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Иван Негришорац

СРПСКА ТРУБА КАО ПЛАНЕТАРНИ ФЕНОМЕН
Постоје феномени чије постојање превазилази оквире наше трошне људске, ин-

дивидуалне егзистенције. Један од таквих феномена који, упркос свим притисцима 
различитих идеологија и државно-политичких пракси, непрестано обнавља и истиче 
своје право на постојање и на даљи опстанак јесте феномен народа као специфичног и 
драгоценог људског колективитета. Ништа мање него ли крајем XVIII и током XIX века, 
и данас народи и аутентични живот њихових култура представљају најчвршће ослон-
це људскости уопште, те једно од највећих охрабрење за човека-појединца и за њего-
ва креативна прегнућа. Народи су, наиме, очигледни докази како наша индивидуална 
креативна настојања не нестају са нашим личним, сасвим личним нестанком са овога 
света. Започнемо ли за свога живота неки важан стваралачки чин, ми знамо да ће он 
потрајати уколико га прихвате народ и култура којој припадамо. Истовремено, са тим 
прихватањем и даљим развитком и ми, бивши живи људи, сада физички претворени у 
прах и пепео, ипак настављамо метафизички да живимо. Да народи и културе поседују 
такве моћне физичке и метафизичке потенцијале, то лако може сагледати свако ко је 
спреман да види оно што се може видети.

Национални и општечовечански хоризонт
Музика нас итекако може довести до самога прага те чудесне границе која одваја 

физички од метафизичког света. Да поједине мелодије или чак сами инструменти могу 
постати симболички носиоци веома флуидних и рафинираних, препознатљивих и ау-
тентичних облика људске изражајности, познато је свакоме ко се, макар и олаким пре-
гледом музиколошке литературе, бар за тренутак, удубио у музичке традиције поједи-
них народа и њихових култура.1 Због тих чињеница слојевитост целокупне грчке кул-
туре и њене особене изражајне валере не можемо замислити без инструмената какви 
су китара, лира, харфа или панова фрула; јеврејску културу непосредно повезујемо са 
инструментима као што су хасосра, магрефа, неуел, кинор, халил и сл.; романски наро-

1   У том погледу корисни могу бити приручници као што су, примера ради, Енциклопедијски лексикон 
„Мозаик знања“ Музичка уметност (Београд 1972), Музичка енциклопедија (Југославенски 
лексикографски завод, Загреб 1978),  лексикон Андријане Гојковић Народни  музички инструменти 
(Београд 1989), монографија Дејана Деспића Музички инструменти (Београд 2002) и др. 
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ди су препознатљиви по лаути, виолини, виоли, виолончелу, клавичембалу, клавикор-
ду, клавиру итд.; фолклорна руска музика је негована на гуслима или гудоку, на домри, 
балалајци и бајану; индијску музику не можемо замислити без ситара, вине, сарода, са-
ранге, раванастрона, флауте и др.; арапску музику нужно повезујемо са инструментима 
као што су тар, каманга или кемандје, лаута, неј, зумара, мизмар и др.; кинеску музику 
препознајемо по инструментима као што су кин, пипа, кото, шенг, чин, паи-сиао и сл. 
При том ови инструменти веома често почивају на сличном принципу производње зву-
ка, попут жичаних (китара, лира, харфа; неуел, кинор; гусли, гудок, балалајка; ситар, 
вина, сарод, саранги, раванастрон; тар, каманга или кемандје, лаута; кин, пипа, кото  и 
др.) или дувачких   инструмената (панова фрула; хасосра, халил; неј, зумара, мизмар; 
шенг, чин, паи-сиао и др.), а иза различитих назива често се крију варијације истог мо-
дела познатог под другачијим називима. Захваљујући овим и оваквим инструментима 
песме које се певају уз музичку пратњу добијају специфичну, препознатљиву звучност 
на основу које можемо непогрешиво рећи како нека изведба звучи грчки, јеврејски, ро-
мански, руски, индијски, арапски, кинески итд. 

Ту негде дефинише се појам који Момчило Настасијевић назива „матерњом ме-
лодијом“, а том синтагмом он именује „ону звучну линију која, долазећи из најдубљих 
слојева духа, везује појмове у тајанствену целину живог израза.2 Пресудни догађаји 
збивају се у простору чистих интуиција у којем се саображавају индивидуалне и колек-
тивне енергије израза, а све то иде сасвим мимо чврсте рационалне контроле. О „генези 
мелодије“ Настасијевић каже да „има основни (читај: магични) удар који предодреди 
природу и јачину мелодијског таласања“,3 па стога „проблем је нашег музичког изра-
за у већој мери духовне него техничке природе.4 Ове речи не погађају у срце ствари 
само песничко стваралаштво него и уметничко, креативно изражавање уопште. Због 
тога проблем матерње мелодије треба препознати у сваком човековом чину којим он 
исказује самога себе, своје доживљаје света, своје колико емпиријске увиде толико и 
метафизичке слутње и стрепње. У суочењу са свим аспектима стварности бруси се језик 
читавог једног народа и његове културе, а тиме се показују и доказују како сам тај народ 
тако и његов језик. А то значи да се тако исказује не само матерња мелодија која језиком 
песнички пева него и мелодија која музички пева на најразличитије начине, од епског 
исказивања уз гусле, преко враголастог играња уз гајде или фрулу, па до чудесног сви-
рања на тестери, на флашама и чашама, или на влати траве. Небројени су и несагледиви 
начини испољавања матерње мелодије у човековом животу, па се ту никакав коначни 
списак или заокружени преглед расположивих инструмената не може установити. У 
принципу све може постати извориштем посебних звукова, специфичних мелодијских 
линија и особених ритмичких понављања. Стога треба непрестано уочавати како се 

2  М.Настасијевић, „За матерњу мелодију“, у: Есеји. Белешке. Мисли, Сабрана дела књ.4, приредио Новица 
Петковић, Дечје новине - Српска књижевна задруга, Горњи Милановац – Београд 1991, стр.40.
3  Нав. дело, стр.43.
4  Нав. дело, стр.43.
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креативност једног народа и његовог језика уме испољавати, па онда накнадно треба 
констатовати колико је у тим подухватима било естетске вртоглавице и заносних успе-
ха људске изражајности.    

Српску музичку и фолклорну културу традиционално препознајемо по гуслама, 
гајдама, фрулама, а у новијем времену и по тамбурицама, виолинама, хармоникама и 
трубама. Уочљиво је, међутим, да су гусле, гајде и фруле, на пример, остале чврсто веза-
не за основну традицију епских и лирских појања, а да су тамбурице, виолине, хармони-
ке и трубе исказале изразиту способност прилагођавања фолклорних образаца новим 
културним околностима. Тако је у нашем времену српска труба постала веома озбиљан 
културолошки феномен не само националних него европских и светских размера. По-
пуларност, па и озбиљност тог, пре свега музичког, али и ширег културолошког фено-
мена сасвим је очигледна, нарочито последњих деценија XX и почетком XXI века. У том 
периоду су окупљања на Драгачевском сабору трубача у Гучи, започета 1961. године, 
учинила да се међу самим свирачима и оркестрима унесе знатно већи степен организо-
ваности и стваралачке критеристике, а да уживаоци оваквих музичких догађања много 
лакше обаве неопходну селекцију и брже постану свесни о чему је, културолошки по-
сматрано, ту заправо реч. А реч је о томе да је српска труба, производећи специфичан 
облик музичке изражајности, постала препознатљиви планетарни феномен. 

Труба као практично, сигнализационо средство
Српска труба могла је постати такав феномен пре свега зато што је у национал-

ној музичкој култури временом изграђена као инструмент веома сложене и рафини-
ране звучности. У корену те сложености и рафинираности налази се огромно чудо и 
парадоксални обрт: труба је пре свега моћно војно сигнализационо средство, али је 
временом она превазишла своју почетну, задату природу и досегла висок степен фолк-
лорно-уметничке изражајности. Тај је процес у српској култури веома дуго припреман, 
извођен је постепено током  друге половине XIX и прве половине XX века, а убедљиво 
финализован од 60-их година XX века до данас. Како ће тај процес даље тећи, тешко је 
рећи. Можемо претпоставити да у српској култури има довољно аутодеструктивних 
сила способних да све то униште, али нам се ваља надати да имамо знања, осећања и 
снаге да овај феномен сачувамо од негативних развојних токова. За сада је неопходно 
јасно и гласно констатовати да је српска труба могла постати препознатљив планетарни 
феномен зато, и само зато што је пре тога изграђена као специфична и аутентична те-
ковина српске културе.5 У тој култури труба је обликована као носилац једног особеног 
облика музичког и уметничког језика способног да изрази не само фолклорно грубе из-
ражајне форме него чак и најрафинованије доживљајне нијансе упоредиве са сличним 
феноменима широм кугле земаљске. 

5  У сагледавању ових културних чињеница значајан је прилог приређивача вредних зборника као што 
су: Крсто Миловановић – Драган Бабић (прир.), Српска труба, Народно дело, Београд 2003; Дејан 
Томић (прир.), Труба у стиховима српских песника, 2017. и Вечној труби и трубачима; 2020.   
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Одавно је, дакле, наступио тренутак кад би се морало констатовати да се српски 
фолклорни, уметнички геније исказао на одиста много начина, а један од новијих јесте 
управо овај који се појавио захваљујући труби и трубачкој вештини. Имало би осно-
ве да се ова вештина израза донекле упореди са оном каква се појавила у гусларском 
епском изразу, али таквим поређењем лакше би било да сагледамо разлике него да уо-
чимо сличности између ова два традицијска феномена. Српски гуслари су прастари, 
исконски епски певачи, јединствени у читавом свету, а упоредиви са највећим и најбо-
гатијим традицијама тога типа, са културама какве налазимо код Грка, Јевреја, Индуса, 
Шпанаца, Француза, Немаца, Руса и др. Све су то народи с дугим памћењем које се 
преноси с колена на колено. Захваљујући дејству епске песме и епског певања, очувано 
је памћење читавог народа и његових најдубљих духовно-историјских традиција, па би 
свака  врста културне самосвести морала рачунати с таквим сазнањем, а такву тради-
цију бисмо морали пажљиво чувати, неговати и даље развијати.

Ваљани поступци у тој области почињу од изградње пуне културне самосвести чи-
тавог народа, а одатле бисмо морали кренути ка сагледавању чињенице да је у српској 
култури већ вековима присутна свест о значају трубе као сигнализационог инструмен-
та. Један слој оваквог искуства везан је за сеоско, углавном сточарско становништво 
у којем је труба (или борија, рикало и како све нису називани различити облици овог 
инструмента) коришћена за слање релативно једноставних порука другим људима или 
животињама у стаду. А да прављење и коришћење оваквог инструмента представља 
древан, архаичан чин, то ми је потврдио један давни, занимљиви догађај у драгачев-
ском селу Негришори, одакле потичу моји преци по очевој линији. У свом детињству и 
младости, нарочито током 60-их и 70-их година прошлога века, скоро сваки летњи рас-
пуст проводио сам на породичном огњишту Станића, у овом прелепом селу и ту сам, са 
својом браћом-стричевићима, радио уобичајене сеоске послове.

Моја браћа Негришорци владала су одиста лепом вештином да од дрвета – нај-
чешће од врбе или зове – начине какву корисну направу или играчку. Једнога дана, 
док смо чували стоку на ливади, они су од врбове коре начинили некакву трубу, у њу 
уденули писак и ставили га на сам врх, у најужем делу тог смотуљка од коре, а онда је 
труба заиста почела да даје некакав, доста снажан звук. Није се, додуше, с тим звуком 
могло нешто мелодијски изразити, али сигнализациона порука је била стварно уочљи-
ва. Умела је та труба жестоко да се огласи! Истовремено, на моје питање ко их је научио 
да тако нешто направе, моја браћа Миломир и Драгољуб, још увек дечаци  из основне 
школе, одговарали су да их нико тако нешто није научио и да они то, једноставно, знају. 
А кад је о таквим стварима реч, кад се нешто зна без представе о пореклу тога знања, 
онда можете бити сигурни да је ту реч о прастарим, архаичним феноменима. Кроз моју 
браћу су проговорала наталожена искуства предака и ту никаква додатна знања нису 
била неопходна. Овакве трубе су, вероватно, генерацијама и вековима биле прављене 
у српским, најчешће сточарским селима где су имале и своју практичну намену: оне 
су производиле звук којим је окупљано стадо, кретало се на испашу или се са испаше 
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враћало кући. Такав инструмент се, вероватно, могао користити и за специфично, пла-
нинско ‘телефонирање’, тј. довикивање с брда на брдо: труба је била врло погодна за 
почетно успостављање комуникације.

Труба као нововековни културни феномен
Сасвим очигледно, труба је прешла веома сложен пут културолошких трансфор-

мација пре него што је обележила савремену српску културу својом звучном и сим-
боличком непоновљивошћу. А ако је тако, а тако јесте, зар је онда чудо што су српски 
песници, током тог дугог процеса, веома често одговарали на тематске изазове трубе? 
Зар је чудо што су описивали њена чудеса, што су у њој препознавали некакве тајан-
ствене силе или су је, пак, снажно укључивали у поредак најважанијих чинилаца чове-
кове свакодневице? Негде између великих распона метафизичких вазнесења и емпи-
ријских тривијалности креће се клатно српске песничке речи заокупљене феноменом 
трубе и њеним моћним, разноврсним значењем. Српски песници су умели дрхтајима 
своје душе да одговоре на оне дубинске изазове на које у нама уме да затрепери све оно 
што има моћ да затрепери! Због тога ваља ове песнике саслушати, а у њима ће се наћи 
много тога што се  ни наслутити није могло! Читајући српске стихове о труби, у њима 
ћемо препознати како су Срби сами себе разумевали и тумачили.

  За нововековну, фолклорну актуелизацију трубе у српској култури највећи мо-
гући подстицаји долазе управо из сфере војно-сигнализационе и владарско-церемо-
нијалне функције овог инструмента. У XIX веку тај процес је покренут васкрснућем 
државе српске на темељу Првог и Другог српског устанка. Са обновом српске војске 
и успостављањем српских владарских породица тај процес задобија стабилне токове 
који ће резултирати двема значајним тековинама. С једне стране, у српској војсци ста-
билизује се улога трубача без које регуларне трупе не могу успешно обављати своје за-
датке. Кад се томе дода још и чињеница успостављања регуларне стајаће војске, као и 
развијени касарнски облици војног живота и рада у време краља Милана Обреновића, 
онда је све то представљало преломну линију на којој је овај процес већ задобио своју 
чврсту организациону структуру. То ће омогућити да свирање на труби почне да учи и 
редовно практикује све већи број младих људи који су пролазили кроз редовни војни 
рок.

С друге стране, развој владарских породица, а посебно улоге двора и дворске кул-
туре допринела је, између осталог, успостављању дворских оркестара у којима и тру-
ба задобија своје стабилно место. Нарочито је у овом погледу значајна улога капел-
мајстора Јосифа Шлезингера који је 1831. године формирао „књажескo-србску банду“ 
у тадашњем престоном граду Крагујевцу. Увођење војних оркестара у регуларну војну 
службу, као и преузимање важних церемонијалних државних функција, учинило је да 
умеће војних музичара постепено све више и дубље улази у друштвени живот, па и у 
музичко искуство широких народних маса. Шлезингеров долазак на двор кнеза Ми-
лоша јасно је показао како се постепено отвара истовремени процес европеизације и 
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дезоријентализације музичког дискурса, па и целокупног грађанског живота у Србији. 
У том погледу је врло знаковита замена улога водећег и најцењенијег музичара у Ми-
лошевом окружењу. Пре Шлезингеровог доласка, а и извесно време потом, на цени је 
задуго био ‘оберлаутер Мустафа’ као оријентални свирач на виолини и зурлама, али је 
потом доминацију преузео шири делатник какав је Шлезингер, уз то свирач на виоли-
ни, кларинету, рогу, труби и другим инструментима.6 Тај прелазак са зурли на трубу је 
несумњиво јасан показатељ процеса неутрализације оријенталних музичких искуста-
ва, те прелазак на европске инструменте и музикалије.

Тако је труба прво ушла у кнежево најближе окружење, а потом се учешћем „кња-
жевско-србске банде“ у музичком и позоришном животу збивао постепени утицај на 
шире друштвене слојеве. Процес је, дакле, водио тако да је труба одозго, из виших со-
цијалних сфера, улазила у народ и временом постајала народни инструмент. У једном 
дугом развојном процесу, који траје од почетка 30-их година XIX века до данас, деси-
ло се истинско чудо: труба је усвојена и посвојена, срасла је са душом српског човека 
и претворила се у важно средство његове музичке, уметничке изражајности. Ту негде 
сусрећемо се са основним парадоксом овог усвајања и посвајања: труба је изворно сиг-
нализациони инструмент, а у српском фолклору она постаје израз нежних и нијансира-
них мелодијских низова и линија. То да труба буде носилац јаких сигнализационо-рит-
мичких удара и игривих, полетних таласања, то је разумљиво само по себи; али да труба 
постане носилац најнежније лирске изражајности, то је ипак својеврсно чудо.

 То чудо могло је да се деси и десило се баш у српској култури јер овакав спој 
интензитета и ритмичке изражајности, с једне, и мелодијске и емоционалне рафини-
раности, с друге стране, сасвим одговара менталној матрици српскога човека. Српском 
човеку је, очигледно, одговарало да некако усагласи велику ритмичку жестину и мело-
дијску осетљивост и нежност, те да два, помало опречна стваралачка чиниоца некако 
обједини унутар јединственог експресивног чина. Због такве блискости и напетог је-
динства оваквих супротица могло се и десити да труба као нови фолклорни инстру-
мент постане тако присан носилац унутрашњих вибрација српског човека и да допри-
несе појави сасвим нових фолклорних феномена. Труба као сложени фолклорни изра-
жајни чинилац дуго је припремана, настајала је на врло стрпљив и спонтан начин, без 
икаквих посебних присила сем оне унутрашње, која из човека, из дубине његове душе 
врши притисак на страсну потребу за изражајношћу и потребу за исказивањем  најсло-
женијих колективних емоција. 

Српска труба и постмодерни мултикултурални кодови
Но, са трубом се није десило само то чудо њеног, више него успешног претварања 

у изразити и препознатљиви српски фолклорни инструмент. Са њом се десило још 
једно чудо: чудо претварања српског фолклорног инструмента у несумњиву текови-
ну опште, европске и светске културе постмодерног доба. Познавати изражајне валере 
6  О томе видети у: Стана Ђурић Клајн, Историјски развој музичке културе у Србији, Pro musica, Београд 

1971, стр.48-50
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српске трубе, па и уживати у њеним лепотама и интензитетима, то на светском плану 
налази своје еквиваленте у феноменима као што су индијски виртуози на ситару (Рави 
Шанкар, на пример), мађарски виолинисти (Шандор Лакатош, Роби Лакатош, Ференц 
Шанта, Феликс Лајко и др.), мајстори на Пановој фрули (Георги Замфир, Оана Лиану, 
Лео Рохас и др.), амерички мајстори на бенџу (Пит Сигерс, Боб Шмит, Барни Маккена 
и др.), мексички маријачи (Гаспар Варгас, Силвестре Варгас и др.)... У том контексту 
препознавање вредности српских трубача не задобија само ознаку некаквог комплекса 
традиционалних фолклорних кодова него, заједно са управо побројаним феномени-
ма, стиче и легитимацију постмодерне културолошке мултифункционалности. Кроз 
српске трубаче су у међувремену почели да проговарају веома разнолики, мултикул-
турални кодови, а томе су највредније и најзначајније доприносе дали српски Цигани / 
Роми, који стварају са посебном осетљивошћу и спремношћу на импровизације, пост-
модернитету тако драге.  

 Да би се све ово истински могло десити, неопходно је да се сустекну неколики 
чиниоци. Пре свега, музички и културни феномен о којем је реч мора изразито и ау-
тентично бити постављен као носилац високог  изражајног потенцијала. Уз то, он мора 
бити препознатљив и релевантан у контексту многих сродних феномена широм света, 
тј. мора бити не само носилац специфичних националних особености него и добро ко-
диран у широком спектру интернационалних феномена. Надаље, он мора бити тако 
постављен да искаже своју развојну, преображавалачку функцију и да не буде ограни-
чен само на затворени скуп својих изражајних потенцијала. И коначно, тај музички и 
културни феномен би морао имати добру организациону и логистичку, па и менаџер-
ско-маркетиншку подршку како би непрестано отварао круг својих изражајних могућ-
ности и усмеравао се ка новим стваралачким изазовима. Уз то је веома важно и то да 
ове стваралачке могућности не буду функционализоване унутар чисто меркантилне 
логике спремне да све постојеће капацитете исцеди до последње капи профита, али је 
исто тако важно и да се капитал не одвоји сасвим од ових културалних процеса. 

Ипак, кад се свему овоме дода и популаризациона снага разноврсних медија и деј-
ство различитих типова носача звука, онда се може учинити да, уз неопходну органи-
зациону вештину и извесну логистичку подршку, снажан позитивни ефекат ове врсте 
готово је немогуће зауставити. Књиге, новине, часописи, радио, телевизија, филм, ин-
тернет, могу и морају да учине своје. Организациони подухвати какав је својевремено 
био наступ „Сто српских трубача“, морали би се усталити и претворити у трајан облик 
окупљања и сарадње. Изузетни појединци од памети и укуса, попут Горана Бреговића, 
Емира Кустурице и других, свакако би могли том јачању креативних потенцијала да 
значајно допирниесу. Све то је чинило и чиниће да чудо српске трубе остане не само оз-
биљан облик културолошке самосвести, него и ништа мање озбиљан планетарни фено-
мен. Уз вешто и сензибилно вођење културне политике, ова два чиниоца – национални 
и интернационални, један другоме нимало не морају сметати, а поготово се не би смели 
међусобно искључивати.
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 Српска труба је последњих деценија све ове, неопходне вредности успешно 
освојила и развила се у препознатљив феномен не само српске него и европске и светске 
културе. Зато кад слушате најбоље мајсторе српске трубе, виртуозе попут Бобана Мар-
ковића, Дејана Петровића, Дејана Лазаревића и друге, ви имате осећај да присуствујете 
чину обелодањивања некаквих скривених, фундаменталних изражајних могућности 
трубе: ту се дешава нешто одиста несвакидашње, празнично и уметнички вазнесењско. 
Зато ови свирачи стају раме уз раме са највећим мајсторима који нам, пре свега, дола-
зе из света џеза, са мајсторима какви су Луис Армстронг, Дизи Гилеспи, Мајлс Дејвис, 
Душко Гојковић и други. Истовремено, слушалац осећа да се кроз најбоље примере ове 
и овакве музике српских трубача чак обелодањује још један од небројених примера 
сложеног феномена којег именујемо као аутентични, упечатљиви облик World Music-а. 
Неки од заслужних стваралаца оваквих музичких трендова умели су да користе тру-
баче као свој основни изражајни потенцијал (Горан Бреговић), али и музика других 
српских аутора који труби нису давали посебно изражено место (попут Александра 
Сање Илића, Слободана Тркуље, Бориса Ковача и др.), представља још један, у односу 
на чисти фолклор далеко сложенији музички контекст у којем би српски трубачи могли 
да нађу своје специфично место.

 У том смислу српска труба јесте носилац музичких вредности упоредивих како 
са доприносима мајстора џеза тако и са резултатима музичких мајстора који ства-
рају у времену мултинационалних и мултикултуралних цосијално-естетских процеса. 
Баш због тога што се препознатљивост мелодијских и ритмичких структура српских 
трубачких оркестара све јасније разазнаје на подлози свеопштег Вавилонског музич-
ког шума савременог, постмодерног доба, требало би све учинити да се специфичност 
српске трубе очува као нематеријално добро целога света. То, наравно, треба урадити 
благовремено, а то значи пре него што овај карактеристични допринос српске културе 
почне да се још активније прелива по читавом јужнословенском, балканском, па и ши-
рем европском  простору. Кад се тај прелив буде десио, биће знатно теже доказивати да 
то није никакав шири југословенски/ јужнословенски / српски / црногорски / хрватски 
/ бошњачки итд. културни чин него да је он аутентично српски: створен је на српском 
културном простору, инициран је српским фолклорним и духовно-историјским иску-
ством, а обогаћен свим оним разноврсним културним кодовима који на српском кул-
турном простору постоје. Такав акт заштите нематеријалног културног добра неопход-
но је обавити тим пре што је све више оних који не само што из света радо долазе на 
Драгачевски сабор трубача него и сами почињу да свирају оно што јесте српски, па и 
шире посматрано - балкански фолклор.

Окупити многе такве групе које тамо негде, у свету, свирају некакву своју верзију 
српске трубачке музике, могао би бити хвале вредан културни задатак који би требало 
да обави управо велики сабор у Гучи. У таквим оркестрима тамо негде, у свету, не сви-
рају само потомци наших сународника који су кренули трбухом за крухом. Ако, при-
мера ради, усред Париза нађете групу младих свирача, чак са академским образовањем, 
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а сви су опседнути српском трубачком музиком, онда таквим групама (као што је, на 
пример, париска група „Tribu“), треба омогућити да дођу и опробају се на самом музич-
ком и културном изворишту од којег су они и кренули у своју авантуру. Српска култура 
нема разлога да се понаша аутистично или да развија некакве облике ксенофобије. Кад 
добро утврди представу о сопственим специфичностима и идентитету, српска култура 
треба  природно да развије способности превазилажења наметнутих граница и треба 
спонтано да потражи сопствене продужетке у културама других народа. То, међутим, 
треба да учини тако да остану заштићени високи креативни домети, изворни квалитет 
и порекло, уљкучујући и представу о томе који су то канонски културни кодови који су 
целокупну причу и покренули. 

Феномен српске трубе је у том погледу крајње парадигматичан случај културо-
лошки изузетно успелог српског извозног продукта. Зато се уз српску трубу треба пре-
пуштати музичким радостима и задовољствима живота какви се ретко где још могу 
наћи у тако интензивним облицима. Али зато о српској труби и Драгачевском сабо-
ру трубача у Гучи треба озбиљно културолошки размишљати и на време донети праве 
одлуке без којих ова прича неће моћи да се успешно развија и у будућим неким вре-
менима. Та времена су већ ту негде, око нас. Оно што је изграђено не смемо рушити, 
а морали бисмо га и даље градити! Уколико у такав ланац људских прегнућа уђемо и у 
њему останемо, осетићемо пуни смисао и значење народа као физичке и метафизичке 
заједнице. Срби са својом културом увек су имали понешто вредно да понуде целом 
свету, а са својом трубом су истакли још један прилог те врсте. Десило се чудо да кроз 
трубу и њене мелодијске нити почне да се оглашава понешто из саме вечности, нешто 
што указује на дуготрајност живота читавог народа и на његове дотицаје са искони. 

Из генерације у генерацију тај дотицај је, можда, у свакодневици све мање видљив, 
али кад захваљујући повлашћеним, изузетним појединцима и креативним постигнући-
ма неки народ тако нешто оствари, онда се тим дотицајем деси моћна обнова животних 
снага коју човек у себи може, па и мора осетити. Ти моћни појединци су понекад пес-
ници, приповедачи, историчари, сликари, музичари, научници, философи, богослови, а 
понекад и свирачи и певачи. Ту се негде налази тајна истрајавања људи и народа у вре-
мену. Зато Хегел каже да „живот (живљење) је идеја у елементу опстајања. По јединству 
појма и објективности оно-што-је-живо јесте једна таква целина у којој делови нису 
ништа за себе, већ само кроз оно што је цело и у ономе што је цело, (наиме) органски 
делови у којима су материја и форма нераздвојиво јединство.“7 Захваљујући трубачима, 
кроз нас, тј. кроз музику коју слушамо и уз њу играмо, веселимо се и тугујемо, долази-
мо у дотицај са исконским силама обележеним пре свега ритмичком снагом и силином 
звука, али и играчким заносима, па и лирским обасјањем и нежношћу, понекад и сетом, 
меланхолијом коју је изузетно тешко ускладити са оном доминантном снагом и сили-
ном. 

7 Г.В.Ф. Хегел, Философијска пропедеутика, превео Властимир Ђаковић, Графос, Београд 1975, стр.174.
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Уколико с пажњом читамо Откривење Јованово, уочићемо да, по хришћанском 
схватању Апокалипсе, феномен народа постоји све до оних последњих времена, а у чину 
спасења учествују и ти, колективни ентитети чије биће се реализује не само у овом, 
историјском времену него и у оном, вечном, божанском времену. Зато Јован Богослове 
вели: „9. Потом видјех, и гле, народ многи, којега не може нико избројити, од свакога је-
зика и кољена и народа и племена, стајаше пред пријестолом и пред јагњетом, обучен у 
хаљине бијеле, и палме у рукама њиховима. 10. И повикаше гласом великијем говорећи: 
спасеније Богу нашему, који сједи на пријестолу, и јагњету.“8 У односу на овакву моћну 
хришћанску, метафизичку мисао, како је јадна и мучно ограничена плиткоумна мисао 
оних који са лакоћом сведоче како никакви колективитети више немају никакву улогу 
у светској историји, као што ни метафизичка, Божја стварност више и не постоји! Так-
вим незнавеним тумачењима, дакако, само наивна и ограничена памет може истински 
поверовати. 

Кључна обнављања и енергетска освежавања човека и његовог света редовно се 
дешавају повратком самој искони и свему ономе што је овоземаљску стварност омо-
гућило и створило. Тешко је тај повратак искони остварити, али је итекако могуће, а 
кад се то догоди, онда се с пуном уверљивошћу јави управо онај доживљај вечног из-
воришта живота који суштински, онтички обнавља човека-појединца, али и читаве на-
роде, па и свеколико човечанство. Уз многе друге феномене које српски народ и његова 
култура успешно активирају у сврху очувања истинског живота и његових изражај-
них вредности, труба је постала веома важна чињеница. Многи међу Србима то још не 
схватају, али је много већи број оних који то не само интуитивно снажно доживљавају 
него и рационално тумаче. Због свега тога, због таквих изражајних могућности које су 
српски трубачи освојили, труба је постала један од моћних покретача и симболичких 
сабиратеља српског народног живота. Такво дејство нису препознали само Срби: пре-
познају га и припадници многих, врло различитих народа и култура света, па се оваква 
страст исказивања најсуптилнијих доживљаја звуцима трубе и дувачких инструмената 
успешно шири светом. На основу свега тога сасвим је оправдано рећи да је српска труба 
постала планетарни феномен. Српска труба се одиста далеко чује!    

(Одломак)

8 Откривење Јованово, 7, 9-10.
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Миладин Вукосављевић 

Т  Р  У  Б  А
– МАЂИЈА И АМАЈЛИЈА –

У име цвета и слаткоће Плода! У име руменике девојке и момка од прескока! У име 
ратара! И ратника! У име жетелаца, ручконоше и водоноше! У име Љубави и у име свих 
Плодова Љубави! Через возвишене Лепоте - Труба!

И ризница древних, благо небројено, расипа пред нама!
А зачини страст заљубљених! Па пуни амбаре и млекаре: подјарује лампеке, 

подвикује на волове у бразди! Барјактаре на свадби! Њише и колевку! Испраћа у рат и 
дочекује ратника! . . . Прекади славски колач и – гроб. . .

Својом мађијом зачара и крв! И – благослови!
И памти – труба! Памти и не преборавља! Ал памте и њу! . . .
Чародејствује! . . .

Кад се огласи, срмом свог језика извезе
допев славују и сјај росе и латице!
Пресели рај на све царске круне и трпезе,
а свој будући ујав позајми и од птице! . . .

Труба – већ и вечност је! И буклија, и јабука – међу пријатељима: најпријатељскије!
Причест нам је и над публиком и над цветом! И понад плода и сласти!
Ујавом одгонета све загонетке света! Скрајне уклетост! Открије непознато! И 

неизрециво протне у свој јек! И недокучивом открије и неслућену лепоту! . . .
Отпоздрав је! И поздрав! Труба! . . .
Зазив је! . . . И одзив! . . .
Добродошла, и ослон – истовремено!
Она гласом, а девојке у игру! Она гласом, а момци у доскок! Она гласом, а срце у 

ватрени пупољак!
Разбистри тугом све замућено! Позлати и покади!
Тугу ороди с песмом. . . Смрт заскочи – рађањем. И таму својим ујавом премрежи!
Благосиља умилним гласом и лечи – незаборавом! . . . И циља – право у срце – да 

га вечи!



16

ВЕЧНОЈ ТРУБИ И ТРУБАЧИМА

Усправи пешчар! И белег му буде!
И јалов цвет оплоди! Погнуте главе исправи! У њеној сенци једино је могућа 

мудрост! И – љубав, такође!

Крила додирује и птићу док је под љуском!
Око босиљка нас ко око стражара све посвија!
На своје огласе наниже Сунце и срце људско!
Над све њих се наднесе – ко мелем-буклија!

У корену нас учвршћује! До најдубљих дубина смисла нас протиње! Невидљиво 
већ откривамо до свевида! Већ смо и у својим очима усправни! И више неће бити да нас 
дуго нема! И нигде више безбрижника: искупљујемо се у богомољама! Под највиднијим 
крстом све видике откривамо. Прогледасмо и на очи које не имадосмо! . . .

И јесте труба и глас Земље! Омаман ко сласт у којој никада не би места за црве!
Њена моћ света је! Труба нам и премјена, али и колено које повезује памтивек и 

данашњи трен! Невидљиви мамац, који на окупу држи сву своју творевину!
Мудрим јеком узиђује нас у двери светих скривница, у којима ћемеримо –  

непролазност! . . .
Најлепше се оглашава у најлепше доба! Кад дух нам би најнеотпоринији, ослоњен 

на њу, и згажени језик издржа најтежи терет!
Славимо је, и она нас. . . Разгранала се већ, и разлистала – до безмерја! . . .
Молитва нам је већ! . . . Свеосећајна! И свељубавна! Труба!  . . .

Дејан Томић, Труба у стиховима српских песника
Књижевна задруга Српског народног вијећа, Подгорица 2017.
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Тамара Поповић-Дунђерски, Српски трубачки грб
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Милован Витезовић

АПОТЕОЗА СРПСКОЈ ТРУБИ

Свирајте српске трубе!
За част овог народа,
Са којом,
И пред Богом и пред народима,
Ни на једно понижење
Није пристао!
За његову непопустљивост,
Ни макац,
На свакој стопи српске земље!
Где смо и на ледини
Своји на своме!

Свирајте српске трубе!
За наше свете заклетве
У наша огњишта и потомство!
За слободне мисли наше!
За часне речи наше,
Од кремена тврђе
Да се из њих ватра може искресати!
И за псовке наше
Јер  у њима свој понос истичемо
Јер се њима често
И најтврђе заклињемо!

Свирајте српске трубе
И у глуво доба,
Јер се тек тада
За нас мора чути!
Да нас и преци чују
И да помисле
Како смо их достојни!
За наше крајпуташе
На којима су нам
И мртви устајали усправни!
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Свирајте српске трубе
У славу мира
И родне године на пољима српским!
За све што нам је понело,
Да нам и боље донесе!
За наше горе и воде,
За наша брда, кланце и јаруге
Која нам са уживањем,
Одјек наш враћају.

Свирајте српске трубе!
За девојке српске 
Једре и румене
Као будимке јабуке
Чија се лепота опричати не да!
За младиће српске,
Лепе као уписане!
За љубав
Којој се једино предајемо
Јер знамо шта ће се из ње изродити!

Свирајте српске трубе!
За наше завете и аманете!
Да смо живи, здрави,
Слободни и весели!
За понос и дику!
За дерт и инат!
Па нека пукну
Сви наши душмани!

Свирајте српске трубе!
Огласите какав смо народ
Под капом небеском.
А кад засвирате
И капу небеску ћемо накривити!
Свираје српске трубе!


