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МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА 
ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ  

ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ
Варијације на темуГуча1 смештене су најчешће на краје
ве континуума који иде од „традиционалистичке”идеали
зациједо„модернистичке”демонизације(илибарнеблаго
наклоногодбацивања).Каоштосеутерминима„Оријент”
и „Балкан” „преклапају различите географске, културне и
идеолошкемапе”2,такои„Гуча”добијазначењекрозсукоб
окосимболичкихграницакојисвојуосновуимауетабли
раној„онтолошкојиепистемолошкојдистинкцијиЗападаи
Истока”3.

Стогабисеодкњигецрвеноплавобелихкорица,којаноси
насловСабортрубачауГучи–јуче,данас,сутрамоглооче
киватида„заузместрану”упоменутомконфликту.

Неуобичајено и на срећу, монографијаДрагославаПетро
вића(музичара,диригента,композитора,аранжераиврсног
познаваоца џез музике) на вредносно неутралан начин
третира Драгачевски сабор као особену културну појаву,
обликовануширомполитичком,економскомидруштвеном
динамиком.

1 Петровић,Д.Б.(2016)СабортрубачауГучи–јуче,данас,сутра:прилог
тумачењу једног социокултурног феномена, Ниш: Нишки културни
центар,стр.374.

2 BakićHayden,M.Varijacijenatemu‘Balkan’,Beograd:IFDT;FilipVišnjić,
2006,str.19.

3 Нав.дело,стр.18.
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Приступтемијеинтердисциплинаран–музиколошки,есте
тички, антрополошкокултуролошки и, коначно, социоло
шки–узминуциознобављењеразноврсним,понекадина
изгледтривијалним,моментимаФестивалатрубеуСрбији.

Основ Сабора трубача у Гучи је докторска дисертација
„Место и домашај Драгачевског сабора у културном ми
љеуСрбије“,којујеаутородбранио26.априла2012.годи
не наДепартману за социологијуФилозофског факултета
УниверзитетауНишу.

Књига јеорганизованаупетпоглавља: I–Омузициине
кимрефлексијамаувезисмузиком,II–Традиција,музика,
идентитет, III – Етномузиколошки идиом: Србија, Бал
кан,свет,IV–СабортрубачауГучиињеговапозицијана
културној мапиСрбије иV –Сабортрубача у Гучи кроз
призму емпиријског истраживања. Поменуте секције са
држе(релативно)краткеиупутнонасловљенеодељке,што
умногомеолакшавачиталачкипосао.

Библиографија,пореднаучнихистручнихрадова,обухвата
ипосебноиздвојенеизвореиздневнештампе,каоиинтер
нет сајтове.На самом крају књиге је именски регистар, а
да овај приказ не би садржао само похвале, поменимо да
јепредметнирегистарјединоштонедостаједабитехничка
опремљеностовенаучнемонографијебилапотпуна.

Напочетку,ауторсебавиконцептимамузике,музичкогуку
са,кичаимасовнекултуре,гдедајеодређењакључнихпој
моваипредузимањиховокритичкоразматрање.Овојене
заобилазанкоракприпокушајунаучногбављењасабором
у Гучи, као музичким фестивалом, „амбивалентним кул
турнимфеноменом”и„највећимпопулистичкимскупомна
овимпросторима”.Уоквируовогдела,ауторсетакођебави
смештањем сабора у друштвеноисторијски и географски
контекст.

Друго, и најобимније, поглавље почиње промишљањима
традиције, (музичког)фолклора, националног стила уму
зици,карактеристикамаовдашњемузичкетрадицијеиму
зичких инструмената, те помаку од народног ка новоком
понованомистварањуновемузичкетрадиције.Следиопис
генезетрубачкетрадицијеуСрбији(појави„лимених”ду
вачкихоркестара)итрисрпскетрубачкешколе(иззападне,
источнеи јужнеСрбије),којипратиразматрањесветкови
науопштеињиховеинтегративнедруштвенефункције,те
њиховогпосебногоблика–сабора.

Аутор затимнавеома занимљивначинпоредиOktoberfest
иСабортрубача,гдепроналазиниззаједничкихобразаца.
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Седми одељак другог поглавља је посвећен идентитету у
контексту очувања традиције, посебно његовим култур
нимиетничкимаспектима,дабисеуследећемпододељку
тематизоваломестоиулогаРомаусрпскојмузици.

Социокултурни контекст Сабора у Гучи је промишљен
крозвизурукојујепонудилаМаријаТодоровауделуИма
гинарниБалкан4,објављеном1997.годинеиданаскласич
ном,узкритичкоослањањенаетнолошкогенеалошкаиспи
тивањаЈованаЦвијићаиВладимираДворниковића.Аутор
затимтематизуједоживљајмузикеупсихофизичкојравнии
утицајмузикенапонашањељуди.Онда,прибављењујед
номкарневалскомманифестацијом,неизбежнонареддола
зе„итијеипитије”5иигра,ињиховоделовањенаквалитети
степенмераклијскогпонашањасаборскепублике.

Трећепоглављејепосвећеноразвојуитрагањузааутентич
ниметномузичкимидиомомСрбије.Ауторкрозисторијат
окупљањатрубачауГучипратиразвојовеманифестације
одједногсеоскогскупадосрпскогкултурногбренда.Сабор,
затим,разматрапоставившига,јошједном,уконтекстди
хотомијеИстокЗападиегзотизацијеБалканакао„другог”.

ПосебнапажњајепосвећенамузичкојетнопродукцијиРу
муније,Бугарске,ГрчкеиСрбије,њиховиммеђусобнимути
цајимаипрожимањима,појави„турбофолка”ипромоцији
етномузикекојупратимасовнапродукцијаиконзумација
worldmusicа, као следственогпроизвода културнелогике
глобализованогнеолибералногкапитализма.„Пропуштена”
крозпопулизаторскумашинеријумасовнихмедија,музика
која јеинтерпретиранауГучи,разумљиво,„улазиумоду”
иусветудостижениволакопрепознатљивеглобалнемар
ке,заштапосебнузаслугуимајуЕмирКустурицаиГоран
Бреговић.Отуднијеслучајноштосемеђуредовнимисве
бројнијим посетиоцима Гуче, налазе, пословично и сте
реотипно радни,штедљиви и уздржаниСловенци,жељни
glasbeкојапозиванараблеовскуразузданостиупућујена
нештоживотнијеистварније„одпрекомерноцивилизоване,
декадентнеиуморнеЕвропе”6.

4 Наслов је нешто другачији у оригиналу: Imagining the Balkans
(ЗамишљањеБалкана).

5 Термини које је СтаниславВинавер користио у преводуГаргантуе и
Пантагруела.

6 Živković,M.(2012)Srpskisanovnik,Beograd:BibliotekaXXvek,str.203.
(преманаводуД.Петровића)
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ПозицијаСаборатрубачауГучинакултурнојмапиСрбије
темајечетвртогпоглавља.Ауторсеовдепосебнобавикул
турномполитикомуСрбијиод завршеткадругог светског
ратадоданас,злоупотребомГучеуконтекстудоминантне
политичкеидеологије,(лажном)дилемом„ЕгзитилиГуча”,
туристичкимпотенцијаломкојиноси,теСаборомкаоделом
нематеријалнекултурнебаштиненашеземље.

Петопоглављесадржирезултатеискуственихистраживања
којејеспровеосамаутор.Најпресесагледавапредставља
њеГучеурелевантнимштампаниммедијимаупериодуод
оснивањаСабора до прославе пола векањеговог постоја
ња. Подаци добијени квантитативном методом односе се
научесталостнаписа,њиховувеличину,опремљеност,ко
муникативну вредност,жанровску класификацију, вредно
вање садржаја, намеравани ефекат и ауторство. Квалита
тивнаанализанаписакаорезултатдоносиобразацписања
штампанихмедија,т.ј.додатнопојашњењеквантитативних
податакаузутврђивањеподложностипроменатогобрасца
значајнијимполитичкимикултурнимпроменамаудруштву.

Аутор је предузео и истраживање перцепције Сабора од
стране организатора, стручног жирија и самих музичара
(извођача),притомкористећиметодудубинскогинтервјуа.
Посебноилустративнинаводиизинтервјуа7,каоиауторо
ве проницљиве интерпретације дају посебно живу слику
ФестивалауГучи.Следе записинасталикаорезултатпо
сматрањасаучествовањемна јубиларном50.Саборутру
бача одржаног од 13. до 22. августа 2010. године. Аутор,
за сваки дан Фестивала посебно, наводи битне догађаје,
занимљиве(необичне)детаљеидешавањакојасунањега,
као непосредног сведока, оставила најјачи утисак, уз по
кушај давања типологије саборске публике (где идеално
типски разликује: „егзибиционистички”, „мераклијски” и
„шетачки”тип).

На крају „емпиријског” поглавља налазе се резултатими
нианкете, на пригодном узорку од 110 испитаника из
11 земаља, о доминантниммотивима за долазак у Гучу и
евентуалнојнамерипоновногпосећивањаСабора.

Као део Закључка, Драгослав Петровић пише да „Сабор
као једна препознатљива светковина, представља мета
форуСрбијена светској етничкој,политичкоји туристич
којмаписвета,добримделомисликуњеногнационалног

7 ДуховитареченицаизразговорасаједнимоднајстаријихучесникаСа
бора, Божидаром (Дуњом)Николићем, трубачем и вођом оркестра из
Грделице,преузетајезанаслововогприказа.



349

МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ

идентитета. Зато и апел да ’Гуча хоће уЕвропу, али и да
ЕвропадођеуГучу’итекакоодражавахтењезаескапизмом–
каоискоракизмалограђанскогпровинцијалногдуха”.

МонографијаСабортрубача у Гучи – јуче, данас, сутра:
прилог тумачењу једног социокултурног феномена пред
ставља незаобилазно штиво за свакога ко жели да се по
дробно и непристрасно информише о Фестивалу трубе у
Србијиичинивреданприлогњеговомнаучномпроучава
њуипромишљању.Овакњига, као својпосебанквалитет
имацеловитиобјективанприступ,ослобођен„навијачких”,
али и „критизерских” страсти, вођен једино страшћу за
разумевањемисазнањем.

МилеВ.Пајић,УзунМирковаулица,Београд


