су: Преткосовски, Косовски и Покосовски циклус, саздан од 

беспримјерне Епопеје, извезене дијамантским словима на крвавом пергаменту, окупаном 

крвљу и сузама, обавијено завјетним корицама ,,староставних књига''... Ако то бесцен-
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благо не будемо обнављали, обестрвићемо се у амбис заборава, а само заборав је тежи од 

смрти!...  

Три ријеке Мораве су Тројство, које представља крвоток земље Шумадије, као што 

су Три ледне Бистрице, дисајни органи плодне Метохије!... 

На крају ћу се осврнути на трагично Тројство српског рода, три Српске државе на 

Балкану, омеђене пером моћи ,,србождера'' и ,,србофоба'', уз подршку наше одбраћене 

небраће, која вјековима дежурају, са ножем у руци, поред наших невиних вратова и наших, 

вазалних Кнезова који нису ради кавзи! 

Тако, Светосавка господо, од Тројства до Тројства, умјесто устројства стигосмо до 

растројства, окупљени у сливу три ријеке Мораве као вране на измет, лишени националне 

историје и географије!? И поново: 

,,Великаши проклете им душе, 

На комаде, издробише царство''!? 

У овом скромном излагању, наводићу повремено и оно што су рекли много 

паметнији од мене, јер ,,обнављање градива'' не шкоди нашем народу ... Боље је обнављати 

градиво, него носити епитет ,,историских понављача''!... 

Неки ће, сигуран сам, овој мојој писанији, прилијепити етикету ,,политичке 

обојености''!? У заблуди су; ја браним гусле језиком истине, а истина и политика су увијек 

биле у сукобу, а данас чак немају ни додирних тачака!... 

Вјекове робовања смо мјерили од пада до повратка Косова! Кроз тај историски 

,,тунел робовања'' путовођа нам је била крсна свијећа, док су Светосавска звона и гусле 

јаворове слале болне јецаје, са пепелишта ,,Овоземаљског'' у ,,Небеско Царство''!... Исте 

јецаје и данас шаљемо Небесима, лишени КОСМЕТ-а, српске зенице ока!? Но и данас 

Народни гуслари и савремени епски пјесници, остављају печат злог времена: 

 

Ој Косово европска капијо, 

Србинова Небеска тапијо, 

Ти си наша Светиња најјача, 

Јерусалим и ,,Зид Српског плача'', 

Наше, вјечно стремљење и жеља, 

Прва страна Српског Јеванђеља! 

С' Косова је у ,,Блаженства плава'', 

Обрела се Лазарева глава, 

А цијеле србаљске властеле 

У Блаженство душе одлећеле, 

Па жртвене постадоше фреске, 

На олтару Србије Небеске; 

Парче неба омеђисмо тада, 

,,Ђе Обилић над сјенима влада''!!! 

................................................... 

Косово је ,,Нова Српска Ера'', 

Крст страдања и Тајна вечера 

Јер од њега на Небеском суду, 

Србин има Христоса и Јуду, 

Лазарева жртва вјечно траје 

И горчина Вукове издаје!... 
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........................................................ 

Куни Кнеже, са неба, Честити, 

,,Нека буде што не може бити'', 

А ко своје пљуне поријекло, 

Да Богда га гудало посјекло! 

Обилићу узлети пред нама, 

Ој Косово рано над ранама!... 

 

Многи данас ,,окупирано Косово и Метохију'' исказују у процентима, државне 

територије Србије!? Заборављају да се то Српско  Светилиште, не мјери географском 

дужином и ширином, већ историском дубином и висином или државном, духовном и 

културном вертикалом!!! Обилић је на трагичној ,Косовској вечери, затутњио Честитоме 

Кнезу: 

,,Сјутра ће мо видјет на Косову, 

Ко је вјера а ко је невјера''! 

Ја са много разлога додајем: 

...Па и данас Косово је мјера, 

Ко је вјера а ко је навјера!... 

Но да наставимо о Српским Гуслама, увијек отвореном градиву, које нећемо 

довршити до ,,Судњега дана''!...                                                                                                                                                                                                     

 

В У К    И    Г У С Л Е 
 

Када је снимана телевизиска серија ,,Вук Караџић'', један познати режисер је, 

између осталог, рекао: ,,Вук Караџић је несрећни интелектуалац, који је свој народ теглио 

у Европу, а нити је Европа знала гдје се налази Вуков народ, нити је Вуков народ знао шта 

је Европа''!? Гусле и српска народна епопеја су у тој тешкој борби за језик и правопис, 

имале немјерљиву улогу за српску просвету и културу, али и историску улогу у ПРВОМ и 

ДРУГОМ СРПСКОМ УСТАНКУ, када је српска држава васкрсавала. На том трновитом 

путу, многи би одустали, али ,,правописни мегданџија'', како га назива Меша, истрајао је, и 

како рече Матија: ,,Извео српску реч из таме усмености на светло писмености''! Хромом 

Вуку су гусле и епска народна поезија, биле пасош по Европи и лична карта српског 

народа с' почетка даветнаестог вијека!... 

Те гусле данас висе у Вуковој родној кући у Тршићу; на њима је више прашине и 

паучине него струна!? Њих је Вук држао у лијевој руци, када се руковао са великим 

Гетеом, иако се Гете ријетко руковао, из хигијенских разлога.  

Сви нормални народи би те гусле конзервирали у најфинијем кристалу, не као ,,музејски 

експонат'', већ као ,,духовну фонтану'', са које жубори најбистрије врело, српске епопеје! 

Та прашина и паучина са Вукових гусала је брлог, наталожен на нашој, колективној 

савјести. Док гумицом здравог разума не избришемо тај талог, са националне, колективне 

и прилично успаване свијести, тонућемо у провалију безнађа, моралног слепила и 

заборава... 

Уз те гусле су самоуки и недоуки, слијепи а видовити српски гуслари казивали 

стихове каквих до Његоша није било, које је Вук преточио пером у ,,Збирку'', која је 

непроцењиво благо српске литературе!... Не дозволимо, да нам се то најбистрије врело, 

прилично замућено нашим немаром, улије у понорницу равнодушности и нехаја!... 
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...Пјевао је Филип Вишњић 

а Вук пером записива': 

,,Српску буну на дахије'', 

За Тадију и за Ива; 

 

Па и Тешан Подруговић, 

Пјевао је пјесме Вуку 

И пресвјесно темељио, 

Српски речник и азбуку! 

 

Старци Рашко и Милија, 

Умрли су нису знали, 

Колику су драгоцјеност, 

Српском роду даривали... 

 

О српској епопеји, најблиставији умови Европе: Гете, браћа Грим, Адам Миц- 

кијевич, Никола Томазео и други изјашњавали су се са највећим дивљењем! 

 

...Кад у Бечу, царском граду, 

Вук испусти душу стару, 

Над узглављем, висиле су 

Српске гусле о дувару; 

 

То му бјеше амајлија, 

Поријекла и предака, 

Коју они донесоше, 

У Тршићу из Дробњака; 

 

Амајлија јаворова, 

Караџићу бјеше преча, 

Но цијели сјај и раскош 

Из царскога града Беча! 

 

Па у часу самртноме, 

Позвао је ћерку Мину: 

Окрени ме да још једном, 

Видим српску домовину! 

 

Прекрсти се са три прста 

Уз молитву Помоз' Боже... 

Застакљени поглед оста, 

На парчету суве коже!... 

 

Оде Вук Караџић са гуслама пред лице Господа, а данас на ,,Вуковом Сабору'' нема 

гусала!? Дали би Вук, када би бануо, познао свој сабор?... Замислите Моцартове и Бахове 
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дане без клавира и виолине; Да Винчијеве дане без ,,Тајне вечере'' и ,,Мона Лизе''; Теслине 

дане уз петролејку и лојаницу!? Само тако ћемо разумјети одсуство гусала на ,,Вуковом 

сабору''!... 

Бесмртни Вожд, у току припрема за Мишарску битку, учинио је све, да у табор 

поред мишарског шанца прибави Филипа Вишњића. Пошто је том слијепом далековидцу 

предочио моћ турске силе и скромну снагу својих устаника питао га је: Коекуде Филипе, 

смемо ли их чекати? Вишњић је одговорио: Господару ја видим твоју побједу!? Да имам 

триста слијепаца и триста ждријебаца, ја би их чекао, а ти како те Бог учи!... Одлука је 

пала а турцима мајка закукала! На вијест о српском подвигу, слијепи Вишњић је латио 

гусле а Вук перо; Ту и тако настаде пјесма ,,Бој на Мишару''. У пјесми ,,Од Орашца до  

Мишара'' ја о томе оставих скроман поетски траг: 

...Са Мишара, тога срећног дана, 

диже Вишњић два црна гаврана, 

да потраже једну булу младу 

у Вакуфу, Кулинову каду, 

да јој абер на муштулук јаве, 

враћа јој се господар без главе, 

јер је главом, без тијела поша 

у зобницу Поцерца Милоша... 

Све ово говорим, да би допрло бар до ушију министара просвете и културе, пошто до срца 

и савјести неће; можда се смилују и ставе мисао у погон!... 

Но како се Српске гусле боре да очувају цјеловитост српског народа, раз- 

асутог по Балкану и свијету? Колико смо их достојни?... 

У ,,Српској Спарти'' Црној Гори ,,дукљански инквизитори'', проглашавају ,,Српство'' 

за јерес, а Српским гуслама хоће да избришу презиме. Језик писмо и дјело Владике Рада, 

Марка Миљанова, краља Николе, Стјепана Митрова Љубише и осталих литерарних 

горостаса Српске Спарте, скрнаве небулозама србофобије!? ,,Огледало Српско'' разбише, 

некадри да се у њега огледну; ,,Примјере чојства и јунаштва'' бацише под ноге; ,,Вуку 

Дојчевићу'' забрањују да прича; одричу се светилишта ,,Онамо 'намо за брда она''!? Али су 

,,Снови и синови'', Новака Килибарде, ударили у маните... Нема мање етничке скупине са 

више матерњих језика по глави становника; више језика је у данашњој Црној Гори него на 

три континента!? Али ,, није вино пошто пређе бјеше''! На бранику стадоше ,,Савез 

гуслара Душаново Царство'' и Црногорско Приморска Митрополија, кадре да се одбране 

од насртаја ,,дукљанских србофоба''; то нам је једино уздање; опет нас гусле бране од себе 

самих!  

Република Српска, оправдава име и презиме и његује Српске гусле на дос- 

тојанствен начин! Не дајте се синиви јуначки, крвљу сте платили сваки педаљ Републике 

Српске!!! 

 

КУКАВИЧЈЕ ЈАЈЕ 
 

Морам поменути ,,кукавичје јаје'', које се угнијезди у ,,Савез Српских гуслара'', у 

лику једног младог господина, окићеног докторском дисертацијом о гуслама и епској 

поезији, одбрањеној на париској Сорбони. Нико из Савеза Српских гуслара, није видио тај 

,,академски рад''; То је прва и једина ,,студија о гуслама'', која није преведена на Српски 

језик!? Бану момче, без икаквог покрића, а честити прегаоци из Српског савеза, са 
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најбољом намјером али наивно, ставише га у прочеље научних трибина о гуслама и епу... 

Слушао сам га више пута, упрежући чула и знатижељу, да бих обогатио скромно знање о 

гуслама и епској поезији; Нијесам се преварио, чуо сам од њега оно што до тада нијесам?! 

Да гусле припадају свим народима са Балкана; да ,,Бошњаци'' имају богатију ,,епску 

ризницу од нас'' и да од прије неколико година, одржавају фестивале, које им лобирају са 

,,Харварда''...,,Харвард'' и ,,Сорбона'' окренуше ,,ћурак наопако'', а Европа и Америка, 

политиком реалног стања, зајахаше Српске Гусле!? Неће ме изненадити ако ти ,,срболоми'' 

једног дана објаве да је Његош рукопис ,,Горског Вијенца'' украо Хамзи капетану или да  

су Срби постали од Бошњака!? Но ево моје реплике: Прва плоча на Српском језику, 

снимљена на тлу Америке је плоча српског гуслара Петра Перуновића ,,Перуна''... Прве 

плоче снимљене у модерној Европи  с' почетка двадесетог вијека, на српском језику, су оне 

које је снимио српски гуслар Танасије Вућић... На ,,Сорбони'' је гуслао у то доба, Илија 

Вуковић, дворски гуслар краља Александра Карађорђевића! Подсјетићу, да су гусле 

тутњеле у Срба пола миленијума прије но је Мухамед прешао из Меке у Медину; а 

петнаест столећа прије но је Колумбо кренуо у Индију, па залутао на ,,зли пут'' у 

Америку... Срби су мијењали вјеру али се гусле нијесу турчиле! Не браним ја ником да 

гусла, али немој да нам отимају исконско, ауторско право над њима; Колико је Срба 

врсних гајдаша, али не отимамо Шкотима лиценцу над њима... Гатачки Осман паша 

Казанац је знао да гусла, али тај наук није стекао у јањичарским касарнама Стамбола, већ 

као дијете Јаков Паповић у родним Казанцима... Ето одговора ко има тапију над гуслама!!! 

Но, да ли се ми, који се бавимо гуслама, то чинимо са довољно озбиљности, 

одговорности и поштовања? Одговорно тврдим не! Многа ,друштва гуслара'', немају више 

чланова од предсједника и секретара; многа друштва по пет година немају никакву 

активност; имају печат и потпис а немају шта да овјере... Само ријетки, имају уредну 

документацију и озбиљно и одговорно прилазе Гуслама и епској поезији, али то благо су 

ријетки и очували кроз вјекове. Нека гусле буду, за будућа покољења, истинито 

свједочанство и печат овог времена, у којем моћници крчме српске земље и српско име!? 

Завршићу ријечима Исидоре Секулић, којима је и она у Сомбору 1894. год. 

завршила своје казивање:...,,па док је једног гуслара и једних гусала, српство неће 

пропасти''... 
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Рајо Војиновић 

 

ГУСЛЕ – КОСОВСКА ЛИТУРГИЈА 
 

У једној литургијској проповиједи митрополит црногорско-приморски Афилохије 

Радовић тумачи стихове Радована Бећировића: Манастири и свето гудало, то је српску 

вјеру сачувало. „Гусле“, вели он, „чувају лик и памћење охристовљеног, освештаног 

српског народа. Манастири памте вјекове јер памте Христа који је освештао Собом 

вријеме и који је Творац вјекова. Гусле су никле из храмова, из манастира, из светог 

путира, из жезла црквенога, испуњене тим памћењем памте вјекове. Оне чувају то 

памћење као што га и манастири чувају“.
17

 

Па наставља:  

„Српска вјера није ништа друго него то памћење, вјечно и непролазно, то је 

јеванђелска вјера. (...) Српском вјером се она само онда може назвати ако је права, а права 

је ако је принос српског народа живом и вјечном Богу, принос онога чиме га је Бог 

обдарио. Зато су манастири и свето гудало чувари те светиње“.
18

 Дух гусала је, дакле, дух 

српског завјета с Богом, оног истог завјета из чувене жичке бесједе Светог Саве 

Немањића. Тај завјет је, на Видовдан 1389. године, мученичком крвљу наших предака 

запечаћен „на убаву, на пољу Косову“. Стога је истина коју гусле вјековима казују свим 

српским покољењима јеванђелска истина. A истина је – Христос. Зато су гусле велика 

светиња и зато се с њима не треба шалити. 

Неко ће сасвим извјесно примијетити да су гусле ближе Старом завјету, да њихова 

пјесма није баш новозавјетна. Није ли, међутим, Нови завјет испуњење, а не укидање  

Старог завјета? Српски јуначки еп, она репрезентативна, Вуков(ск)а поезија није ништа 

друго до Библија на српски начин. Ту имамо и Стари и Нови завјет. Имамо старозавјетну 

борбу против зла, али имамо и косовско морално начело, које врхуни нашим јуначким 

епом, да је „земаљско за малена царство, а небеско увек и довека“. „Све су наше јуначке 

пјесме о Косову. Оне преткосовске Косово слуте, оне послије Косово памте као усудно 

мјесто са кога се из моћи и сјаја немањићког падало у таму ропства. (...) Гусларев сан о 

слободи и јесте оно небеско царство. (...) Милошем се духовно живјело – с Марком се у 

ропству преживљавало. Обилић је тако савременик Карађорђев“
19

, каже Рајко Петров 

Ного. Ми додајемо: И не само Карађорђев него и свих витезова часнога крста косовскога - 

до наших дана. 

Станислав Винавер за гусле каже да су оне „зачикавање, инат, пркос“ у условима, 

не тријумфа него пораза; да је тај њихов инат јуначки – „јер је против јачега од себе, 

најјачега“.
20

 И додаје: 

„Шта је са тријумфом? Рећи ћете, па и Вишњић ликује! Погледајте његову ''хвалу 

Чупићеву'', његовог будног Карађорђа, његовог Богићевића Анту – због којега везир цару 

не може на диван доћи: ''јер не могу кроз Лозницу проћи од господства Богићевић Анте'' 

                                                           
17

Слово, часопис за српски језик и културу, број 33, Никшић, август 2011., стр. 42 
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 Исто 
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 Рајко Петров Ного, Српске јуначке пјесме, антологија, пето издање, БИГЗ, Београд 1990., стр. 5 
20

 Слово, часопис за српски језик и културу, број 33, Никшић, август 2011., стр. 51 
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итд. Не може кроз Лозницу проћи: у ствари Лозница је ''чик''! – Цариграду! Лозница – 

према Цариграду – баш као гусле јаворове према турској сили и ордији!“
21

  

Зар то није исто што и Давид прeма Голијату? И зар овоме нијесмо свједоци и 

данас? Константин Никифоров примјећује тај наш давидовски дух кад каже: „Срби су 

мали народ са менталитетом великог народа“?
22

 Шта је то што нас (и данас!) чини 

таквима? Косовско опредјељење и увјерење да је „земаљско за малена царство, а небеско 

увек и до века“. Од Немање и Светог Саве  наовамо, бити Србин значи бити Христов. Зато 

није лако бити Србин и зато многи одустају. Отуда толико нових националних идентитета 

насталих отпадањем од српског народа. Е, али је баш зато узвишено бити Србин! И ето, то 

памте, томе нас уче и на то нас вјековима опомињу манастири и свето гудало.  

„Гусле су помагале манастиру, Светој литургији, Божијој служби, помагале су да 

то памћење доспије до последње куће и колибе, до сваке душе у народу. Гусле су тако 

литургијског каракера...“
23

, наглашава митрополит Амфилохије.  

Гусларева пјесма и јесте косовска литургија која понавља голготску косовску 

драму српског опредјељења за царство небеско. Српски гуслар је заправо 

свештенослужитељ који началствује том светом службом. Свака његова пјесма је по једно 

зачало из Косовског завјета које се свечано казује у току косовске литургије, што и њега и 

оне који га слушају припрема да се у једномислију косовског подвижништва духовно 

причесте „код бијеле Самодреже цркве“. Као што у Новом Завјету имамо Христову тајну 

вечеру, тако у косовском завјету имамо кнежеву косовску вечеру. И као што Јуда на тајној 

вечери издајнички цјелива Христа, тако и Вук Бранковић на косовској тајној вечери 

издајнички цјелива честитога кнеза. Лазар је једини кнез уз чије име обавезно стоји 

атрибут честити - због тога што је његова једина мјера узрастање у мјеру раста висине 

Христове. Кад год српски гуслар запјева уз струне гусала, било о преткосовском или о 

каквом покосовском догађају, он у ствари пјева о Косову, јер пјева о томе „ко је вјера а ко 

је невјера“, ко је Христов а ко христоборац! Гусле без Бога и косовског завјета нијесу 

гусле. Зато су гусле – српске гусле.  

Ми данас присуствујемо феномену гоњења гусала. У Црној Гори, на примјер,  

имамо двоструко гоњење овог славног инструмента. Гоне их и истовремено покушавају да 

их преотму нама Србима! Гоне их јер се, веле, с гуслама не може у Европу! Кажу да се, у 

име „европских вриједности“ мора раскрстити с „гусларском и џефердарском Црном 

Гором“. Гоне их из истих разлога из којих гоне Српску Цркву и српски језик. И као што су 

измаштали непостојећи црногорски језик и непостојећу црногорску цркву, тако 

покушавају да измаштају и црногорске гусле. Али, као што није могуће да Црква буде 

Црква, а да не признаје светост Светом Сави, тако није могуће ни да гусле буду гусле, а да  

не признају Никца од Ровина и његова „оба побратима“ за синове Обилића. Кад се тај 

проблем у Црној Гори отворио међу нама гусларима, подијели смо се по истом шаву по 

коме се читав народ подијелио на Србе и на Црногорце. Тако данас у Црној Гори постоје и 

гуслари који уз гусле више не помињу српство и Косово. За смотре таквих гуслара 

црногорска држава не жали новаца, јер поједине међу њима стимулише да раде исти посао 

који ради и распоп Мираш Дедеић. Они просто покушавају да оно што је узрасло на 

српској духовној њиви пресаде у новоцрногорску духовну прлину, али без његовог 

коријена. Ту они нијесу нимало оригинални, јер су се и у случају гусала томе (као и свему 
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 Интервју београдском “Гласу јавности“ од 24. марта 2008. 
23
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сличноме) научили од Хрвата, који су гусле већ успјели да упишу у УНЕСКО-ву листу као 

њихову културну баштину. А и ванцивилизацијско лице подловћенског племенског 

менталитета ускакања у туђе торове овом процесу у Црној Гори даје добру основу. То је 

оно исто „само зло“ из Његошевог писма проти Георгију Николајевићу у којем Владика 

каже:  

„Да је лијепа Црна Гора, не би се црна гора звала него млијечна и медена. Та 

свештени едем да је оваква судбина постигла, би се већ зла препунио и злом отровао. (...) 

Црна Гора је само зло како је зли нарок гони, и ја који сам њен син не могу јој име 

произрећи што се нећу згрозити. Али је опет с тим знаменита што је коматић од 

развалинах нашега царства, као једна ластовица (ћошак) од развалинах једнога великога 

града. (...) Црна Гора је урна у коју је силно име Душаново прибјегло, у којој се свештено 

храни витешко име Обилића...“.
24

  

Ако подловћенским племенима одузмете немањићко-косовски завјет, онда између 

Цуца, Бајица, Његуша, Бјелица... с једне стране и Сијукса, Апача и Команча с друге – нема 

никакве разлике. А и ако је има, онда је то сигурно на штету ових првих. Ето, тако су 

данас, као и све остало, у Црној Гори и гусле „раздијелили“ између тог „самог зла“ и оног 

„коматића од развалинах нашега царства“. Онај ко у данашњој Црној Гори зна да се не 

може истовремено служити Богу и мамону, Косовском завјету и царству земаљскоме, тај 

је остао вјеран ономе Његошевом „коматићу“.  

Српске институције све то мирно посматрају, а гусле у најбољем случају 

игноришу. Ако су НАТО бомбардери на наш народ сручивали товаре бомби с циљем да 

затру дух косовског завјета у нашем српском бићу, онда се морамо запитати: Зар је могуће 

да наши непријатељи боље од нас самих знају шта гусле значе нама Србима? Зато је 

питање из наслова овога скупа толико важно у овом тренутку. Оно би се другачије и овако 

могло формулисати: Јесмо ли свјесни да је српско питање и данас, као и кроз читаву нашу 

историју, прије свега небоземно, па тек онда свако друго питање? 

Ако је све ово овако, онда је сувишно говорити колика је одговорност нас 

данашњих гуслара према светињи гусала. Ми, међутим, и то треба отворено рећи (и као 

тежак гријех исповиједити!), често нијесмо на висини те одговорности. Дар који нам је од 

Бога дат ми често, на разне начине  злоупотребљавамо. Стога би ваљало да се дубоко 

замислимо над ријечима Веселина Матовића, једног из групе гоњених професора српског 

језика из Никшића:  

„Ни кондаке ни тропаре не пише свако и како ко хоће, па зашто би било друкчије 

са гусларском пјесмом кад она, по својој суштини, иде у исти ред духовне поезије? Није 

она забавна пјесма, није то фолклор. То је образац, формула духа једног народа, то је 

културно добро од посебног значаја. И ту се не смије падати у баналност и приземност, 

чиме се наноси огромна штета, између осталог, даје за право опадачима гусала, дају им се 

аргументи које није лако оспорити“.
25

 

Надајмо се да ће овај скуп означити почетак одговорнијег односа, свих који могу 

помоћи да сачувамо светињу која нас Србе чува толико вјекова. 
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проф. др Предраг Вукић 

 

ГУСЛЕ У ЦРНОЈ ГОРИ – НЕКАД И САД 
 

Гусле су несумњиво саставни и незаобилазни чинилац у мукотрпном и дуготрајном 

историјском процесу формирања српског националног идентитета и духовног 

стваралаштва српског народа уопште. О гуслама постоји обимна литература. Али о 

њиховом историјском ходу, о њиховој судбини у прошлости српског народа, и о њиховој 

значајној улози у обликовању српског народносног бића ни приближно није све речено. У 

том смислу, нова истраживања и на њима утемељена научна остварења тек предстоје. 

У рукама вјешта гуслара гусле су генерацијама будиле родољубива осјећања у 

народу, подстицале вјеру у бољу и спокојнију будућност и развијале свенародни дух 

српског националног интегрализма. Гусле су носиле утјеху али и подстрек на отпор 

окупатору. Управо зато ће Владика Раде у Горском вијенцу с правом записати: 

и наше су утирали сузе 

вјешти звуци дивнијех гусала. 

Знајући какав утицај гусле могу имати на колективну етнопсихологију поробљеног 

и намученог српског народа, турске и аустро-угарске окупационе власти често су 

прогониле гусле и забрањивале јавне гусларске скупове и саборе. Навешћемо пар 

индикативних примјера, којима коментар није неопходан. Анонимни цензор бечког двора 

забранио је објављивање српских епских народних пјесама које је сабрао Вук Караџић 

1829. и припремио их за публиковање у Бечу. У тексту одлуке о забрани објављивања и 

растурања истих пјесама, поред осталог дословно се каже: 

„Ове пјесме су писане полетним изразима. Смио би их читати само чврст искусан 

човјек, а никако српска омладина код које мора да би изазвале само помисао и жељу за 

наопаком независношћу... У свесци су биле садржане пјесме које су по својој намјери 

могле да послуже његовим једновјерницима за националну мржњу против Турака“.
26

 

Управо зато јер су развијале антитурска слободарска осјећања, отоманске 

окупационе власти често су прогониле гусле. Лист са Цетиња Цетињски вјесник 20. 

јануара 1910. год. објавио је информацију из окупираних Берана: 

„Између осталих наредаба, које скупа сужавају слободу Србинову, мјесне власти из 

Берана издале су једну, у којој се забрањује употреба српских гусала – тога омиљеног 

српског инструмента, који му је у најцрњим данима ропства лијечио рањене груди...“
27

 

У прошлости Црне Горе гусле су имале посебно значајну улогу у подстицању 

ратничког духа и српског народносног осјећања. У научној студији „Власт и спољни 

утицаји у Црној Гори 1499 – 1851.“ проф. др Чедомир Лучић осврнуо се и на 

инспиративну улогу гусала у трасирању националне и историјске оријентације старе Црне 

Горе, о чему ће поред осталог записати: 

„Али, временом посредством косовског мита и Лазареве клетве, васкрсавају 

традиционалне особине српског средњовјековља. Посредством гусала (које су иначе биле 

омиљени инструмент владика, посебно Петровића) шири се свијест о сопственој 

прошлости. Величају се Милошеви подвизи, а преувеличава Вукова издаја. Почиње се 
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осјећати дах прошлости, развијати страх од божје казне, која ће иза клетве на потомство 

услиједити. Мијења се схватање...“
28

 

Са протоком генерација и слободарских ратова и устанака, који се наизмјенично 

смјењују у ходу минулих времена, гусле чувају успомене на бојеве и окршаје, на пале 

јунаке, на безбројна народна страдања којима као да нема краја. Гусле постају чувар и 

стуб  колективног народног памћења. И кад нам душмани спаљују архиве и библиотеке, 

цркве и древне манастире, гуслари остају чувари и суштински носиоци народне историје. 

Учесници ослободилачких ратова Црне Горе, Србије и прекодринских српских 

историјских и етничких простора и те како воде рачуна шта ће о њима и о њиховим 

натчовјечанским напорима рећи гусле и народни гуслари као носиоци и проповиједници 

колективне српске народне мисли. Народни мудрац из Комана код Подгорице Сула Радов 

Радуловић с правом је рекао: „Кад прође борба, онда дођу гуслари“.
29

 А књаз Данило 

цијенећи узвишену мисију гусала говорио је својим сународницима: „Црногорци! За сваку 

своју работу помислите шта ће гусле казати!“ И овом цетињском самодршцу било је 

сасвим јасно да је глас гусала неподмитљив свједок историје на чију коначну поруку ни он 

као аутократски владар не може битније утицати. 

Владика Николај Велимировић боравио је у Херцег-Новом у току 1903. и 1904. 

Своје успомене из Боке инспиративно је описао у путопису Моје успомене из Боке. У 

истом путопису описао је живописан црквено-народни сабор у манастиру Савини о 

Великој Госпојини (Св. Успенију), храмовној слави манастира, коме је лично 

присуствовао. На сабору су се појавили и гуслари, о којима владика Николај, који је 

изузетно цијенио и волио гусле, дословно пише: 

„Кад изађосмо из манастирског дворишта угледасмо пред капијом два реда 

убожјака, поређаних с обе стране пута. Неколико њих дивно певаху уз гусле, а око њих се 

маса света тискаше, да боље чује. Застали смо и ми код једнога и слушали. Ја сам уопште 

љубитељ певања уз гусле, но гусле су ми већма омилеле од онда, од како ми се дала 

прилика, најпре на Цетињу, а позније и на више места у Приморју, да слушам изврсне 

вештаке у овом послу. Заиста нико тако лепо не уме гудити ни певати као гуслари 

Црногорци и Приморци. Кад сам доцкан у ноћ овуда пролазио видео сам, да око гуслара 

стоје и седе она иста лица која сам на том истом месту још око подне опазио! Толико је 

вешт гуслар у стању да придобије пажњу слушалаца! Збиља заносно неки ударају прстима 

у струне, човек не може остати равнодушан, најтананија осећања се у њему узбуде!“
30

 

Али времена се мијењају, и људи у њима. Након свршетка социјалистичке 

револуције 1945. год. нова државна власт темељно мијења свој однос према гуслама. 

Гусле и патријархална народна епика  утемељена на њима били су и све до данас остали 

активни носиоци српске националне мисли и свесрпског народног интегрализма. У 

епским народним пјесмама пониклим на простору старе Црне Горе, Брда и Херцеговине 

често се помињу етничке одреднице као: Срби, српски, српство и сл. Народна епика јасно 

и недвосмислено именује Србе као конститутивни народ Црне Горе са дубоким 

историјским трајањем на њеном геополитичком простору. И ту нема ни најмање дилеме. 

Насупрот народној епици, титоисти у Црној Гори промовишу и истрајно форсирају 

доктрину о црногорској нацији и антисрпски државно-правни и идејно-политички курс. 
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Циљ титоиста је био и остао нескривен: елиминисати српску националну свијест у Црној 

Гори и свести је на занемарљив проценат. Национална идеологија гусала и геополитички 

циљеви титоизма два су неспојива и непомирљива начела која се не могу ускладити и 

сјединити. Зато се већ у социјалистичкој Црној Гори о гуслама све више неповољно пише 

као о „анахроном реликту прошлости“ који наводно омета изградњу стабилних 

социјалистичких друштвених односа. Високи државни и партијски званичник Црне Горе, 

народни херој и револуционар Никола Ковачевић у предговору прве свеске Историјских 

записа, часописа Историјског института Црне Горе за 1959. годину, дословно ће поред 

осталог записати: „Гусле су и данас масовни инструмент за епска иживљавања“.
31

 Овакав 

Ковачевићев став био је став значајне већине државних и партијских званичника Црне 

Горе у Титовом и пост-титовском добу. Гусле су смишљено и плански скрајнуте на 

маргину друштвеног и културног живота. До организоване идеолошке кампање против 

гусала доћи ће, међутим, након увођења вишепартијског система у Црној Гори 1990. год. 

Кампању против овог древног народног инструмента водиће антисрпске политичке струје 

груписане око Либералног савеза и Социјал-демократске партије, да би им се након 

отвореног преласка на сепаратистичке  програмске позиције крајем 90-их  година 

прикључила и владајућа Демократска партија социјалиста. Елиминацијом гусла из јавног 

живота и колективне свијести младих генерација жели се у ствари елиминисати 

афирмација српске националне свијести у Црној Гори. Управо то је нескривени и 

суштински смисао  политичке кампање против гусала која траје све до наших дана. У 

дукљанској штампи и публицистици одредница гусларски помиње се искључиво у 

пежоративном смислу. Под истом одредницом подразумијева се, по њиховом поимању, 

све што је анахроно, превазиђено, примитивно. Листајући дукљанску штампу наишли смо 

на море примјера у којима се одредница гусларски користи у наглашено негативном 

контексту. Ево неких примјера: „гусларска митоманија“, „гусларска реторика“, „гусларски 

историчари“ (Шербо Растодер), „гусларски и десетерачки сатрапи“ (Јеврем Брковић), 

„псеудо-гусларска традиција“, „гусларска штампа“ (Шербо Растодер), „гусларска 

историја“ (Предраг Секулић, министар у Влади Црне Горе), „епско-гусларска 

психологија“ (Павле Газивода, бив. помоћник министра просвјете), „лелекачко-гусларске 

ревије“ (Шербо Растодер), „епско-гусларско поимање историје“ (Шербо Растодер), 

„гусларски стереотипи“ (Рајко Церовић), „гусларски национализам“ (Сретен Перовић), 

„гуслари-артиљерци са Пала“ (Андреј Николаидис), „гусларска пјеванија“ (Јеврем 

Брковић), „гусларске оргије“ (Балша Брковић), „гусларска психоза“ (Младен Ломпар) и 

сл. У пропагандну кампању против гусала и народне епике крајем 90-их година укључује 

се и бивши предсједник Народне странке и професор народне књижевности на 

Филозофском факултету у Никшићу Новак Килибарда, који лансира крилатицу: Гусле о 

клин! По њему, гусле су анахроне и превазиђене, и неопходно их је депоновати у музеј 

неупотребљивих и раритетних старина. Са гуслама, рећи ће Килибарда, не можемо у 

Европу. Прикључујући се овој нечасној и у основи антисрпској кампањи, Килибарда се 

суштински одрекао готово цјелокупног соспственог научног и литерарног опуса 

написаног у млађим и средовјечним годинама живота. Високи државни званичник и 

блиски сарадник Мила Ђукановића Миодраг Вуковић изјавиће у марту 2000. године поред 

осталог и ово: „Џефердарска и гусларска Црна Гора јуриша на демократску и 

еманциповану Црну Гору“.
32

 Управо тако! Под „џефердарском“ и „гусларском“ Црном 
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Гором Вуковић подразумијева Србе у Црној Гори и националне Црногорце, који не споре 

српско народносно самоодређење својих предака, док „демократску“ и „еманциповану“ 

Црну Гору чине сви они којима је милитантна србофобија смисао живљења и модел 

политичког расуђивања и одлучивања. У савременој Црној Гори али и на ширим 

балканским просторима одредница „демократија“ у ствари постаје синоним за 

србофобију. Јер по схватањима водећих центара моћи у Европској Унији и САД 

демократа може бити само онај коме је антисрпство идеја водиља и мјерило расуђивања. 

У такав начин вредновања стварности прилично брзо су се уклопили владајући политички 

центри моћи у Подгорици. У оркестрирану кампању против гусала укључило се мноштво 

публициста и сљедбеника дукљанске идеолошке мисли. Примјера ради, публициста 

Душан Ичевић записаће септембра 1999. у подгоричкој „Побједи“ поред осталог сљедеће: 

„Десетерачко гуслање приличи там-там звуцима афричких племена“.
33

 У савременој Црној 

Гори гусле су, како видимо, годинама биле изложене општој сатанизацији режимских 

медија. Професор Универзитета и директор Фонда за развој Црне Горе Драган Лајовић 

записаће у есеју „Епика и гусле или економија знања“, који је јула 2010. објавио у 

подгоричкој „Побједи“ поред осталог и сљедеће: „А Црна Гора... треба да умјесто епике, 

гусала и традиције баштини информатичку инфраструктуру и економију знања јер је то 

води економији просперитета и билансу самоиздржавања“.
34

 Лајовић, наравно, није 

објаснио како гусле и народна епика уопште могу бити реална баријера економско-

социјалном препороду Црне Горе. У питању је произвољно и бесмислено становиште без 

реалног ослонца у чињеницама. Гусле и гуслари не могу бити кривци за социјални, 

економски, морални и политички суноврат савремене Црне Горе и њеног провинцијалног 

друштва. У дневној и ревијалној штампи у Подгорици провладиног усмјерења наишли би 

на мноштво оваквих и сличних „бисера“ у којима се неосновано и тенденциозно атакује на 

гусле и њихову историјску и културолошку мисију. Да би се исти цитати сабрали на 

једном мјесту била би нам неопходна одиста волуминозна студија што нам скроман обим 

овог нашег рада не дозвољава. 

Оваква нецивилизована и синхронизована кампања против гусала и народне епике 

уопште наишла је на отпор не само српске националне интелигенције у Црној Гори већ и 

многих грађана. На народном збору Ријечке нахије за очување Савезне Републике 

Југославије , који је одржан 10. октобра 1999. на Ријеци Црнојевића код Цетиња, учитељ 

Павле Перуновић је поред осталог рекао: „А онима који нам приговарају да са гуслама не 

можемо ићи у Европу, ми одговарамо да нам је милије слушати наше гусле него 

Клинтонов саксофон или Блерову трубу“.
35

 С обзиром да су сада већ бивши предсједник 

САД Бил Клинтон и бивши британски премијер Тони Блер били главни организатори 

агресије Атлантског пакта на Србију и Црну Гору у прољеће 1999. год. овакво поређење 

сасвим је умјесно и оправдано.  

Да би одбранили гусле од пропагандне агресије владајућих центара моћи и да би их 

у границама својих могућности сачували за нове генерације, гуслари српске националне 

оријентације у Црној Гори формирали су асоцијацију Савез гуслара „Душаново царство“. 

Иста асоцијација приступила је на оснивачкој скупштини у Обреновцу новембра 2006. 

год. Савезу српских гуслара као свесрпској националној асоцијацији гуслара. Формирање 

ове асоцијације свенародног карактера скроман је али драгоцјен допринос културној и 
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националној интеграцији српског народа, у складу са геслом еминентног историчара 

Чедомира Попова: Сви Срби у једној култури! Гусле у савременој Црној Гори данас дијеле 

тешку и у много чему безнадну судбину у којој се српски народ на тим просторима 

објективно налази. Реалан допринос гусала и вјештих гуслара буђењу српске националне 

свијести на просторима Црне Горе од почетка 90-их година минулог вијека велик је и 

немјерљив. Ова тематика тек чека своје истраживаче. Са васкрсом српске националне 

мисли, која ће на овим просторима у ближој или даљој будућности неминовно услиједити,  

доћи ће до ренесансе духа народне епике и гусала које ће у тим повољнијим временима с 

правом поново добити своје заслужено мјесто у друштву и културном животу уопште. 

Увјерени смо да ће и поред мноштва искушења која нас чекају дани народног процвата и 

духовног препорода на основама српског националног интегрализма и светосавске 

патријархалне етике неминовно доћи и на просторе Црне Горе. Ако да Господ. 
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Пјесник  

Божидар М. Глоговац 

 

АЛ ЗНАЋЕ БОГ – И ДАЋЕ БОГ 
 

У овом изврнутом времену , за кога један уман човјек рече да је „ доба плаћеног 

лагања“ , српски род нема прече обавезе ни важнијег задатка него да се суочи са истином 

и дође себи . 

Робујући пет вјекова под Турцима истовремено је трајала вјера православна и 

сачувало се српско православље , а све , то добрим дјелом , захваљујући српским гуслама 

.У том времену гусле су били најважнији културни бренд и главни етички постулат, у 

коме је било све јасно . 

С њима се успостављала равнорежа духа и тјела . Гусле су памтиле и преносиле , 

оне су храбриле , бодриле , усмеравале , снажиле , соколиле , опомињале .... 

Али гле чуда (од 1945.-1950.године) , дакле за само пет година , многи Срби не 

престају бити невјерници , већ прелазе у другу вјеру , а та друга вјера је титоизам . Више 

од пола вијека тријезнимо се од те грозне брозоморе и трпимо разне негативне утицаје од 

многих притајених брозоида . Заједно са српским Светосављем гусле су стављене на 

маргину , а епска народна поезија као да није ни постојала . 

Пет вјекова – пет година. 

Ал знаће Бог – и даће Бог . 

У стиху :  „ Манастири и криво гудало , 

                     То је српску вјеру сачувало „ ...           

формулисана је цијела истина , а то посебно и наручито добро историчари знају . Али ево 

као да је на ту истину бачена анатема , па нам други манастире руше , а ми криво гудало 

неким кривудавим путевима накриво искривљујемо . 

Кад се зна да је наша народна епска поезија наше највеће културно благо , благо од 

непроцјењиве вриједности кога су створиле гусле и видовити народни пјевачи , онда се 

поставља неизбјежно питање : шта се то с гуслама збива кад до њих Министарство 

културе држи колико до лањског снијега . 

Ваља напоменути да са благословом тог Министарства и великом финансијском 

подршком на „ драгачевску трубу „ хрле стотине хиљада поклоника од свакле . Иду тамо 

да им процикну уши и да се јагњетине наједу . Да не говоримо о „ Егзиту“ у Новом Саду 

гдје се углавном слуша туђа музика и гдје је за већину главна посластица марихуана .И за 

један и за други случај Матија би рекао : „ Мјесто Богу – боку угађају“, а у мојој 

Херцеговини за тако нешто би рекли „ Боже Убрани“ . 

Дух Светосавља нас опомиње и обавезује да се покајемо , прочистимо и 

опаметимо. Неопходно је доћи себи и вратити се својим корјенима , јер како неко рече : 

„Не малим већ заборавним народима писана је пропаст „. Мирослављево јеванђеље , тај 

неподмитљивији доказ нашег трајања , сачуван је у времену српске историје искључиво 

Бижјим промислом , тражити да нам и гусле сачува . Наравно да треба , јер је у његовим 

рукама .Али , ако се само на то ослонимо и гусле ће отићи у историју. 

Гусле саме по себи као појам и јесу историја . Изузимајући Рапсоде у Старој 

Грчкој, Срби су једини народ на Свијету који своју историју казује пјевајући . Па ипак оне 

су оно што јесу тек кад су у функцији , то јест у рукама гуслара. 
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Мишљења сам да овдје и сада треба да говоримо не о гуслама , већ о гусларима . 

Кад су гусле у рукама гуслара , онда се с њима није играти . Тада о њима треба причати 

озбиљно и одговорно , јер оне су тада заиста озбиљна ствар , оне су тада светиња и као 

таквима мјесто им је међу иконама . 

Кад су гусле у функцији оне морају задовољити три главне особине , три главна 

елемента који чине цјелину , а то су : музика , драма и разговор . Гдје се то свето 

гусларско тројство у сва ова поменута три елемента не испољи како то пјесма тражи и 

захтјева , онда о гуслама говоримо као о „ слабој пушци у рђавим рукама .“ Знам да ће ми 

многи гуслари замјерити , али ће их у моју добронамјерност брзо увјерити патриотска и 

родољубива осјећања која испољавам у мојој поезији . 

Истине ради наше савремено гусларство , у хармонији која се очекује , ријетко када 

испољава и испуњава она три елемента која сам нагласио . Редовно и увјек се на почетку 

чују божански , милозвучни и гањиви акорди гусларских струна , да би , у много 

случајева, потом одмах почела драма која се јавља и тамо гдје је најмање потребна , па 

настаје својевремено урлање у коме се музика гуши , а о разговору ни помена нема . Па 

још када гуслар изговори пјесму која не би смјела да се каже ни пред гуслама које висе на 

зиду , а не кад су у функцији , настаје бламажа , звек , лом , најблаже речено долази до 

скрнављења овог светог српског инструмента . Поготову ако се зна да гусле , прије свега , 

треба да славе наше славне претке којима је отаџбина била преча и од сопственог живота . 

На гусларима је велика одговорност да гуслама врате сјај и достојанство наших 

прошлих славних времена . Кажу да не може бити добар гуслар ако истовремено није и 

добар човјек . Поред доброте у гусле треба унијети и љепоту . Гуслама треба прићи меко и 

танано , нека се глас стопи са струнама и нека потекне као лагани прољетни вихор . Кад 

пјесма захтјева треба се огласити гороломно , јер „ небо нема без грома цијену , „ а притом 

док се пјева треба стално имати на уму да слушаоце треба разговорити . Неприродном 

виком и урлањем то се не постиже . 

И још нешто . Господо гуслари кад год и било којим поводом будете долазили са 

гуслама међу људе оставите код куће сујету и надменост . Од Вас се очекује да нашу 

дивну епску поезију вратите у живот . Чините то попут Орфеја који је својом лиром 

опчињавао и Богове . Само тако ће српски род добити моћно оружје , јер , прије свега , 

отаџбина се културом брани . 
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мр Момчило Голијанин 

                            

ГУСЛЕ И ЕПСКА ПЈЕСМА КАО ЗАЛОГ ТРАЈАЊА 
 

„Бог да прости- весела празника! донесите, ђецо, оне гусле, душа ми их ваистину  

иште, да пропојем, одавно нијесам“. 

Овако је слијепи игуман, чије су духовне очи пребирале по прошлости и продирале 

у будућност, у једном од најпресуднијих тренутака у живота ондашње Црне Горе 

потражио заштиту од овог вјековног чувара српског чојства и јунаштва, стављајући их на 

свијетли пиједестал, тамо гдје им је одувијек било мјесто и гдје  ће вјечно остати као 

најсветији реликвиј. Нијесу гусле случајно постављане у српским домовима уз кандило и 

славску икону. Јер то земаљско свето тројство нас је чувало и очувало од трулежи и 

пропадања. Оно је скидало прашину заборава са свега онога што нијесмо смјели 

заборавити. Кандило и воштаница  освјетљавају духовну вертикалу и пут ка небу, као што 

свијетле и путоказују духовне очи  игумана Стефана, Филипа Вишњића, слијепе 

Степаније и бројних других видовњака који су били небеске лествице којима смо се ми 

бројнији , „окати“ пењали до престола Свевишњег; икона бдије  над домом као патрон, 

као заштитник домаћинства, усмјеравајући нас праведним дјелима, а гусле повезују 

прошлост са садашношћу, чувају оно што се морало сачувати. Оне су чувар епске пјесме, 

највреднијег духовног стваралаштва у нашој књижевној баштини. Гусле су најпоузданији 

памтиша. Сачувале су сјећања и на српске светитеље, и на бојовне јунаке, и на српску 

мајку. Ко би данас, да није гусала, да није епске пјесме, знао за мудру Јевросиму мајку 

која својим савјетом налаже свима нама морални кодекс:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

„Немој, сине, говорити  криво, 

Ни по бабу, ни по стричевима, 

Већ по правди Бога истинога.“ 

Ко би знао за оптимизам ожалошћене Мајке Југовића која својим снахама даје 

охрабрење, која их чупа из безнађа: 

„Иако су одлетјели ждрали, 

Остали су птићу ждраловићи. 

Хранићемо птиће ждраловиће, 

Наше племе угинути неће.“ 

Ко би знао за тугу, али и племенитост Косовке  дјевојке која преврће по крви јунаке 

и тражи заручника, дјевера и кума, али и ублажава болове умирућим ратницима, 

залијевајући их вином и водом. Или за брачну вјерност љубе војводе Пријезде, која чува 

образ и свој и свога војна и с  њим добровољно одлази у смрт:“Морава нас вода 

отхранила, / нек Морава вода и сахрани“! 

Но, гусле и епске пјесме нијесу само хвалиле. Њихове педагошке норме указују на 

свијетле примјере, на оно шта треба радити, али не либе се ни да укажу на грешке. Као да 

су и оне усвојиле оно животно начело- „Све што је људско  није ми страно“. А „људско“ је 

и невјерство, и превара, и издаја... Љубу војводе Момчила смјестиће у историју као „кују 

Видосаву“, на Вука ће натоварити проклетство (  „Проклет био ко га је родио, проклето му 

сјеме и кољено“, а Марко, та узданица и заштитник поробљеног народа, није ријетко 

прибјегавао лукавству и превари. Памте то гусле и епска пјесма. И опомињу да се не 

заборави 
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Гусле и епске пјесме су дружбенице. Не одвајају се једне од других, као што се не 

могу одвојити гусле од гудала. Пјесме чувају гусле, гусле чувају пјесму, а и једне и друге 

чувају српски народ. Подизале су га у тренуцима клонулости, а у таквим тренуцима 

нијесмо оскудијевали, соколили га  у праведној борби за опстанак, опомињале да се не 

погорди у успјесима. Чувале су прошлост која нам је сигуран ослонац и путоказ у 

будућност. Одрекнемо ли се ње, макар колико  нам је била мучна и тешка, будућност ће  

нам бити замагљена. А та прошлост нам казује да је Србин бдио над њима, да је чувао и 

једно и друго. Поносио се нашом епском пјесмом  која се узнијела на врхове Олимпа 

попут хеленских спјевова  Илијаде  и Одисеје, сакривао гусле по катунима у тешким 

временима ропства и уз пламен с огњишта отварао им своју  душу. Правио их је од 

преполовљене војничке чутуре у недостатку јаворова пања, удахњивао им душу, као што 

су оне њему удахњивале снагу. 

Наилазе, нажалост, с времена на вријеме, као таласи кише, периоди када се 

појединци стиде гусала и епске пјесме. Буде то понекад и генерацијско „отрежњење“ од 

„превазиђене епике и гусала“, прихватање модерних трендова. Но, надати се да ће гусле, 

да ће епска пјесма одољети овим помодним лутањима као што су одолијевале и одољеле и 

тежим искушењима и из њих излазили као побједници. Гаранција томе су и бројна 

гусларска друштва широм планете  гдје живе Срби, бројни фестивали који се организују, а 

посебно, као највећа радост и залог будућности су такмичења младих гуслара. (Већ 14 

година се, нпр., у Невесињу, у склопу Невесињске олимпијаде, организује такмичење 

младих гуслара РС.  Ти цвркутави гласићи дјечице од пет, па некад и млађе, до 17  година, 

доказ су да се истићило ново јато српских соколова-  гуслара). 

Херцеговина је истићила бројне гусларе, али и пјеснике. Када  су   1992. године 

Епархија захумско-херцеговачка  и невесињска „Просвјета“ расписале наградни конкурс 

за пјесму о крвавој митровданској офанзиви, до жирија је доспјело седамдесетак пјесама. 

Није било природно очекивати да оне буду умјетнички уједначене; многе су биле 

почетничке, али је било и прворазредних. Ти пјесници-ратници су у тренуцима 

побједничке еуфорије често знали бити и метафорични. Побједу над вишестуким 

непријатељом они приписују вишим силама, приписују је свецима-заштитницима свога 

града. Јер и свеци су дошли међу те витезове, и тамо „гдје се муње с облацима стачу,/ 

држи светац прст на обарачу.“Није се, дакле, могао  ни смио десити никакав догађај да га 

гусле и пјесма не уведу у незаборав. 

Нажалост, захваљујући нешто тешким  ратним данима, нешто немарности аутора 

ових редова који је, као предсједник „Просвјете“, био истовремено и предсједник жирија  

за оцјењивање тих пјесама, оне нису сачуване. Мањи број њих јесте, али не и већина. 

Никакво кајање ни накнадна грижа савјести неће ове пјесме вратити у живот. 

 Остаје нам, ипак, надање да ови извори живе епске ријечи неће пресушити, да ће 

потомци и ових епских пјесника и гуслара наставити часно и узвишено дјело својих 

предака. 
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Народни гуслар Славко  Јекнић 
 

АКАДЕМИЈА   ГУСАЛА 
 

           Ниједан државотворни народ на свијету, који претендује да буде значајан чинилац 

глобалног развоја човјечанства и упамћен као такав кроз вријеме и историју, не може 

остварити те своје тежње, без основе и темеља свог постојања, без коријена своје културе 

и традиције, без историјских показатеља друштвених кретања и културноисторијског 

наслеђа. 

          Српски род, поред многобројних чинилаца своје историјске државности, у својој 

традицији, укоријењеној у бурној прошлости и тешким временима, чувао је један 

инструмент који га је пратио и у вољи и невољи. Без њега ни  српско духовно наслеђе не 

би било онако како га историја памти, а  народ казује. Србин је кроз многе вјекове 

поносно  чувао и сачувао своје гусле. 

          И није узалуд велики пјесник, институцију гусала назвао духовном академијом, ако 

се зна да су оне вјековима уз цркву и православље, биле понос, вјера и нада, и  српско 

духовно надахнуће кроз бурна времена у историји развоја српског друштва. 

 

ГУСЛЕ 

 
          Гусле су тако по Божјој промисли, зајечале у српским  рукама, ко зна колико столећа 

уназад. Њих је пратио пој сличан јеци манастирских звона, која се увијек далеко чују. 

Некад је то била пјесма славља и радости, пјесма витештва и поноса, понекад сјетна 

успаванка или ведра и шаљива пјеванија,  а најчешће поклич и подршка, или заклетва и 

молитва, као  надахнуће Србину, да не поклекне ни у најтежим временима. 

           Гусле су срасле уз српско духовно биће и ушле у генетску и духовну димензију 

српског рода. Уз њих је било лакше проћи кроз бројне историјске замке, поноре 

петвјековног ропства и борбе за слободу и даље кроз новију историју, па све до данашњих 

дана. Оне памте српске успоне и падове, велика страдања и погибије, непролазну славу и 

витештво и бројне примјере чојства и јунаштва. Оне су чувари српске традиције, вјере, 

историје, културе и морала. Оне су историјски саговорник српске народне епске и лирске 

поезије... 

           Њихова снага је вјековима била мотивација и надахнуће српском роду, да очува 

своје духовно биће, да ојача морал и вољу, и сачува вјеру и наду у боље сјутра. Српски 

род је кроз своју историју преживљавао многе голготе и васкрснућа,  и опстајао у 

најтежим ситуацијама, па чак и тамо, гдје скоро, није ни било наде за њега. Ипак, и поред 

свих тешкоћа, од гусла га, никад и нико, није могао раставити... 

           Гусле су биле утјеха за бројне историјске неправде, учињене према српском народу, 

и нада да ће за српство доћи бољи дани. Оне су свједок борбе за слободу и опстанак. Звук 

њихових струна блажио је и видао српске ране. Уз њих је Србин тражио спас у вјери и у 

најтежим временима. Оне су симбол српског страдања на путу вјековних искушења. 

          Србин слави своје гусле, као што су оне прославиле њега. И тако, вјековима, трају и 

опстају, Србин и гусле, звук и пјесма, вјера и нада. Зато их Србин поносно чува, и оставља 

у аманет својим наследницима... 
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ГУСЛАР 

 
            Поред симболичког значаја и традиције у српском духовном наслеђу, гусле највећу 

снагу добијају у вјештим рукама српског гуслара. Гуслар је достојан тумач драмских 

слика и израза, бројних тема и животних судбина, садржаних у епској пјесми коју он 

увјерљиво презентира пред својом публиком. Моћ гусларевог пјевања и снага епског 

стиха носе у себи енергетски потенцијал, који позитивно утиче на слушаоца као духовна 

покретачка снага, која га казано његошевским рјечником «опија душевним пијанством». 

           Кад се глас и гусле сједине, енергија коју они производе у менталном и 

филозофском смислу као један цјеловит производ, стижу у сферу људских  осјећања и 

емоција, у виду  мелодије, којом се српско духовно биће одувијек храни. 

           Док гуслар пјева уз гусле, стихови се нижу један за другим, а пјесма попут 

планинског потока жури у свој драмски заплет. У мислима његових слушалаца, 

непрестано  се стварају и нижу страшне слике крвавог разбојишта, где се јунаци у боју 

просто надмећу, ко ће се прије ранити или погинути. То је онај стари зов гусала, који су 

наслеђивале генерације.  Многи су жељели да јунаштвом и подвизима уђу у епску пјесму, 

како би заувијек у њој остали. Али, одувијек је познато да се у пјесму тешко стиже. У њој 

је резервисано мјесто само за доказане јунаке, «бесмртнике» и «хероје». Они својим 

јуначким и витешким дјелима постају привилеговани епском пјесмом, која чува и слави 

њихове подвиге кроз вријеме и историју...  

            Гуслар увјерљиво преноси на слушаоце слике велике и страшне битке, коју као да 

лично гледа. Да би на прави начин дочарао пјесму коју пјева, гусларев глас добија сјетан и 

жалостив призвук, сличан јауку рањеника на бојишту. Његово лице има драмски тужан 

израз... 

            Кад пјева о љепоти неке наочите дјевојке, гуслар се поистовећује са пјесником који 

гледа и описује дјевојачку љепоту, њен вити стас и заносно тијело, румено лице и 

обрвице, испод којих се крије поглед од којег застаје дах... Његов глас постаје весео а лице 

ведро и насмијано... 

            А кад запјева о јунаштву и јуришима, гуслар кликће као планински соко. Глас му је 

звонак и резак. Он истовремено позива, заклиње и обавезује. Његово лице је озарено 

бојном славом, а он својим гласом призива подвиге и јуначка дјела... 

            Док пјева, гуслар посматра изразе лица људи који га слушају. Кад у очима својих 

слушалаца угледа занос и надхнуће, он стапа свој звонки глас са звуком струне гусала и 

запјева још силније и јаче... 

            Онда се гуслар и његови слушаоци са уживањем препуште пјесми која их носи у 

замишљеним и готово увјерљивим тренуцима славне српске историје и прошлости. 

           Крај пјесме и престанак гусларевог пјевања и гуслања, вратиће слушаоце у 

стварност. Онда ће се као по неписаном правилу зачути громогласан аплауз и одушевљено 

клицање публике у славу гуслара... 

 

ЕПСКА ПОЕЗИЈА 

 
            Скоро да ни један народ на свијету, нема у својој традицији тако изграђен и 

укоријењен поетски израз свог постојања и традиције, свог емотивног набоја и 

прегалаштва, и историјског и духовног наслеђа, као што српски род има своју народну 
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епску поезију. Она је састављена од мноштва скривених мозаика, у којима су садржане 

поуке и поруке, о оном шта смо као народ били, шта смо сада и шта желимо бити...  

           Народна епска поезија је наша лична карта и слика наших животних и  друштвених 

кретања кроз историју. Оплемењена топлином народне мудрости и усменог предања, она 

је чувар српске традиције и симбол вјековне борбе за слободу. Она је по божјој промисли 

наша молитва за опрост,  како наших грехова, тако и грехова наших бројних тлачитеља, 

завојевача и тирана српског рода, у времену ропства и борбе за слободу. Она је уједно 

поклич и  зов, молба и заклетва предака, укорењена у српском духовном бићу. 

           Поруке које носи епска народна поезија, имале су пресудни утицај у формирању 

српског духовног наслеђа, културе и традиције. Народна пјесма, као израз размишљања, 

поука и порука српском роду, увијек је у тој форми била најбоље памћена. Она је у 

почетку била усмена информација, коју је народни пјесник или пјевач спјевавао за своје 

потребе и потребе својих слушалаца. Тек, касније, те пјесме су прошириване и 

прилагођаване потребама ширег српског опуса. Оне су преношене «с кољена на кољено», 

све док их описмењени људи нијесу почели записивати и дограђивати... 

           Свака народна епска пјесма по својој форми и садржини представља једну цјелину, 

која је у свом финалном производу постајала заокружена прича о конкретном догађају, 

појави или личности. 

           Народна епска поезија има ту моћ, да својим читаоцима и тумачима, на сликовит 

начин, попут свремених достигнућа у свијету умјетности (музика, филм, позориште), 

дочара своју драмску поруку садржану у форми стиха. Снагом пјесничких надахнућа 

народни пјесник је стољећима водио бојеве за истину и правду, а неријетко је у пјесми и 

поразе претварао у побједе. Епска поезија је откривала многе тајне и недоречености 

прохујалих вјекова. Сваки историјски догађај, личност од значаја и јунаштва, љуцковине, 

али и пријекора, епски народни пјесник је памтио, биљежио и претварао у пјесму.  

           Свако временско раздобље у историји српског рода имало је своје догађаје и јунаке, 

који су својим дјелима и важношћу заслуживали да остану записани у времену и историји. 

Они су најчешће и били јунаци епских народних пјесама. Но, како су сви ти догађаји 

имали и своје негативне јунаке и личности, епска поезија је имала свој аналитички 

приступ, па је брижљиво памтила и записивала и једне и друге. И сви су у пјесми добијали 

своје мјесто сходно « заслугама»... 

           Тако, и новије вријеме српске историје има своје јунаке, оличене у епској поезији, 

која их биљежи и анализира сходно њиховим дјелима и заслугама. То је доказ да многи 

догађаји, појаве и личности и у актуелном друштвеном тренутку, могу бити тематски 

интересантни савременим народским пјесницима и ствараоцима.  

           Но, и поред њиховог свакако великог значаја, по мишљењу многих стручњака из 

књижевно- научне области, ова врста поезије има своје мањкавости у погледу недовољног 

временског протока од самог догађаја, као и евентуално пристрасног става према 

личностима које су биле, или су још увијек наши савременици, иако су својим дјелима 

обиљежили једну епоху. На то још можемо додати и ону народну пословицу која гласи 

:»Вријеме је мајсторско решето», што ће рећи, да све оно што не прође кроз временску 

дистанцу и не потврди свој значај и историјску вриједност, не може се ни сматрати 

таквим. 
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БУДУЋНОСТ ГУСАЛА 

 
            Кад се говори о будућности гусала, треба истаћи њихову улогу у досадашњој 

традицији, чврсто укоријењену у свим раздобљима српског духовног наслеђа. Оне су 

симбол и репрезент у народу добро познатог система вриједности, којим су премошћавани 

вјекови и који је био неписано правило живљења и обичаја српског човјека, интелектуалца 

и домаћина... 

           Актуелни друштвени поредак, може гусле системски оспоравати, односно створити 

утисак њихове превазиђености, у смислу савремених друштвених кретања и трендова.  

           Међутим, кад су гусле у питању, оне немају само архаичну вриједност, како то неки 

желе представити, већ  њихова жива ријеч и драмски израз гуслара - извођача, може 

представљати духовну спону између прошлости, садашњости и будућности, и у форми у 

којој вјековима постоји, остати репрезент оног  некадашњег провјереног система 

вриједности, какав данас скоро да и не постоји, или је утицајима са стране озбиљно 

угрожен и помјерен из своје осе. 

           Раније је гусларска публика била привржена концертима, и на њих долазила у 

великом броју. На гусларске вечери се долазило, да би се чуло све оно што се није могло 

чути на радију и видјети на телевизији као средствима јавне комуникације. Из тог разлога 

гусларска публика је хрлила на вечери епске поезије и гусала, па су сале у којима су се 

одржавале гусларске вечери биле препуне... 

           Данашњој гусларској публици су доступни сви облици људске мисли и израза. 

Техника и технологија су учиниле своје, па је гусларска умјетност постала доступна 

свима, не само за слушање (грамофонске плоче, касете, компакт дискови), већ и за 

гледање (видео касете, видео записи, интернет и друштвене мреже) тако да се гусле могу 

слушати и код куће, што у временима економске кризе, није занемарљиво са аспекта 

финансија, кад се зна да су раније на гусларске концерте долазиле комплетне породице. 

           На глобалном нивоу, гусле су данас запостављене и осиромашене недовољним 

интересовањем, културних и академских чинилаца у друштву и у свакодневном животу, 

што свакако не умањује њихову вриједност и значај.  

          Гусле се и данас радо слушају и имају своју публику, што даје наду да ће оне, као и 

увијек до сада опстати и пратити српски род и у будућности.  

          А кад се српски род врати својим коријенима, вјери и традицији, наћи ће у епској 

пјесми и гуслама златни врт поетике, народне мудрости, витештва, части, поноса и 

морала. Слушајући гусле и епског пјевача, то нам и данас у савременом добу, највише 

недостаје...  
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протојереј-ставрофор 

проф. др Димитрије М. Калезић 

 

ГУСЛЕ И ЊИХОВА УЛОГА И ЗНАЧЕЊЕ У КУЛТУРИ 
 

Гусле су народни гудачки инструмент – код многих народа један од првих с којим 

је упознато човјечанство. За њих се знало код старих Јевреја; „Од Ламехова сина Јувала 

народише се свирачи и гудачи“(I М 4,21), а овај је инструмент служио „првенствено за 

народне радости и весеља“ (I М 31, 37; Јв 21, 12). Свирању на њима, т.ј. гуслању, 

произвођењу мелодија, повлачењем гудала преко струна и ударањем прстима био је добро 

вичан цар Давид, пјесник и пјевач, чија збирка пјесама, псалми, чини једну од библијских 

књига – Псалтир, најпјесменију књигу Светога писма у коју су они сабрани, његови 

псалми и химне. Због лепоте и ради поучности Псалтир је био најчитанија књига код нас 

у средњем вијеку.  

Као дјело руку, овај је инструмент израђен од дрвета, често церовог, а најчешће 

јаворовог. Уз његове мелодије слављен је Бог. Обавјештење о томе имамо јасно исказано у 

самој Библији; оно гласи: „онда ћу приступити и жртвенику Божјем, к Богу радости и 

весеља својега, и уз гусле славићу те, Боже, Боже мој!“ (Пс 43,4).  

Код разних народа и у разним временима овај је инструмент имао различите 

облике, чешће сличне харфи, али је код свих њих заједничко схватање да су имале 

затегнуте струне или жице – код неких 4, а код неких више: 8, 12, 24, па и 27, али код свих 

њих је била представа и мишљење да се гудалом прелазило преко њих и тиме би се 

производили тонови и изводиле мелодије, а тонови су били редовно пратећи. Коритасти 

дио инструмента био је прекривен затегнутом кожом, пробушеном на неколико мјеста 

ради њиховога тонског израза.  

У самоме Псалтиру имамо код одређених псалама јасно дато, у наслову упутство 

начелнику пјевачком – дакле, хоровођи: „уз жице“ (Пс 4,6; 54, 55, 61, 67, 76). Значи, имале 

су своје употребно мјесто и улогу и у богослужењу, и мимо њега – у прославним 

свечаностима. Ово су подаци и закључци који следују из њих: да је то био инструмент за 

озбиљне свечаности – до богослужбених ритуала.  

 

*** 

И код других класичних народа оне су биле у сличној употреби. Рецимо, стари 

Словени су их имали, и као крупни и снажни људи – а уз то и музикални, ударали у 

њихове жице и пјевали своје пјесме. Овај податак биљеже византијски хроничари.  

Овај облик тога инструмента који је обликован и сачуван код нас има своју 

историју – дугу и богату: типичну из времена прастаре постојбине и историје, 

општесловенске; нема их, као ни других инструмената у богослужењу хришћанске цркве, 

а у Западној цркви улазе у литургијску употребу од времена Пипина Малог (VIII в.). Зато 

на Истоку тада, а касније, до данас, у Православљу, практикује се ради слављења Господа 

само вокално пјевање, односно произношење мелодија.  

Али зато су, као цијењен инструмент гусле сачуване у употреби код широкога 

популуса, искључиво за озбиљне прилике и пјесме; а те пјесме су добро натопљене етосом 

и етиком, душевношћу и поуком, а пјевају о широко развијеној и разливеној књижевној 

обради па се зато зову епске пјесме., а назив им зато долази од грчке ријечи έπος што 
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значи широко причање, опширна прича, излагање. Код старих Грка постоје у употреби три 

израза којима се означава исконска мисаона дубина и њен садржај: μΰθος – из њега је 

изведена ријеч митологија, па έπος – од њега је обликована ријеч еп, односно епика, а 

трећи и највиши ступањ у томе развоју је λόβος – мисао, смисао, (раз)ум, значење... У 

питању је она најдубља подрационална и предрационална, а ипак стварна стварност, још 

недефинисана и необрађена, и њен доживљај и транспозиција. Митос и  митологија је 

подручје које прерађује и осмишљује религија, епос – епика, епско причање, било у прози, 

било у стиху, а логос – словенски (с)мисао, оно одакле полази најдубљи дамар укупне 

философије и науке, од које се разгранавају бујни огранци једне и друге.  

Овај мало дубљи увид и шири преглед представља изворну основу из које полази, 

односно одвире оно што проткива, етос и његов епос. Зато ће нам из те перспективе, 

одонуд гледано и виђено, бити потпуно јасно што је то еп, епско јунаштво. То је дуго 

причање, ушироко развијено, али – са дубоким смислом. Код Словена, кроз последња два 

миленијума особито, јер су они људи Словени, то ће рећи људи умни, разборити, разумни, 

паметни... речити, у епским стиховима је дата слика широко развијена, али – не бојама, ни 

тоновима, него – ријечима, а садржај који се њима произноси, и ставља и предлаже пажњи 

слушалаца уз пратњу гусала је из дубина, са поуком моралном, са намјеном за широку 

будућност, укључујући ову ближу и ону најдаљу, гдје је указано и на јасни циљ (животни, 

укупно узето  - умни, морални, васпитни...), док прагматичних упутстава практично да и 

нема; па и кад се које нађе, оно је из овога ширега контекста па у његову саставу и цјелини 

има свој животни и конкретни смисао.  

У богатству нашега пјесничког израза народног – народне пјесме се углавном 

дијеле ( и до данас) на епске и лирске. Највећи њихов скупљач и класификатор, зборничар 

и кодификатор код нас, Вук Стефановић Караџић их је подијелио као епске и лирске, 

односно по његовој терминологији – мушке и женске. Прве говоре о темама, односно 

обрађују мотиве који имају и коријен и циљ – не у равни праксе, него у ширинама и 

дубинама бића, предања, искуства... па преко практичнога развијања пјесничке радње... 

према отвореној вјечности. То је њихов најшири концепт и оквир у чијем ареалу опјевани 

историјски догађај и описана згода или незгода добија своје пуно и право значење. Уз 

гусле се пјевају пјесме оне тематике и поуке, у којој је историјски оквир превазиђен и 

превладан; није пао у празно, него се отворио према откровењским димензијама, па 

пјевачева философија по човјеку прима у себе, и тиме се оплемењује – обожује – атрибуте 

философије по Богу. Дакле, то су отворене перспективе етоса.  

У стваралаштву уопште, као ни у етичкоме и психичкоме надгорњавању и 

превазилажењу није смисао у освајању онога што смо доживјели, односно освојили, него 

у прелажењу са нижега на виши степен, сферу, ареал... Кад у епској пјесми читамо, а 

особито слушамо уз пратњу гусала извјесна двојства – било пјесничке паралелизме, било 

истицање моралне величине и биједе, било памети и понорне глупости... имамо пред 

собом типичан тег и контратег, вриједност и антивриједност, успон и понор... У сваком 

случају видне и чујне примјере не само двојства, него искључивости... – успон и понор. У 

томе широком размаку између њих је простор слободе и опредјељења, па слушалац није 

остао само у акустичној равни, него заузима свој етички став са кога се психички 

опредјељује – за или против. Ови поди и антиподи су педагошки једнако поучни: једни – 

за, позитивно, да се окрећемо к њима, а други – против, за негативно, да се окрећемо од 

њих. Значи, не само слушање мелодије, ријечи и тона гусала, него опредјељење –за, или – 

против. Дакле, слушалац не остаје индиферентан, него добро мотивисан.  
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Пјесме које овако развијају мисао и радњу и истичу такве мотиве, односно ликове – 

херојске и кукавичке – у први план, стварно су умјетност, али  мотивисана – не површно, 

него из дубине, de profundis. То су, по терминологији Вуковој, мушке или јуначке пјесме – 

епске, а њихов антипод су лирске пјесме које се зову женске, јер их, каже, пјевају жене и 

дјевојке. Прве су десетерачке, друге осмерачке претежно са структуром – прве 4+6, а 

друге 4+4. Ове друге су редовно краће, краћега стиха, често слободнијега, веома 

префињене и суптилне. Узимамо само као илустративни примјер десетерачку ниску 

стихова о Милици:  

У Милице дуге трепавице, 

прекриле јој румен јагодице..., 

 

гдје налазимо толико тананости, финоће, етичности... али не ни јуначки узмах ни етичку 

ширину. Подвига моралних има и у једнима и у другим, али – начин казивања и облик 

произношења није исти. Епске које су имале свој цвјетни вијек стварања, односно 

настајања, дале су свој богати род почетком XIX вијека и ишле кроз XIX вијек, али већ 

Балканске ратове оне не прате (Герхард Геземан). Зато је кроз ријеч многога гуслара, који 

је сад био и писмен, продужио свој дах, мисао, тон, епски стих, па су те пјесме од 

народних које су редовно без аутора, него је аутор колективни, веће ширине – више 

висине, љепшега описа, драматичније радње. Еклатантан примјер таквога пјесништва је 

Вишњићева пјесма Почетак буне против дахија која даје свој умјетнички квалитет 

великога домета, добро асоцирајући на откровењске визије. Али док Његош није штампао 

(1847) свој Горски вијенац који је сав народнога стиха и десетерачкога састава и ритма, 

мислило се да је десетерац сљепачка поезија, а не пјесништво високога домета и 

префињеног квалитета, религиозномисаоне садржине. Међу пјевачима и пјесницима оних 

народних пјесама које су дали одређени аутори у XX вијеку убједљиво је најбољи до 

данас непревазиђени Радован Бећировић. Његове пјесме су епска ширина и домет, 

хришћанска финоћа и увјерење, умјетнички доживљај и транспозиција. Онда није ни чудо 

што су тако утицајне; напротив, било би чудо кад не би производиле доживљаје и дејства 

код слушалаца.  
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Ковијанић Драгутин 

 
Гуслe 

 

Нa гуслaрскoj вeчeри, гуслe сe слушajу; у њихoвим звуцимa и пeсмaмa гуслaрa, 

слушaoци уживajу; o гуслaмa и њихoвoj улoзи у нeгoвaњу трaдициje, људи причajу. 

Гуслe пoдстичу и кoчe; мaмузajу и уздoм притeжу; стрaжaрe и усмeрaвajу – вaздa у 

бдeњу нaд сaвeшћу људи истицaњeм примeрa кoje пaмтe. A дa дугo пaнтe, тo пoкaзуjу 

вeкoви кojи су искристaлисaнe примeрe зa пaмћeњe гнeздили у гуслaмa, дa их oнe прeнoсe 

људимa, нaдимajући им груди људскoшћу и витeштвoм; нe прeскaчући ни примeрe грoзe, 

oд кojих су издajствa нajцрњи примeри – дa сe oд њих чувajу; jeр сe трaг тaквих “пo прсту 

кaзуje”. – и aкo рaзличити, oвим примeримa гуслe су чeличилe људe нeгуjући им витeштвo 

И људскoст; a тимe пoтврђивaлe и oпрaвдaвaлe свojу истoриjску улoгу,  - oбeзбeђуjући 

сeби трajнoст и нeпрoлaтнoст, a људимa – сигурaн oслoнaц и пoтстрeх, кojи их jaчa и чини 

људимa. 

Бeз гусaлa, блeди су и сунчaни зрaци; oд гусaлa и нajцрњa тaмa бeжи. Нaкaзнe 

тмушe, прeд њимa вaздa устукну. 

Oнo штo чини Србe Србимa je збир врeднoсти људскoсти и духoвнoсти, витeштвa и 

милoсрђa. Гдe сe Срби пo oвим врeднoстимa нaлaзe и дoпиру – тaмo и врeднoст Српствa 

пoтврђуjу. Oвe сe врeднoсти Српствa нajглaсoвитиje прeнoсe уз звукe српских гусaлa, прeд 

кojимa су нeчуjни и звуци Jeрихoнских трубa. 

У oвoм брaтскoм сaбoру oкупилe су нaс гуслe и eпскe пeсмe, кoje пoтврђуjу 

врeднoст мисли: “Бeз мукe сe пjeсмa нe испoja!” Дa! – дa ниje билo мукa и витeшких 

мучeникa, лучoнoшa и зaтoчникa слoбoдe -  нe би билo ни пeсaмa o њихoвoм мучeништву, 

витeштву, слaви и бeсмртнoсти. Mукe су извoр пeсaмa нaмeњeних гуслaмa. Mукe су 

витeзoвимa искoвaлe сaбљe, a сaбљe су у њихoвим рукaмa, свojoм бриткoшћу исписивaлe 

пeсмe зa гуслe – “пoкoљeњу зa пjeсму ствoрeнoм!” 

Кoмe гуслe сaплeту вeнaц слaвe – тaj je слaвoм oвeнчaн и у вeчнoст уписaн; jeр 

чoвeкoвo трajaњe нe oдрaђуje дужинa oвoзeмaљскoг живoтa, вeћ њeгoвa врeднoст; a ту 

врeднoст искaзуje му живoтнo дeлo, кojу људи сaбирajу и хрaнe у свojим мислимa дa им 

свeтлoсним лучaмa рaзгoни пoмрчину и oсвeтљaвa пут. 

Чoвeк je Бoжjoм прoмисли ствoрeн зa вeчнoст, чиjи смeр oдрeђуje сaм чoвeк свojoм 

слoбoдoм, дaрoвaнoм милoшћу Бoжjoм. Mнoги, злoупoтрeбoм тe слoбoдe, и дoк у 

oвoзeмaљскoм живoту трajу – стидним живoтoм су у вeчнoм грoбу; a другимa je и чaстaн 

грoб – вeчни живoт. Зa њих истинa збoри: “ти грoбoви нису рaкe, вeћ кoлeвкe нoвих снaгa. 

– O живoтимa и jeдних и других, гуслe jaснo збoрe, пoштуjући жeљe прeдaкa, oбликoвaнe 

Њeгoшeвим aмaнeтoм дa нaд jeднимa “грмe хулoм стрaхoвитoм”, a дa другe, прeд oчимa 

Српствa, пoстaвљajу у “плaмтeћe врстe.” – To je Њeгoшeв aмaнeтни зaхтeв упућeн свoм 

учитeљу Сими Mилутинoвићу – Сaрajлиjи; a уjeднo, тo je зaдaтaк, a тимe и oбaвeзa, свих 

гуслaрa, нaдaхнутих Бoжjoм прoмисли, “дa пoстaвe у плaмтeћe врстe прeд oчимa Српствa 

И Слaвjaнствa; Oбилићa, Ђoрђa и Душaнa и joш кojeг српскoгa хeрoja”; aли и дa “прoгрмe 

хулoм стрaхoвитoм нa Вуjицу, Вукa, Вукaшинa, Бoгoмрскe спрствa oтпaдникe – злoћa 

њинa мрaчи имe Србa – Taртaр им je нaкaзa мaлeнa”; jeр сe крoз прeдaчкe пoукe и 

гeнeрaциjскo нaслeђe свeсти и пaмћeњa нeгуjу врлинe и прeти aнaтeмoм пoрoцимa. 

Примeри издajствa кoje гуслe пoмињу, oдврaћajу oд тaквoг чинa – гaђeњeм; и 

усмeрaвajу људe нa супрoтнo. Ништa вишe хeрoja ниje ствoриo привлaчни примeр 
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Oбилићa, нeгo штo их je ствoрилo гaђeњe нa Брaнкoвићa; гaђeњe кoje прeти прoклeтствoм 

изрoдимa и њихoвoм кoлeну. 

У Свeтoм Писму, у Стaрoм Зaвeту, у причaмa Сoлoмoнa, синa Дaвидoвa, у првoм 

Прoлoгу: Прeпoрукa мудрoсти – Зaштитa oд лoшeг друштвa, jaснo je рeчeнo: “Кojих су 

путeви криви, и сaми су oпaки нa стaзaмa свojим. (2,15). Oвa мудрoст нaлaжe oпрeз И 

ублaжaвa стрaх нaдaњeм, дa oни у свoм бунилу И бeсу, зa сoбoм нe пoвуку И другe у 

бeспућe И пoнoр; jeр су вeкoви нa oвoj плaнeти пoтврђвaли истину дa “слoгoм рaсту И 

мaлe ствaри, a нeслoгoм И нajвeћe прoпaдajу.” Кo oкрeћe лeђa oвoj истoриjскoj истини – 

oсуђeн je нa прoпaст. Oву су истину Срби крoз вeкoвe дoбрo oсeтили, И кao судбину – 

испaштaли; нo ипaк, вeруjући дa и aкo су зaкривили дa сe измучe, нa ниjeсу дa сe истрaжe, 

упућуjући мoлбу Гoспoду: “jeр aкo сe листoм истрaжимo, кo ћe Tи сe зa гриjeх кajaти кoje 

пaдe нa српскo кoљeнo? Кo ли ћe Tи уживaт милoсти, кaд сe jeднoм нa Србe смилуjeш?” 

Oвo je гуслaрскo вeчe, вeчe гуслaрскoг друштвa “Никoлa Teслa”. Збoг чaснoг имeнa 

oвoг српскoг гуслaрскoг друштвa, призивaм у пoмoћ Никoлу Teслу, пaрaфрaзирajући 

њeгoвe рeчи, сa мojoм мoлбoм вaмa дa прeмa oскуднoсти мojих рeчи у oвoj бeсeди, нe 

зaкључуjeтe o oскуднoсти мoje љубaви прeмa вaмa, гуслaмa И њихoвoj улoзи; пoткрeпљeн 

нaдoм нa нeпрoлaзнo трajaњe гусaлa, нa кoje пoдстичe Њeгoшeв стих: “Ђe сe гуслe у кућу 

нe чуjу – ту je мртвa и кућa и људи!” 
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др Данка Лајић-Михајловић, етномузиколог 

Музиколошки институт САНУ 

 

Такмичења гуслара: 

поглед из перспективе етномузиколога 
 

 Систематско проучавање певања епских песама уз гусле као форме комуницирања 

гуслара и његовог непосредног аудиторијума, али и као нарочите везе учесника 

савремених „гусларских догађаја“ и епске прошлости,
36

 довело ме је, између осталог, до 

закључка о изузетној важности такмичења у новијем периоду еволуције ове традиције. У 

складу са тим, посветила сам им засебну студију, али је том приликом пажња била 

усмерена на последице политичко-идеолошких промена током историјата овог облика 

јавне гусларске праксе по саму традицију и идентитете њених носилаца.
37

 Овом приликом 

усмерићу се првенствено на савремена такмичења гуслара и њихову корелацију са 

музичко-стилским аспектом традиције. 

 Према мишљењу руских фолклориста, околности које имају утицај на настајање 

сваког текста (у значењу: фолклорног дела, продукта) потребно је разматрати 

дијахронијски – историјски, како је и уобичајено, али је неопходно узети у обзир и 

синхронијски аспект – тренутне, случајне услове настанка тог текста.
38

 Под широм 

временском димензијом, контекстом, подразумева се традиција којој припада тај текст, 

док се ужа, «конситуација», односи на тренутно асоцијативно интерпретирање традиције 

на субјективни начин, као «индивидуално тумачење традиције». Контекст се као фактор 

од утицаја у обликовању комуникационе стратегије испољава преко облика друштвеног 

организовања, преовлађујућег вредносног система, посебних културних стандарда и 

образаца, облика друштвене свести – традиције, религије, морала, идеологије, политике.
39

 

Од ситуационих фактора важну одредницу комуницирања чини просторно-временска 

релација субјеката која процес одређује као непосредно или посредно комуницирање. 

Често се занемарује, а посебно је деликатна улога биолошког и ментално-психичког стања 

субјеката комуницирања – пошиљаоца и примаоца поруке,
40

 у конкретном случају: 

гуслара и аудиторијума.  

Комуницирање путем епских песама које се певају уз гусле се у ранијим епохама 

реализовало искључиво као непосредна, контактна комуникација („лицем у лице“),
41

 али 

су техничко-технолошке иновације XX века и у ову сферу увеле посредно комуницирање 

које се последњих деценија развило у облике масовне комуникације. Истраживања су 

                                                           
36

 Д. Лајић-Михајловић, Епска пракса као комуникациони процес: српске епске песме у фолклорној култури, 

докторска дисертација, рукопис, одбрањена на Катедри за етномузикологију Факултета музичке уметности у 

Београду 2010. 
37

 Д. Лајић-Михајловић,Такмичења као облик јавне гусларске праксе, Музикологија 11 (2011), 183–202. 
38

 И. А. Морозов, Т. А. Старостина, „Ситуативные факторы порождения фольклорного текста“, у: 

Актуальные проблемы полевой фольклористики, 2, Москва 2002, 12–26; И. А. Морозов, „Семиотический 

анализ ситуаций звукопорождения в Русской традиции“, у: Фолькор: современность и традиция. 

Материалы третьей международной конференции памйти А. В. Рудневой, Москва 2004, 62–76. 
39

 M. Radojković, M. Miletić, Komuniciranje, mediji i društvo, Novi Sad 2006, 30. 
40

 Исто, 30.  
41

 Контактно комуницирање подразумева саучествовање поетског и музичког знаковног система, као 

основних, али и „допунских“: хронотопског, проксемичког, кинетичког, олфакторног и других кодова који у 

тим условима имају прагматичну вредност.  
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показала да је код комуницирања музиком од изузетног значаја тип комуникационе 

ситуације одређен према примаоцу поруке: он се најдиректније одражава на динамику, 

тембр, артикулацију, регистар певања, али и ритмичку и мелодијску компоненту, које у 

садејству варирају, па и иновирају жанровске постулате.
42

 У том смислу, такмичења 

гуслара је неопходно одредити као специфичан облик јавне праксе, који подразумева 

ривалитетски однос учесника-извођача, публику са жиријем као подгрупом од нарочите 

важности која има легитимност да дâ (јавни) вредносни суд о наступима, као и 

организациону структуру чије су идеје у вези са такмичењем преточене у пропозиције. 

Све то издваја такмичења од осталих прилика јавног презентовања гуслања и чини их 

посебно утицајним на извођачке стилове и естетске вредности.
43

 Лично вишегодишње 

праћење такмичења гуслара и бројни разговори са представницима свих категорија 

учесника подстицај су да овом приликом тај специфичан културни феномен размотрим на 

начин који је од значаја за апликативну етномузикологију у Србији, а може бити и за 

актуелну реорганизацију такмичења.  

 

 Прекретну тачку у историји певања епских песама уз гусле представља «излазак» 

из приватног у јавни простор.
44

 Већи простор био је у узрочнопоследичној вези са 

променом профила аудиторијума, па и укупним начином стварања-извођења и рецепције 

епских песама. Из времена реципроцитета улога пошиљаоца и примаоца поруке
 
у 

традицијском друштву,
45

 дошло се до јасне поделе на извођаче и публику. Чинови 

извођења епских песама уз гусле, као нарочит начин измештања у времену и простору, 

представљају друштвене догађаје, а неки од њих, на основу специфичне ексклузивности 

која се огледа у посебној важности и размерама догађаја, постају спектакли.
46

 Према 

традицијском моделу, гуслар је био културно, па и сроднички близак са аудиторијумом. 

Његова је улога била (само) медијаторска: он је асоцирао, побуђивао у меморији својих 

слушалаца значења и осећања из постојећег фонда представљеног моделима, клишеима. 

Од времена фиксирања комплетних поетских садржаја у писаној форми, шире 

доступности штампаних збирки  песама и масовније писмености (крајем XIX и почетком 

XX века), кључно се мења профил гуслара: „песник-музичар“ постаје првенствено 

музичар, „свирач-певач“. Дотадашњи гуслари имали су задатак да памте и ре-креирају 

поетске схеме и мали број мелодијских модела, што је у „ери народне писмености“ 

заменио задатак меморисања записаног поетског текста и стварања особене музичке 

компоненте. Некадашње одрицање од ауторства, као одраз примата колективног 

идентитета над индивидуалним, заменила је претензија на препознатљиву 

индивидуалност. Потврђивање личних вредности такмичењем једна је од типичних 
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 И. А. Морозов, Т. А. Старостина, Нав. дело, 20–21. 
43

 M. Ako, „Competition as a New Context for the Performance of Balinese Gender Wayang“, Yearbook for 

Traditional Music 41 (2009), 111.  
44

 Из кућног амбијента – простора «око огњишта», који је био локус традицијског концепта, преко кафана, 

као јавних простора у сеоским заједницама, гусле су стигле и у позоришне, концертне и спортске дворане, 

па и мас-медијски простор савременог културног света и Интернета. Више у: Д. Лајић-Михајловић, Епска 

пракса као комуникациони процес, 147–154.  
45

 Едмунд Лич тумачи учешће у обредима као преношење колективних порука себи самима. E. Lič, Kultura i 

komunikacija: Logika povezivanja simbola, Uvod u primenu strukturalističke analize u socijalnoj antropologiji, 

Beograd 2002,
  
69. 

46
 Догађај се друштвено региструје као нешто важније и значајније од оног што иначе егзистира, а спектакл 

у односу на догађај подразумева посебан степен важности, непоновљивости, интензитет деловања и 

дистанцу. М. Лукић-Крстановић, Спектакли XX века: Музика и моћ, Београд 2010, 53.  
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људских активности.
47

 Поређење гуслара и неформално титулисање постојали су и у 

сеоским заједницама,
48

 али је идеја о официјелном рангирању везана за градски миље. Као 

центри политичке и економске моћи и као подручја укрштања и ремоделовања 

идентитета, градови су били од примарне важности за такмичења гуслара.  

Историјат гусларских такмичења у основним цртама је општепознат.
49

 Прва 

„утакмица“ одржана је у Алипашином мосту код Сарајева 1924, а до Другог светског рата 

биле су још три: 1927. у Београду, 1929. у Скопљу и 1933. поново у Београду. Већ на 

првом такмичењу било је осамдесетак учесника,
50

 што указује на велико интересовање за 

ову форму вредновања од стране самих гуслара. Старосна структура учесника такмичења 

је била шаролика, па су већ на другом омладинци оцењивани засебно, а на такмичењу у 

Скопљу организатори су предвидели и категорију „нараштајаца“. Интересовање публике 

је по правилу било велико. Да су ове манифестације биле догађаји на нивоу спектакла 

сведочи и однос институција и друштвене елите тог времена према њима. У извештају о 

такмичењу објављеном у Политици стоји да су такмичењу у Београду присуствовали 

многи „виђени“ људи: од председника Народне скупштине, преко министара и посланика, 

до професора Универзитета (поименце).
51

 Идеолошки посвећене промоцији идеје 

југословенства, ове манифестације су имале подршку и самог краља Александра I 

Карађорђевића.  

Регулатива такмичења се на основу доступних извора не може сагледати у 

потпуности. Детаљнији подаци о „оцењивачком одбору“ постоје само са другог 

такмичења. Чинили су га „угледни људи“ и зналци гусларске уметности предложени од 

стране Српског кола из Алипашиног Моста (организатора прве утакмице), док су са 

београдске стране одређени један политичар (министар аграра), академик Владимир 

Ћоровић, филолог и историчар, као и музиколози и композитори Милоје Милојевић и 

Коста Манојловић. Намеће се закључак да је оваква структура жирија компромис 

формалног уважавања одређених друштвених структура и потребе да се испрати музичка 

природа манифестације учешћем стручњака тог профила. Демократски дух у одлучивању 

о победнику био је заступљен тада по први пут уведеним гласањем публике, а у складу са 

наглашавањем важности „суда народа“, како је истакнуто у обраћању присутнима једног 

од чланова жирија. Подаци о репертоару такође нису потпуни: према песмама које су за 

своје презентовање одабрали гуслари са другог такмичења може се закључити да су 

доминирале традиционалне народне песме из Вукових збирки, а мали број гуслара је 

изводио песме које су сами спевали. О музичким квалитетима посредно сведочи опис 

наступа гуслара на првом такмичењу из пера Милоша Црњанског објављен у листу Време 
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 Кајоа овај мотивациони склоп повезује са психолошким ставом најизраженији у типу игара који назива 

агон. R. Kajoa, Igre i ljudi, Beograd 1965, 42–45.  
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гусала: Прилог тридесетогодишњици Друштва гуслара „Вук Караџић“ Београд, Београд 2007; Д. Лајић-

Михајловић, Такмичења као облик јавне гусларске праке, 186–196.  
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 По речима М. Бошковића на отварању такмичења у Београду 1927. представила су се 83 гуслара (према: 

М. Добричанин, Нав. дело, 55), док се у Илустрованом листу наводи да су се такмичила 24 гуслара 

(вероватно након примарне селекције, уп. Илустровани лист, 5).  
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 М. Добричанин, Нав. дело, 54. 
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где аутор поетичним тоном истиче успешну музичку драматизацију као примарни 

квалитет извођења.
52

  

Најречитије о узорним вредностима сведоче стилови награђених. Срећна је 

околност да су двојица најбољих
53

 гуслара са првог такмичења снимили плоче, те смо у 

ситуацији да чујемо о каквим се стиловима ради. Танасије Вућић је гуслар кога је Герхард 

Геземан одабрао као репрезентни пример традиционалног певања који заслужује отисак 

на златним плочама. Глас му је моћан, пријатне боје. Извођење је веома темпераментно, 

темпо је нешто бржи, што може бити и тенденциозно, због капацитета самог медијума – 

плоча, али и услед несавршености технике за снимање и/или репродукцију. Доминира 

јасно испевавање стиховне целине, ритмички динамизам, укључујући и разноврсне 

каденце, са продужавањем последњег, последња два или само претпоследњег слога. 

Вућићев наступ на такмичењу у Београду Коста Манојловић је оквалификовао као 

уметнички најизразитији, „драмски у пуном смислу те речи“, његов глас је одредио као 

„не много звучан, али пун динамичких прелива, који су увек зависили од текста“, 

„мелодијске фразе“ је оценио као сложеније, успелије него код осталих, при чему је 

комбиновањем рецитативних делова и ширег мелодијског покрета остваривао значајније 

контрастирање.
54

 Јеврем Ушћумлић је, судећи по песмама које је одабрао као трајни траг о 

себи, неговао првенствено традиционални епски репертоар. Глас му је био пун, 

баритонски затамњен, певао је у природном регистру, непретенциозно, умереним темпом, 

силабично, али ритмички разноврсно да би динамизирао ток, док су мелодијске линије 

релативно мирне, поступне. Иако су му вокали затворени, дикција је јасна. Стих пева до 

краја у континуитету, а од осталих је заступљенија каденца са наглашавањем последњег 

слога трајањем (обрнуто пунктираним ритмом). Ако је тачно да су Вућићев и Ушћумлићев 

стил били узорни примери традиције у том времену, намеће се закључак да су чланови 

жирија веома добро познавали функционално-естетске критеријуме епске средине.   

Познато је да такмичења, посебно када се ради о појединцима, повлаче и 

незадовољство учесника пласманом, често засновано на необјективном самовредновању и 

у том смислу – неоправдано. Организатори првог такмичења гуслара су апеловали на 

самокритичност већ код пријаве: „да не креће (на утакмицу) ко није сигуран у себе“. 

Незадовољстава је ипак било, па се памти да се, у знак протеста због претходних 

пласмана, гуслар Вућић није пријавио за такмичење у Скопљу.
55

 Несумњиво је да су већ 

прва такмичења имала велику друштвену важност, па је жири бивао под различитим 

врстама притисака. Гуслар Душан Добричанин је у осврту на прва такмичења поменуо и 

„залагање“ сердара Јанка Вукотића управо за Вућића, који је био у његовом штабу. Да ли 

је овај, данас легендарни гуслар био оправдано незадовољан или је његова сујета била 

подстакнута утицајним заштитником, остаје енигма. У овом правцу интригантни су и 

подаци о организовању босанских навијача Лазара Радака из Шипова на такмичењу у 

Београду 1927, управо када је он победио. За однос структура моћи илустративан је 

поменути податак да се у жирију на такмичењу 1933. нашао и сам Краљ, наравно, на 
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 К. П. Манојловић, „Гусле и гуслари“, Музика I/1(јануар 1928), 12–13.  
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 Из интервјуа са Душаном Добричанином који је 1983. водио Раде Лојовић, председник Гусларског 

друштва „Петар Перуновић Перун“ из Зрењанина (копија се налази у личној архиви аутора).   
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позицији председника, као најутицајнији човек у држави и уједно главни дародавац.
56

 

Иронично се коментарише да је то једино такмичење на коме није било жалби на пласман. 

 У социјалистичкој Југославији се са такмичарским смотрама гусала и епске песме 

(„фестивалима“) почело тек 1971. године. Гусле су делиле судбину традиционалне 

културе чији је третман био обележен премисама нове власти о њеном „сељачком 

пореклу“, а у случају инструмента и о изразитом националном симболисању.
57

 У јавни 

културни живот вратиле су се „на мала врата“ – прво појављивањима у оквиру мешовитих 

програма, потом су осниване гусларске секције, а онда и гусларска друштва. У Сарајеву је 

основано Гусларско друштво „Филип Вишњић“, а потом је организовано и прво 

такмичење. Иницијатор Мирко Добричанин је од свог брата од стрица Душана 

Добричанина, гуслара, слушао је о некадашњим „утакмицама“, те сама идеја није била 

оригинална, али је контекст био сасвим нов. Мирко се живо сећа препрека које је требало 

савладати.
58

 Озбиљан приступ организацији такмичења подразумевао је дефинисање 

пропозиција. Значајним се сматрао утисак о наступу гуслара као естрадном перформансу, 

пре свега на основу одеће/ношње и понашања на сцени, избора репертоара у смислу 

прикладности политичко-историјском тренутку и самог квалитета певања и гуслања. 

Избор песме је био посебно деликатна ставка, на шта су организатори скренули пажњу 

потенцијалним учесницима већ приликом позивања на такмичење. Прихватљиве су биле 

традиционалне народне песме, али је пожељна била актуелна тематика – 

„народноослободилачка борба“. Планирани деветочлани жири се у датом тренутку свео на 

седам чланова. Мирко Добричанин сматра да је то био најквалитетнији жири који је икада 

био на гусларским такмичењима, али је индикативно како је представио његову 

структуру: „3 академика, 1 генерал-пуковник, 5 професора од којих 2 музиколога и 2 

гуслара“
59

: мало сазнајемо о професионалној компетенцији, али је титуларно ово свакако 

био жири „високог ранга“. Одзив гуслара је био изузетан: такмичило се њих готово 150, а 

организована су два круга елиминација до избора 21 финалисте. Сујета гуслара који се 

нису пласирали у завршни круг је кулминирала претњама да ће са публиком (студентима) 

угрозити одржавање финала.
60

 

Ефекат првог послератног такмичења је био вишеструк. Нагло је порастао углед 

друштва-организатора, чланство се умножило, оформљена су удружења по другим 

местима. Пробијена је медијска баријера: након детаљног извештавања са такмичења, 

гуслама је посвећивана већа пажња, а на Радио Сарајеву је установљен серијал емисија 
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 Награда је била краљевски вредна и пригодно-симболична: раскошна народна ношња и позлаћени 
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Податак потврђен у интервјуу са М. Добричанином од 14. 03. 2011. Снимак у фоноархиву Музиколошког 

института САНУ у Београду. 
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 Од (етно)музиколога су у жирију били Цвјетко Рихтман и Мирослава Фулановић-Шошић. Исто. 
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 М. Добричанин, „Гусларство у Југославији друге половине XX столећа“, 6. 
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Умјетност гусала.
61

 Значај победе за гусларе је био изузетан. Ова референца је извукла из 

анонимности Бранка Перовића из околине Никшића, који ће постати један од кључних 

људи у гусларској пракси друге половине XX века, а завидну каријеру остварио је и 

другопласирани Раде Јамина, милиционер из Сарајева.  

Такмичења су надаље одржавана наизменично у градовима Босне и Херцеговине, 

Србије и Црне Горе. Осим традиционалних епских песама, посебно су биле пожељне 

песме са тематиком из „народноослободилачке борбе“, чија је продукција подстицана и 

кроз сама такмичења.
62

 Године 1994. основан је Савез гуслара Југославије, који од наредне 

године постаје (су)организатор фестивала. Временом је број заинтересованих гуслара 

порастао, те су, осим базичног устројства по геополитичком принципу (републички 

фестивали као квалификације за савезни фестивал – својевремено Југославије, потом 

Србије и Црне Горе и Републике Српске, сада Савеза српских гуслара), неко време 

постојала и регионална такмичења у Србији. Осим што даје прилику да се у такмичарски 

циклус укључи већи број гуслара, пирамидални систем подстиче њихове контакте, али и 

интензивира такмичарску страст. Као противтежа потенцирању индивидуалистичких 

порива јавља се вредновање екипних квалитета: иако су се правила мењала, у новијој 

историји такмичења увек је на неки начин верификован и пласман чланова истог 

гусларског друштва. Према важећим пропозицијама,
63

 индиректно је присутна моћ центра, 

тако што се за екипни поредак сабирају оцене свих чланова једног друштва из финала 

такмичења, те увек веће шансе за успех имају бројнија друштва (из већих градских 

средина), у односу на она из малих места, сразмерно малобројна (што не значи да су у 

просеку лошија).
64

 Овај аспект завређује посебну пажњу у оквиру разматрања укупног 

концепта такмичења. У даљем току рада критички осврт на савремена такмичења гуслара 

биће усмерен на гусларе као такмичаре, на пропозиције, жири, огранизаторе и структуре 

моћи.  

Као што је поменуто, сваки јавни наступ, а посебно такмичарског профила, 

подразумева специфично ментално-психичко стање. Народни музичари немају посебне 

припреме за овакав напор, нити тренинг о презначењу треме у стимулативни фактор, како 

се то ради у свету професионалних музичара. Спрега оптерећења наступа пред великим 

аудиторијумом и жеље за што бољим пласманом, па и победом, код многих утиче на 

објективност самопроцењивања. Опште место на такмичењима је незадовољство свих 

осим првопласирног, али је недопустиво губљење самоконтроле у манифестовању тог 

незадовољства, а оно је сразмерно често у случају гусларских такмичења. Такве епизоде 
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награде: једне за друштво са најбољим укупним пласманом добијеним збиром оцена чланова у финалу, као 

што је према важећим пропозицијама, али и награде за најбољу просечну оцену по члану друштва,  

рачунајући друштва која у финалу имају већи број гуслара (квоту би требало одредити према анализи броја 

друштава која су имала нпр. три и више финалиста или према односу броја пријављених такмичара из 

друштва и броја финалиста). Тако би шансу за екипну награду имала и друштва из мањих места. Решење 

свакако изискује подробније разматрање досадашњих искустава.   
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нарушавају углед такмичења као културних догађаја, а поред тога су и показатељ ниске 

свести самих гуслара о чувању и промовисању гусларства као суштинским вредностима те 

праксе. Лична промоција надраста колективне интересе, што је управо супротно етичким 

принципима епике као жанра. Самопоштовање често прерасте у егоцентризам и 

препотенцију, а незадовољена потреба за придобијањем поштовања околине (у овом 

случају жирија) постаје извор фрустрације и компензационог омаловажавања боље 

пласираних колега и жирија. Како је ово тема која је првенствено у надлежности 

психолога, констатоваћу само да се адекватна предавања чине неопходним за подстицање 

гуслара на размишљање у том правцу. Други важан начин да се ситуација унапреди јесте 

усавршавање пропозиција у правцу појашњавања процеса оцењивања, чиме се директно 

утиче на однос такмичара и жирија. 

Искуства организатора и самих гуслара су у неколико наврата била подстицај за 

дораду пропозиција такмичења, али се одреднице о оцењивању наступа нису битно 

мењале у односу на оне прокламоване пре 40 година у Сарајеву.
65

 Број чланова жирија се 

смањио на 3–5, у зависности од нивоа такмичења и финансијске конструкције приредбе. 

Стручност се као одредница жирија истиче, може се слободно рећи, по аутоматизму, више 

као пожељна, него реална квалификација. Наиме, актуелне пропозиције дефинишу четири 

квалитета перформанса који се оцењују обједињено: „степен естрадне културе“, „начин и 

квалитет гуслања“, „начин и квалитет певања“ и „квалитет и уметничка вредност песме“. 

Однос наведених квалитета није прецизиран, што индиректно значи да су равноправни, а 

редослед помињања се може третирати као индикација њихове хијерархије. Овакво 

сугерисање, па и форсирање естрадне природе такмичења, односно визуелне фасцинација 

публике у оквиру догађаја којим би требало да доминира аудитивни, музички аспект, 

суштински је парадоксално.
66

За понашање на позорници не постоји посебна регулатива, 

кодекс (иделаног) понашања (а елементарна култура се подразумева), те није јасно како га 

вредновати оценама, нити која струка је за то надлежна. „Дисциплинска мера“ не може 

бити компонента оцене стручног жирија, већ евентуално елемент наступа који се прати у 

односу на категорије „прихватљиво“ и „неприхватљиво“ (понашање на бини), а у 

негативном случају (који мора бити јасно дефинисан) се санкционише 

дисквалификацијом. Ако су усмерења за „културно“ понашање на сцени пре готово пола 

века била потребна гусларима као непрофесионалним извођачима, данас се то чини 

анахроним, готово увредљивим.     

Као елемент који подлеже оцењивању при наступу гуслара крајње је дискутабилан 

и „квалитет и уметничка вредност песме“. Пре свега, пропозицијама је регулисана 

метричка структура (чл. 22, певају се само десетерци), а досадашња стимулација за 

извођење традиционалног десетерца измењена је у захтев да сваки извођач има у програму 

за Фестивал једну неримовану и једну римовану песму, при чему је остављена слобода у 

погледу избора редоследа њихових извођења (у полуфиналу и финалу). Такво решење 

одлучније заговара опредељивање за „проверене вредности“ у погледу садржаја, али 

превиђа проблем различитих стилова, па и тежине омузикаљивања неримованих и 

римованих песама. Слободним опредељењем такмичара за редослед песама у пракси 

остаје проблем поређења извођења поетских предложака различитих структура. Нужно је 
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 У пропозицијама из 1983. и 1992. члан о елементима који се оцењују је дословно преписан, у верзији из 

2009. је допуњен, а неизмењен је пренет у важеће пропозиције из 2011.  
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 Сличне последице позиционирања перформанса на позорницу истичу се као проблем и на другим 

музичким такмичењима. Уп. M. Ako, Нав. дело, 113–114.  
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пропозицијама поставити тип метрике као заједнички именитељ по етапама такмичења. 

Којим ће се критеријумом надлежни при том водити зависи да ли желе да потенцирају 

атрактивност такмичења као манифестације, због чега би римоване песме биле остављене 

за финале, или ће поћи од искуства да су неримоване теже, дакле, и веће мајсторство, те 

њих одредити као задатак вишег нивоа.  

Осим тога, није сасвим јасно како би „квалитет и уметничка вредност песме“ 

требало да се одразе на оцену. Претпостављајући да су народне песме из Вукових збирки 

недискутабилна вредност и да се од жирија не очекује да у оцену гуслара укључује и 

њихово оцењивање, остаје разматрање логике посредног вредновања аутора текста песме 

кроз оцену гуслара. Надаље се отвара проблематика поређења познатих (и од заједнице 

усвојених, „понародњених“ ауторизованих песама) и оних који се тек промовишу. Јасна 

подељеност улога песника и гуслара данас сугерише и потребу њиховог засебног 

вредновања. У оквиру такмичења гуслара одредницу „квалитетна и уметнички вредна 

песма“ довољно је пренети у члан о програму такмичара и тиме комплетирати предуслове 

за учешће.
67

  

„Начин и квалитет гуслања“ и „начин и квалитет певања“ су кључни критеријуми 

вредновања гусларског наступа по мишљењу самих гуслара и љубитеља-зналаца, а из 

перспективе етномузиколога се те одреднице виде и као путоказ за стилски развој 

гусларства. Било би логично навести их обрнутим редом, али је важније од тога 

редефинисање квалитета који се њима обухватају. Према пропозицијама, под квалитетом 

певања подразумева се „начин казивања стиха, мелодичност, дикција и ритмичка 

динамика певања и усклађеност певања са тоном гусала... јасно, изражајно, правилно и 

потпуно разумљиво казивање стиха, као и ниже и смиреније певање“ (чл. 59, курзив 

аутора). Пре свега, проблематично је синонимско коришћење термина певање и казивање 

који у савременом поимању имају битно различита значења. Конфузија се појачава 

надовезивањем одредница (издвојених курзивом) које су из аспекта науке о музици у 

датом контексту неприхватљиве или непрецизне. Слично је и са објашњењем квалитета 

гуслања, који се дефинише као „тоналитет, разноврсност и мелодичност гуслања, као и 

усклађеност тона гусала са отпеваним стихом песме“. Из оваквих пропозиција 

(музичком) стручњаку није јасно које квалитете и у којој мери треба да вреднује, а реална 

је претпоставка да их ни гуслари не могу користити као смернице за своје усавршавање, 

што је такође функција пропозиција. Осим тога, ове одреднице сигнализирају изостанак 

концепта самих такмичења, а поменуто појашњавање певања као казивања парадигма је 

тог проблема. Стилистика епског певања уз гусле се мењала заједно са њеном функцијом, 

а у XX  веку је доживела убрзану еволуцију која је гусларство дефинитивно утврдила у 

пољу уметности.
68

 Ограничења те еволуције представљају постулати овог музичко-

фолклорног жанра: идеал унисоног звучања деоница гласа и инструмента, табуизирана 

конструкција инструмента и релативно постојана рудиментарна техника свирања (у једној 

позицији). „Гусларски свет“ кроз пропозиције није дефинисао своју позицију у култури, а 

индивидуални стилови се крећу у распону од традиционалности, условљене ограниченим 
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 Све што је провериво из самих пријава, као и фактографске карактеристике извођења (од провере 

података везаних за квалификације, до утврђивања да ли се изводи пријављена песма у задатом обиму и 

оригиналном садржају) може и треба да буде задатак организатора и техничке комисије, како је то и 

устаљено на другим такмичењима.    
68

 Д. Лајић-Михајловић, Гуслар Петар Перуновић Перун као иноватор традиције певања епских песама уз 

гусле, Дани Владе С. Милошевића.. Међународни научни скуп Бања Лука 10–11. април 2008, Бања Лука 2008, 

197–214.  
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потенцијалима појединца или свесно одабране, до банализације коју доноси 

комерцијализација музике. Сразмерна бројност гуслара у односу на друге традиционалне 

фолклорне музичаре имала је као негативан ефекат осећај самодовољности и 

функционисање ове групације као затвореног система, а његова енергија није довољна за 

одговор на бројне изазове које модерно друштво и култура постављају пред традицију. Из 

ове перспективе може се јасно сагледати и проблематика везана за жири, као тело које је 

специфичан део публике. 

У патријархалним сеоским заједницама гусларска пракса је била под судом 

јавности чији су се критеријуми били релативно уједначени, усмерени функцијом жанра у 

традиционалној култури и критичким односом према индивидуалности народног 

уметника. Проблем вредновања данашњих гуслара базира се пре свега на културној 

разноликости и самоуважавању-до-препотенције модерних индивидуа које чине 

аудиторијум, па у складу са тим и њиховим шароликим критеријумима у односу на 

вредновање гуслара. За очекивати је да су ови проблеми сведени на минимум избором 

чланова жирија као „поседника знања о гусларским квалитетима“ и особа са јаким 

професионалним интегритетом који укључује и објективност. Ипак, на одлуке жирија се, 

готово по правилу, после сваког такмичења упућује мноштво примедби. Како су у питању 

различите особе, проблем треба тражити у систему.    

Пропозиције су годинама као струке чија су знања од важности у оцењивању 

гуслара наводиле књижевност, историју, етнологију, музикологију, остављајући отворену 

могућност да се укључе и „други познаваоци епске поезије и гусала“. Из овакве структуре 

жирија ишчитава се апсолутна доминација поимања поетског садржаја као основне 

вредности наступа гуслара, што је већ разматрано из аспекта могућности оцењивања 

квалитета песме. Тек  последњом, овогодишњом верзијом пропозиција дошло се до 

повезивања суштине гусларских такмичења и струковног профила жирија, па се као 

потенцијални чланови овог тела помињу „афирмисани гуслари, стручњаци из области 

књижевности, етномузикологије и други познаваоци епске поезије и гусала“ (чл. 35). Чак 

и ако се узме у обзир да су од четири параметра који су до сада вредновани, два музичке 

природе, парадоксално је да је од побројаних профила управо најмање (етно)музиколога 

било у жиријима гусларских такмичења.
69

 С друге стране, уочава се велики утицај 

филолошке фолклористике, односно филолошког профила образовања, како кроз 

формулацију епска поезија, којом се игнорише синкретичка природа епске песме 

(донедавно је и само такмичење именовано као Фестивал епске поезије и гусала, а 

провлачи се и у актуелним пропозицијама – познаваоци епске поезије и гусала), тако и у 

доминацији заступљености ове струке у жирију. Специфичан начин уважавања 

образовања у гусларском свету одражава податак да су чланови жирија веома често били 

носиоци високих титула, научних и/или педагошких звања,
70

 чиме је вероватно 
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 Према пропозицијама, кандидате за чланове стручног жирија предлаже чланство гусларских друштава – 

не постоји сарадња организатора такмичења са адекватним научним и образовним институцијама. 

Специфичне ексклузивност етномузикологије као научне дисциплине (релативна малобројност и 

анонимност стручњака из ове области у јавном животу у Србији) може бити један од разлога што их није 

било међу предлозима гуслара за чланове жирија. Сами гуслари често неупућено поистовећују 

етномузикологију са музикологијом, али основна замерка није адресована на њих, већ на креаторе 

пропозиције.   
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 Веома често се у штампаном материјалу чланови жирија наводе са титулама „проф.“ и/или „др“, без 

назнаке о професији.  
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поткрепљиван њихов легитимитет познаваоца гусларске вештине, па и друштвена 

етикетираност манифестације.  

Анализа оцењивања на неколико последњих фестивала указује на неколико 

проблематичних места. Пре свега, иако је номинално распон оцена 5 до 10, по неписаном 

правилу се оцењује распоном 7 до 9 у полуфиналу, односно 8 до 10 у финалу. Таквим 

договором организатора и жирија се простор за рангирање смањује на 17 места за 37 

такмичара у полуфиналу (прва тројица морају бити појединачно устројени), што је 

практично парадоксална претпоставка о дуплирању, па и триплирању позиција (у 

просеку). Чак и у финалу, када је „само“ 20 такмичара, то значи да се они могу у најбољем 

случају рангирати заредом, без могућности да се разлике међу њима процене као веће од 

десетинке оцене (0,1, што диференцијацију доводи на ниво „фото-финиша“). Да иронија 

буде потпуна, жири, опет по неписаном правилу, не користи ни читав расположиви 

простор, већ се велика већина такмичара оцени у распону од три, максимално четири 

десетинке (9,3–9,7).
71

 Овогодишњом ревизијом пропозиција уведена је новина којом се 

реагује на ту нелогичност, тако да члан жирија највише двојици такмичара може доделити 

исту оцену, чиме је повећана одговорност жирија. Друга важна мањкавост досадашњих 

пропозиција није отклоњена. Наиме, и даље се инсистира на потпуно независном 

оцењивању чланова жирија, без размене мишљења. Овакав принцип рада могућ је само 

када су критеријуми оцењивања егзактни (општепознатим стилским одредницама или 

специфично задатим нормативима). Из перспективе етномузиколога не види се начин да 

се то у потпуности примени на такмичења гуслара. Чак и када се критеријуми вредновања 

певања и свирања детаљније разраде, остаће сфера суптилних стилских елемената и 

уметничке имагинативности коју је тешко вербализовати, као и прецизно изразити 

оценом. Управо зато овакав систем вредновања не постоји ни на једном такмичењу 

народних музичара. Консултације чланова жирија се сматрају приликом за усаглашавање 

њихових личних критеријума, за комбиновање професионално различитих визура, као и за 

компензовање мањкавости у појединачним опажањима која су неминовна при перцепцији 

са појачаном одговорношћу током вишесатног континуираног трајања такмичења. Утисак 

је да би организатори гусларских такмичења требало да размисле о примени концепта који 

комбинује такмичарски и ревијални профил, какав се успешно примењује на сличним 

такмичењима, а који подразумева адекватну старосну и/или стилску категоризацију 

такмичара и објављивање групе пласираних у наредну етапу такмичења, односно 

рангирање само прва три у финалном делу такмичења у свакој од категорија.  

На основу генерално подстицајног утицаја такмичења као мотивационог фактора за 

гусларе, али и значајних негативних ефеката по њихове односе, намеће се закључак о 

потреби одговорног приступа темељној реорганизације система такмичења. Уважавајући 

искуства ранијих ентузијаста на овом пољу, као и личних искустава као члана 

саветодавних тела и жирија на различитим музичким такмичењима,
72

заговарам покушај 

унапређења такмичења без утопистичке наде о њиховој идеалној форми. С друге стране, 

то не сме бити обесхрабрујући фактор у настојању да се она осмисле као културни 
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 На Фестивалу у Тополи ове године у финалу је додељена само једна оцена 9,3 и две 9,4. На Фестивалу 

Савеза српских гуслара појавиле су се „чак“ и две оцене 9.0, као искорак из корпуса у коме је и даље било 

само десетак оцена 9,3 и 9,4, дакле, 88% оцена је од 9,5 навише, а још је драстичнија слика када се има у 

виду посебно оцењивање прве тројице по рангу, па је тако чак 73% оцена између 9,5 и 9,7 !  
72

 У сагледавању комплексности музичких такмичења од помоћи су ми била и искуства стечена у улогама 

педагога и родитеља такмичара, примењива такође на гусларска такмичења.    
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догађаји који се одражавају на саму гусларску традицију и на њено позиционирање у 

савременом друштву. Претходна анализа указује на неколико елемената од посебне 

важности. Солистичка формација потенцира уписивање гусларских квалитета у социјални 

статус јединке, али у традиционалном сеоском друштву и поред постојања мишљења о 

квалитетима гуслара, није било њеног номиналног изражавања као утврђеног, обзнањеног 

поретка – оно је егзистирало на нивоу колективног става. Институционализација 

директног поређења, као и други видови спектаклизације, темеље се на различитим 

интересима актера. Организаторима, с једне стране, даје могућност пласирања одређеног 

идеолошког концепта, а са друге – прилику да економски профитирају. Мотивација 

гуслара је самопотврђивање у оквиру друштвене заједнице шире од њиховог основног 

животног окружења, али и економски интерес. Публика у највећој мери задовољава 

потребу да потврди и оснажи идентитет, да се растерети у специфичној форми катарзе 

и/или ужива у перформансу као уметничком акту. Очување етоса жанра у спектаклу 

зависи од мноштва фактора који се тичу нивоа свести актера и објективних могућности. 

Компромиси идеала и интереса постоје и код гуслара и код организатора. У домену 

финансирања, као једном од најважнијих, вишепартијски систем је донео промене, па се 

након фазе финансирања такмичења „друштвеним средствима“, организатори данас 

ослањају махом на спонзоре, што слику о интересним сферама на такмичењима чини још 

комплекснијом.  

Последице такмичења гуслара по поетско-музички израз су вишеструке. 

Императив идеолошке подобности репертоара условљавао је форсирање нових песама 

прикладне тематике, махом из новије прошлости, које су по правилу римоване, што је 

донело значајније присуство римованих песама у гусларској пракси уопште. Потенцирање 

функције саоштавања поетског садржаја утицало је на потпуно елиминисање старинских 

елемената гусларског певања, пре свега карактеристичног обликовања са цезуром пре 

последњег слога, затим „понирања“ и „гутања“ краја стиха. У складу са тим је и истицање 

(јасне) дикције као једног од примарних критеријума вредности. Лимитирање наступа на 

релативно кратак одломак песме условило је низ промена. Стил заснован на економији 

снаге пројектоване за „епско трајање“ потиснут је бржим, јачим и укупно бравурознијим 

интерпретирањем. „Широкопотезна“ музичка драматизација песме у целини замењена је 

наметљивим експонирањем читаве палете изражајних елемената у кратком року. Све мање 

су уочљиви регионални стилови гуслања, а све више лични стилови гусларских „звезда“. 

Није случајно што се многи гуслари и зналци ове праксе слажу у мишљењу да су 

гусларство друге половине XX века обележили Бранко Перовић и Бошко Вујачић, 

победник првог такмичења и дуго највише награђивани гуслар Југославије. Ратни догађаји 

који су обележили последњу деценију XX века наново су актуелизовали дневно-

политичку тематику, а таласа песама мале поетске вредности нису била поштеђена ни 

такмичења, мада у мањој мери него манифестације ревијалне природе и продукција 

носача звука. Мирнодопски почетак XXI века вратио је на репероаре гуслара старије 

песме, али су заговарања традицијских музичких квалитета остала на вербалном нивоу. 

Парадокс је да се музичка компонента, која и даље припада усменој култури и 

подразумева креирање у извођењу по импровизационом принципу, не схвата као 

суштинска вредност савремене гусларске праксе.  

У контексту опште друштвене кризе у културном, економском и политичком 

смислу, организације гуслара су пред великим изазовом. Политички догађаји већ су 

утицали на распад заједнице гуслара Србије, Црне Горе и Републике Српске, чиме је 
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урушен један од постулата жанра и традиције – уједињујућа снага, а политика се 

потврдила моћнијом од културе. Осим тога, одсуство јасне стратегије државних 

институција културе у Србији отежава профилисање гусларских такмичења и њихово 

позиционирање у мрежи збивања везаних за традицијску културу и/или музичку уметност. 

Изостанак медијске пажње за ова такмичења јасна је рефлексија односа садашњих 

структура моћи чак и према једном од најважнијих сегмената традиционалне баштине.
73

 

Очигледно је да су се гусларска такмичења нашла у концептуалном процепу између 

прокламоване идеје очувања традиционалног (у значењу: старинског) и модернизма који 

је већ чврсто уткан у јавну гусларску праксу.  

Модел трипартитне сарадње државних институција културе, научних установа и 

заједница и/или институција носилаца музичке праксе је незаобилазан у озбиљном 

приступу очувању традицијске културе.
74

 Такмичења гуслара су форма јавне музичке 

праксе на којој се препознају двосмерне релације друштвених процеса и музике: 

социокултурни утицај на музику, али и улога музике у интегративним процесима и 

обликовању идентитета. Процес еволуције гусларске праксе је у последњем веку текао 

под снажним притиском идеологија, пре свега политичких, а то је, надаље (или повратно), 

утицало на идентитете „чувара“ гусларске традиције.
75

 Констатовано је да фестивали 

поседују снажан потенцијал измицања крајностима „културног релативизма“ (са 

потенцирањем локалности, посебности и уникатности одређене културе, што води у 

самогетоизацију, фундаментализам и етнизацију културе) и „културног универзализма“ 

(који наглашава сродности, па надаље и једнакости читавог света, дакле, укључује и замку 

хомогенизације, колонизације и глобализације културе).
76

 Овакве манифестације се 

сматрају  приликама за успостављање интеркултурног, мултикултурног и транскултурног 

дијалога. Гусларска такмичења имају потенцијал и за мултикултурно профилисање, али и 

основ за потенцирање посебности. Посвећеност једном инструменту, при том са 

израженом идентитетском симболиком, снажна су аргументација о њиховој уникатности. 

Дилема „коме се царству приволети“ није мала и свакако је не би требало остављати на 

одговорност само гусларским организацијама. Фестивале гуслара могуће је конципирати и 

двовалентно, повезивањем идеја о очувању певања епских песама уз гусле као дела српске 

традиције и мултинационалне природе епике и гусала, односно инструмената којима се 

епске песме прате. Наравно, овакав сложен концепт изискује адекватну финансијску 

подршку, што причу враћа на важност структура политичке и економске моћи. Певање 

епских песама уз гусле, као репрезентативна форма српске традиционалне културе, 
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 У новијој историји фестивала гуслара телевизијски пренос је реализован само из Косовске Митровице 

2010. године. У једној такмичарској сезони Телевизија Београд је преносила „суперфинале“, приредбу на 

којој је учествовало десет најбољих гуслара из финала, али податке о томе нисам успела да прибавим до 

момента предаје овог текста у штампу.   
74

 Захтевност очувања традицијске културе се у научним разматрањима повезује са бројним аспектима 

значења музике, које Тимоти Рајс побројава као „метафоричке претпоставке“: музика је уметност, социјално 

понашање, роба, симбол, текст итд. Више у: T. Rice, Op. cit.  
75

 Задатак обједињавања идеје о очувању етничког идентитета и идеје о јединству Срба, Хрвата и Словенаца, 

а затим и јужнословенског плуралитета, имали су и јавни музички догађаји у Хрватској, о чему је исцрпно 

писала Наила Церибашић (Hrvatsko, seljačko, starinsko i domaće: Povijest i etnografija javne prakse narodne 

glazbe u Hrvatskoj, Zagreb 2003). Данас се сличан императив, у смислу унифицирања значаја и права и на 

томе засноване друштвене интеграције ставља пред организаторе фестивала мањинских група (уп. N. 

Ceribašić, „Musical faces of Croatian Multiculturality“, Yearbook for traditional music 39 (2007), 1– 26) 
76

 M. P. Baumann, “Festivals, Musical Actors and Mental Constructs in the Process of Globalization”, The World of 

Music 43/2–3, (2001), 10. 
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заслужује темељну и комплексну пажњу, а наду да ће је коначно добити буде активности 

у правцу заштите нематеријалног културног наслеђа и у Србији.
 77
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 Први корак у овом правцу представља предлог за упис гусларске праксе у национални регистар 

нематеријалног културног наслеђа који је аутор овог текста поднео Министарству културе Републике 

Србије, са надом да ће надлежна тела ове институције препознати гусларство као репрезентативни елемент 

културне баштине Србије и предложити га за упис на листу УНЕСКО-а.  
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Народни гуслар Јован Лакићевић 

 

ЕП И ГУСЛЕ КАО БРАНА НОВОМ 

ЛИХВАРСКОМ  ПОРЕТКУ 
 

Наша Црква и српске гусле и данас су у својеврсној историјској  мисији 

             

Нашем, претежно епском свијету, одавно је познато да су гусле и епска 

пјесмаимали изузетну, мисионарску улогу, не само у нашој културној, него и у свеукупној 

историји. То се једино може поредити са улогом Српске православне цркве. Радован 

Бећировић Требјешки је њихово историјско значење срећно спојио у само два, крајње 

једноставна стиха: 

„Манастири и свето гудало, 

То је српску вјеру сачувало!“ 

 

Треба ли,уопште, поменути, да овдје није ријеч само о вјери, као  вјери 

православној, већ и о очувању сопствене националне свијести, или, тачније, свог 

националног идентитета. О вјери у себе, у снагу Српства, у свој вишевјековни сан 

о слободи и праведности сопствене борбе и жртве. 

Могло би се, без претјеривања рећи, да су наша   Црква и српске гусле, 

изнова у  једној својеврсној историјској мисији – да нас заштите и спасу од 

сатанистичког глобализма, који пријети да покори и покрије читаву планету! 

 

Чувар народног памћења 

 
Сувишно је помињати, јер је то већ небројено пута речено, шта су нам гусле и 

епска пјесма  значиле у вријеме  беспримјерно суровог и мрачног петвјековног ропства. 

Довољно је само се подсјетити да стољећима није било ни просвјете, ни школа, ни писане 

књижевности... Мало би се народа у таквим околностима и биолошки одржало, а да и не 

говоримо о очувању  вјере, историјског памћења и националне свијести! Но,то се, ипак, 

догодило! 

Српски гуслари су у својим пјесмама помињали све важније историјске датуме, 

своје владаре и српске јунаке још из преткосовских времена, прије, у вриj еме и послије 

Косовског боја, па затим из времена хајдука и ускока, Првог и Другог српског устанка, из 

непрестаних борби у Црној Гори и Херцеговини... А та историјска и епска сјећања, 

генерације су све до Вука и Његоша сачувале у усменој књижњвности. У пјесмама су 

сабрани сви наши преломни датуми, то је дуго била наша најпоузданија историјска 

читанка.Или, још једноставније – драгоцјен  и Богом дан чувар свеколиког народног 

памћења! 

„Што је до нас с Косова допрло 

И што није у ропству помрло, 

То заслуга није историје, 

Но памћење српске поезије“... 
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Гусле, које би се по својој једноставности, једва могле сврстати у музичке 

инструменте, за српски народ су веома дуго биле једина веза с музиком. Али, несумњиво, 

још дуже су биле наша најпоузданија и најчвршћа веза  са историјом и – слободом! Оне, 

дакле, нијесу само дио архаичног фолклора, како би неки савремени домаћи „еуропејци“ 

хтјели  да их виде, већ и веома важан, нераздвојни дио српског националног бића. 

Знајући веома добро шта гусле значе српском народу, мађарски гроф Бењамин 

Калај, иначе сјајан познавалац српског менталитета, принудни управник окупиране Босне 

и Херцеговине, наредио је да се из убогих српских домова, заједно са оружјем плијене и – 

гусле! Треба ли рећи да многи у овој истоименој,  вјештачкој дејтонској творевини и данас 

на гусле гледају попријеко? Да није Републике Српске, оне би тамо, вјерујем, одавно биле 

– забрањене! 

Гусле су се, упркос свему, одржале и до ових дана као, српском народу, веома драг 

инструмент, посебно код људи у динарском појасу.Оне су доживјеле својеврсну ренесансу 

у доба најновије српске Голготе. У вријеме када српски народ, изложен страшним 

искушењима, бије, можда, одсудну битку за своју слободу, достојанство, национално и 

државно јединство, које му Запад безочно оспорава, његови гуслари су  више од двије 

деценије на првој линији фронта   Почело је то у вријеме наметнутог вјерског и грађанског 

рата , преко Дрине, када су се непрекидно дружили са српским борцима, почесто и у 

рововима.Њихово присуство и епска пјесма значили су ратницима веома много у вријеме  

непрекидних  борбених дејстава. Баш као  у оним минулим временима - стварали су  

заносни и витешки набој, коме се, једноставно, не може одољети!  А  особен патриотски 

ангажман гуслара траје, ево, и до ових дана. 

 

Свевремени „десетерац“ 

 
Спадам међу оне који мисле да вријеме „царског десетерца“, који је превасходно 

српски стих и то у његовом најљепшем издању, нипошто није прошло, као што му ни 

вијек трајања никако није ограничен. Не свједочи о томе само повратак десетерцу 

неколицине знаменитих савремених српских пјесника, већ и читава плејада мање 

познатих,  па и потпуно анонимних аутора, чији допринос нашем епском опусу  није за 

потцјењивање.  

То би, надаље, значило да уопште нијесу у праву они који вјерују да је са епиком  

завршено са Вуковим збиркама. При томе су склони да оспоре и драгоцјен, и,  рекао бих, 

готово немјерљив допринос епици, Хаџи Радована Бећировића Требјешког, који би се, с 

много разлога, могао назвати родоначелником новије епске народске поезије. Он је 

десетерац наново васкрснуо. И то у једном новом, римованом обличју, дајући му тако 

својеврсну поетску инфузију! А први је (после краља Николе) схватио љепоту и снагу 

„осмерца“, такође нашег традиционалног стиха! И почесто га је користио. 

Ни са Бећировићем , срећом, вријеме епског стваралаштрва није завршено, о чему 

најбоље свједоче  бисерне пјесме неколицине његових следбеника, које су се, захваљујући 

гусларима и гуслама, већ населиле у народно памћење. 

И добро је што је тако. Ово је преломно, за  српски  народ историјско вријеме, које 

има своје  велике изазове,  борбе, поразе и побједе, своје, или, боље речено – туђе, 

бранковиће, али и своје витезове и хероје, који заслужују да се нађу у великом епском 

подсјетнику. 



70 
 

Наш народ има  разумљиву потребу да се идентификује са својим часним 

предводницима и витешким изданцима овога, садашњег времена, као што је некад, у 

дугом  раздобљу чамовања и робовања, у невољи  и за утјеху призивао у помоћ Милоша и 

Марка... И на томе му се, дабоме, не може замјерити. Као што се, такође, не може 

оспорити право савременим народским пјесницима да тим жељама изађу у сусрет. Рекао 

бих – је ли Бог дао! А шта ће од тог пјесмотворја доиста остати поезија, о томе ће се 

постарати – вријеме, „мајсторко решето“.  

Беспризивно анатемисање савремене епске народске поезије, јалова је и, рекао бих, 

готово штеточинска работа. То, у најмању руку, значи неразумијевање  судбоносног 

времена у коме живимо! Јер, 

 

„Кад је Србин највише стрепио, 

Гуслар га је надом кријепио, 

Оштрио је пјесмом јатагане, 

А гуслама лијечио ране“... 

 

Чини се да је ово мало опширније подсјећање било нужно, како би се боље 

разумјела данашња мисија  српских гусала и наше, негдашње, и савремене епике. Стално 

ми је на уму кликтај једног од заставника новог сатанског поретка, министра у тужној 

црногорској влади, од прије десетак година: „Па нећемо, ваљда, с гуслама у Европу!?“ 

Заборавио је, сиромах, притом, или му, можда, нико није рекао, да су гусле одавно стигле 

у Европу и да нас је по гуслама и епској поезији европски  културни свијет још тада, на 

наљепши начин, упознао.  

И што се мене тиче, - срећан му пут и њему и свима који тамо хоће (под условом да 

знају, заиста, гдје ће и да ли ће икад тамо стићи!), али народ нека оставе на миру! 

 

За наук другима 

 
„Припрема“ за улазак у „евроатлантске интеграције“, уз потпуну пацификацију 

једног борбеног и витешког народа, крије многоструке опасности и замке, које су нам 

одавно спремили творци „новог свјетског поретка“! И баш као што није нимало случајно 

што је српски народ, као  слободољубив, ратнички и државотворни, изабран да буде мета 

најмоћнијој војној сили Луциферових поклоника и следбеника, за наук другима, тако није 

случајно ни њихово накнадно настојање да нас,  уз помоћ „независних“ медија, 

невладиних, а и  владиних плаћених лауфера , претворе у безобличну масу робова, 

погодних за њихов лихварски светски „бућкуриш лонац“  

Зар нас један од кључних играча из клуба сатаниста, госпођа Олбрајт (као и неки 

њени чауши)још давно није упозорила:“ Маните се, Срби, митова, историје и прошлости и 

окрените се будућности“.  Само није рекла – чијој и каквој! (То је она иста сподоба, хоћу 

рећи особа, која је одржала сатанско обећање  с почетка злочиначког НАТО похода на 

српске земље - да ће нам „укинути осмијех с лица“... ) И њихови намјештеници и 

плаћеници у врховима дем(оно)кратске власти  и невладиних Сорошових, Цијиних и ко 

зна све чијих испостава , су их, дабоме послушали и дали све од себе да нас „умире“, 

обезличе и учине безвољним и послушним, како, забога и приличи једном „геноцидном 

народу“! 

„Поједини властодршци 
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У вријеме срамно наше 

Прађедовско име српско 

За сребрењак грешни даше! 

 

Љубе скуте душманима 

Намучених праотаца, 

Не стиде се пред људима 

Не зазиру од светаца“... 

 

Упозорава, такође, епски осмерац шта нам се дешава! И шта од нас хоће творци 

новог лихварског поретка: 

„Хоће да нас обезвјере 

Да не знамо ко смо, шта смо, 

Јер им смета то што вјеру 

Прађедовску сачувасмо...“ 

 

Све су прилике да ту долазимо до суштине онога и шта нам се спрема као 

ратоборном, непокорном, па још и словенском народу којему је одавно намијењена улога 

парија у новом лихварском  поретку... 

 

Поново у историјској мисији 

 
Бољи познаваоци геополитичких прилика веома добро знају да се  ово 

сатанистичко поробљавање планете спроводи према упуствима из Протокола сионских 

мудраца, од прије стотинак и нешто година... намјештањем или куповином  влада и 

владара, медијском и финансијском окупацијом, која се завршава дужничким, дакле – 

фактичким ропством! (Све се то, нажалост, и нама дешава уз планско ампутирање српских 

простора!)  

Но, вратимо се нашој савременој епици, која  прати, а рекао бих, и поприлично 

разумије оно што нам се догађа.O томе свједоче и десетине пјесама насталих у послењих 

двадесет година.У њима је вјерно, а покаткад заиста пјеснички надахнуто, одсликана  ова 

најновија борба нашег народа, његови узлети и падови, од херојских подвига, попут оног 

Тепићевог и других, мање знаних бораца,  до срамних  изручења Хагу... 

 

„Тешко земљи и народу 

Кад на црне гране дође 

Да предаје крвницима 

Прослављене своје вође. 

 

Продавају оне што су 

На бранику земље били 

Да би боље олошима 

Свјетским срца насладили“... 

 

У већем броју пјесама, или, тачније речено, код већине савремених аутора, веома је 

уочљив  повратак историјским мотивима и ликовима, од Немањића, па  све до Цера и 
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Мојковца, који су одавно населили нашу епску поезију и народно памћење. То готово да 

добија облик поетске епидемије! Могло би се рећи да није у питању само свједочанство о 

трајном присуству неких преломних историјских датума, или, пак, личности у свијести 

многих генерација, па и  ових потоњих.. Или о пуком, случајном повратку митским (али 

стварним!) изворима,  моћним стубовима наше историјске и епске прошлости,  као 

сталном надахнућу и непресушној инспирацији. 

Ријеч је, чини се, понајприје о сасвим спонтаној и, можда, генетској  потреби да се 

изнова подсјећампо – ко смо, шта смо били и шта јесмо, како нас пријетећи, опаки и 

мутни талас глобализације не би збрисао са лица земље! И како би као народ, ослањајући 

се на давно постављене, државотворне и моралне путоказе и безбројне примјере чојства и 

херојства (из наше историје и епике), одољели безочној демонизацији, пропраћеној 

недавно разорним и злочиначким  ратним   дејствима бескрупулозних свјетских 

монструма!  Али, и сатанистичкој „цивилизацији“ планетарних лихвара, (владара из 

сјенке), који су нам спремили пројекцију бесловесног потрошачког друштва! 

Гусле и епска пјесма, па и ова најновија, имају у томе значајну и моћну улогу.Они 

су својеврсна брана сатанистичком  лихварском поретку, која ће нама,  као малобројном, 

али великом Божјем народу, помоћи да се одржимо и опстанемо, вјерни себи, Српству, 

Светом Сави и Христу Спаситељу... Амин Боже! 
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Народни гуслар Драшко Малиџан 

 

ГУСЛЕ МОЈЕ ОВАМО ТЕ МАЛО , АМО И ТИ ТАНАНО ГУДАЛО... 
 

Стефан Немања , велики жупан , родоначелник свете лозе Немањића и оснивач 

средњовјековне српске државе , када су се гусле редовно слушале у његовој задужбини 

Студеници , у разним пригодама , оставио је свом сину Светом Сави , своје завјештање о : 

земљи , крви ,језику, гробовима и костима , небу и звијездама , црквама , држави , власти , 

књигама и писмима , пјесмама и свиркама , именима српским . 

„ И пјесма чедо моје , пјесма и свирка чине народ . Свака птица својим гласом пјева 

. И сваки народ има свој глас и своју пјесму по којој се познаје .Кад сретнеш странца , не 

питај никако ко је и одакле је . Пусти га да запјева или засвира , и све ће ти се само 

казати“, записао је син Растко у Немањином завјештању – „Пјесме и свирке“ . 

Србина је најлакше препознати по гуслама и епској пјесми коју пјева уз њих .Јер 

гусле су аутохтон и архаичан српски инструмент , данас препознатљив у цијелом свијету . 

Упознат сам,  да су Немањићи били јако моћни и богати људи и да су у то вријеме јели са 

златним кашикама и виљушкама а да су други народи у Европи , маћу њима и данас 

моћни Енглези , у то вријеме јели са рукама без  прибора – тако је бар записано . Када сам 

посјетио манастир Студеницу , чији је животопис  завршен 1198 . године , увјерио сам се 

лично , да је са десне стране улазних врата , осликан животопис Тајне вечере , на којој су 

насликане златне кашике , виљушке и ножеви.Немањиђи су се значи заиста служили са 

златним прибором , јер да нису знали за њега , логично је питање , откуд би био и 

насликан ? Али за разлику од других држава , имали су златоносна налазишта:   Пек, 

Тимок, Ново брдо , Трепчу , Бор , Сребреницу ,. 

А да видимо у наставку , шта смо све од тог Немањиног завјета и блага до 

данашњег дана сачували , послије 800 и више година и , докле  смо стигли у овом 

тренутку ми а докле Енглези и други народи ? 

Епска поезија и гусле, су наше највеће културно благо , које су створиле гусле и 

српски гуслари. Тако бар многи у овој земљи тврде што је и доказано . Свака земља се 

прво брани културом , па тек онда оружјем . Отуд данас зачуђује придавање изузетне 

важности  Драгачевској труби у Гучи , инструменту који за разлику од српских гусала није 

аутохтон и архаичан на овим просторима , или рецимо једном Егзиту у Новом Саду , оба 

мјеста , која су по посјетама превазишла сва овдашња и свјетска очекивања . Оба 

поменута догаћаја , нису до јуче били  у српској традицији и свијести , већ је то све 

наметнуто са стране . 

Ако Шкоти знају итекако да цијене своје гајде , зашто онда Срби да не поштују 

своје гусле ? Напротив , уз њих се , за разлику од свих код нас  других  инструмената , 

казује српска историја и то – пјевајуђи.  Десетерац,  који се пјева и казује уз гусле , по 

метрици није ништа друго до свакодневни српски говор . И у подвизима и падовима , 

гусле су училе Србина чојству и јунаштву , истини,доброти и племенитости . Да поштују 

противника . Гусле нијесу никад знале лагати и мрзјети .Говориле су истину , па коме се 

то свидјело или не . 

„ Гусле и поган не могу ићи заједно“ , рече давно доајен гусларства Душан 

Добричанин и тим ријечима даде путоказ свима нама , како се уз њих треба владати 
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.Други , опет гусларски посленик, књижевник и академик др Љубомир Зуковић , записа 

поред осталог , да гусле треба чувати и од самих гуслара , мислећи превасходно на њихове 

наступе и одабир погрешних пјесама , које служе не ријетко дневнополитичким потребама 

, а не у одабиру старих народних , временски провјерених пјесама ,што смо се безброј 

пута увјерили да је и то тачно . 

У античкој историји постоји свето тројство , кога су се древни Хелени стриктно 

придржавали и на њима градили античку културу . Можемо ређи, да и код српских гусала 

, као дијела српске културе , постоји свето гусларско тројство : музика , драма , и разговор 

- примјеђује велики пјесник Божидар Глоговац . 

Некада су Вукови сабори у Тршиђу и Лозници , били незамисливи без народних 

епских пјесама и гусала .Ту на сабору , у крилу Вукове традиције , гуслама и гусларима је 

припадало увијек престоно мјесто . Њихови танани звуци , освежавали су сјећање на 

јуначку баштину наших предака , на љепоту пјесама које је Вук записао од даровитих 

гуслара . Не смије се заборавити ни то , да су гусле у вријеме турског ропства будиле и 

одржавале трајно сјећање, на велико доба средњовјековне – Немањићке српске државе и 

њене моћи , а то исто сјећање његовале су и у свим каснијим временима , кад год су се 

Отаџбина и слобода нашле у опасности .Без тог духовног уздарја - гусала, нијесу се могли 

никада замислити сједници и разна весеља . Без њих се ни у збјег није ишло , нити се 

полазило на дуге и до краја неизвјесне сеобе . На тај пут се ишло са крстом и иконом у 

руци и гуслама у крилу .Обликовање и крунисање српског језика које је уредио Вук , 

незамисливо је без улоге народних пјесама и гусала . 

Велики наши преци , кроз божанске звуке овог древног и светог инструмента , 

невесело и дан данас , ослушкују гласове српске неслоге и раскола ( па и данашње 

гусларске неслоге) , која нас судбински као сјенка прати у стопу од Косова па до 

данашњих дана . Гусле дају порукама и поукама смисао свима нама , да се не даје умље за 

безумље, милост за немилост , чојство за нечовјештво , вјерност за невјерност , слога за 

неслогу , слобода за неслободу . 

А шта је данас са гуслама и епском поезијом на Вуковом сабору , којих тамо више 

нема , питамо се сви ? Вишњићеви дани у старом мјесташцету Срема Грку ,сада 

Вишњићеву , у коме је славни и видовити гуслар Филип битисао и скончао , не могу у 

потпуности да надомјесте гусле , којих више нема на Вуковом сабору .Дођоше неки нови 

незнани  људи и тзв. „демократе“ , у име ЕУ и новог свјетског поретка  , којима су по свој 

прилици узор они што им калаузе путе , тврдеђи : „ да са гуслама не можемо у Европу“ . 

Умни  Матија им тим поводом , преко нашег листа „Гусле“ , поручи отприлике овако :“ 

Ако не могу гусле , не можемо ни ми ! Није ни 21. вијек гори од других вјекова...“ 

Шта се деси са Немањиним завештањем о језику , земљи , цркви , музици ,небу...? 

Сведоци смо , да се много тога од стране нашег народа бацило крају , зарад малих , 

ситносопственичких интереса .  

Гдје су скоро нестале српске гусле из старих српских шумадијских кућа , које су до 

јуче висиле о „дуварима“ у скоро свакој шумадијској кући , или тачније прије 50-так и 

више година , као симбол и светиња српске куђе ? Питамо се шта се ту десило ? Да данас 

којим случајем не постоје друштва гуслара у Шумадији , помислили би смо , да гусала 

тамо никад није ни било . А ипак знамо да није тако и да су гусле одатле и нарочито са 

Косова , под најездом азијата – освајача , највише доспјеле у динарске крајеве Црне Горе и 

Херцеговине , гдје су данас тамо и најбројније . 
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Приповиједа се, да су у вријеме подизања српског устанка против да(х)ија , оне 

Бошњаке који су да(х)ијама у помоћ притекли , старци овако савјетовали :“ Кад у Србију 

дођете , понајвећма истребљујте оне који чокот окопавају и оне који гусле имају , јер кад 

се Вла(х) напије вина или ракије , па узме гусле и уз њи(х) запоје , све ти око њега на 

велике наше јаде устане“. 

О српским гуслама и епској поезији и њиховом значају по српски народ , говорили 

су у више наврата многи наши умни људи и ствараоци , почев од Вука , Његоша , Симе , 

Бранка , Исидоре , Ива , па све до наших савременика , академика : Матије , Добрице , 

Љубомира , Рајка , па потом Гојка , Божидара , Андреја (Фајгеља) , који је докторирао на 

гуслама у Француској , Димитрија (Големовиђа) , етномузиколога и професора 

Београдског универзитета , Мирка и Славка – народних  гуслара и других . 

„ Ништа не разведри људско лице као пјесма . Ни најтеже кулучење није гасило 

жећ за гуслама“ – записа у својим дјелима славни писац и нобеловац Иво Андрић . 

Поред наших прослављених пера , гуслама се бавио и Проспер Мериме(1803-1870) 

, француски књижевник и преводилац , правник , историчар , етнолог и археолог .Написао 

је књигу под насловом „Гусле“ , или избор илирских пјесама сакупљених у Далмацији , 

Босни , Хрватској и Херцеговини , коју је објавила Српска књижевна задруга из Београда 

1991. године . Књига је изашла из штампе1827. године , допуњено издање 1842. године а 

потом још 12 пута је штампана . Подручје са којег је Мериме прикупио податке за ову 

књигу  , је реон тзв. Наполеонове  Илирије ,тј. делова које је био окупирао , чији народ 

Мериме назива“ Морлацима“ . Преко ове књиге је увелико упознаван српски народ и 

његова поезија , што је тада било веома значајно за његово ослобађање и пут у Европу . 

Скоро цијели српски народ је касније на овим просторима од стране Рима , прво 

поунијаћен , потом покатоличен . Но, било како било , господин Проспер Мериме је у 

књизи „Гусле“ описао као илирске , односно српске пјесме и обичаје , српске гусле и 

српског гуслара Маглановића , који је једно вријеме био слуга код богатих људи на власти 

а и хајдуковао је по Далмацији . Меримово дјело је зачето и изашло је у пуном  јеку 

француског романтизма , у вријеме већ „ откривене српске пјесме“, о којој се писало у 

европским новинама и другим публикацијама , у вријеме увелико обављеног Вуковог 

посла на њеним сакупљањима и показивања Европи .  

Мериме у тој књизи пише  „ да на крају сваког стиха певац снажно крикне или 

тачније урликне , слично рањеном вуку . Ти се крици чују из велике даљине у планинама и 

потребна је навика на њих , да би се схватило да они потичу из људских уста“ . 

О гуслама је написао запис и амерички новинар , који је из те велике Земље упућен од 

стране једног амерчког  универзитета  и  1934. године је , којим случајем,  дошао у Бијело 

Поље код тада анонимног гуслара Авда Међедовића , од кога је записао епску пјесму на 

300 страница , која говори о борби Турака и Мађара у бици на Сегедину , која се до данас 

чува на Харварду , као пјесма са највише испјеваних епских стихова .Универзитет 

Харвард , је очито поклонио већу пажњу и квалитет дужини пјесме него њеном садржају и 

љепоти стихова . Тим прије , што се овим стиховима велича побједа Турака над Мађарима 

, који су били освајачи на овим просторима . Питам се успут , да ли је  тај новинар  дошао 

код Авда  случајно или намјерно , који је био по квалитету гуслар испод просјека  , а не 

рецимо код Илије Вуковиђа , кршног момка из Гацка , који је исте те 1934. године , 

освојио прво мјесто на Коларцу у Београду , на гусларској утакмици Југославије , којој је 
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предсједник жирија био нико други , до његово величанство , краљ Александар 

Карађорђевић . 

Иако су гусле скоро увјек почињале и завршавале на гусларским вечерима 

пјесмама о Косову , гуслари су у послератном периоду , проглашавани националистима , 

којих се треба клонити и због тога су имали проблема и много су трпјели . Њихове пјесме 

су цензурисане, а они који то нису прихватили , били су подвргнути још „строжијој 

цензури“ преко убачених агената и доушника . Једину исконску везу и разумијевање , 

гусле и гуслари су имали са српском црквом , која им је била мајка и jeдино уточиште и 

нада и која је такође као и гуслари била жигосана од тадашњег режима. 

У новијем добу , непосредно пред „демократску транзицију и европеизацију 

земље“ , гусле су служиле већином за неке промотивне , неријетко и партијске , страначке 

скупове . Да се добију поени у име веђине страначких првака и активиста , овога пута на 

српској традицији и историји , по којој су колико  до јуче ти исти људи хулили и пљували 

. У ствари , то је била од стране тих људи , злоупотреба гусала и већег дијела гуслара . 

Исти ти људи ,сада преобучени у друго „демократско рухо“ , почели су да хрле на 

гусларске вечери и у друштва гуслара, представљајући себе као велике Србе и спасиоце 

Српства . Почели су  чак на тим мјестима да држе лекције о српству , славама које нису 

никад славили , Божиђу , Српској новој години . Не може се тамо доћи до ријечи од њих.   

Сада су они већи Срби од оних, који се никада нису одрекли својих обичаја и вјере . А 

гусле и даље трпе ... 

Сада тренутно сви брујимо о Косову . Не видим доље ни једног гуслалара на 

барикадама Брник - Јариње . Шта се то дешава са српским гусларима , питам се ? 

Вратиђемо Косово , сигуран сам , тако и велики пророци и мудраци указују . Али , морају 

да се роде Срби , који ће да га заслуже и задобију . Ми смо очито умирући народ . Лазар и 

косовски витезови су давно отишли у мит и легенду . Да ли ће неко у новије вријеме да се 

роди попут њих ? Лично сматрам да хоће .  

Ако је Гуча проглашена за светски град трубе, даје ми наду да је прије 7-8 година 

Врбас у Бачкој проглашен за Град гусала и епске поезије . Дајe  ми наду и чињеница , да 

на бази нашег листа „ Гусле“ излази у Канади , у Кичинеру лист „ Глас Гуслара“ , чији је 

издавач Друштво гуслара „ Филип Вишњић“ из Кичинера . Бар кад не може да излази у 

Отаџбини( у паузи од 4 годинеуназад , изашао недавно само један број), нека излази у 

дијаспори-добро је и то . 

Да би сачували српске гусле , док  их нису присвојили други као свој бренд , и док се 

још зову наше , а надам се да ђе остати заувијек наше , по мом мишљењу треба предузети 

следеће : 

 Гусле уврстити под јурисдикцију Министарства културе које би се о њима 

старало , преко кога би се обезбиједила неопходна новчана средства за очување 

овог инструмента , организовања разних приредби , фестивала , формирања 

друштава , финансирање Савеза гуслара , пратећих органа Савеза , симпозијума и 

излажњња  листа „ Гусле“ .  Потребно је урадити јасан и децидан план и програм 

рада Савеза за наредну 2013 . годину и доставити га надлежном Министарству на 

верификацију и одобрење , пошто је недавно од стране Скупштине РС , усвојен 

буџет за 2012 . годину . Дакле , подсјећам , да и даље каснимо ... 

 Заштитити српске гусле као српски бренд , преко државних органа , уз Моравац 

коло , Ђирилицу и др .  На тлу Хрватске организују се фестивали гуслара( већином 
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покатоличених Срба) , а чују се на подручју Албаније (опет веђином  

покатоличених Срба) и међу Бошњацима(поисламљеним Србима). Да се не деси 

једнога дана , како смо ми од њих присвојили гусле и научили да пјевамо уз њих , а 

не обрнуто , посто су се једино гусле редовно чуле у средњем вијеку на 

краљевским и царским српским дворовима , и када бошњака и католика није тада 

било на подручјима на којима се данас гусла . 

 Вратити гусле гусларима.  Никад гусле нису биле даље од гуслара него данас . 

Појединци из разних друштава, који нажалост нису гуслари,присвојили су скоро 

сву власт у гусларству и сви се више тамо питају од самих гуслара. Радити на 

побољшању социјалне карте гуслара, јер  и даље гуслари представљају 

најсиромашнији социјални слој овога друштва , иако се по значају и ономе што 

чине за свој род , зову још и „амбасадорима културе“ своје Земље , који већином 

немају решен стални посао , стамбено питање , засновану породицу. Дакле , треба 

уредити стање на терену , преко основних ћелија - друштава , гдје треба више 

порадити на квалитету а не само на  квантитету . 

 Бирати жири из редова еминентних гуслара (највише један члан жирија може 

бити из негусларских редова) , а има их доста таквих  Бог је дао , јер гуслари 

најбоље знају ко од гуслара колико вриједи и како је у датом тренутку ко загуслао 

и запјевао . Овако , на крају фестивала , цијела мука и напор организатора 

фестивала пада у воду , јер гуслари, око којих  се све ипак „врти“ , одлазе са 

фестивала махом незадовоњни , због, у доста случајева неприкладних, 

неодмерених, неаргументованих и нестручних оцена неких чланова жирија. И та 

прича се стално понавља од фестивала до фестивала . 

 Обновити излажење листа „Гусле“( недавно изашао један број , за следећи се не 

зна кад ће , због недостатка финансијских средстава) , чија је промоција првог броја 

одржана 18. јануара 1999. године , и чијих бројева је изашло укупно 23 , и 

обезбедити неопходна финансијска средства од стране Државе , преко буџетских 

средстава .Без овог  листа су гусле као кућа без крова . И да престанемо да гусламо, 

лист „Гусле“ ће казати да и даље постојимо- размишљам гласно . Да пишемо о 

Косову , цару Лазару и његовим витезовима и војводама , о гуслама , фестивалима , 

епској поезији ... Када се фестивал гусала и епске поезије одржавао у Приштини 

90-тих година , лист „Гусле“су писале крупним словима : „ Косово се и гуслама 

брани“ . 

 Основати интернет радио , за који не требају велика финансијска средства , преко 

кога би цијели српски , и не само српски живаљ у  свијету , могао свакодневно 

слушати и наручивати епске пјесме и народне гусларе . 

 Проширити Савез српских гуслара са Савезом гуслара Црне Горе , 

регистрацијом , на начин како то дозвољавају позитивни законски прописи ове 

Државе(може да се региструје – провјерено) , јер се на тај начин добија у квалитету 

и квантитету Савеза и квалитета гуслања и пјевања на фестивалима . Гуслари из 

Савеза Црне Горе то желе , недавно су то опет поновили . Потсјећам , да је један 

Никшић ,да не говорим о другим градовима и мјестима у Црној Гори , по мени 

увијек престони  гусларски и епски град , тренутно изван домашаја овога Савеза . 

 Гусле довести у ранг осталих инструмената по плаћености , тј. 

комерцијализовати их у разумној мјери , јер гусле то квалитетом и улогом у 

друштву заслужују . Овако јако су подређене и потцијењене у односу на друге 
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инструменте .Треба и њихову умјетничку страну цијенити . Онај ко је гуслар , 

може уз урођени дар научити да свира виолину , хармонику , фрулу итд. , али 

обрнуто већином  не , зато што гусле немају ноте . Немају их , јер их је  тешко , 

односно немогуће написати . То су уосталом  потврдили и наши врхунски 

етномузиколози , који су то покушали али без успјеха . Због тога  , гусле и више 

вриједе од осталих инструмената  , јер се на њима гусла истанчаним осјећањем и 

посебном врстом људског чувства . Макар их због те чињенице доведимо у исти 

ред са осталим инструментима .  

 Уклонити политику из сфере гусларства , јер она је , свједоци смо , донијела зло 

, подјеле , расколе у гусларству . Гусле су све - српске и не треба их дијелити по 

политичкој линији-страначки , јер служе васколиком српству . Мање србовати( 

лако је србовати у земљи Србији) , а више радити на гуслама и епској поезији , 

треба да буде основни мото , јер се од славе не живи . У противном , по моме 

дубоком убјеђењу , изгубисмо све па и гусле! Нека нам буде узор и путоказ за све 

то у овим тешким, смућеним временима , која су се надвила над српски народ , 

Милош Велики . 

 Више медијске пажње посветити гуслама преко радија , интернета, штампе и тв-а. 

Своју бесједу о гуслама и епској поезији , завршићу стиховима великог пјесника 

Бранка Радичевића , који је гусле волио , гуслао и о гуслама рекао ово : 

 

„ Цвеће мило , росо , бистро врело , 

Па ти јоште моје чедо бело , 

Ко да гледне чарне очи твоје, 

Па у срцу да му не запоје , 

....................................... 

Данас , сјутра час ће наступити , 

Јарко сунце мене заклонити , 

Из руку ми јасне гусле тргнут , 

Моје тело под земљицу вргнут . 

Ал што певах неђе пропанути , 

Након мене ође останути ...“ 
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прoф. др Рaдивoje Пaпoвић 

 

Г У С Л E - Рaзгoвoр с душoм! 
 

Гуслe?!Вeчитa тajнa и питaлицa?Штa су тo гуслe? 

Инструмeнт кo и други?Или je тo дaр вишњeгa,oдaбрaним нaрoдимa?  

Oнимa кojимa je дaтo дa их умejу чути и бићeм слушaти! 

Oнимa,кojи,пoруку њинe jeкe,умejу рaзумљeти и сњoмe судбину диjeлити 

Oнимa,кojи су сњимa пoстaњeм!И сaмo су њимa нaпojницa! 

Други нeмajу oнo штo их чуje.Пa им и нe пристajу,зaтo. 

У Дaвидoвoj дeсeтoj псaлми, уклeсa Tвoрaц: oвaj сe пoj сaмo с гуслaмa мoжe чути. Кaкo и 

би.Сњимa и с бoжjoм зaпoчe,пojaњe.Пa eтo причe зa вjeчнoст. 

Гуслe нaдживjeшe врeмeнa.Зaпутишe из првoг свeтилиштa,у трaжeњу сeби рaзгoвoрa!У 

трaжeњу нaрoдa сeби дoстojнoг! Пa прo циjeлoг свиjeтa. Ниђe нa пут нe стaнушe,дoк мeђу 

нaс нe бaнушe.A ту,кo у кући? Кoмoтнo и њимa и нaмa! Ни дa нaм их вишњи пoслa,нe би 

прoстрaниje. 

Tу ти oнe сeбe у нaмa нaђoшe.Срeтoшe Нeмaњићe свeтe,пa сњимa к нeбу. 

Из лoзe у лoзу,eтo,штo им нe би туђe.Дaрoвaшe сe мeђусe,кaкo и приличи. 

Нaпoишe пићeм духoвниjeм.Пa свуд зajeднo. Дo прoвиђeњa Српскoг! И њинoг, jeднaкo! 

Стигoшe нa Кoсoвo и Oнe. Пристaшe уз Лaзaрeву здрaвицу и шњoм jeдaмaн зajeчaшe, с 

oнoм бeспрeбoлнoм! С oнoм,штo oдjeкну из днa душe циjeлa нaрoдa!”Кo нe дoшo нa бoj нa 

Кoсoвo,oд рукe му ништa нe рoдилo”! 

Пa oтлe, пo свoм. Зaпутишe сaмe! Свишњићeм, прeд сoбoм, кo с Дaвидoм,oндa. 

Прoпjeвaшe и прoглeдaшe,пo циjeлoм Српству.Oнaкo,кo и нa вeчeри.Ђe сви ћутe a oнe 

гoвoрe! Кao дa им у зaвjeт oстaну,дa прoнoсe кнeжeву пoруку. 

Дa вojуjу дoк цaрствo нe врну! Пa ти сe тo у aриjу нaрoдну oбрeтe. С гуслaмa сe и збoри и 

твoри,пo циjeлoм нaрoду Српскoмe.С њимa душa гoвoри нaрoдa.Збoг штa сe и вeли.Нeмa 

кућe ђe гусaлa нeмa.И нe мa! 

Знaмeн су Oнe Српствa,нajљeпши,штo гa имaмo.Свe нaм je шњимa и спjeвaнo и oплaкaнo. 

Кo из jeднoг грлa. Збoг штa сe и вeли зaтo. Нaрoд збoри с пjeмoм сa гусaлa,или гуслe сa 

пjeсмoм нaрoдa? Нe знaш ту,кo je глaсoм нaдмaшиo! И нe трaгaj зa тим. Нo ти je милo 

чути,oнo,штo ти зa душу приjeњa. И тo слушaj! Ђe jунaкe у нeбo вaздижу,a издajу у кaмeн  

зaтуцajу!  

Рaд чeгa су гуслe и сaздaнe. И нaмa,рaд тoгa,пoдaрeнe.Te сe знaлo штa вaм гуслe кaжу!И 

штa ћe нaм,зa нaук,пoручит?  

Taкo и крeнушe,нaкoн здрaвицe!Свe с бoja нa бoj,пo пoљу Кoсoву.Пeт вjeкoвa гуслe 

нaстaвишe,дa вojуjу зa чaст и слoбoду! Кao дa су чeкaлe Кoсoвo! Нити сe кaд 

зaмoришe,нити ђe пoчинушe! Нo бeз узмaкa.Нeбoм су плoвилe и свудa стизaлe!Ђe другoг 

ниje билo oнe су билe!Чулe сe и кaд су ћутaлe! Свojу свиђaлe и кaд сe мислилo дa нe 

мoгу.Рoпству сe oтимaлe! 

Српствo вaздизaлe! У нajцрњeм вaкту и зeмaну! Taд нajвишe! И бeз узмaкa! 

Пjeвaлe,вaздa,слoбoди! Пjeвaлe чaсти и Oтaчeству! Пjeвaлe витeштву нaрoдa! 

Чeличилe душу у иксaну! Успрaвљaлe у њeму пoгнутoг и oчи му при тoм oтвaрaлe! Билe 

лиjeк души блaгoрoднoj,oд кaд нaм их Гoспoд удиjeли! 
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A кaд je гoд трeбaлo,знaлe су дa зaтужe и зa срцe уjeду, бoљe oд свaкe тужбaлицe! Пa сa 

тoм aриjoм, кaкo тo њимa и приличи, прoклињaлe у клици издajу! Издajникe губoм 

нaзивaлe! И свaкoг сe рeдoм дoсjeтилe. Te су их кo и пeрjaникe усaдилe у свиjeст нaрoдa, 

зa пoругу или зa дичeњe! 

Te су нaм гуслe пoстaлe нajвишa пaмтиљa нaрoдa! Књигa пjeвaњa! Хиљaдe су пjeсaмa  

спjeвaлe. Ризницу eпскoг пjeвaњa нaслoжилe, дa сe њимa дичe пoкoљeњa. 

И нe знaш кoja бoљe oдлиjeжe? Кoja сoкoли вишe, мeђу њимa? Кoja унoси нeмир у 

прсимa? Или Majкa дeвeт Jугoвићa, ђe синoвe прaти риjeчимa: 

Пoђтe збoгoм мoja ђeцo дрaгa!.. 

A у бojу будитe сoкoли! 

Изгинитe-сaмo зaдoбитe!.. 

Te сe тaкe мajкe вишe нe рaђa! 

Или млaдa Кoсoвкa ђeвojкa, дoк прeвиja рaнe нa jунaку? Или oнa штo Mилoшeм живи? 

Штo рaспoри силнoг цaр Mурaтa, тe сe свиjeт диви крoз вjeкoвe? 

И дa зaлуд нe нaбрajaм! Никo мeђу њимa ниje нajбoљу изaбрo, jeр je свaкa нajвишeм 

дoсeглa! A зajeднo Српству примjeрeнa! И души му свaкa нaпojницa!  

Oтлe би их и гриjeх билo пoрeдити! И нe мoj мo! Свe су oнe Српскe и зa Српствo урaдилe 

oнo штo трeбуje! Нeкaд вишe,нo сaми мeгдaни! 

И кaд сe ниje смjeлo Српски збoрит гуслe су сoбoм збoрилe! Сaмo су сe Oнe свojoм jeкoм с 

Гaзимeстaнa и мoглe чути! Сaмo су нaм oнe мoглe рaнe видaти, душу криjeпити, срцe 

jaчити, бaрjaкe уздизaти. Сaмo смo с њимa мoгли из тeшкoг рoпствa прeнути.Спaсити сe из 

смaкнућa грднoг. 

Oтлe су гуслe и пoстaлe симбoл чaсти и људскoг трajaњa. Зaслужилe мjeстo спрaм икoнe. 

Ђe их ниje билo нa дувaру, тa сe кућa уклeтoм смaтрaлa! 

Пa сe питajмo? Пристaje ли кoja eпскa пjeсмa иjeднoмe збoру и музици нo гуслaмa? Нe 

пристaje, сигурнo! Кaзaћe тo свaки! И oнaj штo умиje рaзличит jeку гусaлa, и oнaj штo тo 

нe умиje, нo му сe сaмo, oднeкуд, кaжe! 

To сe двoje нe рaздвaja и нe мoжe рaздвojит! Пjeсмa je тa зa гуслe скрojeнa, кa гуслe зa њу. 

Te сe и срeтoшe бeз трaжeњa кaкoг! Пa jeднo у другo, jeдaмaн! Слишe сe у Oсoбникa, 

вaкoг! Слишe сe у гуслe oд кaмeнa дo сувoг jaвoрa, дa им пaрa у свиjeту нeмa. 

Приjeнушe гуслaру у рукe! Бeз првoг мeђу њимa, дa oчимa нe вjeруjeш! Штo сe сaмo 

Бoжjoм мoжe рaзумjeти! Ничиjoм другo!  

Пa дaљe нe прeбирaj! Нo привaти тo, кaкo je. Кaкo видиш и чуjeш. Слушaj и усe упиjaj! 

Живи стиjeм! Гуслe су и ствoрeнe, вaкe, зa дивљeњe, свиjeту! Бeз стaрeшинствa нaд сoбoм, 

икaкoг!  

Нe знaш ту кo с кимe рукуje? Гуслe с пjeвaчeм или пjeвaч с гуслaмa? И стиjeм сe нe 

зaнoси! Нo чeкaj кaкo ћe oдjeкнут! To je њинo! A твoje, дa их чуjeш, и душу нaпajaш! 

Рaштa си ту! 

A Oнe нe дaнгубe, никaд! Нo ђe пjeсмe, зa њих, имa, ту ти и oнe oдлиjeжу, пo циjeлoм 

Српству. Чуjeш им aриjу кa с нeбeсa нaпojницу! Пa ти милo,штo je тaкo! Oзaритe тa 

тoплинa. Oбузмeтe нeкa милинa, oд њe.  

Бирeкa ти сe у душу утaчe нeкa силa oд свaклe! Jaчи си oд свaкoг нa свиjeт. Oбуjмитe тo 

циjeлoг! Жмaрa ти пo живцимa, кa дa je живo! Пoдижe ти jeзу пo тиjeлу. Испрaви ти свaку 

длaку нa глaви, кa дa ћeш их брoит!  

Нe умиjeш рaзлучит je ли тo oд стрa или oд срeћe? Oд милoсти или oд тугe? Нo ти je тo 

увиjeк смиjeшaнo.  
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Oд пoчeткa дo крaja у свaкoм њинoм пojaњу.Гуслe су тo?! Друкшиje, oд свaкe свиркe и 

рaзгoвoрa, пo свeму! Нaпajajу тe oнe и нajљeпшим и нajгрчим пићeм у jeднoм мaу. И 

снaгoм нajвишoм и грчинoм нajгрчoм, штo je имa. 

Oклe смo и ми тaки, кaки смo. Дa нaс ни ским нe мoж ни пoрeдит ни пoрaвњaт. Дo нeбa 

смo кaдри шњимa, дoспjeт! И у глиб нajвиши, бeз њих, зaглибит. Штo нaм je дaнaс прeд 

oчимa свaкoмe! Пoсрнусмo прeд сoбoм сaмим и свиjeтoм. Кaкo никaд ниjeсмo? 

Збoг нeрaзумa нaшeг, кoликo oд туђe мржњe и пaкoсти. Дa нe вaгaмo, кo oд њих прeтeжe! 

Прeтeгли су ђe нe трeбa и кaкo нe трeбa, пa нaм eтo oстaткa! Teглимo сe шњим! Oвo штo 

други видe ми eвo нe видимo? Нo сoчимa бeз oчи! Вриjeмe je oвo, вeлe, зa други свиjeт. Бeз 

нaс oвaких и бeз гусaлa. Шњимa сe у нoву Eврoпу нe мoжe! Пaмтимo ми шњимa прeвишe! 

Пa штo би стиjeм тoвaрoм тoликим? 

Oвo je вриjeмe лaкиje људи a вeликих прeвaрa. Вриjeмe нoвиje хaрaчa и хaрaчлиja. Ђe ти 

твoмe нeдajу oпстaти. Oвo je вриjeмe штo су гуслe слутилe, штo су нaрoд њимe стрaшилe. 

A oнo сe oбрeтe. Te je и нaмa и њимa тjeскoбa! Свe нaм je, eвo, мaњe гусaлa, мeђу  

нaмa. Кo и људи, штo je! Нe знaш кo вишe мaњкa? 

A ђe сe нaђу? Вишe нaс дaнaс и oнe кoрe нo сoкoлe! И с чуђeњeм нeвoљнo питajу? Штa oд 

сeбe пoгaни чинитe? Штo нa сeбe рђe нaсрћeтe? С туђиjeм сe у туђe зaмичe! И туђ jaрам 

нoси oкo врaтa! Кo сe тo с нaмa oвaкo нaругa?  

Кoмe тo смeтa бoљe у нaмa зa имe Бoжиje? A ничиje ми нe oтимaмo! И никaд ниjeсмo, ни 

узeли ни oтeли! Штo би гуслe oдмa и прoклeлe! Нo сe зajeднo упитajмo? Кoмe тo, oндa, 

смeтa нajвишa ризницa eпскoг пjeсништвa, у нaшeм нaрoду? Штo je зa гуслe и с гуслaмa 

спjeвaнa? Живjeлa у нaрoду и с нaрoдoм, тaкa. И душу му криjeпилa, кaд je тиjeснo билo и 

дисaт! И у тoj тjeскoби сaмo су му oнe билe лиjeк! Никo други!  

Нeкa тo и oстaну с блaгoслoвoм Бoжjим.  

Гуслe и пишу пjeсмe, вeли тo нaрoд! A нaрoд их из грлa биjeлa oтпjeвa свaку. Te му и 

пoстaшe рaзгoвoр душe, тaкe! 

Гуслe су jeдинa музикa с кojoм сe пjeвa и тужи jeднaкo.To су гуслe Српству, пoдaрилe! 

Нeкa су  блaгoслoвeнe!  
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Бојана Пековић, гуслар 

ученица 8. разреда у Краљеву 

 

ГУСЛЕ У ДУШИ ДЕВОЈЧИЦЕ 
 

Како другачије да почнем него речима Вука Караџића:  

„Језик је хранитељ народа. Докле год  живи језик,  докле га љубимо и почитујемо, њим 

говоримо и пишемо, прочишћавамо га умножавамо и украшавамо, дотле живи и народ: 

може се међу собом разумијевати и умно сједињавати: не прелива се у други не пропада. 

Језик је оличење и богатство народа.“ Српски језик истовремено је веома сложен обогаћен 

стотинама  придева  и веома прост захваљујући Вуку Караџићу који је казао ,,Пиши као 

што говориш, читај као што је написано „. Наше лирске и епске  песме само потврђују 

колико смо ми као народ богати нeпролазним вредностима. Лепота наших песама  је у 

томе што поседују  толико описа, порука о смислу живота, стварања, прича о страдању,  

бојевима, стрепњама, туговањима, одрицањима,  погинуле душе ради бољег сутра, ради 

слободе, проливених суза мајки, ћерки, породицa, мука, стрепњи, ропства...а опет ми као 

Срби у души увек смо имали оно Божије, храбро, војничко  срце које је и у свим тим 

тешким страдањима знало важност наше традиције, преношења на млађа покољења. Често 

одлутам у неке своје мисли и запитам се шта би било да наши преци нису ту нашу 

истанчану поезију преносили са колена на колено? Шта би било да поезије нема, да је 

заборављена? ... Не знам  да ли бисмо ми као Срби уопште постојали,  знали шта нам се 

дешавало у прошлости, познавали своје врлине и мане, свесни чињенице да су хиљаде 

људи гинули да бисмо ми данас живели и слободно се осећали  Србима. Не знам шта би 

било  да није било гусала које су и у најтеже време када није било писмености преносиле 

нашу традицију?  

Често размишљам о пролазности живота, јер живот је кратак као трептај ока. О 

задатку који ми треба да испунимо. Бог нам даје живот да бисмо нешто добро урадили и 

оставили траг иза себе који ће вечно живети, одржати  наше име и после смрти. У овом 

урбаном начину живота тешко је схватити смисао постојања човека. На телевизији сваки 

дан чујем  нека убиства, крађе, преваре, лажи... Oдгајана у патријархалној породици сада 

више и не знам да ли је то врлина или мана. Од свог тог бунила и још хиљаду питања не 

знам да ли би неко могао да ми да све одговоре. 

Мој тата је гуслар. У  мојој кући се увек неговала епска поезија и слушале гусле , 

па сам као мала имала обичај да слушам епске песме и заволим  их . Почела сам да певам 

старе народне песме  са пет година, а већ са седам почела да гуслам. Први мој наступ био 

је у Музеју у мом родном граду Краљеву, на изложби Првог Српског устанка. То је на 

мене оставило велики позитиван траг. Важно је да кажем и добре и лоше ствари кроз које 

сам до сада пролазила. Као девојчица гуслар самим мојим појавњивањем  била сам 

изложена одушевљењем, чуђењем , похвалама за то чиме се бавим у кругу људи који цене 

и поштују нашу традицију. То ми је дало снагу да кренем даље, да напредујем, учим и 

вежбам . Међутим први мој наступ пред мојим другарима , са негде око осам година 

изазвао је смех . Нико није знао који је то инструмент, шта ја радим, како то певам и сви 

су почели да се смеју. Када сам завршила наступ питала сам тату што су се сви смејали и 

што је то толико непознато. Тата ми је објаснио да се моји другари још нису сусрели са 

тим инструментом, да је то веома необично што сам девојчица и што сам мала, те да ћу се 

са тим још доста пута сретати. У почетку ме је било срамота да певам пред  децом, а онда 
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сам схватила да су гусле нешто чега не треба да се стидим, већ да се поносим тиме. Била 

сам веома збуњена због незнања о овом инструменту међу мојим вршњацима и често сам 

се питала да ли са тим уопште и треба да се бавим и проводим моје слободно време. 

Морам да признам није било лако излазити пред публику која не зна много или ништа о 

том инструменту и певати, а за узврат видети доста лица која се смеју . Доста је времена 

требало проћи  да могу слободно да запевам, а да то не изазове смех. Схватила сам да су 

гусле у ствари непознате деци и да се они из незнања смеју.  Данас ми је задовољство 

изаћи на сцену и презентовати толико стари инструмент. То сматрам као привилегију.  

 Највећи човек остаје увек дете рекао је Гете. С тога шта  дете научи док је мало , то му 

остаје урезано заувек и увек ће га пратити у току живота. Кључну улогу ту игра породица. 

Епска поезија требала би да буде успаванка за децу место цртаних филмова. Гусле би 

требало да буду инструмент који би препознавали од малих ногу како би кад порасту 

ценили своју културу и веру, да не би млади долазили у ситуацију да не знају шта су гусле 

и колико су оне значајне. Најважније да се не стиде гусала. Веома је битно да се деци од 

малих ногу приближи наша култура  јер су изложена многим искушењима, негативним 

утицајима друштва, стране музике и многим другим стварима. Сваки дан имамо 

раскрсницу где треба да одлучимо да ли ћемо поћи правим или погрешним путем, а у том 

избору може нам помоћи само вера у Бога и наша традиција. 

Нешто од чега су сви били зачуђени  јесте то што сам девојчица . Ја сам у ствари и 

заволела гусле захваљујући мојим родитељима, највећем ослонцу у животу,  који су ми то 

приближили. У епским песмама има велики број женских улога, описа њихове љубави 

према породици, ближњима, забринутости, пожртвованости, радости па и туге, бола , 

патње, искушења, истрајности. Била сам задивљена њиховим ликовима и просто пожелела 

да своју емоцију пренесем на публику. Жена у епској поезији има велику улогу. Сматрам 

да треба да постоје и гуслари женског пола који би улогу жене требало да дочарају на 

веродостојан начин. Не видим разлог  зашто ако је неко рођен као девојчица треба да се 

одрекне гусала. 

Поред свих тих препрека велико је задовољство и част представљати гусле и епску 

песму. Гусле као инструмент  некако имају душу. Када год их узмем опустим  се и као да 

разговарам са њима, као да ми дају одговоре на сва моја питања и недоумице . Тако ја 

често разговарам са гуслама и решавам свакодневне проблеме. Гусле које су обично у 

зеленој плишаној фотроли иза мог ормара као да ме дозивају свакога дана да причам са 

њима. И тако ја узмем гусле у руке , наместим кобилицу узмем гудало  и  проведем 

одређено време са њима после чега се осећам толико испуњено и срећно  као да могу да 

полетим у свемир и видим звезде које сијају. Волела бих да једнога дана ја будем она 

велика сјајна звезда која просто измами очи на ведрој ноћи. Она звезда која својим сјајем 

одудара од осталих сјајних звездица у безграничном простору. Толико сјајна  да греје све 

око себе и ушушкава  љубављу, у том великом и пространом свемиру. 

Најлепши осећај јесте када изеђем пред публику и почнем да гуслам. Пред очима 

ми је све тамније и ја полако тонем у причу која је увелико пред  мојим очима. Видим 

ликове, радњу, место, време, збивање. На бар два –три места  чујем аплауз публике. Тада 

се неколико секунди вратим у стварност док гуслама покушавам да дочарам слику. Опет 

сам ту у причи. Ликови се смењују. Прсти ми сами скакућу по струнама као да више 

немам контролу над њима. Речи ми саме излазе из уста, слика приче пред мојим очима 

увелико се захухтава. Понекад се и сама најежим, а сигурна сам да се тог тренутка и 

публика најежи. Песма је готова. Још пар секунди разгуславам и стајем . Тишина завлада 
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на пар секунди. Одједном велики, громогласан аплауз. Устајем са столице. Осећам се 

прекрасно. Као да сам личност вечери. Осећам се испуњено, весело док публика још 

аплаудира. Мојој срећи нема краја. Тек кад сам све завршила видим публику. Видим 

сваког понаособ, лица која се смеју, а морате признати у данашње време смех је највеће 

богатство. Одлазим са сцене уз велики поклон публици. Иза завесе чека ме моја највећа 

подршка у животу, мој узор да ћу и ја бити таква особа једнога дана. То је мој тата. Пружа 

ми руку и каже: ,,Браво сине“ . Не знам због чега сине? Вероватно због тога што је 

мушкарац оличење стабилности, храбрости, симбол јачине и снаге, па из поређења мене 

назива сине. У сваком случају осећам се много лепо на таквом комплименту. У татиним 

очима испод густих обрва које казују колико је привржен својој породици види се искра 

среће у његовим очима  испуњене добротом. То је нека посебна срећа; срећа која га 

испуњава, даје му снагу да крене даље, да се бори кроз живот. Сигурна сам да сваки отац 

 жели да му дете буде успешно, лепо васпитано и што је најважније сналажљиво кроз 

живот. Ја се осећам толико узвишено,  да се то речима не може описати. 

Некако имам осећај да сви посустају на  том великом путу ка очувању народне 

баштине. Вук Караџић је написао:  

Време гради низ Котаре куле, 

Време гради, време разграђује. 

Да ли значи да време које је било иза нас испуњено патњом, страдањима, муком, 

жељом за слободу, и све поуке које су записане и сажете у Вуковој збирци сада нашом 

немарношћу треба да избледе и да следећих векова и не постоје, јер нисмо способни да 

сопствену културу пренесемо на следећа поколења и тако спасимо традицију од заборава. 

Људи се хиљаду пута више труде да стекну богатство него духовно образовање, мада је 

сасвим сигурно да нашу срећу ствара оно што јесмо, а не оно што имамо рекао је А. 

Шопенхауер. Да ли је то сада стварно тако да људи хрле за нечим пролазним, а 

запостављају нешто тако драгоцено које је живело вековима пре него што смо се и ми 

сами родили.  Да ли ћемо допустити да деца прво слушају страну музику, а да се уопште и 

не упознају са својом? Као девојчица гуслар из мог искуства кажем да сви гуслари имају 

веома тежак задатак јер у данашње време већина људи окреће главу када виде гусле. То 

сигурно није пријатно поготову када пред очима видиш одсуство од Бога, цркве , вере , 

обичаја а то никада нико не би пожелео за своју земљу. Често се запитам да ли сам једина 

која овако размишља поготову у мојим годинама? Осећам као да сам преоптерећена 

питањем да ли ће Срби уопште и постојати за стотину година . Свака нација која држи до 

себе ставља своје обичаје на прво место па гледа како то да употпуни и другим стварима.  

У мојим очима ја за разлику од тих нација видим у будућности Србију потпуно празну без 

игде икога, саму која проси за динар, а толико је била духовно јака и толико снажна. 

Можда и због те честе слике ја не одустајем од идеје да ширим традицију како бих можда 

спречила ту слику. Да ли ћемо допустити да има све мање гуслара и да се већина оних 

који постоје  просто стиде да запевају пред околином или неким новим окружењем? Да ли 

ћемо допустити да нам се остали ругају и исмевају нашу традицију, поезију само због тога 

што је ми сами не поштујемо? Неће домовина напустити човека, већ човек домовину 

рекао је А.А Блок. Задатак који је на нама није нимало лак али није ни тежак у поређењу 

са нашом прошлошћу. Сада у ово време изумирања младих гуслара можемо да закључимо 

и да су  гусле у опасности и да ће, што нико не би волео постати музејски експонат и бити 

само потврда да су некада давно оне постојале. Гусле се само рађају ако су у рукама 
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младих , а изумиру ако младих нема. Гусле представљају рањену птицу којој треба помоћ 

да узлети, а  ми Срби смо ти који требамо дати помоћ рањениј птици.  

Вук је написао :  

И сунце пролази кроз каљава места али се не окаља. 

И ми пролазимо криз тежак период али не смемо дозволити да будуће време само нашом 

немарношћу разгради све оно што је вековима грађено.Честит човек не ужива сам у 

својим делима, већ око себе шири атмосферу среће и задовољства који удишу сви који га 

окружују рекао је П. Мантегаца. Тако и ми Срби треба да заједничким снагама преко 

гусала ширимо Српску традицију , крст часни , и веру у Бога . 
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проф. др Јово Радош 

 

ЕСТЕТСКЕ КОМПОНЕНТЕ ГУСЛАРСТВА 
 

Уводне назнаке 
 

Гусле (и гусларска песма) представљају суштаствени облик српског националног 

бића и народне традиције у целини. Оне су наш „староставни“
78

, али  и још увек „живи“
79

 

музички инструмент, којим се оживотворује прошлост и чува национална и морална снага 

у садашњости. Њихови умилни звуци, хвала Богу, нису утихнули ни данас. Додуше, 

понекад се могу чути гласови да су гуслама одбројани дани и да је њихово место 

превасходно у етнографским збиркама и музејима старина. Њима се често придружују и 

иронично интонирана мишљења да се са гуслама не може ићи у Европу. Ипак, упркос 

свему, јека гусларских струна, које су „још увек истоветне са струнама народне душе“  

(Митрополит Амфилохије) и даље се чује из српских кућа широм српских земаља (било 

непосредно, или електронским путем) Јер, епска времена, код нас, као да немају свој крај 

(ратови, погибије, страдања и патње). Борба за слободу и очување нашег националног 

бића наставља се и у новим историјским и животним околностима. Поред тога, гусле се 

сусрећу и на пригодним свечаностима, приредбама и фестивалима такмичарског 

карактера. Самим тим, поред баштињења јуначке традиције, патриотизма и високих 

етичких вредности нашег народа у прошлости и садашњости, кроз гусларство се, 

истовремено, тежи и неговању  и изоштравању естетских укуса поклоника и слушалаца 

епске гусларске песме. 

Јер, уметнички домети у гусларској делатности јесу важан фактор у укупном 

очувању гусала и у садашњости и у будућности. 
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 Нема ппузданих истпријских ппдатака кпји би дали верпдпстпјна сведпшанства п тпме када су гусле 

настале. Верује се да пне ппстпје пд када ппстпје и Срби. Нащ најстарији (ппзнати) истпријски сппменик у 

кпме се гусле ппмиоу је из XIII века. Наиме, Тепдпсије Хиландарац, у Житију Светог Саве, хвалећи краља 

Стефана Првпвеншанпг, каже за оега, какп за трпезпм „гуслама благпрпдне весељаще, кап щтп је пбишај 

сампдрщца“. 

Ппкущаји да се гуслама да ппсебна вреднпст и важнпст такп щтп се истише оихпвп ппмиоаое у Библији, 

немају свпје истинскп утемељеое, јер превпд Ђуре Данишића и Вука Ст. Карачића  везан за Псалме, у кпме 

је за „инструменте на жице“ (харфе) упптрбљен термин гусле (видети Псалм 150, 3), ушиоен је збпг  лакщег 

језишкпг разумеваоа кпд тадащоег српскпг шитапца. 

И извесна сличност гусала са неким инструментима код других народа, не треба да нас одведе погрешним 

трагом и закључком да су их Срби тобоже преузели од неког другога, па их прилагодили себи, јер су оне 

аутентично српске и Срби су их као своје сачували до данашњих дана. 
79

 Гусле се не могу сводити искључиво на материјални споменик културе, јер оне „живе“ и у нашем времену, 

као што и српски манастири на Косову и Метохији немају само културно-историјски значај, већ су то и жива 

места, живе вере у Бога живога. 
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Уметничке особености гусларске делатности 

 

 Није претенциозно ако се нагласи да лепота, поред многих својих пребивалишта, 

станује и у гусларству. Ту прималац  (слушалац, гледалац), поред осталог, жели да путем 

гусала осети душевно узбуђење и расположење, које се изражава естетским атрибутима: 

лепо, дивно, допадљиво, пријатно, савршено, а да, уз то,   препознаје и оно што је лоше, 

ружно и недопадљиво.   

Дакле, бит уметничког и естетског јесте важно обележје гусларске делатности (од 

израде гусала, преко извођачких наступа гуслара, ношње и декора, до песничког 

стваралаштва,
80

 које је тематски и по својој форми вeзано за епски израз). 

Тако у изради гусала треба да буде очуван традиционални стил градње (лепота 

једноставности), уз избегавање претеране китњастости, накинђурености и непотребног 

шаренила, што (као и у другим уметностима) води кичу. (У реторици, као и у 

грађевинарству, писао је А. Шопенхауер, „треба се чувати претераних украса“). Како је 

лепо оно што је истинито (Ф. Шелинг), битно је да форма буде примерена садржини (да 

гусле имају лепу звучност и добар тон), а не да буде обратно. У обликовању и резбарењу 

гусала треба се држати и класичних симбола (дивокоза, орао),
81

 као и друге изворне 

народне орнаментике. Тиме ће гусле (и по свом изгледу) пленити душу непатвореном и 

аутентичном лепотом. 

Јавни гусларски наступи (били они манифестационог или такмичарског карактера) 

углавном садржавају све оне естетске атрибуте (као и код других врста уметности), кроз 

које се испољава инструментални и вокални израз. Исто тако, онај ко слуша и гледа 

гусларске приредбе, (по природи ствари), успоставља својеврстан естетски доживљај, и 

стиче одређени утисак. Наравно, сваки прималац онога што гуслар даје кроз сопствено 

уметничко изражавање, мора ићи у сусрет ономе што слуша, то јест, он треба да  

успостави сопствене субјективне релације. Другим речима,  као што гуслар (стваралац) не 

трба да наступа само са становишта занатства и рутинерства, већ мора уносити себе у 

гусларску песму, с љубављу и преданошћу, тако и слушалац, кроз свој доживљај и 

сопствене асоцијације, употпуњује и заокружује ефекат приказаног. 
 Наравно, постоји евидентна  сложеност саме процене онога што нам је извођач 

пружио. Јер, бит естетског се налази и у унутрашњем садржају изведеног, али и у другим 

наговештеним или скривеним одредницама. Не постоје естетски појмови у смислу 

фиксираних норми. Оно што је лепо, вели Кант, измиче свакој доктринираној теорији. 

                                                           
80 Када је, сада већ гптпвп забправљени песник, Драгпљуб Филиппвић, 1918. гпдине, на Крфу, дпк је рат јпщ 

трајап, пбјавип свпје Косовске божуре, тадащоа  (а и каснија) коижевна критика сматрала је да је тп 

ппследои изданак десетерца, те, какп се гпвприлп, анахрпне песнишке фпрме (Радпмир Кпнстантинпвић  је 

писап п Свечаном погребу десетерца). 

Ипак, и након тога десетерац није ишчезао. Радован Бећировић – Требјешки остаће упамћен као легенда 

римованог десетерца. Његове песме се једнако певају уз гусле као и оне које су забележене од Тешана 

Подруговића, Филипа Вишњића и осталих познатих Вукових певача. Од новијих песника десетерачке 

поезије ваља поменути Момира Војводића, Божидара Вучуревића, Драга Брновића, Божидара Глоговца и др. 
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 Према народном искуству и веровању дивокоза има улогу стражара који стоји на високој и 

неприступачној стени (ни вук јој не може прићи) и звиждећим гласом опомиње остале животиње на 

опасност. Дакле, она као и орао симболише слободу, а истовремено и упозорава на могуће опасности и 

угрожавања те слободе. 
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Зато је свака естетика више препирка, него чисти акт разумевања. Оцењивач уметности 

(члан жирија) наилази на уобичајене тешкоће приликом вредновања гусларског наступа, 

пошто ни у овој уметничкој области не постоје никаква унапред утврђена правила 

објашњавања, разумевања и тумачења изведене гусларске песме (осим техничких 

норматива). Зато он, пре свега, треба да тежи за истином (Платон), односно да комбинује 

и објективне и субјективне критеријуме. Субјективан доживљај је јако битан, али свакако 

треба пазити да то буде „безинтересно допадање“ у Кантовом смислу. 

Како суштину естетског углавном чини склад и хармонија, ваља, најпре, 

препознати вешту руку и пријатан глас, односно невешту руку и неприкладан глас. Јер, 

како се каже: „невешта рука ће раштимовати лиру“, па ће, аналогно томе, невешто 

руковање гуслама пореметити и саму усклађеност песме са звуком струна. Дакле, вештина 

је битна естетска категорија, па нормативни правац у естетици сматра да је уметничко оно 

што је технички коректно. (Наравно, код извођења гусларске песме не постоје задате ноте, 

али се техничко умеће да осетити). Дакако, на томе се не треба искључиво задржати, јер 

сваки извођач мора, истовремено, бити „свој“, односно, испољити своју уметничку 

особеност (при томе, избегавати једноличну интерпретацију, високо интониране гласове 

до непријатности, као и извештачену „театралност“). Пошто нам он кроз гусларско певање 

уствари казује одређени догађај, његово казивање мора имати примерену драматику, која 

у извесним моментима кулминира у напону и снази (пробој музичке бране као код Баха), 

што код слушалаца треба да изазове емоционално узбуђење, које доводи до катарзе 

(душевног очишћења), слично ефекту који, по Аристотеловом становишту, изазива 

позоришна трагедија. На крају, слушалац ће се осетити узвишеним и окрепљеним. У 

супротном, (ако се ради о слабијим гусларима), он неће доживети никакво естетско 

узбуђење, већ равнодушност, а понекад и нерасположење и разочараност. 

Дакле, треба знати да у ваљаном процењивању уметничког домета гуслара који 

јавно наступају учествује и знање и искуство и интуиција и интелект, као и специфичан 

осећај да се допре до метафизичких својстава уметничког исказа, Естетски судови, који се 

темеље на свим овим компонентама, имају претензију да што објективније потпомогну у 

вредносном рангирању гуслара и њихових уметничких својстава. 
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проф. др Јован Стриковић 

 

Гусле су гусле опјевале 
 

Митолошке приче пружају нам могуђности да боље разумијемо многе појаве у 

природи и животу , које запостављамо због своје површности и искључивости . Такав 

случај сређемо у свим сверама нашег живота , у вези свега онога , што се око нас , или у 

нама збива . И наш однос према умјетности , у разним њеним појавним облицима , је баш 

такав , упркос  томе што нам се она сама од себе нуди , како би лакше поднијели 

суровости живота које су неизбјежне , а знамо да је и немогуђе , не сусрести се са њима у 

вијеку било чијег трајања . А умјетност нам углавном томе и служи , да нам припомогне 

да схватимо суровост у тим неминовним и неизбјежним сусретима , или да нам преко 

својих сопствених механизама утицаја , олакша да све лакше издржимо и превазићемо . 

За ову тему , и њен почетак , незаобилазна је прича о митском јунаку Орфеју који је 

био пијесник  и први музичар у нашој цивилизацији . Њему је , не било ко , веђ лично 

Аполон подарио Лиру као инструмент музике , која би својим именом и утицајем могла 

покрити све остале инструменте којих има безброј , а који сваки појединачно и сви 

заједно имају исту мисију . Да би творац приче о Орфеју био убједљивији , и естетски 

допадљив , он је Орфеја са његовом Лиром оснажио , толико и тако , да се та прича не 

може заборавити , нити јој се пак у њеној љепоти казивања може ставити нека примедба . 

Први звук те Лире имао је свој утицај не само на све живо у природи  , веђ и на онај део 

природе , за који ми мислимо да није жив ,тј. онај који представља њен мртви дио . Шта 

се управо десило кад је Васељеном одјекнула Орфејева Лира : ријеке су измијениле свој 

ток , дрвеђе се савијало , цвјеђе је почело да цвјета , сузе су избијале из стијена , укротио 

је агресију дивљих звијери ! Орфејева музика спасила је , поред осталог , и Аргонауте који 

су пловили у потрази за златним руном !Овакви подухвати из сфере надприродних сила , 

толико су природни да им се не може оспорити дјелотворни учинак у животу свих нас , 

како појединачно тако и у колективитету коме припадамо : у породици , еснафу , народној 

заједници ... својов врсти измећу осталог ! Треба се само мало присјетити свих наших 

свакодневних активности , и видјети како нам , такоређи узгред , њихову стереотипију 

амортизују звуци са разних инструмената , и спречавају нас да не утонемо до гуше у 

учмалост  једноличног живота , па било шта да радимо , и било којим послом да се 

бавимо! 

Путоказ ове приче упуђује нас  да звук са Лире било које , а нарочито оне која 

представља такоређи органски супстрат у нашем памђењу , који носимо као наслијећени 

пртљаг ,ко зна из којег доба и миленијума , и може у нама изазвати , у преносном смислу , 

све оно што је Орфеј са својом Лиром изазвао у природи ! Чак и сузе из стијене како 

чусте у казивању митолошке приче , што значи да се и вама десило ко зна колико пута да 

вам сузе груну на неки звук , или неку ријеч прађену неким тоном који је потекао из неке 

Лире . Или пак да вас то исто , само што је то исто мало другачије , из озбиљне туге , бар 

за трен развесели ,баш као што је Орфеј изазвао и цвијеђе да процвјета , можда у сред 

зиме кад му вријеме није ! О том чудноватном , чудном и Божанском дејству Умјетности 

на нашу животну животну мапу , писали су многи филозофи и научници различитих 

научних опрредељења . И никад до краја нису могли саопштити чари умјетности , но су у 

неком описном тону оставили иза себе значајне писане трагове и различите исказе у 

форми дефиниција , афоризама и метафора . ! 
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Један од филозофа који је придавао велики значај умјетности у животу појединаца 

и народа , био је Фридрих Ниче , чије је дјело постало незаобилазно и у овој свери нашег 

живота . Он је , не само био велики филозоф , веђ и велики пјесник тако да су се у њему 

сустигле двије тако значајне особине које су заједно , бар за јоту ближе истини , од оних 

који су имали само један таленат ! У Ничеовој филозофији препознао сам мисли и 

запажања , која би ишла у прилог филозофији и психологији звука и пјесме са гусала , као 

Лире , која има импозантно мјесто у историји и филозофији мога народа . Зато ђу ређи 

неколико чињеница које иду на руку моје замисли . Ничеов spiritus movens о Умјетности 

уопште почив ана античкој трагедији , на чијим основама опстаје највеђи дио наше 

гусларске поезије , па самим тим и гусле , а Лира је означена као општи појам у музици . 

Јер у тој гусларској стварности крије се једна свеобухватна стварност , коју можемо 

претити само у тишини свога срца , онда кад нас њена стварност ослободи заноса , који 

нам смета трезвености , оном што се у филозофији зове фронезис , тј. разборитости ! Оно 

чиме се наша умјетничка поезија може похвалити , то је да она по свој прилици 

представља директни наставак хеленске трагике , ако не буде и њена цјелина ! Ово је , 

како би се рекло лако казати , али није тешко ни доказати . Баш као што је наша Историја , 

дакле наше историјско трајање пуно такозваних контраверзи , а у ствари представља један 

уобичајен наш ход кроз еоне , како је  и са нашом поезијом и филозофијом , тако и са 

нашим Гуслама . Оне су показале своју стаменост , тешку прилагодљивост , д ане би 

нарушиле њену двополност и издале њену употребљивост , на којој је инсистирала 

трагична мисао , кој аи данас господари нашим просторима , па и Гуслама , јер њих без ње 

не би било .Оне у свом историјском  континуитету у нашем етносу и нашем етосу имају 

два ослонца : Аполонску љепоту и Дионизијеву суровост ! Гусле не могу опстати на 

једном од ова два ослонца , не зато што се некоме тако хође , веђ зато што је то ланац који 

се не може лако прекинути . Оне морају да имају своју трагичност , исказану у различитим 

формама постојања , али морају да имају и Аполонску љепоту на којој је до сада и 

боравила  Аполонска љепота ! Зато није на одмет размишљати да је Троја била баш у 

Црној Гори , о чему је једно вријеме у нашој научној јавности било приче , али не од нас ! 

Причу су заподјенули други ! Она је увежена ! Хвала им ! 

Гусле није мимоишао ни наш највеђи Гуслар , филозоф и пјесник Петар Петровиђ 

Његош , који нам остави у аманет и ону његову : „ Ће се Гусле у куђу не чују , ту су 

мртви и куђа и људи“! , коју народ прихвати објеручке . Оставио нам је ово , не без 

великог разлога , да нас и у овом буквалном преводу , који доиста то и значи , опомене да 

се живот мора и треба бранити и Гуслама , са њима се лакше и одбранити ! Оне подстичу 

оне силе у човјеку којих се непријатељ плаши , зато је увијек склањао са свог пута и 

Његоша и Гусле ! Његош о Гуслама и пјева и збори , баш како то сликовито и каже , за ту 

врсту пјесничког заноса један од највеђих психоаналитичара , поред Фројда , Карл Густав 

Јунг , називајуђи такве заносе : Океанска осјеђања ! 

Гусле није прескочио , ни још један значајан мислиоц  ове цивилизације , Иво 

Андриђ . Има једна незаборавна пјесничка слика у поману На Дрини ђуприја , 

психолошки дивно утемељена , у којој је Андриђ приказао Црногорце како помно слушају 

гусле , предано и свесрдно као да су на причешђу . Напајају своје душевне акумулаторе ! 

А Андриђ је , ето , можда и боље од других , увидио колика је снага архетипова . Увиди је 

, посве јасно , да управо та снага добија све ратове , па кад – тад ! Зато је штета да се наши 

архетипови  , такви какви јесу , ломатају по равницама живота . Соко хође високу литицу ! 
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Говорило се кога гусле обиљеже и жигошу , теже казне за њега нема , веђа је и тежа 

од свих пресуда које папир трпи , а санкције предвићају својим параграфима . Да би се 

увјерили у све ово што је мало прије речено , нека свједочи аутентичан текст о гуслама 

пренесен из романа На Дрини ђуприја : „ Из дубоког џепа свога сивог гуња црногорац 

извлачи гусле , неугледне и малене као подланица , и кратко гудало . Један од сељака 

излази пред појату и чува стражу , да не наиће ко од Турака . Сви гледају у Црногорца као 

да га сад први пут виде , и у гусле које исчезавају у његовим великим шакама . Он се 

савија , гусле су му у крили , а главу од гусала притиште брадом , маже струну смолом ,и 

хуче у гудало . И док обавља све те ситне радње , самосвесно и мирно као да је сам на 

свету , они га нетремице гледају . Најпосле јекне први звук, резак и нераван . Узбућење 

расте . А Црногорац подешава и почиње кроз нос да пушта свој глас и да њиме допуњава 

звук гусала . Све се слаже и све наговештава чудну причу . А у једном тренутку 

Црногорац заиста  , пошто је како – тако ускладио свој глас са гуслама забаци одједном 

главу силовито и поносно ,да му искочи јабучица на мршавом врату и блесну оштар 

профил при светлости , и пусти пригушен и отегнут звук и одмах настави разговетно и 

кликтаво : 

Пије вино српски цар Стеване , 

У Призрену , мјесту питомоме 

До њега су старци патријари 

................................................... 

Сељаци се све више збијају око гуслара , али без најмањег шума , да им се не чује . 

Сви трепђу очима , удивљени и заблештени . Трнци пролазе уз лећа , кичме се исправљају 

, груди надимају , очи сјају , прсти се на рукама шире и грче , и мишиђи на вилицама 

стежу . Црногорац везе и кити све брже и брже , све лепше и смелије ,а мокри и расањени 

кулучари , занесени и неосетљиви за све остало , прате песму као сопствену , лепшу и 

светлију судбину“. 

Многи су зазирали од гусала и Његоша ! А богами и од Ива Андриђа ! Његоша су 

се чак и прибојавали : једни стога што га нијесу знали , а други стога што је он све знао . 

Имали су они у искуству шта све могу гусле и Његош ! И Његош и гусле не воле неправду 

и кукавичлук ! 
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др Слободан-Бобан Томић                

 

ГУСЛАРСКА   УМЈЕТНОСТ  - САВРЕМЕНИ  И  БУДУЋИ  ТОКОВИ 
 

Гусле и епска поезија су биле паралелна црква и држава српском народу. Када су 

држава а повремено и црква престајале да постоје, та  орфејска епска катакомба враћала је 

немогуће у могуће, изгубљено у добијено, невјерно у вјерно.  Ниједан народ у свом 

духовном простору није толико везан за епску народну поезију као српски народ, нити је 

та поезија била идеал узвишености, моралности и националности другим словенским 

народима као нама.  

Гусле откривају у себи нашу свијетлу историју, снагу и свјежину народног језика, 

обичаје, духовно – моралну вјековима наталожену филозофију живота и непролазност 

узвишеног кодекса родољубља. 

Као инструмент помињу се још у првој половини седмог вијека. На то упућују 

византијска свједочанства, према којима су се словенске уходе приликом насељавања 

Балкана, служиле посебним  ''гитарама'' уз које су пјевали пјесме. Назив гусле, за 

инструмент Срба који су уз њих пјевали, употријебили су арапски путници у десетом 

вијеку. Гусле и пјевачи уз њих – гуслари, по дворовима краљева и феудалаца, помињу се у 

периоду самосталних српских држава у средњовјековном раздобљу.Поједини  извори их 

помињу у петнаестом, шеснаестом  и седамнаестом вијеку и већ тада са препознатљивом 

родољубивом карактерном одредницом  (помињу се Срби који су пјевали о борбама са 

Турцима). Крајем осамнаестог вијека једна од записаних  епских пјесам долази до 

њемачког пјесника Гетеа , који је превео за Хердеров зборник најбољих народних пјесама 

у Европи (1778 г.). То је био увод за наступајуће историјске догађаје, Карађорђев  устанак 

и ослобађање од турског ропства и Вуков  књижевно гусларски устанак, захваљујући 

гусларима који су сачували у усменом памћењу народне пјесме и створили нове у времену 

устанка ( Филип Вишњић, Тешан Подруговић, Старац Милија Колашинац и др.). Вук је 

записао од појединаца најбоље епске пјесме и тиме их из усмене превео у писану 

књижевност.После Вука, значајан допринос у сакупљању народне усмене епске поезије 

имали си Сима Милутиновић и  Његош. Фолклорни значај имају и збирке каснијих 

сакупљача од којих су неке у рукописним заоставштинама (Петрановић, Шаулић, Лубурић 

и др.).  Већ од првих деценија деветнаестога вијека, појединци састављају епске пјесме и 

та традиција траје и данас. Ту обимну епску поезију, мање или више умјетничке 

вриједности, назвали смо народска (ауторизована) поезија, односно поезија коју је створио  

појединац а не колектив. 

 

Гусларска умјетност 

 
Повезаност гусала и општенародне мисли достигла је врхунац у Првом српском 

устанку у личности гуслара Филипа Вишњића .Слијепи гуслар је овјековјечио освајање 

слободе и највећи дио пјесама о српском устанку које је пјевајући уз гусле саопштио Вуку, 

сам је испјевао. Те пјесме чине највиши умјетнички домет наше класичне  народне епске 

поезије.Гуслар је обилазио српске логоре и бојишта, храбрио пјесмом ратнике и народ,  и 

дао књижевни и филозофски смисао обнављања српске државе. Сличан примјер поновиће 

се један вијек касније. То је родољубива мисија гуслара Петра Перуновића – Перуна 
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током Првог свјетског рата. Перуновић није био  пјесник као Вишњић али је био већи 

естрадни пјевач него Вишњић.Пјевао је по рововима и на првим линијама фронта и 

успијевао да одржи борбени морал српских ратника. Када је Србија покорена од 

германских царевина а српска војска избјегла у савезничку Грчку, гуслар Перуновић се 

шаље од српске Врховне команде у Америку, да путем гусала и епске пјесме подстакне 

наше исељенике да прискоче у помоћ поробљеној отаџбини. Током своје родољубиве 

мисије довео је српској војсци на Солунском фронту помоћ од око неколико десетина 

хиљада добровољаца. Гуслар Перуновић је уједно  и први модернист у начину гуслања и 

пјевања односно први професионални естрадни гуслар. 

Стварањем заједничке државе Јужних Словена, гусле и епска поезија српског 

народа као и остале етно-фолклорне карактеристике других јужнословенских народа 

фаворизовани су и изучавани од стране научних институција. У том периоду су настале и 

најбоље студије о гуслама и епској поезији са различитих аспеката истраживачког 

приступа. 

Успостављањем комунистичког друштвеног уређења после Другог свјетског рата, 

изгледало је, да је донесена смртна пресуда свим националним атрибутима српског етноса 

укључујући и гусле. Међутим, гусле су се комунистичким властодршцима учиниле 

погодним за калкулисање са земљорадницима и све масовнијом радничком класом.Зато су 

допуштали , понекад уз извјесне интернационалне манифестације и гусле али са 

новокомпонованим пјесмама из пролетерске револуције и условно ослободилачке борбе, 

обнове земље и др. Може се рећи да се око тридесетак година гусле маргинализују али и 

усмјеравају  као поштапалица у пропагирању комунистичке-социјалистичке  идеологије о 

чему  говори и народска поезија из тог периода. 

Падом комунизма деведесетих година двадесетог вијека није освојена истинска 

слобода демократије о којој се сањало. Наступајући  друштвени период  ''глобализације'', 

поништава и  етно карактеристике народа, које су преживјеле и комунистичку идеологију. 

Једноставно, покушава се  ''чиповати'' индивидуална духовна енергија а самим тим 

декодирати традиционалне етнолошке особитости индивидуе и етноса коме припадају. 

Свједоци смо да ''глобализација'' на нашим просторима а поготово период  доминације  

''натоизације'' после агресије НАТО пакта  одбацује све националне атрибуте српског 

етноса. Гусле су се такође нашле и у том систему вредновања на супротној страни. 

Гуслари су у прастаро вријеме били уједно и пјесници и пјевачи (аеди и рапсоди) 

али је пјесничка компонента доминирала због усменог преношења и обликовања пјесама. 

Текст пјесме је био најважнији чинилац у гусларској арији а пратња гусала само узгредни 

помажући ослонац. Са записивањем усмене народне поезије она прелази у писану форму а 

гуслари постају све више рапсоди (путујући пјевачи). Промијењене околности су 

наметнуле вишу опсервацију гусала као музичког инструмента и вокалитете гусларевог 

гласа. Гуслар је постајао само пјевач епских пјесама или од почетка двадесетог вијека 

естрадни умјетник.   

У периоду  Краљевине Југославије организована су четири такмичења гуслара. 

Прво такмичење се одржало 1925 године у Сарајеву. Од  тог датума започиње и такозвана 

естрадна страна гусларске дјелатности. Гуслар постаје професионални пјевач или према 

естрадном моделу покушава то да буде. У том периоду, научни радници који су 

проучавали са етнолошког и фолклорног становишта  нашу епику и гусле, несвјесно уносе 

забуну у зачетку формирања гусларске естраде. Научници првенствено хоће да допру до 

прастарог обрасца пјевања и гуслања и зато наводно фаворизују немодернизоване да не 
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кажемо архаичне и необразоване гусларе. Зато се и дешавало да неке од њих снимају на 

плочама као модел прастаре изворности. Тражећи изворност, научници који су тада 

већином били странци или полустранци, занемарили су истинску умјетност. Оно што су 

они сматрали изворном умјетношћу, била је аматерска декаденција гусларске вјештине. И 

шта се десило?! Од научника одабрани гуслари са прастарим  изворним стилом 

доживљавају од градске музички образоване публике ироничан подсмјех. 

Научници су прије скоро стотину година тражећи прастари образац гусларског 

пјевања уочили разлике у стиловима појединих подручја. Тако се тзв. херцеговачки начин 

пјевања (стил) одликовао завршним отезањем слогова, босански сличан нарицању, 

црногорски витешком скандирању, шумадијски меком рецитовању и др. Ови различити 

стилови у данашњем добу имају само аматерски да не кажемо архаични призвук.  

Преофесионални гуслар мора да развија своју гусларску вјештину до нивоа 

умјетности својом индивидуалном креативношћу. Креативност захтијева музичко 

обликовање гласа са ослобођеним вокалитетом, нијансирање и складност  тонова на 

гусларској струни и што је најтеже, од претходне двије компоненте створити 

композициону музичку цјелину.Препознати праву умјетност у гусларству је веома тешко 

као што је гуслару тешко да достигне висину умјетничког гуслања и пјевања. Зато, 

гусларска умјетност  ако жели да се одржи у компетицији са музичком умјетношћу, мора 

се глобално више ослањати на аспекте музичке науке. 

Објективно гледано из данашње перспективе, анализом  снимака , ми смо до сада 

имали  само два  врхунска  гуслара умјетника : Петра Перуновића и Бошка Вујачића. 

Перуновићу припада прва а Вујачићу друга половина двадесетог вијека и данашње доба. 

Перуновић је посједовао извјесно музичко образовање, био иноватор  и модернист 

у гуслању и пјевању. Увео је у своје умјетничко пјевање трилере  из музике (опере), 

избацио преношење последњег слога у пјевању у наредни стих, ослободио вокалитет  

гласа и завршетак стиха назалног пригушивања. Дограђивао је композицијски своју 

гусларску умјетност са сваком новом пјесмом и постао и остао предводник модерног- 

умјетничког пјевања уз гусле, чијег утицаја се нијесу могли одрећи гуслари прве половине 

двадесетог вијека. 

Вујачић је гусларску умјетност довео до савршенства. Његов вокалитет гласа је 

најчистији примјер врхунске умјетности. Техника гуслања је такође савршена. Код 

гуслара Вујачића нема вишка ни једног тона, ни у гласу ни у пратњи гусала. Све је 

стопроцентно складно, тако да чини величанствену композицију. Вујачић је умјетник који 

у сваку своју пјесму уноси нову оригиналност у композицијском смислу и по чему остаје 

недостижан и бесмртан. Врхунска и по многима непревазиђена и у догледно вријеме или 

никада недостигнута висина умјетничког домета, оставља Вујачићево гуслање и пјевање у 

епохално грандиозно наслеђе српском народу. 

 

Савремено  гусларство 

 
Гусларску умјетност у данашњем времену  нажалост диктирају закони 

комерцијализације и естраде. Под  ударом тих агресивних  (не)регуларности, ова врста 

народне умјетности лишава се оба препознатљива атрибута ( и ''народне'' и ''умјетности''). 

Тако се ова врста народног стваралаштва нашла у зачараном стихијском кругу из којег 

нема  јасног излаза. 
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Естрада има своја писана и неписана правила. Боље речено, естрадна неписана 

правила претворена су у финансијско-комерцијалну тривијалност. Дјелује да је гуслар 

''присилом'' популарне музичке естраде, силом прилика, постао несвјесно њен рудимент. 

Зашто? 

Музичка естрадна позорница има широки дијапазон од староградске, изворне 

народне, новокомпоноване-фолк, поп, рок, денс и других музичких облика. Формирала се 

уз велику медијску кампању која је прати током сваког тренутка и доприноси 

популарисању, што је основни постулат естрадне медијске моћи. Гусларска естрада није 

имала ни промил привилегије медијских магната. Ипак у потрошачком друштву друге 

половине двадесетог вијека и гуслари су увучени у ту естрадну спиралу. У 

неравноправним условима нијесу имали шансу да темељно изграде свој естрадни систем. 

Формално припадали су естради а суштински нијесу могли функционисати по естрадним 

правилима као што је то био случај са музичарима и музиком. Нијесу добијали новчана 

државна средства као музичка естрада а медији (писани и електронски) нијесу им 

придавали скоро никакву пажњу. Без  те двије компоненте, ниједна  естрадна категорија 

не може одржати ни минимум естрадне стабилности. 

Поставлља се питање, зашто гусларима није омогућено да постану истински дио 

естрадног естаблишмента?  Више разлога одговорно је за то. Примарни разлози су: 

(не)функционисање гусларске организације (фестивали), медијска блокада и 

незаинтересованост научних институција. 

Ниподаштавање од стране државних структура и владајућих  друштвених 

идеологија током друге половине прошлог и прве деценије нашег вијека већ смо 

појаснили. 

Фестивали 

 
Гусларска организација у организационом смислу постоји од 1925 године када је  у 

Краљевини Југославији односно држави Срба, Хрвата и Словенаца одржан први фестивал 

гуслара такмичарског карактера. Последњих неколико деценија, фестивали се одржавају 

једном годишње. Постоје и регионални фестивали . Одржавање такмичарских а не 

ревијалних фестивала је неминовност и поред свих негативних последица. 

Суштина негативности такмичарских фестивала је у недовољном фаворизовању 

гусларске умјетности. Једноставно жири од три или пет чланова, неадекватног одабира у 

смислу компетентности, можда често и несвјесним грешкама, доведе до бумеранга. Сваки 

фестивал има ''стилски утицај''. То значи да посебно млађи  али и остали гуслари 

имитирају начин гуслања и пјевања награђених (прва три мјеста) или чак и оних који су 

дошли до финалне вечери такмичења (двадесет мјеста). Последице су несагледиве ако је 

умјетничка оцјена жирија погрешна (што се веома често дешава). Често испада, да 

''професионалне гусларе'' оцјењује ''аматерски жири''. Ова констатација је поразна а још 

поразније негативне конотације на гусларску умјетност и народно стваралаштво које се 

том врстом умјетности презентује. 

Да се не би стихијски одабирао некомпетентан жири, морао би се учинити 

радикални заокрет по том питању. Структура жирија мора бити следећа:  1) дипломирани 

музичар или композитор, 2) професор књижевности или етнологоје  и 3) професионални 

гуслар. Са ова три становишта могуће је процијенити естетски-умјетнички домет 

гусларске вјештине. Дипломирани музичар или композитор превасходно оцјењује вокалне 

квалитете. Квалитет глас а и правилна техника његовог коришћења (трилери), најважнији 
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је елеменат у свим областима пјевања. Професор књижевности оцјењује текст ако је 

новокомпонована пјесма, дикцију, односно драматургију казивања-пјевања. Гуслар се 

примарно усредсређује на начин-технику гуслања и слагање ритма звука гусала са ритмом 

гласа. Наравно да ова класификација улога чланова жирија, наведена на овај таксативни 

начин , има само дидактички карактер. Члан жирија обраћа пажњу на све наведене 

елементе али експертски жири, првенствено мора стратификовати наведене сегменте 

према профилу чланова. 

Медији 

 
У ери експанзије електронских медија, такозвана  ''седма сила'' има грандиозни 

утицај на све сфере људске дјелатности. Што се тиче гусала и епске поезије, садашњи 

медији их третирају и дају им значај испод сваке маргиналности. У таквом медијском 

ниподаштавању, гусле и савремена епика немају  шанси. Чак, дјелује да медијски гиганти 

и кад помену гусле, чине то са иронијом. Неупућеном читаоцу пласира се општепозната 

аксиома, да су гусле рудимент прошлости, архаичности и да не кажемо примитивности. 

Када дођу у контакт са стварношћу односно препосјећеним дворанама током  ''гусларских 

вечери'', поентирају на  ''чуђењу'' али све у циљу да оправдају напријед изнијету аксиому. 

Медији као најмоћније средство креирања људског  (не)мишљења, дириговани од  

актуелних моћника, сурово се обрачунавају са гуслама и поствуковском епском поезијом. 

Налазећи неке реалне слабости у тој области, генерализују ствари и унапријед  доносе 

медијску пресуду, не улазећи у суштину.Ипак, форма је задовољена а медијска блокада 

настављена. 

Гусларска удружења, да би презентовала гусларску умјетност и стручној и широј 

јавности, покрећу часопис  ''Гусле'' прије десетак година. Часопис је имао два  

''функционална'' дијела. Научни приступ гусларској умјетности и епској поезији и 

информативно-репортажни. После пет-шест година, услед  финансијких разлога, часопис 

је престао да излази. Тиме су гусле остале  и формално у медијском мраку. 

 

Научне институције 

 
Све што је изван науке осуђено је на пропаст. И гусларска умјетност а тиме и наша 

епска поезија су на  том путу. Ради сликовитијег поткрепљења наведене констатације 

служи следећа чињеница. Неколико деценија током друге половине двадесетог вијека на 

Београдском  Универзитету  и катедри за књижевност није постојао одсјек за народну 

књижевност односно изучавање епске поезије. Значи, највиша образовна и научна 

институција није придавала већи значај народној а камоли народској (ауторизованој) 

епској поезији. 

Док су се у иностраним земљама у том периоду, научне институције бавиле нашом 

епиком и гуслама,  наше институције су их једноставно  ''предале забораву ''.  Лично сам 

био у контакту са докторантом  (није нашег поријекла) на тему наше епске поезије и 

гусала који је у нашој држави и институцијама наишао на затворена врата а из 

иностранства су га свесрдно подржавали  и пожуривали да заврши докторску тезу.Сваки 

додатни коментар био би сувишан. 

Без научног приступа и третирања савремене епике и гусала, и једно и друго имаће 

само стихијски карактер, без могућности грађења научног  темеља за будућа истраживања 

токова ове врсте народне умјетности. Надати се да ће надлежне научне институције са 
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млађим научним поклоницима, показати више научног истраживачког интересовања за 

духовност свога народа у сфери гусала и епске поезије. 

 

Естрадна  гусларска  епика 

 
Према умјетничко-естетским критеријумима народска гусларска епика већ  дуже 

вријеме заостаје за класичном вуковском епиком. Овдје ће се аналитички појаснити 

суштина ауторизоване (народске) епске поезије, првенствено коју гуслари пјевају и 

снимају. Како су гуслари уклопљени у естрадни миље, тако и доминантне пјесме, путем 

аудио-видео записа и компакт дискова, постају радо слушане и на тај начин се уче 

напамет од гуслара и гусларских поклоника. Е баш та епика, већином непосредно настала 

прије самог публиковања од стране гуслара, током сада већ више деценија,  добила је 

посебне обрисе, па се може категорисати као естрадна гусларска епика. 

Естрадна гусларска епика као дио народске - ауторизоване епике, требало би да је 

''профилтрисана'' првенствено од стране гуслара и да чини најљепши дио народске епике. 

У већини примера то није случај. Поред  гласа, технике гуслања, текст пјесме је трећи 

круцијални чинилац, који повезани  чине основ успјешности гусларске композиције. 

Избор пјесме првенствено зависи од нивоа образованости гуслара. 

Разлог некада лошег одабира новостворених епских пјесама од стране гуслара  

јесте хаотично стање у новокомпонованом епском пјесништву. Велики дио 

новокомпоноване епике не припада умјетности већ карикираном кичу. Њихови аутори 

нијесу пјесници већ стихоклепци. 

Поменути негативан закључак по питању новокомпоноване епике у себи крије 

више узрочно-последичних разлога. Основни је што се наши познати пјесници-

књижевници не баве епском пјесмом. Коријени дистанцирања наших познатих пјесника-

књижевника је средина двадесетог вијека, период политике комунизма и фаворизовање 

умјетничког  ''модернизма''. Модернизам односно комунизам је пропагирао раскид са 

народном епском поезијом, наводно да је њен десетерачки стих превазиђен а она 

анахрона. Модерно умјетничко пјесништво је тежило апстрактном  интровертном 

приступу  или једноставније објашњено неразумљивом или тешко разумљивом низању 

стихова, чије апстрактно значење се може тумачити са више приступа а да у ниједан 

нијесте сигурни, да ли се до краја открило ''шта је пјесник хтио да каже''. Настала је 

пјесничка  ''еманципација'', да што се више дистанцирате од од матичног српског 

пјесничког манифеста (епске поезије), партијски критичари су вас више уздизали на 

хоризонту пјесничких висина. А колике су те пјесничке висине за неке појединце, 

сазнајемо пола вијека касније, пошто их ни један критичар не би уврстио и озбиљну 

антологију пјесама  тога доба. 

Изопштавањем  образованих пјесника-књижевника из епског миљеа, 

новокомпонована епика је остала без потпорног стуба за успјешност свога настајања. У 

раном поствуковском периоду (друга половина деветнаестог  вијека) највећи српски 

пјесници тога доба, враћали су се епској поезији и стварали је у мањем или већем обиму. 

И у таквим повољним стваралачким околностима, народска - ауторизована епика 

тога периода , естетки знатно заостаје за класичном вуковском епиком. И сада замислите 

хаотичност стања, смишљеног за тотални линч новокомпоноване народске епске поезије. 

Намјесто њих, израњају неталентовани и неписмени стихоклепци. Пјесничка маргина 

намеће се за елиту. Пораз доживљава епска поезија. Критичари ''модернисти'' оправдавају 
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своју тезу да је епска поезија после Вука плагијат и декаденција. Ипак, и поред створених 

услова за нестајање новокомпоноване епске поезије, она опстаје. 

Опстанак али квалитетне новонастале ауторизоване епске поезије у поменутом 

периоду, дугује се епском пјеснику Радовану Бећировићу – Требјешком. Пјесме овог 

барда народске-ауторизоване епске поезије доминирају у естрадној гусларској епици. И 

када је официјелна наука тврдила, да  квалитетне епске новокомпоноване поезије нема, 

настале су најбоље пјесме пресника Требјешког а тиме и народске (новокомпоноване, 

ауторизоване) поезије. Гусле и епика су и тада тријумфовале и умјесто музејског заборава 

коју им је намијенила комунистичка идеологија, постале претеча сахрањивања поменуте 

идеологије. Под  утицајем Требјешког, на епском хоризонту издвајају се тада два млађа 

права народска пјесника: Живојин Ђукановић – Звицер и Божо Ђурановић. Својим 

необимним стваралаштвом у поређењу са Требјешким, остављају неизбрисив траг у 

народској поезији тога времена. 

Пјесници умјетничке књижевности су и сада дистанцирани од гусларске епске 

поезије. Празан простор по том питању остаје и данас. Зато га лако користе или боље рећи 

злоупотребљавају умишљени епски пјесници, чије се траљаво стваралаштво своди на 

стихоклепство.Можда би гусларска епика боље прошла без оваквих пјесмокваритеља. 

Гуслари би више пјевали  старе праве народне пјесме, чији је  умјетнички ниво 

непревазиђен. Ако би, на пример, педесет значајних пјесника умјетничке књижевности 

написало само по једну епску гусларску пјесму, имали би према правилима теорије 

књижевности скоро један циклус. У том случају, неталентовани пјесмотворци били би 

лишени своје '''мисије''. У противном сви смо губитници, и епска поезија, и народна 

културна традиција и етнос коме припадамо. 

 

Гусле  и  политика 

 
Заговорници  мишљења да се гусле и гусларска поезија  често  ''политизују'' 

највише отровних стријела пласирају  из те равни посматрања. Међутим,  детаљнијим 

аналитичким приступом, поменута мишљења или боље речено подметања служе 

тривијалном циљу саме политике којој су намијењени. 

Гусле и гусларска поезија су традиционално дио општенародног мишљења. 

Дешавало се у мањем броју случајева да се приближе актуелној политичкој елити или 

тачније да их политичка елита суптилно  ''пасивизира''. Како општенародни став у својој 

бити има  критички-опозициони приступ било којој владајућој политици, тако су и гусле 

потенцијални  ''опозиционар'' свакој власти. 

Главни политички напад на гусле и њихову поезију отпочео је са ратним сукобима 

на тлу бивше Југославије. Западне европске државе и Америка ставили су се на страну 

Хрвата и Словенаца и омогућили им разбијање заједничке државе Јужних Словена. На 

удару се нашао најбројнији народ у бившој држави – српски народ. Њему нијесу 

гарантоване ни границе бивших комунистичких република, што се у каснијих десетак 

година потврдило као непобитна историјска чињеница. Ту историјску недоследност или 

бласфемију запада и касније преуређеног НАТО пакта, гусле и епска поезија, као дио 

стуба националног идентитета нијесу могли наградити славопојкама и ловорикама. Као 

много пута у историјским катаклизмама српског народа, стале су на пут  ''освајачу'' и тиме 

испуниле исконске постулате свога постојања. 
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У таквим околностима, настао је један феномен, феномен који би  ранији 

истраживачи гусала и епске поезије (да су биолошки живи) назвали шизофреничним, јесте 

негирање да су гусле изворни инструмент српског народа или довођење у сумњу да је од 

Вука записана епска поезија већином преузета од других вјерских заједница истог 

језичког подручја. У томе је била посебно агилна екстремна Туђманова хрватска 

''демократија'' почетком деведесетих година двадесетог  вијека. На прослави државности 

своје Хрватске, Туђман је довео човјека са гуслама, обученог у комбинацији грађанске и 

националне ношње. По њиховим интернет сајтовима, почели су  ''формирати гусларске 

дружине''. Оно што је кловновско на сликама тих људи јесте нестручно држање гусала а 

техника гуслања и пјевања припада тешком аматеризму. Очито, радило се на медијском и 

брзом покушају ''освајања гусала'' од стране једне идеологије. Образованом истраживачу 

епике и гусала, пада у очи једна непобитна чињеница. Поменути гуслари или аматери 

гусларске умјетности потичу са подручја западне Херцеговине и планинског дијела 

Далмације. Према путописцу Алберту Фортису (крајем осамнаестог вијека),  ''Морлаци''-

сељаци у залеђу далматинског приморја припадали су грчкој православној цркви. Касније 

је дошло до великог утицаја католичке цркве под окриљем тадашње моћне државе Аустро 

– Угарске и масовног примања католичанства. Поменуто подручје постаје мјешовито по 

питању вјерског одређивања, да би касније из тога произишло и национално ( православци 

– Срби, католици – Хрвати). На том рубном подручју, од православаца – Срба 

новонастали католици наслеђују или једноставно блиским културним додиром, користе 

гусле и епику. Код ових последњих се временом губе гусле пошто су оне изворни 

инструмент цијелог српског етноса (тада дијела под Аустро - Угарском и  и преосталог 

већинског дијела под Турском империјом). Рудименте гусларске традиције у поменутом 

мјешовитом српко – хрватском подручју, једна идеологија је покушала да присвоји 

односно прикаже као свој национални идентитет. Као и сваки политички фалсификат и 

овај је доживио неславну судбину. 

Свједоци смо и феномена удаљавања од епске поезије и гусала ради радикалније 

вјерске припадности. Међу припадницима муслиманске вјероисповијести, нарочито у 

дијелу Херцеговине задржале су се гусле и епска поезија. Мулимански пјевачи су имали 

доста епских пјесама са тог подручја које су највећим дијелом и записане током друге 

половине деветнаестог вијека. И на првом естрадном такмичењу гуслара у новоствореној 

држави Јужних Словена (1925 г..) учествовало је неколико гуслара муслиманске 

вјероисповијести. 

Под  утицајем радикалног исламског учења, нарочито од распада бивше 

Југославије, више нема муслиманских гуслара. Гусле су одредница српске духовности и 

самим тим се не уклапају у радикално исламско схватање. Вјероватно раскид са гуслама 

значи и прекидање и прикривање заједничког српског поријекла. Ипак, заједнички 

именитељ  коме се таксативно може и име промијенити, јесте језик. Језик је карактерна 

одредница, параметар заједничког поријекла наше браће исламске вјероисповијести. 

Колико политичка идеолошка кратковидост може да посије раздора, 

најдрастичнији примјер у нашем времену је ''осамостаљена држава'' Црна Гора. Епској 

поезији и гуслама била је колијевка до прије десетак година. И у времену комунизма, 

гусле су за црногорски културни простор биле недодирљива светиња. Сви стваралачки 

културни токови, почевши од ауторизоване  епске поезије, гусларских вечери и 

масовности гусларских друштава, дешавала су се на том територијалном и етничком 

подручју.  
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Црну Гору  су створиле и овјековјечиле гусле и епска поезија или историјски 

српски народ Црне Горе, Брда и Старе Херцеговине. У Црној Гори су гусле сматране 

светињом – иконом. На зиду сваке куће висиле су гусле. У перикоду комунизма, гусле су 

и даље биле народна светиња на црногорском подручју. Десио се несвакидашњи случај,  

да светиња икона на црногорском традиционалном  коду, од званичне тренутне политичке 

идеолошке пропаганде се отворено прогласи  реметилачким фактором. ''Осамостаљена'' 

пронатовска Црна Гора ( што није историјски ништа ново, раније сличне пројекте су 

имала аустроугарска и њемачка идеолошка усмјерења уређења српског етничког 

простора) постала је поприште пропагандне хајке против гусала и  епске поезије односно 

црногорског – српског националног бића. Преко ноћи, власти  уз подршку  натовских 

(читај невладиних) организација изопштавају гусле из свакодневног живота а тиме и 

националног кода на чијим таласима су се појавили  на политичкој сцени деведесетих 

година прошлог вијека. 

Гусле и епику у Црној Гори није било могуће изопштити (читај забранити) 

медијском блокадом и нападима бивших скојеваца и комуниста а данас озваничених отаца 

такозване ''црногорске нације''. Десило се да  икона и свјетионик сваке црногорске куће 

постане опонент  и  чак непожељан елеменат садашње црногорске постглобалистичке – 

постнатовске државности. У психолошком смислу, поједине екстремене политичке 

групације новокомпонованог ''црногорства'' - шовинизма,  дошле су  до степена 

параноичног одрицања од гусала односно првенствено њиховог исконског (српског) 

идентитета. Колики утицај ће остварити актуелна  идеолошка политичка диктатура и 

пресија према стародревности гусала и српског народа у Црној Гори, препознаће се у 

наредних неколико деценија. 

Гусле нијесу имале пристојан третман  ни у политичким елитама Србије после 

распада Југославије. Више су их политичке и медијске структуре стављале на ниво 

субкултуре. Наравно томе су доприносиле и поједине структуре из гусларских савеза, 

неумјетничким презентовањем гусларске умјетности. Те структуре су према  својим 

личним политичким симпатијама фаворизовале поједине значајне личности на тадашњој 

политичкој сцени Србије. Из тог периода има неколико естрадних гусларских пјесама које 

фаворизују личност Слободан Милошевића. Критичари (односно његови политички 

противници) више са свог политичког  а не  етнолошког становишта, сврстали су гусле у 

промотера  те политике. Наравно та површна анализа губи смисао пред аналитичким 

сагледавањем чињеница. Када је Милошевић под притиском Америке и НАТО пакта, 

ставио границу на Дрини босанским Србима, односно Републици Српској, дошло је до 

револта и исто толико  настало епских пјесама, које су га карактерисале у негативниом 

контексту (наравно нијесу могле бити медијски популарисане као претходне). Током  

Нато агресије на Србију и Црну Гору 1999 године, гусларска пјесма је изразила народни 

отпор и бунт, за разлуку од политичара који су славили свако на свој начин ''политичку 

побједу''. 

Доста ауторизоване епске поезије настало је у Републици Српској односно  Босни и 

Херцеговини током  грађанског  рата. Срби су успјели да одбране своју етничку 

територију. Гусле су описале појединачна и колективна страдања.Има се утисак да су у 

тим ратним и поратним временима у Републици Српској,  гусле третиране од државних и 

културних институција у статусу националног симбола. Слична ситуација је била и у 

Републици Српској Крајини из које је протјеран тамошњи српски  народ. Америка и 

западне силе су подржале Хрватску у том подухвату. Епска хроничарска пјесма о том 
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српском етничком простору ( бившој Војној Крајини ) описала је праву историју  тог 

јединственог  егзодуса  у  ''културној'' Европи на крају двадесетог вијека. 

 

Да су гусле и епска поезија српског етноса имале утицај на сусједне народе 

различитог  етничког и језичког  поријекла, свједочи присуство гусала у дијелу  албанског 

становништва. Радило се о блиском  културном контакту, тако да гусле на рубним 

подручјима албанског становништва нијесу имале већи културни значај за њих. Такође и 

масовно насељавање дијела албанског живља на српски етнички простор (Косово и 

Метохију крајем седамнаестог вијека),  у мјешовитом  културном простору, довео је и до 

прихватања српских културних традиција- у овом  случају гусала. Данас смо свједоци да 

средњовјековни српски  манастири у ''натовској  квазидржави Косову'', покушавају се 

приказати  као њихово културно благо. Колико нам је познато, за сада нијесу показали 

слично интересовање и за гусле. 

 

Будући  токови 

 
Савремена гусларска умјетност нашла се пред великим изазовима: опстати или 

нестати. Много чињеница говори у прилог једне или друге опонентности. У данашњем  

(не)времену по питању гусларске умјетности, истински поклоноци су забринути за њену 

будућност. Ако та умјетност физички опстане али духовно нестане, последице су исте. 

Тада би се свела на рудимент прошлости или декаденцију. Духовност са којом су гусле 

напајале српске нараштаје од  ''чојства до јунаштва'' испуњавају критеријуме у свим  

(не)временима,  па и данас, а тиме и опстанак квалитетног  сегмента народне  ''паралелне 

цркве и државе''. 

Епска поезија данашњег доба није ни изблиза на нивоу народске епике 

деветнаестог и двадесетог вијека (ауторизоване поезије  коју су стварали појединци). 

Надати се да ће професионални књижевници – пјесници имати више националног слуха и 

помоћи квалитативно тој поезији. Тиме би се одржао естетки минимум јер у противном  

''стихоклепци'' наносе огромну штету и доводе ову поезију на ивицу шунда. Грешка је 

појединих официјелних званичника да цијелу народску поезију (ауторизовану) стављају 

под призму полушунда или плагијата класичне епске народне поезије ( створена 

колективном усменом обрадом). Поезија односно у ширем контексту народна умјетност је 

динамичка категорија (ствара се),  квалитетна опстаје, неквалитетна се заборавља. Заправо 

из обимне народске поезије, гуслари треба да пронађу естетски квалитетне пјесме. У 

противном, наћи ће се на ниској лествици субкултуре. 

Гуслари хтјели или нехтјели, јесу дио естраде. Да се не би утопили  у безакоње 

естрадне медијске помпе која додатно доприноси карикирању гуслара као народног 

умјетника, морају се дистанцирати од негативног ''блата'' које естрада обилато користи. За 

разлику од осталих естрадних удружења, гуларима то није основна професија, што је 

веома добро. На тај начин се комерцијализација гуслара за разлику од фолк пјевача своди 

на минималну мјеру. Гуслар има времена да одабере најбоље умјетничке стихове пјесме, 

док фолк пјевачу то диктира комерцијално тржиште, тако да су стихови пјесме  увијек у 

другом плану. Гуслару стихови морају бити у првом плану. Гуслар пјева из духовног 

убјеђења а фолк пјевач већином из пословне-комерцијалне потребе. Када су поједини 

гуслари срљали у пословни ангажман, настајала је хиперпродукција која се не може 

похвалити квалитетом гусларске умјетности. Временом су те пјесме, после неколико 
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година  заборављене, пошто  нијесу естетки вриједне. Само гуслање у том периоду, 

подсјећало је на такозвани турбо – фолк (извјештачену народну музику са пуно елемената 

оријенталнога шунда). Такве гусларске арије могу се слободно назвати турбо – гуслама. У 

њима је било неконтролисаних трилера, брзог неразумљивог ритма пјевања, 

дискрепанције пратње гусала или са великом ''буком'' гусала и др. Један од промотера 

турбо – гусала имао је кратак закључак: ''што неразумљивије пјевање то боље''! Свједоци 

смо да су последњих десетак година побијеђене турбо-гусле које су биле у експанзији 

деведесетих година двадесетог вијека. 

Гусле су опстајале у прошлости под сличним пресијама као и данас. Зато, вјерујемо 

да ће оне побиједити и  ''непобједиве''. Сигурно да ће и даље бито живо  ''дрво живота'' а не 

музејски експонат.  

Да ли се српски народ одужио гуслама на достојанствен начин ? Сигурно да није. 

Споменик гуслама био би минималан  улог који би Срби морали испоштовати. Ако 

постоји споменик труби, зашто не би постојао и гуслама? Не умањујући трубу ипак 

културно – етнолошки и књижевни допринос гусала није за поређење. Тиме би се бар 

мало одужили гуслама као народ који је склон заборавима. 
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др Фајгељ Андреј 

 

Вреди 
 

Вук је записао да је у његово време било тешко „наћи човека да не зна гуђети“. 

Његошев Вук (Мићуновић) је још изричитији: „Ђе се гусле у кућу не чују, ту је мртва и 

кућа и људи“. 

Међутим, и онда је било читавих крајева и сталежа у којима се гусле нису могле 

чути, сем као презрене слепачке песме. Или оних који у сред епске средине нису марили 

за гусле, попут Вуковог оца, који се према њима односио отприлике као данашњи очеви 

према видео игрицама. 

Од тада – ево већ два века – гусле су доживеле и успоне и падове. Освајале су нова 

подручја: фестивале, соколске слетове и светске универзитете; и губиле стара: српске 

домове. Али и обратно. Тридесетих година прошлог века штампа је шаљиво писала о 

последњим гусларима и празним салама. А ево гуслари су још ту, а сале опет пуне. 

Несумњиво, многе промене су се испречиле између гусала и њихове некадашње 

свеприсутности. Понајпре у навикама и укусу. Њихово дугачко и једнолично извођење 

постаје све више страно савременом човеку.  

Поређења ради, данашње песме трају по 3 минута, гусларске бар десет пута толико. 

Мерено бројем знакова, дужина просечне гусларске песме је 7000, новинске шлајфне 

1800, Фејсбук статуса 420, СМС-а 160, а твита 140.  

По питању дужине ми смо поколење Твитера, пре него гусала. Али немојмо 

заборавити да гуслама нису потребни рекорди слушаности да би очувале своје место у 

српском народу. 

Ни Хомерова дела нису популарна као што су била, па нико не доводи у питање 

њихово очување. Зато што вреде, и увек ће вредети. Зато што су узидана у темеље 

заједнице, њеног знања и поимања света. 

И гусле су често уздизали они који нису гуђели, који су их слушали ретко или 

никако, али су их волели и разумевали. Попут Змаја и Бранка, Тесле и Пупина, или 

српских бродовласника који су фигурама косовских јунака украшавали своје палате у 

Трсту. 

Постоји многи начини за чување баштине и неговање предања. Ми данас уздижемо 

гусле овим симпозијумом. А један још важнији догађај, такође нетрадиционалан, ускоро 

ће обележити 2012. годину. УНЕСКО ће коначно примити пријаву за упис гусала на листу 

нематеријалне културне баштине човечанства.  

Биће то велики дан за све љубитеље гусала, а нарочито за оне који су 

вишегодишњим преданим радом постигли такав успех - наше комшије Албанце. 

Да, гусле (односно лахута) ће бити номиноване као албанска баштина. Знамо да су 

крајишке ојкаче и сремски бећерци већ уписани као хрватска.  

Срби нису номиновали ништа. Нису дакле у питању само гусле. Али се на њима 

проблем најјасније уочава. Пре свега, зато што су оне наш пандан Хомеру, темељ наше 

културе. Ако оне нису српска баштина, шта јесте?  

Затим, зато што гусле нису само песма. Оне су и лични пример уклесан у песми. 

Сведочанство да вреди борити се, без обзира на величину непријатељске силе. Да вреди 

певати о слави, упркос срамоти која нас окружује. Да вреди усред ропства сањати о 
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слободи. Да вреди под туђином чувати своје. Да вреди улагати у будућност. Једном речју: 

да вреди! 

Размислимо за тренутак колико је ова лекција необична и дивна, од народа који је 

имао све разлоге за равнодушност. Косово је одавно било изгубљено. Ропство је било 

вековна навика. Многи устанци угушени у крви. Али је неким српским чудом победила 

слободарска струја којој су гусле служиле као гласило. На том темељу обновљен је српски 

народ, а затим и држава.  

А онда се догодио кобни преокрет. У претходна два века лекција је не само 

заборављена, него и замењена потпуно супротном. За Србе данас ништа не вреди. То наше 

ћутање пред Унеском значи. Те две отужне речи – „Не вреди“ – постале су свенародна 

лозинка, око које се слажу ђед и унук, деца и родитељи.  

Овај преокрет, за разлику од других промена, заиста доводи у питање опстанак 

гусала. Народ песме може и да слуша и да чита, и уз огњиште и уз ајпед. Али народ који је 

убеђен да „не вреди“ не може да разуме, а поготово не да пренесе њихову поруку. 

Ако нема гусала, то је зато што нема Срба. И ту не мислим само на ходнике 

Унеска. Јер као што гусле нису само песма, ни Србин није само порекло. У оба случаја, 

треба и следити пример, уклесан у песми. 

Задатак обнове Срба, који је пред нама, враћа нас у устаничка времена. А порука 

слободе, порука да вреди, чека тамо где смо је оставили. 
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Илија Чабаркапа 

председник Савеза гуслара Србије 

 

ЕПСКА ПОЕЗИЈА И ГУСЛАЊЕ - НЕМАТЕРИЈАЛНА КУЛТУРНА 

БАШТИНА 
 

Прича о заштити нематеријалног културног наслеђа своје корене вуче из 50-их 

година прошлог века, актуелизована кроз идеју да се заштите ауторска права као опште 

ствари. Дакле обезбедити посебну заштиту међународног карактера на одређене 

знаменитости, посебности, облике изражавања појединих скупина или заједница, да би се 

спречила злоупотреба индентификационих особености истих. На нивоу УНЕСКО-а 1972. 

је закључена Конвенција о заштити светске културне и природне баштине, са циљем да се 

земљама чланицама помогне у овом задатку важном за човечанство. Југославија је ту 

Конвенцију потписала 1975, практично одмах по њеном ступању на снагу.  

Истовремено, покушавало се да се установи међународни легални оквир за 

очување нематеријалне културне баштине. Иницијатива Боливије да се при УНЕСКО 

сачини протокол о конвенцији која би се тицала универзалних ауторских права и којом би 

била заштићена народна уметност и културно стваралаштво свих народа представља први 

конкретан корак на заштити нематеријалне културне баштине.На основу те иницијативе 

УНЕСКО је својим документима дефинисао фолклор, његово изражавање и покушај 

постављања законских оквира у вези са ауторским правима и нелегалним извођењима 

фолклора. 

Године 1989. Генерална Конференција УНЕСКО усвојила је Препоруке за заштиту 

традиционалне културе и фолклора,који ,нажалост,нису имали јаку легалну 

залеђину.Препорукама је дат нагласак на улогу професионалних фолклориста и 

фолклорних институција,уместо на културу као целину па тако и оне који је креирају и 

користе.Ово је разумљиво ако се има на уму чињеница да је у то време глобализам био тек 

у замаху и многе културе нису се осећале угроженим па зато није имало ни потребе за 

конкретну заштиту њиховог традиционалнох наслеђа. 

На Генералној конференцији УНЕСКО 2003. године усвојена је Конвенција о 

заштити нематеријалне културне баштине са циљем очувања исте односно поштовања 

нематеријалне културне баштине заједница,група или појединаца и подизања свести на 

свим нивоима,од локалног до међународног,о значају те баштине и њеног узајамног 

уважавања.Дефинисана је као праксе,прикази,изрази,знања,вештине,инструменти и 

предмети које заједнице,групе или појединци препознају као део свог културног 

наслеђа,преносе га са генерације на генерацију,стално их изнова стварајући као одговор на 

окружење, тако им пружајући осећај индентитета и континуитета. 

Наиме УНЕСКО је након детаљног сагледавања стања нематеријалног културног 

наслеђа, са посебним освртом на погубне резултате глобализације и транзиција , које су 

обавезно имале и последицу нестајања или довођења у фазу нестајања појединих облика 

нематеријалне светске баштине, коју чине нематеријална културна баштина појединих 

група или заједница, дошао до закључка хитног регулисања овог питања. Овом 

Конвенцијијом приоритети заштите дефинисании су на три нивоа: 

1. Листа за хитну заштиту нематеријалног културног наслеђа коме прети нестанак 

или пропадање са неповратним последицама 



106 
 

2. Репрезентативну листу као специфичан облик промоције нематеријалног 

културног наслеђа скупине или заједнице,која уписом у регистар УНЕСКО добија 

карактер заштићеног културног феномена те заједнице 

3. Регистар добре праксе као платформа за размену добре праксе у утврђивању и 

примени мера заштите тог наслеђа у свету. 

Конвенцију је до сада ратификовало преко 130 чланица УНЕСКО.Србија је 

нажалост,ту конвенцију ратификовала седам година касније, 2010. године. Кажемо 

нажалост, јер је непотребно изгубљено време, посебно ако се зна да су неке земље у 

окружењу у том истом периоду одмакле далеко и постигле завидне резултате на заштити 

својих феномена. Као илустративан пример односа према овом питању може се поменути 

да је Конвенција преведена на српски језик тек 2009. године.  

Дакле УНЕСКО је одредио критеријуме,које можемо описати и као веома 

прецизне,за упис нематеријалне светске баштине а то су: изузетна вредност, укорењена 

културна традиција и афирмација културног индентитета. Услови који једну баштину 

опредељују као светску вредност су: 

 да је трaдиционалнa(дакле још увек жива) 

 да је инклузивна(да повезује прошлост,садашњост и будућност) 

 да је репрезентативна(да представља знања,традицију,обичаје и вештину 

које се преносе у једној заједници са колена на колено) 

 да је темељена на заједници која се са њом индентификује,која је 

ствара,негује,преноси. 

 

Као битну, или боље речено најбитнију одредницу, УНЕСКО је Конвенцијом 

дефинисао учешће заједница, група или појединаца у заштити нематеријалне баштине. То 

практично значи да се феномен, који је карактеристика заједнице, групе или појединца, 

може евидентирати на наведену УНЕСКО листу под два услова: 

1. Да је тај феномен већ евидентиран у националним листама,дакле листама које 

сходно Конвенцији и националним законима утврђује свака држава посебно и 

2. да се пруже докази о спремности и способности те групе да жели да учествује у 

његовом очувању препознајући то културно наслеђе као део свог културног наслеђа. 

Ово значи да су те заједнице отворене и да не морају бити везане за одређену 

територију.Али зато морају бити активне, да учествују и индентификацији и дефинисању 

свог нематеријалног културног наслеђа и да истовремено управљају њиме.То значи да оне 

стварају, преобликују, одржавају и преносе такво наслеђе. Те заједнице то своје наслеђе у 

времену у коме живе непрестано надграђују у интеракцији са окружењем, преносе га са 

генерације на генерацију што му даје карактер индентитета и континуитета, односно да је 

„живо наслеђе“. 

Имајући у виду присутну велику угроженост која прети нестанку појединих 

феномена који имају карактер културног наслеђа, УНЕСКО је дао приоритет заштити 

живе баштине којој прети пропадање, нестанак или уништење , односно Листи за хитну 

заштиту. Нажалост националне заједнице илити државе су ствар схватиле другачије. Кроз 

номинације су показале првенствени циљ: номинације на Репрезентативну листу, дакле 

листу феномена којима не прети нестанак него су особени према групама или заједницама 

које их негују на територији или делу територије те националне заједнице.Тако је број 

номинација за Листу за хитну заштиту вишеструко мањи од броја номинација за 

Репрезентативну листу. Ова чињеница даје право на субјективни закључак, да је 



107 
 

првенствена номинација на Репрезентативну листу имала прилично политичку 

конотацију, јер се жели на тај начин афирмисати политика која води рачуна о афирмацији 

културних феномена својих заједница а тиме и саме државе. Наводимо пример Републике 

Хрватске која је поднела скоро сто номинација и која је успела на Репрезентативну листу 

да упише преко десет феномена. Ово истичемо као добар пример одговорног односа 

државе и институција за разлику од оних које се само декларативно залажу, без 

конкретних резултата. 

Са друге стране, уписивање неког културног наслеђа на Листу за хитну заштиту 

није и нека част за државу која врши номинацију ,јер је самим тим признала да је увелико 

крива што је својим односом према том добру довела исту у потребу хитне заштите 

Унескуа. Наравно треба прихватити и објективну чињеницу да,ако једна заједница нема 

развијен концепт баштињења сопствене културе(изражена свест о значају сопственог 

културног наслеђа у својој култури и у односу на друге културе)без обзира на УНЕСКО 

заштиту,има велике шансе да потпуно нестане из светског културног наслеђа. Многа 

нематеријална културна добра нестају у народној пракси као објективно анахрона, а 

ревитализоване форме (КУД-ови и сл) нису реалне „локалне заједнице носиоца праксе“ 

Него да се вратимо тренутном стању ствари у Републици Србији посебно са 

аспекта заштите гуслања (вештине певања и свирања на гуслама и гусала- инструменту 

који је неодвојиви део тог феномена). 

Дакле констатовали смо да је Србија наведену Конвенцију ратификовала тек 2010. 

године и то као 120 држава. Наравно то је само први корак који је неизоставно требало 

много раније учинити. Према утврђеној процедури, при Министарству културеје 

формиран Национални комитет по чијим би упуствима међуресорне групе при 

Етнографском музеју израдиле Регистар нематеријалног културног наслеђа. Та комисија 

има обавезу израде и низа нормативних аката (правилника, мере заштите и очувања, 

формулара, критеријума и упустава са упис, иницира активности регионалних 

координатора итд). Према нашим сазнањима комисија је одрадила део обавеза, али до 

дана писања овог теста нажалост није формиран национали Регистар нематеријалног 

културног наслеђа који је предуслов номинације код УНЕСКОа.  

Недостатак закона и других правних аката који нису у надлежности нити 

Министарства културе нити Етнографског музеја, онемогућио је прагматично деловање. 

Поставља се питање колико је Етнографски музеј према улози која му је додељена, вршио 

довољан притисак на Министарство културе, а оно на Скупштину, да се донесу закони и 

други акти који су основа ефикасног деловања. Комисија треба да прикупи предлоге за 

упис у национални регистар и проследи их на усвајање Националном комитету,који их 

даље опредељује за Листу за хитну заштиту или Репрезентативну листу. За ово је наравно 

потребно додатно време и уверени смо да пре наредне године нећемо имати конкретне 

резултате што се тиче уписа у Националном регистру а самим тим и много дуже времена 

за упис на листе УНЕСКО. Дакле, скоро девет година од усвајања Конвенције ми смо још 

увек на почетку и без иједног видљивог резултата.  

Информисаности ради, према нама доступним подацима Србија је дала приоритет 

хитне заштите материјалног културног наслеђа као што су: Царичин град, Манастир 

Манасија, Смедеревска тврђава... 

Анализирајући до сада незванично помињане феномене које треба да заштитимо 

видећемо заиста богату различитост и специфичности као што су: крсна слава, свечане 

поворке, карневали, вампири, врањска свадба, Ђавоља варош, предање о људској жртви, 



108 
 

предања о закопаном благу, пливање за часним крстом, институција кума, здравице, ткање 

пиротског ћилима, вашари итд. Гуслање, као традиционални облик епског казивања који 

је присутан у целокупној историји српског народа и чини његову битну одредницу, уз 

значајне напоре Савеза гуслара Републике Србије и наших пријатеља, познатих стручњака 

из области етномузикологије, где желим да посебно нагласим допринос др Данке Лајић- 

Михајловић, изборило је своје место и предложено у првом кругу номинација предатих 

Министарству културе. 

Српски народ је скоро у целој својој историји, а посебно у два претходна столећа 

живио у толико несрећним друштвеним и природним околностима да је то могло да има 

погубне резулате не само за његову културу и традицији већ и за његов национални 

индентитет. Очувати своје нематеријално културно благо у таквим околностима може 

само народ који је имао снагу духа и душе преносећи ту своју културу са колена на 

колено. Дакле само тако се исто могло сачувати од свих опасности изражених у оружју 

поробљивача, асимилацији, природним катастрофама и на крају утицају култура 

мултинационалних компанија и њихових супер држава. Гуслање, као облик музичког 

изражавања епских песама које су одушевљавале највеће културне умове Европе на челу 

са Гетеом, које је имало своје место од оштрих планинских врлети српских земаља до 

златних Бечких одаја несумњиво је морало имати далеко већи значај у утврђивању 

приоритета за унис у Национални регистар нематеријалне културне баштине. Не смемо 

дозволити да нас земље у окружењу претекну као што је био случај са низом других 

феномена који су, иако културни феномени српског народа, регистровани као феномени 

других држава. Ојкање које је однедавно на Листи нематеријалног наслеђа под заштитом 

Унеска као специфични облик певања са подручја Републике Хрватске. 

Сматрамо неодговорним кашњење од десет година у овом послу од националне 

важности. Свесно смо да је конвенција омогућила да се исти феномен може регистровати 

и код других заједница или група,те да и ми можемо да их пријавимо као присутне у 

нашој култури, али не треба занемарити ни онај „психолошки“осјећај у народу да је важно 

да сте то урадили први.  

Необјашњиво је ћутање и не предузимање мера од стране других институција које 

су колико толико ван утицаја дневне политике, као што је Српска академија наука и 

уметности, Матица српска и друге. Нажалост, ни једна од њих, према доступним 

подацима, као темељи знања, струке искуства и свега онога што је везано за нашу културу 

и традицију, нису предузеле ништа да се крене са мртве тачке. Мислим да су присута два 

разлога: прво хроничан недостатак средстава и друго што део руководства тих 

институција води политику која се не може сматрати националном. Овде првенствено 

мислим на питање српског језика и српског писма. 

Када су у питању гусле и гуслање као облик вештина односно знање певања на том 

инструменту морамо поћи од утврђених правила Конвенције УНЕСКО.  

Постоји мишљење да се гусле и гуслање морају сместити у оквир одређене групе 

или заједнице, а не народа као широког појма. Односно, сугестија је да треба дефинисати 

заједницу и простор где су највише изражени као традиција, а самим тим одредити и 

заједницу или групу која их негује, прилагођава времену и простору у коме делује, што 

уопштено чини тај феномен живим. Овај приступ сматрамо погрешним, јер се у низу 

извршених номинација које су већ уписане на Листи УНЕСКО-а несумњиво одражава 

„широкопотезно“ присуство елемената баштине, дакле, припадају народу, а не локалној 

групи. Други смисао има интенција УНЕСКО-а да је најважније кроз деловање те 
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заједнице у постојећем времену доказати њену спремност да чува и негује тај феномен уз 

изричиту писмену сагласност да ће то чинити. 

Несумњиво је да су гусле на простору Републике Србије свеобухватно присутне и 

користе се од стране не само српског националног корпуса или боље речено српског 

народа различитих вероисповести. То што су те групе (Срби католичке и муслиманске 

вероисповести) под утицајем оних раније наведених несретних друштвених околности 

своју националну припадност другачије определиле је друго питање. Дакле, гусле су 

присутне у већој или мањој мери на свим просторима Србије уз традиционално 

наглашенију присутност у подручјима југозападне Србије где се подразумева и Косово и 

Метохија. Имајући у виду захтев и услов Декларације да се определи група или заједница 

односно простор на коме су битно заступљени, мишљења сам да их у номинацији треба 

дефинисати као нематеријална културна баштина српског народа истовремено их 

позиционирати на простор западне Србије на простору омеђеном Манастирима Жича, 

Студеница, Сопоћани, Милешева. Несумњиво је да су гусле и гусларско певање на овим 

просторима и данас веома присутне да имају јаке групе организоване у гусларска 

удружења које гарантују даљу афирмацију и неговање овог нематеријалног културног 

наслеђа, што је основни циљ Конвенције УНЕСКО. 

Надајући се доброј сарадњи са Министарством културе Републике Србије а на 

основу позитивних искустава у последњих неколико месеци, надамо седа ће мо у првој 

номинацији за упис у Регистар националног нематеријалног културног наслеђа а након 

тога и на Репрезентативној листи УНЕСКО представити гуслање и инструмент гусле на 

коме се оно изводи. Све остало би био велики пораз свих нас и нечасан однос према 

претцима који нам са колена на колено пренеше ово неизмерно културно благо, несвесни 

наше недостојности да исто сачувамо и обезбедимо му место у светској културној 

баштини које му припада. 
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Жељко Чуровић-Лисански 

 

СА ГУСЛАМА КРОЗ ВЈЕКОВЕ 
 

Гусле су својеврсна институција у српском народу . Кроз ову институцију су 

протутњали велики и мали људи , велики владари и војсковоће , на виловним коњима са 

мачевима и дамаскијама у рукама , неко освајао а неко бранио своје . Кроз гусле су 

прошли и велики чувари слободе и чојства , а и велики издајници .Преле су Гусле 

вјековима крваву историјску  нит свога рода и заједно са Српском Православном црквом 

држале за крај те нити да се не прекине , док су нас освајачи и наши издајници стезали 

свиленим гајтанима . Али , вјера и епска пјесма су увијек налазили начин да раскину 

ропске гајтане , једни кроз молитву Богу , други кроз пјесму роду , пробијали су све 

бедеме  и чворишта историјске преће и налазили своје уточиште у спасењу народне душе 

и слободи народа  , који се ослањао на вјеру и пјесму да би претрајао . У српским Гуслама, 

стао је читав српски род . Гдје гот да понесете Гусле , носите са собом цио српски народ , 

сву његову патњу  , величину а и вјероломство . Онај ко никад није имао прилике да се 

сретне са Гуслама , бојажљиво их дотиче , онај ко је са њима одрастао и зна чему служе , 

богобојажљиво им прилази и дотиче , јер му значе више од инструмента . 

Да је тако , говоре и следеђе чињенице које не смијемо прескочити , веђ се упитати , јесмо 

ли ми одабрани народ . Само су одабрани на крсту распети и својим распеђем постају 

достојни истине којој теже .  

„ Чувах овце и направих гусле 

   И прстима својим направих Псалтир“ 

Тако је старозавјетни цар Израиља Давид говорио у својим Псалмима .Очигледно 

је Давид тражио духовну потпору у нечему , да би истрајао у борби против зла  оличеног у 

Голијату . Охрабрен звуком Гусала који је допирао до неба кроз његове псалме побиједио 

је зло . Гусле се помињу у Библији и Махабхарати . 

На српским просторима , прве Гусле се помињу 591 године за вријеме цара 

Маврикија ,пронађене код словенских ратника , као једино оружје .Очигледно и јесу 

најјаче оружје у рукама једног народа . 

По писању Теодосија Хиландарца „ српски средњовјековни владар Стефан Немања 

, знао је да увесељава госте бубњевима и Гуслама . А на крунисању цара Душана , чули су 

се бубњеви ,Гусле и фрула“ . 

За царску Немањиђа круну , која се стрмоглавила 1389 године на Косову „српском 

судилишту“ , закачио се звук Гусала , носећи је кроз пјесму и бранећи је од заборава 

вјековима . И онда , кад смо остали гологлави , без круне и капе , кад нијесмо имали право 

на кућу и дом , кад смо крај пута , савијене главе чекали фијук турске канџије , да се омота 

око нас , кад су нам порушили цркве а свештеници заћутали , јер им је било забрањено да 

врше божју службу , сабрани у пећинама ,на планинским висовима , у закрилним горама , 

стопили смо се са звуком Гусала .У недостатку писаних књига , спасли смо себе од 

заборава усменим предањем .Од Гусала смо направили најдубље памтише и институцију 

која непресушно траје , и никад их није прегазило модерно вријеме са развијеном 

технологијом .Одолијевају зубу времена , причајуђи голготску историју српског рода . 

Гусле за сваког остављају мјесто по заслузи . Равномјерно пјевају о „чојству и 

јунаштву“ , о издаји и вјероломству .Тако уче генерације да не посрну . Свак се напаја 
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нечим , чојским или поганским особинама .Гусле су крчиле пут чојским врлинама , зато су 

и саме биле на голготи са српским народом . 

Као институција , чији се звук чује до Бога , поштоване су док је било људи , и код 

владара и код себра . И културни посланици Европе , попут Гетеа и браће Грим , 

поштовали су српске Гусле и српску народну поезију . Чуле су се на Бечком и Чешком 

двору и у Бечкој филхармонији . 

Караћорће је пригрлио Гусле и у осами је често знао запјевати уз њих .На звук 

Филипових Гусала „ ниче раја , ко из земље трава“ ослобаћајуђи Србију од дахија . 

Милош Обреновиђ је био врстан гуслар . У српској династији Петровиђа која је 

столовала на Цетињу , било је незамисливо да владар не зна гуслати . 

Звук Гусала Перуна Перуновиђа , довео је хиљаде добровољаца на Солунски фронт 

уз чију помођ је ослобоћена Србија у првом свјетском рату .Перунове Гусле су из рова на 

Гучеву бодриле српске војнике у намјери да зауставе швабе који су наступали у пуном 

налету да поробе Србију . Нијесу престале ни онда кад је топовско ћуле откинуло парче са 

врха Гусала , док су биле у Перуновим рукама , већ се њихов звук и Перунов глас јаче чуо 

, бодрећи јунаке да истрају . 

Прва смотра српских гуслара за вријеме Краљевине Југославије , одржана је 1924 

год. У Алипашином мосту код Сарајева, друга 1927 у Београду, трећа 1929 у Скопљу и 

четврта 1933 године одржана је на Коларчевом универзитету у Београду. На овој 

последњој , предсједник жирија је био Краљ Александар Караћорћевиђ . 

У вијеку у коме ђивимо , у коме технологија заузима простор будуђности , када нас 

вријеме немилосрдно гази и гони да што више закучимо за себе , не размишљајући о 

другима , кад у сопственом неразуму заборавимо на чојство , на прошлост која нас 

обавезује , како рече наш почивши патријарх Павле „ да будемо људи“ , заборављамо на 

истиниту синтагму : „ без прошлости нема будуђности“ . 

Ослањајући се на позитивне примјере из прошлости , приказујуђи их отворено и 

без зазора новим генерацијама , постижемо ефекат утемељености у генерацијској 

сопствености , огледајуђи се у појединачним и колективним подвизима наших предака. 

Свему томе нас учи епска поезија , кроз коју смо најдаље догледали и најдубље 

домислили . 

Из свега наведеног , извлачим закључак , да су Гусле спасиле нас да опстанемо у 

злим временима . Зато , послушајмо Гусле и спасимо себе од нас . Гусле су надрасле све 

генерације и побјећивале зла времена . Вјекови су их утемељили , везујуђи их за земаљско 

и небеско царство . Ноје је правио барку да спаси живот на земљи .Давид је направио 

Гусле да побједи зло на земљи . 

Зато немамо право , да запоставимо институцију Гусала као темељ опстанка 

српског народа , заједно са СРПСКОМ ПРАВОСЛАВНОМ ЦРКВОМ . 

Наш глас са овог мјеста , из црквеног дома , мора се чути далеко , тамо гдје треба . 

Потрудимо се , сачувајмо српске Гусле , заслужиле су толико од нас . Зла времена нијесу 

прошла , вежимо се њиховим звуком , који је нераскидива нит која нам неће дати да 

потонемо . 
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Љубомир Зуковић, академик 

 

ЧУВАЈМО ОНО ШТО НАС ЈЕ САЧУВАЛО 
 

     Гусле су, уз сва евентуална својатања других, превасходно српски музички инструмент. 

Извесно су веома старе, јер их је онакве какве су биле и, углавном, до дана данашњег 

остале, било могуће направити и пре неколико хиљада година, чак и пре него што су наши 

преци почели да се служе металом. Свако ближе временско одређивање њиховог помена и 

присуства међу Србима излаже нас опасности да погрешимо. То што се ова реч сусреће 

још у Библији, никако не значи да се мислило  на наше гусле, већ на неки музички 

инструмент, можда, по намени, мање је вероватно и по изгледу,  њима сличан, али су први 

преводиоци Библије на наш језик одлучили да га баш тако назову, јер неко друго 

подесније име није им падало на памет.  

   У сваком случају, ради се о врло једноставном инструменту, чији се звук, затезањем и 

попуштањем струна, може, и по боји, и по висини, ускладити са различитим људским 

гласовима. Само срећни изуми, узвишени у својој једноставности и природности, могу, 

неизмењени, тако дуго да трају, и да служе својој првобитној намени. Српске гусле имају 

својих ближих и даљих рођака, али рођеног брата немају. Оне су, према томе, јединствене 

    То што су се гусле у прошлости, а данас већ сасвим ретко, могле сусрести и код других 

народа, значи да су их они преузели од Срба, или су део њиховог ранијег духовног 

завичаја кога се, мењајући, прво веру, а потом и народност, још увек нису одрекли. То би, 

с друге стране, могло да значи да су старије и од једног и од другог, и од вере и од нације. 

Тешко је наћи појаву и изум који би боље од гусала одговарали српском духу,  њиховој 

историјској свести и  удесу. Они, просто личе и једно другом одговарају као калуп 

одливку. 

   Оне су биле, и још су увек, ма колико то некоме звучало необично, најпостојанији и 

најуспешнији вид отпора бруталној сили и ропству које она тежи да наметне; а потреба за 

тим отпором постојала је код Срба откад сеже њихово историјско памћење, па све до дана 

данашњег. Данас чак и много више него јуче, а будућност прети својом мрачном 

неизвесношћу.  Да ли је то, можда, разлог што су оне, као симбол тог отпора и националне 

самосвести,  мета различитих напада наших противника и њихове све бројније домаће 

послуга? 

       У периодима снажних ослободилачких заноса, у треницима устаничких напона и 

подвига нагло се распламсавао значај и значење наше јуначке поезије и гусала, уз чију 

пратњу песма најинтензивније  живи и најдубље делује на своје слушаоце.  Борбе за 

слободу и ослободилачке буне са јуначком песмом  у чврстом су загрљају, међусобно се 

прате, сустижу и  надахњују. Чим се 1804. године  српска раја под вођством Карађорђа 

Петровића побунила, и малаксала јуначка песма се пробудила. На гуслама су се  струне 

покидале  истовремено, и из истих разлога, кад  бјеху мушка прса охладњела, а у њима 

умрла слобода.  Увек је било оних који су прижељкивали да се то време, не само врати, 

него и да траје.А сјај српских гусала је, првенствено сјај српске  јуначке народне поезије. 

Она тај сјај задржава и без гусала; оне га само могу појачати, док га гусле без  јуначке 

песме не могу ни имати, напросто је незамислив. Најбоље је, ипак, кад се све сложи и 

подудари, кад се међусобно оснаже и осмисле. Тада је доживљај потпун, готово 

непоновљив, јер се у њему упреда неколико људских вештина и способности. 
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        Њихов глас враћа изгубљену снагу и уснулу наду, подиже дух из понора. Чак и у оној  

појати, пуној дима и прозуклих испарења уморних и назликаних људи, из Андрићевог 

романа На Дрини ћуприја  гуслар је јуначком песмом о величини и сјају некадашњег 

српског царства успео да укреше искру бунта и отпора у души понижених и 

обесправљених кулучара. Зато ће се светлост са светог гроба Радисава са Уништа спојити  

са светлошћу које је,  неколико векова доцније, дакле тек почетком деветаестог века 

Карађорђев војвода сердар Мићић са својим устаницима  запалио око Вишеграда. Према 

томе, могло би се казати да је уз Старину Новак из нродне песме у којој он наводи разлоге 

због којих је кренуо врат ломити по гори ходити, по хајдуци по лошу занату, Радисав 

са Уништа  био први српски устаник против турског ропства.  Њих ће двојицу пламен те 

ослободилачке бакље, коју су смело, али и прерано понели сагорети, али се њена светлост 

никада неће изгубити. Она ће, како рече владика Раде све сјајнија и чудеснија ''у вјекове 

биват дубље.''  

   Гусле су наша најстарија и најтрајнија предикаоница родољубља, витештва, чојства и 

патријархалног морала. Уз гусле су се, осим казивања о ономе шта је било, и како је 

било,упућивале небу и молитве и клетве, и похвале и укори. Оне су  најзаноснији вид 

народног памћења и сећања. Има оних којима то веома смета, патраже да се та светлост 

увије и пригуши,а најбоље би им одговарало кад би се и сасвим угасила Овде ћу да 

наведем оно што сам о улози гусала и јуначке песме казао у стиховима: 

 

Песма памти мегдане и буне, 

Врле слави, издајице куне. 

Пали светла у тами прошлости, 

Турке смиче кивно без милости. 

Откуд милост за бездушне Турке 

Због којих смо подносили муке, 

Па се због њих и данас патимо 

Разбраћену браћу да збратимо. 

Песма гради од колиба куле 

И призива јунаке уснуле, 

Да клонуле потомке оснаже 

И на славу јуначку подраже, 

Јер без тога тешко да ће моћи 

Злотворима хака главе доћи. 

Када Србин разговора тражи, 

И кад муку жели да ублажи, 

Кад му кипе за осветом груди, 

Кад га киње и прогоне људи, 

Гуслари му као мелем дођу, 

Чим их чује, сви болови прођу, 

А песме га могу да оснаже 

Да сачува што му је најдраже: 

Српско име и српско битије, 

То што му је било најсветије. 

На крилима песме и гусала 

Он се склањо од земаљских зала: 
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Од пораза и ропства мрскога 

У просторе царства поетскога. 

Дугог ропства гушиле га тмуше, 

А песме му цветале из душе. 

     Наравно, Срби су уз гусле, тачно примећује Марко Миљанов, врло често оплакивали 

властите несреће, клонућа, издаје и поразе, чега је, нажалост, такође било.. Оне су делиле 

и признања и укоре, позивале на стално јуначко утркивање: ко ће пре и са више епске 

славе са бојних пољана прећи у ''весело царство поезије''. А за место у том царству, ''гдје 

Обилић над сјенима влада'', морала се плаћати висока цена, јер су се за њега многи 

грабили. 

   Наравно, нити је јунаштво једина човекова врлина, чак ни неспорна, нити је 

малодушност и издаја његова једина мана, па су гусле, односно епске народне песме, 

славиле и друге људске врлине, али и жигосали друге мане и казивали, уопште, 

занимљиве животне приче о догађајима и људима вредним памћења и спомињања. Њима 

су се премошћавали векови и спајале судбине људи и нараштаја. У борбу против, 

најчешће, вишеструко надмоћније непријатеља позивалу су и живе и мртве.  Гусле су, 

према томе, своје слушаоце увек одводиле на узбудљива путовања у даљу или ближу 

прошлост. Дуго времена су биле, не само најпоузданији, него и једини путотођа. 

     Покушавао сам много пута, али увек са половичним успехом да сам себи одговорим на 

питање:чиме ме то толико заноси гусларево певање, и како то, врло често, исту песму 

доживим унеколико друкчије, и готово редовно дубље и снажније кад је слушам у 

извођењу даровитог гуслара, него кад је сам  читам? Тајна је, могуће, у томе што у том 

споју песме и певања и јека гусала настаје једна нова уметничка стварност, живља, 

богатија и узбудљивија од оне која је надахнула стварање саме песме. Готово да се 

разлика о којој је овде реч може поредити са разликом која настаје у доживљају неког 

драмског дела кад га читамо и кад  то исто дело гледамо у извођењу на позорници. 

     Много сам пута са заносом слушао врсне гусларе како се уз слогове јуначког десетерца 

гласом који трепери пропињу до неслућених висина и како се отуда скоковито враћа, као 

да се приземљује после узбудљивог лета. Та глас понекад делује малаксало, као да је 

ударио у неки зид и од њега се одбио, па сад тражи предаха и прикупља снагу за нов залет. 

За то време гусле саме причају, понекад само јецају. Некад се гусларев глас радује, некада 

плаче и тугује, а накад  победнички кликће и прети. Учини ти се понекад  да се руши и 

нестаје негде у себи , да ће тако, дрхтав  и ломан,једноставно замрети. Али он се, попут 

водоскока,  увек изнова успиње и граби у висине. Сам се собом, а највише песмом коју 

казује надахњује и снажи.  Њој, њеном смислу и значењу, он увек мора да буде веран и 

примерен. По правилу, озбиљан и свечан, јер је таква и већина наших епских народни 

песама. Не може се  са истим збивањем на гусларевом лицу и гласу певати о Светом Сави 

и апостолима косовског мита и о гаћама Хајке Атлагића и Зирке Кајовић. То, наравно, 

нико и не очекује. Песма и њено певање уз гусле морају, у највећој могућој мери, да буду, 

емотивно и смисаоно, сљубљени. 

     А шта  гусларев глас и  и звук струна, које пригушено јецају испод његових прстију 

чине од песме. На том гласу песма се таласа и лепрша као застава на ветру која је до 

малопре лежала савијена у неком сандуку. То није обичан свакодневни људски глас. Он 

допире однекуд из дубине минулих векова; као да је сама прошлост нахрупила у 

садашњост и за тренутак све преплавила својим бојама, гласовима и мирисима. То је 

озбиљан и достојанствен глас који  и не подноси никакву другу пратњу осим пригушеног 
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јецања гусала. Он смисао и значење песме напреже до крајњих граница, готово је 

преосмишљава. Тако да је у великој мери прихватљив став да народну песму ствара онај 

који ју је први пут саставио и она који је сваки пут изнова пева. То је поготову важило за 

време кад је она и настајала и опстајала искључиво усмено, и то у  певном облику. 

      Гусле праве моћне звучне мостове између два суседна стиха. Најпре предахну оне док 

певач кликће, а кад певач заћути оне се распричају, претварају се у њихов одјек и  

коментар. И тако наизменично до краја песме. Заћуте обично истовремено и нагло. Песма 

је уз јек гусала доживљавала своје ватрено крштење; заједно с гусларем и она полаже 

испит зрелости. 

     Можда ће наши потомци временом постати потпуно равнодушни на помен српског 

имена, можда ће га се неки и стидети, поготову они који више верују другима, него сами 

себи и својима; не водећи рачуна о томе што међу  тим другим има не само 

недобронамерних, него и осведочених српских непријатеља. ''Последице црне пропаганде, 

каже Милован Данојлић, данас су дејственије на нашем тлу него онамо где су зачете. Лаж 

је сама себи дошла главе''. Загрцне се од властитог бесмисла и прсне као мехур.  Том је 

пропагандом. наставља Данојлић, сад  ''обузет део наше елите, стално је подгрева и 

обнавља, мислећи да ће се тако приближити светским силницима..Они који су бацали 

бомбе на наше возове, мостове и фабрике немају тешкоће са својом савешћу. Ми се кајемо 

уместо њих''. Ови без алтернативе  то неће или не могу да виде, што се на крају своди на 

исто. На оно што је казао Стеван Сремац: ''Кад Србин хоће да буде објективан,он прихвата 

становиште свог противника, а Ћосић тим поводом  додаје:''Тако поступају неки наши 

савременици који се сматрају интелектуалном и политичком елитом''.  Срећом, они су, још 

увек у мањини у односу на оне којима је до српског имена, и свега онога што га чини 

посебним, ипак, стало. Рекао бих, ништа мање, али ни више од осталих народа који  држе 

до себе.  Зато ми и није сасвим јасно зашто је то некима толико стало до тога да ми што 

пре и што брже почнемо губити властити лик и душу. Зашто им је толико стало до тога да 

почнемо што више личити на друге жртвујући при том  и  неке своје непатворене особине 

којима више разлога имамо да се поносимо, него да се због њих снебивамо, или чак 

стидимо.  Најмање разлога за то имамо кад су у питању гусле и народне песме. Ево и једне 

од свежијих потврда  за то. Савремнени швајцарски нобеловац Карло Шпителер каже: 

''Срби имају славну и јуначку прошлост. Њихово народно песништво не заостаје ничим 

иза осталих слчичних творевина, а њихове јуначке песме надмашују све остале, јер тако 

дивне епске поесме, као што су српске, ниједан други народ није спевао још од Хомерових 

времена''.  Потребно је и корисно, а може да буде и пријатно ако је повољно, чути 

мишљење других о себи, али му се сасвим подредити никад не би требало. Најпре зато  

што онај ко допушта себи да о некоме  јавно изриче суд увек то чини с неком  задњом 

намером, и друго, зато што треба бити свестан и својих мана и својих врлина и држати до 

тога. 

       У сваком случају,  неопходно је да и тим будућим нараштајима српским, ма колико 

они, можда, били раводушни према властитом пореклу, у шта ја желим да сумњам, 

омогућимо да сазнају шта су и колико су Срби приложили светској културној и духовно 

баштини. Оставити им у аманет да чувају свој богати и прелепи језик и своје савршено 

писмо, за које има оправданих предлога да се назове вуковица, уместо што се зове 

ћирилиуца, као главна и темељна обележја своје духовности и свога националног бића. 

Нестане ли српскога језика, народних песама испеваних на томе језику и гусала уз чију су 

пратњу најнепосредније и најснажније доживљаване, нестаће, бојим се, и српскога народа.  
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    Певање уз гусле је јавно саборно народно сећање и памћење, разговор са властитом 

прошлошћу, њено поетско вредновање, стваралачко преиспитивање и попоправљање 

према жељама и пропуштеним могућностима.  Јавно и свечано делење похвала и 

признања, али и осуда и укора. Онима који желе да један нород, који, за разлику од 

многих, има  своје препознатљиво име и прошлост, по сваку цену, тога, најпре, лише, а 

потом понизе и покоре, највише сметају његове културне и духовне вредности и 

творевине, укључујући и његову веру и језик, његову историјску свест о себи, сачувану, 

понајбоље, у легендама и митовима. Ако српски језик и писмо преживе искушења која их 

чекају, која су већ свом силином нахрупила у виду све распрострањенијег англиџања, 

успеће то највише захваљујући ономе што је народ створио и однеговао и ономе што је у 

нашој култури и уметности створено под благотворним утицајем народног певања, 

приповедања и умовања.  Зато и није никакво чудо што се на нишану тих самозваних 

учитеља извањаца и њихове домаће послуге, уз гусле и нсродне песме, најчешће, нађу и 

Његош, Петар Кочић, и Иво Андрић, и још понеко.  Биће да је због тога један од  тих 

извањаца, забринутих за одгој српске омладине записао: ''Предлажем да се српској деци 

забрани у школама учење српске националне поезије''.  Права је штета што уз ово није 

додао шта би то, уместо националне поезије, српска деца у школама требала да уче. 

Вероватно би, пре тога, требало дасе оствари претња британског генерала сер Мајкла 

Роуза како је НАТО, ни мање ни више, ''спреман  да Србе бомбардовањем врати у камено 

доба''. Само онај чија је свест на нивоу каменог доба може да изрекне овакву зверски 

крволочну претњу. Али, њима је, тако изгледа, сваки Србин сумњив, својеглав и опасан 

урота. Сваки гуслар је потенцијални терориста, њихов вођа и подстрекач. Сабор гусала и 

љубитеља наших јунакчих народних песама склони су да прогласе удруженим 

злочиначким подухватом у служби стварања Велике Србије. Срби се у чу питају: колико 

би то она требало да се смањи, па да се ослободи тог нарока који је, дуже од једног века, 

упорно прати. 

     Зато ми се у сећање враћају Андрићеве речи да су у доба турског зулума Срби уз гусле 

своје песме певали ''опрезно и скровито, далеко од турског ува, у затвореним кућама по 

славама или по далеким пландиштима где турска нога не ступа ни једном у години''. 

Питамо се забринуто: нису ли то, можда, за Србе поново завладале сличне неприлике, чак 

и много горе, јер су се усавршиле методе шпијунирања и прислушкивања? А да и не 

говоримо о томе колико су се , у међувремену, усавршиле методе кажњавања  јогунастих 

и непослушних. Па, то смо најнепосредније спознали на својој кожи. Пошто нисмо имали 

оружје којим бисмо се одбранили од милосрдног анђела самозваних учитеља и извозника 

демократије и људских права, остају нам гусле и народне песме да њима бранимо своје 

достојанство и веру у победу права и правде. 

      Због свега тога гусле морамо сами чувати од свега онога што може наудити њиховом 

угледу и деловању. Уз гусле се не сме кривотворити, додворавати и богорадити без обзира 

на то која се врста добити и милости тиме жели прибавити. Не сме се повлађивати ниским 

нагонима и примитивним укусима без обзира на снагу аплауза који се од неуког света 

могу добити. Оне морају остати светиња која се уважава, којој се верује, јер ће једино као 

такве моћи да васпитавају, да  снаже и бодре, да неприкосновено деле заслужена признања 

и укоре. 

     Лошој песми ни најбољи гуслар не може помоћи да постане лепа. Чак напротив. Тек 

кад стихови такве песме почну на гусларевом гласу да трепере и подрхтавају, као празан 

лонац на јаком огњу, у пуној ће мери доћи до изражаја њихова немоћ, раскорак између 
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малих стваралачких могућности и домета и великих  жеља и хтења. Ту ни рима, којој 

упорни стихоклепци, по правилу, и превише жртвују, ништа не може помоћи. Врло се 

често покаже да, уместо да она послужи снази и лепоти песничког израза,  стхотворац, 

наивно, служи њој. 

     Малопре сам гусларево певање епске песме поредио са таласањем заставе на ветру. 

Остајем при том поређењу, али осећам потребу да га развијем.  Заставе се не истичу сваки 

дан, већ само у ретким приликама; нити се,пак, остављају заборављене да, висећи, кисну и 

бледе.  ''Дугу која четврт сата стоји на небу нико више не гледа'', рекао је Гете. Није баш 

сваки догађај и било која прилика повод за епску песму, а поготову не за њихово 

гусларско објављивање, али јесу они догађаји, подвизи и подвижници за које је народ 

говорио да им  краја без гусала нема. На њима се, према томе, досезао врх, или 

додиривало дно. Зависило је од тога шта је ко заслужио. Пошто се епске песме певају, 

превасходно, ''да би други слушали, врло је важно да то певање буде разговетно, 

усклађено са смислом песме, а не само себи сврха. Једно од битних својстава сваке 

уметности је склад и једноставност, а до једноставности треба порасти. Није то баш 

свакоме дато, ни да схвати, ни да постигне. Зато су врхунски уметници и ретки. 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

Матија Бећковић, академик 

 

ГУСЛЕ У XXI ВЕКУ 
 

Не можемо с гуслама у XXI век! 

Срби напред – гусле стој! 

Шта да се ради? Што то нису рекли раније? Двадесет векова је могло, а сад одједном не 

може. Као да је XXI век гори од свих предходних векова. Да смо то знали не би смо с 

гуслама ни кретали на толики пут. На једвите јаде смо се некако допељали до пред капију 

XXI века и сад треба да се ту раздвојимо. И не знамо ко је кога довде довео: оне нас или 

ми њих. Ни ко је постао споран: ми, гусле или оно што гусле памте и говоре. Немогуће да 

ми ваљамо, а гусле не ваљају. Можда би требало да ми останемо у XX веку, а оне нека иду 

даље да причају нашу погибију. Или да уђемо одвојено, ако не можемо заједно... 

Има учених људи који тврде да бисмо још пре двеста година били у XXI веку да нам није 

било гусала и народних песама. Многи се с стиме слажу и предлажу да их оставимо, али 

не кажу коме. Оне и немају никога осим нас, а и нас је све мање... 

Има мишљења да се они кји захтевају да се одрекнемо гусала – у том случају – не би на 

гуслама зауставили. И да би одмах потом тражили да се одрекнемо и свога имена и свога 

језика... 

Могли би смо да нађемо некога ко је мање сумњив па да их он пронесе у XXI век, али 

нема тог цариника који неће познати да нису његове...  А ми, ако се у XXI веку појавимо 

без гусала – ко ће нас познати и како ће знати ко је дошао?  

Даих сместимо у музеј? И то би било решење кад би оне хтеле да ћуте, али ко ће слушати 

како нас отуд куну и запомажу. (Зар то не би личило на оне који смештају мајке у старачке 

домове?) 

Ако гусле не могу у XXI век, то значи да не може ни мајка Југовића, ни млада Гојковица, 

ни Косовка девојка, ни девет Југовића, ни Предраг ни Ненад, ни Кајица војвода, ни 

крилати коњи, ни виле равијојле, ни утве златокриле, ни огњени змајеви. 

Могућ је и компромис. 

Ако Грци, ако Руси, ако Енглези, ако Французи, ако Немци, ако Кинези, ако Јапанци, ако 

Арапи...уђу у XXI век без својих светиња, спевова  и митова –  нек им се придруже голи и 

боси Срби. 

У супротном – с  гуслама се нећемо раздвојити. Ако нас неће с гуслама – нећемо ни 

улазити. Век дође и прође, а гусле остају. Имамо више обавеза према гуслама, него према 
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XXI веку. И више се бојимо гусала него XXI века! Ако може XXI век без нас, можемо и 

ми без њега. Ко је био у праву, видећемо у XXII веку. 
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ОВАЈ СИМПОЗИЈУМ СУ ПОМОГЛИ 

 

    ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ „НИКОЛА ТЕСЛА“         

 

     ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ   

 

      САВЕЗ ГУСЛАРА СРБИЈЕ 

 



121 
 

 КОМПАНИЈА „ЛЕКИЋ“ д.п.п.                                         

                               ОБРЕНОВАЦ 

 

   ТЕХПРО д.п.п. БЕОГРАД 

 

   ГАСОП д.п.п. БЕОГРАД 

 

 ГРАФОПАК д.п.п АРАНЂЕЛОВАЦ 

 

АГЕНЦИЈА ЗАБЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 

ПРЕВЕНТ ПЛАН - ОБРЕНОВАЦ 
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