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Gucza to tak!e fenomen w wi"k-
szej skali, w perspektywie ca-
#ego pó#wyspu. Jak nic innego,  

w centrum regionu od dziesi"cioleci na-

zywanego „kot#em ba#ka$skim” potra% 
po#&czy' Serbów z przyjezdnymi Bo(nia-
kami, Chorwatami czy Czarnogórcami 
w wielk& (wi"tuj&c& wspólnot". Mówi 
si", !e Gucza jest zbiorow& psychotera-
pi& pokaleczonych wojennymi traumami 
Ba#kanów. Rzeczywi(cie, musi by' w niej 
co( uzdrawiaj&cego, bo jak inaczej wyt#u-
maczy', !e w(ród nap"dzanych piwem  
i lokaln& rakij& t#umów nie dochodzi do 
bójek i to pomimo tego, !e cz"(' go(ci 
paraduje dumnie w koszulkach z podobi-
znami ludzi, których inni wspó#biesiad-
nicy mog& (mia#o uzna' za zbrodniarzy 
wojennych? )e wsz"dzie powiewaj& *agi 
narodowe, !e sprzedawane na straganach 

wojskowe czapki i karabiny-zabawki  
wywo#uj& koszmarne skojarzenia, !e m#o-
dzi Serbowie pozdrawiaj& si" trzypalcza-
stym przywitaniem charakterystycznym 
dla nacjonalistycznie nastawionych (ro-
dowisk? Musi by' co( terapeutycznego  
w hipnotyzuj&cych odg#osach tr&b. Co(, 
co sprawia, !e wyzwolona w ludziach 
energia jest wykorzystywana wy#&cznie 
na zabaw".

W ko$cu jest to równie! wydarzenie  
w skali globalnej. Nie ma przesady w s#o-
wach serbskiego premiera, który cztery 
lata temu stwierdzi#, !e „Gucza jest mar-
k& i warto(ci&, która mo!e reprezento- 
wa' Serbi" na (wiecie”. A o tak& reprezen-
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tacj" musi by' coraz #atwiej, zwa!ywszy 
na fakt, !e od lat 80. stale przybywa tu 
obcokrajowców: Francuzów, W#ochów, 
Hiszpanów, Polaków, a nawet Australij-
czyków i Nowozelandczyków. +ci&ga ich  
na festiwal oczarowanie %lmami Emi-
ra Kusturicy z ich swojskim klimatem 
(„Czarny kot, bia#y kot”) oraz szale$-
stwem z pami"tnej pierwszej sceny 
„Undergroundu” – %lmami naszpiko-
wanymi muzyk& Bregovi'a i Markovi'a, 
ale przede wszystkim rozprzestrzeniaj&- 
cymi wiar" w mit o rozbrajaj&cej pro-
stocie mieszka$ców Ba#kanów. Ludzi 
poczciwych, niezmanierowanych jeszcze 
przez Zachód, mo!e ubogich, o sk#on-
no(ciach do kiczu i tandety, ale bardzo 
autentycznych. Tej prawdziwo(ci szukaj& 
tu przyjezdni i w du!ej mierze znajdu-
j& j& w beztrosko rozentuzjazmowanych 
t#umach, bawi&cych si" na stadionie, na 
ulicach, kampingach, w barach, a na-

wet w przep#ywaj&cej przez miasteczko 
rzeczce.

Kilka lat temu nieocenion& reklam" 
zrobi# festiwalowi równie! fabularny 
%lm Dusana Mili'a „Gucza! Pojedynek 
na tr&bki”. Ogran&, quasi-szekspirowsk& 
histori" o zakazanej mi#o(ci m#odych 
Romea i Julianny Mili' wpisa# w oko-
#ofestiwalowe realia: Cygan Romeo nie 
zdob"dzie ukochanej Serbki, je(li nie 
pokona jej ci"tego na Romów ojca w naj-
wa!niejszym festiwalowym konkursie… 
Kr"cony w oryginalnych lokalizacjach 
%lm #&czy komediowe przerysowanie ze 
scenami paradokumentalnymi. Ot, ko-
lejny przyczynek do kreacji mitu ba#ka$-
skiego, w którym najczystszym emocjom 
towarzyszy najszczersza muzyka… I nie 
wiadomo ju!, czy wra!liwo(' bohaterów 
jest przejaskrawiona jak melodramatycz-
na fabu#a, czy autentyczna jak miejsca,  
w których toczy si" akcja?

Polaków przybywaj&cych na festiwal 
mo!e dodatkowo kusi' poszukiwanie 
„s#owia$skiej duszy”. Prawda, pojawiaj& 
si" Serbowie-nacjonali(ci prychaj&cy po-
gardliwie na widok przyjezdnych, jednak 
wi"kszo(' staje si" przyjazna, zw#aszcza 
gdy uderzy' w ton „wielkiej wspólnej 
S#owia$szczyzny”. „Wy, Czesi, S#owacy 
– wylicza cz"stuj&cy rakij& o poranku 
m"!czyzna – to wszystko to samo, co my; 
nawet j"zyki mamy podobne! Do diab#a  
z Europ&, powinni(my trzyma' si" ra-
zem” – dodaje.

Wzi&wszy pod uwag" wyj&tkow& at-
mosfer" ba#ka$skiej zabawy, staje si" 
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oczywiste, czemu zainteresowanych ka!-
d& kolejn& edycj& festiwalu nie brakuje. 
Swoje robi tak!e rozmach imprezy: ni-
gdzie na (wiecie nie ma podobnie wiel-
kiego zlotu tr"baczy. I to, najogl"dniej 
mówi&c, tr"baczy nietypowych: niewy-
kszta#conych, graj&cych spontanicznie, 
ze s#uchu czy raczej: z duszy, jak sami 
zwykli mawia'. Organizatorzy impre-
zy che#pi& si" tym, !e sam Miles Davis, 
odwiedzaj&cy przed laty Gucz", nie móg# 

wyj(' ze zdumienia. „Nie widzia#em, !e 
na tr&bce mo!na gra' w taki sposób!” – 
mia# powiedzie'. 

Czyli w#a(ciwie jak? Jaka to jest mu- 
zyka? 

Ba#ka$ski folk bardziej lub mniej 
swobodnie trzymaj&cy si" tradycyjnych 
wzorców, z domieszk& wp#ywów cyga$-
skich, wymieszany ze stylami charak-
terystycznymi dla po#udnia, wschodu  
i zachodu Serbii. Instrumentarium nie-
skomplikowane: pi"cio-, dziesi"cio-, kil-
kunastoosobowe zespo#y d"te, wzbogaco-
ne o b"ben basowy, czasem o werbel. Ale 

sk#ad kapeli i gatunek muzyki nie jest tak 
wa!ny, jak to, by by#o !ywio#owo, wr"cz 
ekstatycznie – momentami tak to w#a(nie 
wygl&da – jak op"ta$czy trans, religijne 
wr"cz uniesienie d,wi"kami dudni&-
cych rytmicznie tr&b. S#uchacze klasz-
cz&, wymachuj&, czym popadnie, ta$cz& 
na sto#ach w restauracjach i barach. Tak  
potra%& ich oczarowa' domoro(li muzycy, 
nieznaj&cy nut, rodz&cy si" i umieraj&cy 
przy d,wi"kach tr&bki. Tacy, dla których 

muzyka jest naturaln& form& ekspresji  
i (wi"towania ka!dej mo!liwej okazji: na-
rodzin, chrztu, powrotu z wojska, (lubu, 
pogrzebu… Ale jest te! pod#o!em szcze-
gólnej rywalizacji, skoro wyst"puj&cy na 
festiwalu przyznaj&, !e „!yj& dla Guczy”, 
i !e „wygra' Gucz" znaczy przej(' do hi-
storii”. Nie dziwi zatem, !e do konkursu 
podchodz& bardzo powa!nie.

Obecnie w czasie ka!dej edycji przy- 
znawanych jest ponad dwadzie(cia na- 
gród w ró!nych kategoriach. Od najbar-
dziej presti!owych: Najlepszego Tr"ba-
cza, Z#otej Tr&bki (nagroda publiczno(ci), 

Najlepszej Orkiestry etc., po pozamu-
zyczne wyró!nienia za najlepszy strój 
ludowy czy za zwyci"stwo w konkursie 
wznoszenia toastów. Ju! samo zakwali%-
kowanie si" do festiwalu jest du!ym wy-
ró!nieniem: z setek ch"tnych zespo#ów 
na festiwalu grywa oko#o czterdziestu. 
Stawka jest wysoka, bo zwyci"stwo #&czy 
si" z presti!em i przeciera szlaki koncer-
towe na ca#ym (wiecie. Prócz zwyci"z- 
ców z poszczególnych lat Gucza ma te! 

swoich czempionów – instrumentalistów, 
którzy wygrali przynajmniej w trzech  
kategoriach. Nazwiska 42 takich mu-
zyków zdobi& (cian" lokalnego domu 
kultury. Prócz wyró!nienia jedna z nie-
kwestionowanych gwiazd Guczy, Boban 
Markovi', mo!e si" pochwali' jeszcze 
innym osi&gni"ciem – w 2001 roku, jako 
pierwszy w historii, zdoby# najwy!sze 
noty od wszystkich bior&cych udzia#  
w g#osowaniu s"dziów. Od tamtej pory 
Boban ze swoj& orkiestr& wyst"puje  
w Guczy jako go(' specjalny, zawsze poza 
konkursem.
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Prócz wyst"pów festiwalowych du!& 
popularno(ci& ciesz& si" paradne prze-
marsze ulicami miasta. Ostatniego dnia 
imprezy odbywa si" za( inscenizacja 
przedstawiaj&ca tradycyjny XIX-wieczny 
(lub. W uroczystej procesji pojawiaj& si" 
w ko$cu inni ni! tr"bacze muzycy: du-
dziarze, klarneci(ci, skrzypkowie, *eci(ci 
i (piewaczki. W czasie spektaklu odtwa-
rzane s& tradycyjne zwyczaje, a wszyscy 
uczestnicy s& przebrani w adekwatne 
stroje. Nie brak typowych dla regionu 
potraw i alkoholi, którymi cz"stowani s& 
widzowie. 

Jakkolwiek ilo(' koncertów, parad, 
konkursów (nawet sportowych!) i atrak-
cji nie pozostawia wiele do !yczenia, to 
tym, co odró!nia t" imprez" od innych, 
jest aktywno(' poza stadionem i o%cjal-
nymi punktami festiwalowego harmo-
nogramu. Na tych kilka dni nieliczne 
miejskie uliczki Guczy zmieniaj& si"  
w zape#nione mas& ludzi deptaki pe#ne 

straganów ze wszystkim, co plastikowe, 
kolorowe i tandetne. Jedne przy drugich 
wyrastaj& sklepiki z wyra!aj&cymi jugo-
nostalgi" koszulkami oraz budy serwu-
j&ce tradycyjne mi"sne potrawy z grilla. 
Archaiczne weso#e miasteczko kusi kil-
koma wiekowymi karuzelami, za( nie-
zliczone knajpki – piwem i rakij&. To tu, 
na uliczkach i w barach dzieje si" to, co  
w Guczy najwa!niejsze. Graj&ce godzina-
mi, stale kr"c&ce si" po okolicy orkiestry 
d"te czyni& z ka!dego metra kwadrato-
wego miasta fragment wielkiej festiwalo-
wej sceny.

Prawdopodobnie nie ma na (wiecie 
festiwalu z bardziej bezpo(redni& rela-

cj& pomi"dzy muzykami a widzami. Bez 
!adnych wyznaczonych miejsc, barierek, 
bez mikrofonów, kabli czy wzmacniaczy. 
Muzycy po prostu podchodz& do s#ucha-
czy, otaczaj& stoliki w knajpach, spaceruj& 
mi"dzy nimi lub paraduj& po deptakach 
i tr&bi& bez wytchnienia. Jakie to uczu-
cie, gdy orkiestra gra specjalnie dla cie-
bie, t#umaczy Iva, w#a(cicielka lokalnego 
baru: „to dotyka twojego serca, to prze-
biega dreszczem wzd#u! kr"gos#upa”. 

Zespo#om p#aci si" w czasie wyst"pów 
wciskaj&c banknoty do r&k, wrzucaj&c 
je do instrumentów lub przyklejaj&c do 
spoconych czó# muzyków. Cz"sto jest to 
forma wykupienia si" od orkiestry, któ-
ra skupiwszy swoj& uwag" na upatrzonej 
„o%erze” mo!e z wyj&tkowym uporem  
i zaanga!owaniem tr&bi' nad jej g#ow& a! 
do otrzymania datku.

Historycy pytani o pocz&tek serbskie-
go zami#owania do instrumentów d"tych 
wskazuj& na czasy bohatera narodowego 

Mi#osza I Teodorewicza Obrenowicza.  
W 1831 roku zleci# on utworzenie pierw-
szej wojskowej orkiestry d"tej. Zwyczaj 
si" przyj&# i cho' nie opu(ci# wojska 
(„m#odzi !o#nierze serbscy szli na wojn"” 
– poucza lektor w %lmie dokumentalnym 
z lat 90. – „z karabinem w jednym r"ku  
i tr&bk& w drugim”), to szybko zacz&# si" 
rozwija' poza nim, a instrumenty d"te 
okaza#y si" idealne do wykorzystywania 
w czasie grania tradycyjnych melodii  
pasterskich, do akompaniowania ludo-
wym zabawom i wspominanym ju! licz-
nym okazjom. Znakomicie zgrywaj&ce 
si" z temperamentem Serbów d"ciaki 
wypar#y starsze instrumenty i to one 

sta#y si" niezb"dnymi elementami pio-
senek.

Pierwszy, raczej skromny „Draga-evski 
sabor” – jak od regionu geogra%cznego 
nazywa si" równie! imprez" w Guczy – 
odby# si" w pa,dzierniku 1961 na tere-
nie lokalnego ko(ció#ka. Od tamtej pory 
festiwal z roku na rok si" rozrasta. Tego 
lata, z okazji jubileuszu, trwa# a! dziesi"' 
dni i zawiera# nowe elementy, takie jak 
mi"dzynarodowy konkurs orkiestr d"-
tych, w którym prezentowa#o si" dwana-
(cie zespo#ów z dziesi"ciu krajów, w tym 
z Polski. Nie by# to zreszt& jedyny rodzi-
my akcent tegorocznej Guczy – drugi to 
godzinny wyst"p Golec uOrkiestry, która 
mia#a zaszczyt zaprezentowa' si" na naj-
wi"kszej festiwalowej scenie.

Co roku do zamieszkanej przez dwa 
tysi&ce ludzi Guczy, na pozór zwyk#ego 
miasteczka w centrum Serbii, przybywa 
coraz wi"cej widzów: dwie(cie, trzysta 
tysi"cy. W tym roku spodziewano si" pó# 

miliona przyjezdnych – wed#ug szacun-
ków niektórych mediów by#o ich prawie 
milion. Kolejne miliony Serbów ogl&da-
#y w telewizji transmisje z najwi"kszych 
koncertów. Sk&d ta popularno('? Miej-
scowi zwykle t#umacz&, !e ka!dy, kto tu 
tra%, pr"dzej czy pó,niej wraca. To miej-
sce po prostu tak dzia#a. A powracaj&cy 
przywo!& ze sob& znajomych, bo to sza-
le$stwo chce si" prze!ywa' kilkakrotnie, 
i chce si" je dzieli' z przyjació#mi.

Je(li ta najprostsza forma reklamy dalej 
b"dzie si" tak dobrze sprawdza', to o los 
festiwalu mo!emy by' spokojni. Ju! za 
pó# wieku setna edycja Guczy – szkoda 
by by#o j& przegapi'!  ■
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