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“.1
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“.2 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
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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“3, 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“.4 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''
итд. Не може кроз Лозницу проћи: у ствари Лозница је ''чик''! – Цариграду! Лозница –
према Цариграду – баш као гусле јаворове према турској сили и ордији!“5
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“?6 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...“7, 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
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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
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...“.8
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
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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“.9
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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