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ГУСЛЕ – ЧУВАР ТРАДИцИЈЕ И НОВО ДОБА 
ГУСЛАРСКА ТАКМИЧЕЊА И ГУСЛЕ У 21. ВЕКУ

Гусле су наш национални инструмент и чувар традиције.1 О њима су 
паметни људи лепо мислили некад, а паметни људи о њима тако мисле и 
данас. Његош својевремено написа: „А наше су утирали сузе / вјешти звуци 
дивнијех гусала“.2 Једна жена о њима рече: „То оружје, та икона, та светиња 
народа јесу гусле“.3 Велики Србин из Идвора записа: „Никада моје уво није 
чуло умилнији глас од звука српскијех гусала“.4 Никола Тесла је много во-
лео гусле, о чему је лепо сведочио Петар Перуновић Перун.5 Ново време 
доноси нове видове музике и нове инструменте, тако да се гусле полако селе 
у музеје, иако гусларске вечери које приређују постојећа гусларска друштва, 
додуше све ређе, и даље имају бројну публику. Академик Матија Бећковић, 
на свој начин, рече о гуслама:

„Не можемо с гуслама у 21. век!?… Могућ је и компромис.
Ако Грци, ако Руси, ако Енглези, ако Французи, ако Немци, ако Кинези, 

ако Јапанци, ако Арапи... уђу у 21. 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 21. веку. И више се бојимо гусала него 21. века! 
Ако може 21. век без нас, можемо и ми без њега. Ко је био у праву, видећемо 
у 22. веку“.6

Ипак, ушли смо у 21. век с гуслама, али су све ређе гусларске приред-
бе, па су оне, као и активни гусларски инструменти, све чешће – раритет. 
Гусле су почеле да се чују и у неким видовима савремене музике, мимо 
оне њихове епске улоге. Време компјутера и интернета премешта гусле у 
музејске витрине, иако оне постају неочекивани гости у савременим музич-
ким варијацијама младе генерације.

„Епска традиција је један од симбола српске музичко-фолклорне баш-
тине, а представља је сложена слика трагова вековног наслојавања утицаја 
генерација које су је обликовале као директни преносиоци – гуслари, али 
и као активни слушаоци типични за ’епске средине’. Заступљена претеж-

1  Основу овог рада чини моја књига Сјај гусала, „Интерпрес“, Београд 2007. 
2  Петар Петровић Његош, Горски вијенац, „Просвета“, Београд 1978, стих 274.
3  Исидора Секулић, Служба, Матица српска, Сомбор 1966.
4  Михаило Пупин, од пашњака до научењака, Нови Сад 1968.
5  Мирко Добричанин, Гуслар Перун, „Interpress“, Београд 2002.
6  Матија Бећковић, о међувремену, „Народна књига“, Београд 2006.
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но солистичким музичко-поетским формама, епика је од почетка њеног 
научног разматрања постављена као пресек индивидуалног и колективног 
начела.“7 Изабрали смо овај цитат из текста госпође Михајловић зато што 
на одређени начин издваја гуслара као индивидуалног ствараоца, музич-
ког уметника, што претпоставља могућност постојања таквог уметника и 
у наредним вековима, јер ће гуслање и даље остати ствар личног избора и 
личне слободе у музици као уметности, док ће – разумљиво – гуслар изгу-
бити своју традиционалну улогу преносиоца одређеног система вредности, 
чувања историјске прошлости, коју је имао у прошлим вековима.

После Другог светског рата, на гусле се у почетку гледало као на нешто 
превазиђено. Ипак, љубитељи овог инструмента успели су да се, нарочи-
то кроз формирање друштава, изборе за своје „место под сунцем“ у новим 
друштвеним околностима. Садашња глобализација, такође, не иде на руку 
љубитељима овог инструмента, јер у савременом свету брзог живота и стал-
не журбе епика губи своје место.

Зато нам се чини да уколико се жели схватити данашње место гусала, 
треба сагледати неке елементе из њихове историје, посебно оне везане за 
двадесети век, који показују да гусле, као и многе елементе традиције, у 
двадесет првом веку чекају само историјско сећање и музејска судбина.

Други светски рат био је погубан за српски народ. Братоубилачки рат, 
као чедо грађанског рата, донео је више зла од окупатора. Песници нису 
могли остати глуви наспрам ратних збивања, па су их преточили у уметнич-
ке, десетерачке и осмерачке стихове, а мајке и сестре – у тужбалице. Неке 
од њих гуслари су понегде певали у току рата, у току њиховог настајања, 
али после ослобођења су гусле гурнуте у запећак и појављивале су се само 
у сеоским срединама, а и то спорадично.

Међутим, како је време одмицало, идеолошка оштрина је јењавала, па 
су се гуслари почели чешће појављивати на разним приредбама, наступајући 
са репертоаром већ познатих, старих епских песама, али и са понеком но-
вом, из последњег рата, па и из свакодневног живота. Удружени гуслари су 
желели да њихова уметност постане јавна, да наступају за публику, па и да 
се такмиче, пошто је у ондашњој земљи било више гусларских друштава у 
разним крајевима. Уз појаву више друштава која су се трудила да сачувају 
певање уз овај традиционални српски инструмент, појављивало се и више 
начина певања, па се тако јавила потреба да публика и стручни жирији, у 
којима су најчешће били – поред друштвено угледних личности – музички 
стручњаци и познаваоци овог инструмента, оцене и изаберу најбоље.

У овом раду смо се трудили да укратко обрадимо само историју 
такмичења чланова гусларских друштава, која обухвата прошли век. Нисмо 
улазили ни у разлике у интерпретацији песама, што су индивидуалне ка-

7  Данка Лајић-Михајловић, Епска пракса као комуникациони процес: српске епске пес-
ме у фолклорној култури, необјављена докторска дисертација, одбрањена на Катедри за 
етномузикологију Факултета музичке уметности у Београду 2010.
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рактеристике појединих гуслара, већ смо званичне оцене стручних жирија 
гусларских такмичења прихватали као меродавна мерила квалитета ове 
музике.

Од гуслара који су се дружили ради заједничких наступа истичемо ве-
лимира Тодоровића и Спасоја антуновића, који су 1963. године у Сарајеву 
основали гусларску секцију. Она је за две године прерасла у гусларско 
друштво „Филип Вишњић“. Друштво је у свом чланству имало и фрулаше, 
хармоникаше, гајдаше и друге, који су богатим и садржајним програмом 
увесељавали народ, претварајући своје наступе у дружења „до зоре“, у оп-
штенародно весеље. Њихови наступи били су веома популарни широм Бос-
не и Херцеговине.

Аутор овог рада је почетком 1971. године, а тада је био члан тог друшт-
ва, припремајући годишњу скупштину, предложио да се одржи такмичење 
гуслара Југославије. Тиме би се гусларство популаризовало и вратило на 
некадашњи ниво, те постало друштвено признато. Извршни одбор гуслар-
ског друштва „Филип Вишњић“ прихватио је предлог. Тако је донета одлука 
да се у Сарајеву одржи прво послератно такмичење гуслара Југославије.

Концепција одржавања такмичења изнета је у листу јавје,8 чији је уред-
ник био књижевник Драгиша Маџгаљ. Такмичење је одржано у Сарајеву, 
у другој половини новембра 1971. године. Интересантно је да је ова идеја 
у почетку имала много противника. Чуло се чак и мишљење да представ-
ници гусларског друштва „коначно треба да у Сарајеву престану да сијеку 
турске главе“. Противници идеје међу Србима истицали су да је то удар 
на братство и јединство. Расправа се политички разрешавала на градским 
партијским форумима.

Све те приче прекинуо је угледни политичар џемал Биједић9. На паузи 
једног скупа, он је пришао аутору овог рада, који је као председник друштва 
био најодговорнији за организацију такмичења, и рекао: „Слушај, друже, не 
дајем Ти за право да више волиш гусле од мене“. Онда је додао да се те годи-
не навршава 257 година од када су његови преци примили ислам, додајући 
да Биједићи потичу од Ковачевића из околине Требиња. Гусле су инстру-
мент који се налази у многим муслиманским кућама, а гусле су опјевале и 
многе муслиманске јунаке. Оваква јавна изјава, а томе разговору су прису-
ствовали многи сарајевски угледници, прекинула је говоркања и омогућила 
да се без сметњи одржи најављено такмичење гуслара.

Жири овог такмичења имао је седам угледних личности. Два члана су 
била академици, а пет – професори, од којих два музиколога и два гуслара. 
Два месеца пре такмичења, Извршни одбор друштва упутио је писма до-
мовима културе у свим крајевима ондашње земље где је било гусларских 
секција. Назначене су и награде за најбољу необјављену старију народну 
епску песму, необјављену епску песму из НОБ-а, као и за певање по извор-

8  јавје, лист Гусларског друштва „Филип Вишњић“, Сарајево.
9  џемал Биједић, тадашњи председник СР БиХ.
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ном напеву краја из којег је гуслар. Елиминаторна такмичења одржана су у 
свим крајевима, а на крају се окупило 180 гуслара, од којих су се такмичила 
њих 143. То је био највећи скуп у историји гусларства.

На дан финалног такмичења, приступ Дому културе „ђуро ђаковић“ у 
Сарајеву био је отежан због великог броја људи који су желели да присуствују 
овом догађају. Њих 1.000 је добило карте за седење и 300 за стајање, а за оне 
који нису могли да уђу (било их је преко 1.000) било је обезбеђено спољно 
озвучење. У финале је ушао 21 гуслар. Жири је имао веома тежак и делика-
тан посао.

Прво место је освојио бранко Перовић из Никшића, друго – Раде 
јамина из Сарајева, а треће су поделили јово вукићевић из Високог и Радо-
мир николић из Врњачке Бање.

Сва медијска средства су пропратила такмичење и позитивно га оцени-
ла. Углед гусларског друштва је порастао, што је потврдила жеља многих 
да постану његови чланови. Радио Сарајево је покренуло сталну емисију 
„Уметност гусала“, у трајању од 12 минута. Емитована је средом од 10.30 до 
10.42. Емисија је трајала око четири године, а у њој су учествовали гуслари 
из целе земље.

Друго такмичење гуслара Југославије одржано је после дужих 
консултација и усаглашавања у Дому Културе у Косову Пољу. На такмичење 
је дошло 29 гуслара. Победник је био блажо Чаушевић, друго место је 
припало Ђорђу Матовићу, а треће су поделили јован вукићевић и Саво 
контић.

И треће је такмичење одржано на истом месту. Прво место је освојио 
бошко вујачић, други је био Мишо вујовић, а трећи Саво контић. Такмичења 
су се одржавала у разним местима, чиме је углед гуслара, као и значај 
њихових наступа непрекидно растао.

За развој гусларства у Србији значајну улогу има друштво „Вук 
Караџић“, основано у Београду 1. фебруара 1974. године. Друштво је на-
стало од дела гусларске секције при КУД-у „Никола Тесла“ Градског 
саобраћајног предузећа, основане 1970. године. На предлог братимира 
бате Лачковића, кореографа КУД-а и Слободана ковачевића, оформљено 
је гусларско друштво коме су се придружили и остали београдски гуслари 
и љубитељи овог инструмента. Седиште Друштва било је у Дому културе 
Стари Град. Друштво се активно укључило у такмичења, а његови чланови 
су освојили многа признања на тим такмичењима.

Ипак, корени такмичарских наступа потичу из времена између два свет-
ска рата, када је настао велики број епских песама које говоре о Првом свет-
ском рату, а гусларске утакмице су ангажовале многе угледнике, међу њима 
чак и краља. Пошто та такмичења представљају начин чувања ове музичке 
уметности и настављања традиције у новим условима, њима ћемо посвети-
ти више пажње.
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Међуратне гусларске утакмице

После неке фудбалске утакмице у Сарајеву 1924. године, Манојло 
бошковић,10 председник „Српског кола“ и велики љубитељ гусала, посма-
трајући масу навијача како се весела враћа са стадиона Кошево, предложио 
је својим пријатељима да организују гусларску утакмицу, нашаливши се да 
ће тако окупити бројне навијаче гусларских песама. Предлог је подржало 
друштво „Коло“из Алипашиног моста, па је тако започела организација 
првог гусларског такмичења међу гусларима из четири области (сарајевске, 
мостарске, зетске и дубровачке).

Прва утакмица је одржана новембра 1925. године у Сарајеву, и на њој 
је учествовало 80 гуслара. По оцени жирија, прво место заузео је јеврем 
ушћумлић, кафеџија из Никшића, друго – Танасије вућић из Бијеле код 
Шавника, а треће – вукашин анђелић из Загора код Трнова. Гуслари су уочи 
утакмице продефиловали центром Сарајева у народним ношњама и са гус-
лама у рукама. Велики број грађана их је срдачно поздравио, а увече дво-
рана није могла да прими све знатижељнике. О овој утакмици је Милош 
Црњански известио у листу Време: „Тако смо заборавили свој народ да се 
запрепастисмо кад се појави на планинама и урвинама. Читави крајеви Бос-
не, Хума, Санџака, дуж Дрине тајанствени су и данас далеки, незнани као 
афричка Велика језера. Па ипак је тамо месо нашег племена, срце нашег 
народа, телесна лепота наше расе и душа наше прошлости. Пишемо и гово-
римо о народу, као да се сав населио на Чубури, не знамо да их тамо доле у 
шумама на хиљаде живи који ходе, говоре и мисле као стари Вујадин, сер-
дар Јоле и сва та раја у 17. и 18. веку. Први устанак је по Херцеговини и дуж 
Дрине психолошка садашњост. Два милиона нашег православног живља 
од Лијевна све до Пљеваља, живи, дише и говори као да још ружа цвате у 
Стамболу, а под Зворником на колцу главе се суше…“.11

Друга утакмица (14 одабраних) одржана је у Београду. О томе је Поли-
тика писала следеће: „Београђани су јуче одушевљено клицали народним 
гусларима. Велика дворана Сокола, у Другој београдској гимназији била је 
у три поподне дупке пуна. Сва места у приземљу била су заузета, а обе ду-
гачке галерије које иду око целе дворане, биле су препуне омладине. На дну 
простране вежбаонице родитељи су на раменима држали своју децу, како 
би боље видели певаче наше славне прошлости. У оцењивачком одбору су 
били угледни људи из крајева где се гусларство највише гаји, професори и 
наши познати музичари“. 12

10  Манојло Бошковић, рођен у селу Козарац код Бањалуке, умро у Земуну 1961. године. 
Био је трговац, али и велики заљубљеник у гусле.

11  време, новембар 1925, извештај Милоша Црњанског.
12  Политика, 27. новембар 1927. године.
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Манојло Бошковић, председник „Српског кола“ и главни организатор 
прославе, отворио је утакмицу, а један члан одбора захвалио се на великом 
интересовању које је Београд показао према гусларима, и наставио: „Саста-
ли смо се да видимо наше пјеснике туге и народне славе. И у најтежим и 
најкритичнијим часовима, када је пропало на Косову српско царство, наше 
су гусле јаворове опевале народну славу, косовску пропаст, велике витезо-
ве, цара Лазара, Марка Краљевића, Милоша Обилића, а у ропству бодрили 
су дух народни и учили су сиротињу рају, да се претрпи и да вјерује у дан 
ослобођења“.

Прву награду је добио Лазар Радак, председник општине Шипово 
у Босни, другу – Танасије вућић из Бијеле у Црној Гори, трећу – алекса 
Радошевић из Приједора, четврту – Марко асовић са Цетиња, и пету – Све-
тислав јаћимовић из Трстеника.

Трећа утакмица одржана је у Скопљу (у то време Јужна Србија), окто-
бра 1929. године, у седишту Друштва „Српско коло“. Од 107 пријављених 
гуслара, комисија је одабрала 10 одраслих, 3 омладинца и 2 нараштајца. 
Прву награду добио је новак Инић, земљорадник из Делеуше код Билеће, 
другу – Реља Мркаја, шумар из Сарајева, трећу – алекса Радошевић, гостио-
ничар из Приједора, а четврту – Марко асовић, занатлија са Цетиња. Међу 
омладинцима, прву награду добио је душан добричанин, свршени мату-
рант из Косаничке Раче (код Куршумлије), а међу нараштајцима – Слободан 
настасић, ученик гимназије.

Четврта утакмица одржана је у Београду, а приредила ју је Задужбина 
Илије Коларца, октобра 1933. године. Председник жирија био је краљ алек-
сандар карађорђевић. Краљ је тога дана отказао све државничке послове и 
све остале активности. За Београђане је то био празнични дан. Утакмица је 
имала призвук хајдучког надметања. За победника је био проглашен Илија 
вуковић (1906–1941), који је од краља добио раскошну народну ношњу и 
позлаћени пиштољ са 12 метака, руски наган са белом футролом. Сат и ла-
нац поклонило је њено височанство краљица Марија. Ова такмичења су 
подстакла развој гусларства у земљи, тако да је 1940. године и у Београду 
основано прво гусларско друштво.

Након ове победе, Илија Вуковић био је гост Едварда Бенеша, тада ми-
нистра, а касније председника Републике Чехословачке. Када је чуо Илијин 
пој и гусле, рекао му је: „Бићу ти кум кад добијеш сина!“. Након рођења 
сина, обећање је испуњено преко генерала Јована Кукавичића – Илијин син 
добио је поклон од 30.000 динара.

Иако је као гуслар задивио многе у Прагу, у Београд се вратио веома 
тужан, одбијајући све позиве за наступе. Када се одазвао краљу, рекао му је: 
„Не идите у Марсељ – тамо ћете погинути“. Дао му је своју песму о будућем 
догађају – погибији. Краљ се само насмејао. На несрећу, Илијина се песма 
обистинила. Запевао ју је као тужбалицу посмртним остацима свога краља.

Илија је трагично страдао 1941. године. Усташе су му најпре одсекле 
ноге, затим уши, и на крају су му извадили очи. Натерали су га да пева о 
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старом Вујадину, мајци Русији, погибији краља, Муси Кесеџији… На крају 
су га бацили у јаму са осталим Србима.13

Интересантно је да организатори послератних такмичења нису ништа 
знали о успешним међуратним такмичењима гуслара. Ипак, њихова успеш-
но организована такмичења, као и вредне награде, а уз то и прве снимљене 
грамофонске плоче са гусларским песмама, имали су позитиван утицај на 
даљи развој гусларства. Нови век и нове технологије не иду на руку овој 
врсти музике. Српска православна црква покушава да у склопу чувања 
традиције сачува и гусле. Тако је аутор овог текста, иначе писац више књига 
о гуслама и епици, а гуслар и сâм, добио престижни Орден Светог Петра 
Цетињског баш за ту своју активност.

По свему судећи, због промењене структуре слушалаца (музика ове 
врсте интересује старије генерације и специфичну врсту изучавалаца на-
родног мелоса), знатно се сузио број љубитеља гусала. Радио као информа-
тивни медиј уступа место телевизији, а она нема много места за гусле и гус-
ларе. Тако се предвиђање о одласку овог традиционалног српског музичког 
инструмента у музеј, изгледа, постепено остварује.

ГУСЛЕ У xxI ВЕКУ

Резиме

Кључне речи: гусле, гусларска друштва, традиција, историја, такмичење гуслара, нове 
технологије

Гусле су национални српски инструмент, чије се порекло губи у магли историје. 
Ново време, друкчује врсте музике, престанак традиционалне улоге гусала утичу на 
постепено нестајање овог музичког инструмента из употребе. Гусларска такмичења, као вид 
организованог наступа гуслара, чувају овај инструмент од нестанка. У раду се даје кратка 
историја досадашњих гусларских такмичења у нашој земљи.

13  Радослав Братић, Зима у Херцеговини, Београд 1995.
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