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УВОДНАРЕЧПРИРЕЂИВАЧА
СВАКОДНЕВИЦА:НОСТАЛГИЈА,

ОПОМЕНА,СПОМЕН
Не пре ста је мо да тра га мо за мо рал ним па ра бо ла ма, ег зи
стен ци јал ним але го ри ја ма и па ра диг мат ским кљу че ви ма 
ко ји би нам пре до чи ли наш сва ко днев ни жи вот. Ако се људ
ска исто ри ја мо же пред ста ви ти као етап но гу бље ње ве ре, 
гу бље ње ду хов ног ослон ца, гу бље ње све ма њих остр ва ца 
сми сла у све ве ћем и све стра шни јем све ту, она се исто та ко 
мо же, с јед на ким пра вом, пред ста ви ти и као кон ти ну и ра но 
уки да ње до брих из го во ра за не де ла ње, инер ци ју и па си ви
за ци ју. 

За мно ге од нас, сва ко дне ви ца је на су прот ној стра ни од 
про шло сти: про шлост се иде а ли зу је и де мо ни зу је, не рет ко 
иза зи ва про тив реч не осе ћа је већ и са мим тим што је сва ко 
ин ди ви ду ал но се ћа ње ам би ва лент но, уто пље но у ин тер ак
ци ји са дру штве ним про ме на ма. Сва ко дне ви ца је по при ште 
дру га чи јих двој но сти: она нас из ла же рас по ло же њи ма но
стал ги је и фа сци на ци је ко ја се де ша ва ју у исто вре ме и на
по ре до те ку. Она нас ста вља  пред при вре ме ни за бо рав и 
пом ну еви ден ци ју. Она нас ко ри и усме ра ва.

Сва ко дне ви ца по се би ни је са мо ре ал ност: она је хи брид ви
ше ре ал но сти ко је функ ци о ни шу склад но и углав ном укло
пље но. У сва ко дне ви ци се сре ћу ми сти ка и еко но ми ја, ем пи
риј ска тач ност и езо те рич на нео д ре ђе ност. Те шко је на бро
ја ти све ин тер пре та тив не зам ке ко је су ве за не за сва ко дне
ви цу као прак су и сим бол, мо тив и еле мент на шег жи вље ња: 
већ и оне кон вен ци о нал не, без број пу та те сти ра не па по том 
пре у зи ма не, стра те ги је скри ва ња и за ме не оства ру ју пре су
дан ути цај на ту ма че ње ри ту а ла ко ји ма се пре да је мо. Си ту
и ра ње сва ко дне ви це у на у ци и умет нич кој на ра ци ји от кри ва 
да се у пер цеп ци ји сва ко днев ног жи во та ме ња исто вре ме но 
и мно го и ма ло то га. 

Ду жност и до ко ли ца оста ју увек исти, обе ле же ни со ци јал
ним, род ним, еко ном ским име ни те љи ма и де фи ни ци ја ма, 
ма ка ко се чи ни да се ре а ли зу ју на раз ли чи те на чи не. „Да нас 

ВЛАДИСЛАВА ГОРДИЋ ПЕТКОВИЋ
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до жи вља ва мо ла ко ћу кре та ња не по зна ту ијед ној ра ни јој ур
ба ној ци ви ли за ци ји, а ипак је по крет по стао днев на ак тив
ност ко ја је нај ви ше ис пу ње на стреп њом”, при ме ћу је се дам
де се тих го ди на про шлог ве ка Ри чард Се нет (14), у вре ме ну 
ко је се мо жда са да чи ни иди лич ним а у ком је сва ко дне ви ца 
јед на ко би ла ели ми на тор на тр ка са ду жно сти ма и оба ве за ма 
као што је и да нас; Џон Пе ри Бар лоу при ме ћу је да „при род
ни ци клу си омо гу ћу ју пре да хе”, али да „вре ме до жи вља ва
мо као ато ми стич ко и дис кон ти ну и ра но”.1

Ис тра жи ва ње сва ко дне ви це мо же да по ка же ка ко се сва ко
днев ни до га ђа ји и ру ти на сва ко днев ног жи вље ња пре та чу 
у умет нич ки до жи вљај, у фе но ме не вред не на уч ног ис тра
жи ва ња, у ди јаг но сти ко ва ње ди ја хро ни је у на шим при вид но 
син хро ним ри ту а ли ма. Сва ко дне ви ца је жа ри ште про бле ма 
и пр ви по ку шај њи хо вог раш чла њи ва ња, она функ ци о ни ше 
на осно ви ма ду жно сти, али и на те ме љи ма игре и за до вољ
ства; сва ко днев ни жи вот је скуп тра ди ци ја и не бро је них мо
гућ но сти да се оби ча ји ино ви ра ју. Сва ко дне ви ца  се не ме ња 
са мо са отва ра њем хо ри зон та атрак тив ним тех но ло шким 
ино ва ци ја ма: њу по тре са ју про ме не и у пред тех но ло шком 
раз до бљу. 

Ис тра жи ва ње сва ко дне ви це мо же да по ка же и што шта дру
го: ка ко књи жев ност и сли кар ство, ар хи тек ту ра и по пу лар на 
кул ту ра пре до ча ва ју сва ко днев ни жи вот по је дин ца у мре
жи на ци о нал них и кла сних обе леж ја, или пак у ти по ло ги ји 
обје ка та у ко ји ма се од ви ја ју ри ту а ли и ру ти не сва ко днев ног 
жи вље ња; мо же да по ка же ка ко сва ко днев ни жи вот сли ка ју 
те ле ви зиј ске се ри је и ра дио еми си је; ка ко се ди стри бу и ра ју 
род не уло ге у сва ко днев ном жи во ту; мо же да от кри је шта 
фи ло зо фи ји, исто ри ји, пси хо ло ги ји, со ци о ло ги ји, еко но ми
ји, ет но ло ги ји и ан тро по ло ги ји зна чи сва ко днев ни ри там 
оба ве за и за до вољ ста ва, на мет ну тих за да та ка и осво је них 
при ви ле ги ја игре и опу шта ња.

Мно го је хро ни ча ра „кул ту ре убр за ња” ко ји же ле да до ка жу 
ка ко ди на мич не ма те ри јал не про ме не у сва ко днев ном жи во
ту ни ка да не до во де до јед на ко бр зог ду хов ног пре о бра жа ја. 
Раз вој тех но ло ги је не чи ни нас бо љи ма – Сти вен Џо унс у 
Виртуелнојкултури пи ше: „По ве ро ва ли смо да су по ли тич
ки, мо рал ни и со ци јал ни про бле ми по сле ди ца не до стат ка 
ко му ни ка ци је, те да ће мо, ако уна пре ди мо ко му ни ка ци ју, 
ре ши ти раз ли чи те про бле ме ко ји му че да на шњи цу”. С тим 
у ве зи, да ло би се раз ми сли ти, са дис тан це од две де це ни
је, о пет не ис пу ње них обе ћа ња Ин тер не та ко ја нас и да нас 

1 Џо унс, С. (2001) Виртуелнакултура, Бе о град: Би бли о те ка XX век, стр. 
29.
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за о ку пља ју: у до ди ру с Мре жом не до би ја мо но во те ло не го 
гу би мо соп стве ни иден ти тет; тех но ло ги ја је за го спо да ри
ла на шим вре ме ном, за ва ра ва ју ћи нас обе ћа њем сло бо де и 
по ве ћа ва ња про дук тив но сти; обе ћа на нам је но ва за јед ни
ца, али смо уме сто ње до би ли изо ла ци ју у ко јој ће нас би ти 
лак ше кон тро ли са ти; уме сто пот пу не де мо кра ти је, осе ћа мо 
не до ста так ле ги ти ми те та и пра ве од го вор но сти ко је де мо
кра ти ја под ра зу ме ва; но ву свест сти че мо тек под усло вом да 
по ста не мо део гло бал не кон тро ли са не за јед ни це.2

Ана ли зе ак тив но сти са дру штве ним мре жа ма све ви ше по
ка зу ју да се у вре ме ну ко ре ни тих про ме на у схва та њу фе
но ме на при ват но сти и ин тим но сти хи је рар хиј ска струк ту ра 
од но са у дру штву не ме ња та ко бр зо ни ла ко. Ра сло ја ва ње 
дру штве них и умет нич ких по сту па ка и обра за ца де ша ва се, 
очи глед но, као по сле ди ца све ве ће дис па рат но сти стра те
ги ја ко ји ма де лат ни ци и умет ни ци при бе га ва ју ка ко би се 
без бол ни је су о чи ли  са дис ло ци ра ним све том, из по тре бе за 
тран сгре си јом. 

Свест о кри зи на ра ци је по чи ње дав но пре опо ме не Вал те
ра Бе ња ми на да из ла зи мо из до ба на ра тив ног ис ку ства ка ко 
би смо сту пи ли у вре ме ин фор ма ци је. Из ана лог ног до ба хи
је рар хи је и ли не ар но сти пре ме шта мо се у ди ги тал ни свет 
чи ја је струк ту ра пот пу но дру га чи ја (у фор ми ри зо ма, ни ка
ко уре ђе не струк ту ре), у по ступ ке ске ни ра ња, ар хи ви ра ња и 
скла ди ште ња ин фор ма ци ја, до ког до ла зи за хва љу ју ћи осо
бе но сти ма но вих, ка ко их Лев Ма но вич на зи ва, ме та ме ди ја. 
За раз ли ку од ро ма на и фил ма ко ји при ви ле гу ју на ра ци ју 
као кључ ни об лик кул тур ног из ра за, ком пју тер ско до ба уво
ди ба зу по да та ка, те та ко и сва ко днев но жи вље ње по ста је 
ре по зи то ри јум све до чан ста ва.

Сва ко дне ви цу за ни ма и те ло, она је њи ме оп сед ну та. Ка ко 
год опи са ли пред тех но ло шке сли ке те ла, опа жа мо у њи ма 
по ку шај да се же ље и на го ни ар ти ку ли шу и ле га ли зу ју, да 
се осло бо де стра хо ва и за бра на. Те ло ко је бо лом под се ћа 
на сво је по сто ја ње је сте не при ја тељ ду ху; те ло ко је не гу је 
дру штве но не по жељ не же ље би ва мар ги на ли зо ва но и прог
на но; те ло ко је упо зна је дру штве но одо бре не ри ту а ле од ра
ста ња и са зре ва ња ни је ни шта ма ње из ло же но бо лу и стре
су. Те ло мо же да бу де ме та фо ра тек ста и је зи ка, дру штва и 
исто ри је, али оно ни ка да не мо же да окон ча игру ту ма че ња 
ко ја га кон сти ту и ше и раз гра ђу је. 

2 Ђу рић Па у но вић, И. и Гор дић Пет ко вић, В. Тех но ло ги ја као (пост)ре
ли ги ја у про зи Да гла са Ко план да, у: Српскијезик,књижевност,умет
ност, уред ник Бо шко вић, Д. (2012), Кра гу је вац: Фи ло ло шкоумет нич ки 
фа кул тет, стр. 187193.
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Ра до ви у овој те мат ској це ли ни ба ве се на из глед не са гле ди
вим и не до дир љи вим еле мен ти ма сва ко дне ви це, и њи хо ви 
ју на ци и те ме су јед на успе шна те ле ви зиј ска се ри ја у ин
тер ак тив ном фор ма ту, али и ужа сно стра да ње Љу би це Љу
би чић: ова ,,вр ло мир на и по ву че на” де вој ка ра ди ла је у Фа
бри ци тек сти ла ко ја је 1. апри ла 1924. го ди не под не ла при ја
ву о кра ђи 25 ме та ра плат на; осум њи че на је за кра ђу и иа ко 
је не ги ра ла кри ви цу, спро ве де на је у зло гла сну бе о град ску 
Глав ња чу, где је уби је на ба ти на ма. Не до ста так прав не за
шти те и за твор ска тор ту ра би ли су део јед не сва ко дневи це, 
јед ном. 

Ла год ни је те ме, по пут по по днев ног дре ма ња или ис пи ја ња 
ка фе, са пе то сти и ете рич но сти ко је про стор пру жа ју на ци ма 
Сеоба Ми ло ша Цр њан ског или пак осва ја ња про сто ра по
сма тра њем у ро ма ни ма До на Де Ли ла, под се ти ће да је сва
ко дне ви ца мо за ик ва жних  ри ту а ла и осе ћа ња, по на вља них 
осе ћа ња и рас по ло же ња. 

Сва ко дне ви ца је, је зи ком но вих тех но ло ги ја ре че но, мул ти
вер зум; из пер спек ти ве пред тех но ло шке ци ви ли за ци је, она 
је про стор у ком ко ег зи сти ра ју но стал ги ја за ра до шћу по на
вља ња, опо ме на о без из ла зно сти ру ти не и спо мен на бу ду ћу 
иде а ли за ци ју тре нут ка са да шњег. 
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На те ри то ри ји Кра ље ви не Ср би је по чет ком 20. ве ка ме ђу 
зло гла сним за тво ри ма ис ти ца ли су се Бе о град ски ка зне ни 
за вод у Бе о град ској твр ђа ви, Ни шки за твор као и гу би ли
ште на Ка ра бур ми бли зу Пан че вач ког мо ста, где су све до 
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1903. го ди не вр ше на по гу бље ња. Ме ђу тим, у но вој др жа
ви, Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, пред ност је сте
кла згра да по ли ци је у Упра ви гра да Бе о гра да, по зна ти ја као 
Глав ња ча. Згра да Упра ве из ра ђе на је у пе ри о ду 18631864. 
го ди не на Ве ли ком, од но сно Кра ље вом тр гу.1 У њој је би ло 
сме ште но ад ми ни стра тив но и кри вич но оде ље ње по ли ци је, 
с тим да је кри вич ном оде ље њу при па дао при твор. У по дру
му објек та на ла зи ле су се ће ли је (ап са не), ме ђу ко ји ма су 
нај по зна ти је би ле Глав ња ча и Ћор ка. Глав ња ча је и до би ла 
име као нај ве ћа, глав на, ће ли ја. Пре ма опи су из 1911. го ди не 
об у хва та ла је ,,је дан ни зак про стор, чи ја је та ва ни ца све де на 
на лук та ко да се (...) са ста је са зад њим зи дом, пра ве ћи ве
ли ки угао. Мо жда 6 ме та ра ду гач ка и 4 ши ро ка. Од по ло ви
не па до стра жњег зи да по ди же се је дан ба нак по кри вен, од 
сил на ле жа ња већ са свим угла ча ним да ска ма: јед на ве ли ка 
те зга: то им је сви ма за јед нич ка по сте ља.’’2

Исто ри ја Глав ња че нео спор но има ви ше фа за, с тим да је 
њи хо ва основ на ка рак те ри сти ка при су ство по ли тич ких за
тво ре ни ка. Већ у пр вој фа зи у њој су бо ра ви ли атен та то ри 
на кне за Ми ха и ла Обре но ви ћа (1868) као и осу ђе ни ци у 
То пол ској (1877) и Ти моч кој бу ни (1883).  Ме ђу тим, осу ђе
ни ци би убр зо по сле пре су де би ли пре ме ште ни у ка за ма те 
Бе о град ске твр ђа ве та ко да ће Глав ња ча нај че шће пред ста
вља ти си но ним за об ра чун са ко му ни сти ма то ком ме ђу рат не 
Ју го сла ви је. Пред мет овог ра да ни је ис тра жи ва ње по ло жа
ја и/или трет ма на по ли тич ких про тив ни ка ре жи ма у пе ри
о ду Кра ље ви не већ по сту па ње са ли ци ма ко ја су би ла део 
обич ног све та, с тим да је њи хо ва тор ту ра не рет ко иза зи ва ла 
огром ну па жњу јав но сти те је о њи ма чак и ме диј ски из ве
шта ва но.

У но вој др жа ви, Кра ље ви ни СХС, оп те ре ће ној мно гим по
ли тич ким, на ци о нал ним, со ци јал ним и вер ским пи та њи ма, 
ста нов ни штво је би ло да ле ко хе те ро ге ни је и че сто ра ди кал
ни је у сво јим зах те ви ма и не сла га њи ма. Пре крет ни цу у по ја
ча њу ре пре си је у Глав ња чи пред ста вља до но ше ње Об зна не 
у де цем бру 1920. го ди не и За ко на о за шти ти држа ве у ав гу
сту на ред не го ди не. Ба ти ња ња и дру ги об ли ци фи зич ке тор
ту те над при тво ре ни ци ма по ста ју сва ко днев на по ја ва, што, 
ја сно је, не зна чи да ових по ја ва ни је би ло у претходном 

1 Ми сли се на са да шњи Сту дент ски трг, ко ји овај на зив има од 1946. го
ди не. По сма тра но хро но ло шки, од 1872. го ди не трг се на зи вао Велики, а 
од 1896. го ди не Краљевтрг. Ви де ти: Бо гу но вић, С. (2005) Архитектон
скаенциклопедијаБеоградаXIXиXXвека, Бе о град: Бе о град ска књи га,  
стр. 400.

2 Ано ним, (24. 03. 1911) У по ли циј ским по дру ми ма: Јед на по се та то мру ка 
Глав не По ли ци је у Бе о гра ду, Политика, стр. 3.
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пе ри о ду. Бро шу ра бе о град ског адво ка та и ко му ни сте Рај ка 
Јо ва но ви ћа, ,,Глав ња ча као си стем’’, по ку ша ла је да ука же 
на све ре пре сив не ме ре ко је је власт пред у зи ма ла про тив 
по ли тич ких про тив ни ка. Пре ма Јо ва но ви ћу, са мо је у то ку 
1921. го ди не кроз Глав ња чу про шло око 15.000 рад ни ка. Од 
тех ни ка му че ња и зло ста вља ња из дво јио је: раз не вр сте ба
ти ња ња, укљу чу ју ћи и та ба не (тзв. фа ла ка), за тва ра ње при
тво ре них у оџа ке, сек су ал но зло ста вља ње при тво ре ни ца и 
дру ге стра хо те. Ука зу ју ћи на не ка жњи вост по ли циј ских аге
на та и по ли ца ја цаза твор ских рад ни ка, Јо ва но вић је за кљу
чио да је бе о град ска Глав ња ча са мо ,,ма ти ца’’ и да су сву да 
ње не ,,фи ли ја ле’’.3

Слу чај ко ји је Глав ња чу пла си рао у но ви не сре ди ном 20их 
го ди на и ко ји је уз др мао јав ност би ла је смрт Љу би це Љу
би чић, бу ду ћи да је по сто ја ла осно ва на сум ња да је два де
сет дво го ди шња де вој ка пре ми ну ла од по сле ди ца пре би ја ња 
у по ли ци ји.4 На и ме, ова ,,вр ло мир на и по ву че на’’ де вој ка 
ра ди ла је у Фа бри ци тек сти ла ко ја је 1. апри ла 1924. го ди не 
под не ла при ја ву о кра ђи 25 ме та ра плат на. Осум њи че на од 
стра не ше фа про дав ни це за кра ђу, по ли ци ја ју је истог да на 
у ве чер њим ча со ви ма при ве ла. По што је не ги ра ла кри ви цу 
и кле ла се да о кра ђи плат на не зна ни шта, при ве де на је у 
бе о град ску Глав ња чу. Ме ђу тим, већ 4. апри ла спро ве де на је 
у при твор ско оде ље ње бол ни це да би за пар са ти би ла пре
ба че на на хи рур шко оде ље ње Др жав не бол ни це. Па ци јент
ки ња Ан ка Т. и бол ни чар ка Ста ни мир ка Јеч ме ни ца из ја ви ле 
су да је Љу би чи ће ва до не та на оде ље ње ско ро по лу мр тва. 
,,Из гле да ла је стра шно: ле во око би ло јој је иза шло за чи та
вих пет сан ти ме та ра из ду пље и би ло је сво кр ва во. Ви ше 
ње га, баш из над обр ве би ла је ве ли ка ра на ко ју је би ло стра
хо ви то по гле да ти. Ли це јој је би ло уна ка же но од још све
жих по вре да, а по це лом те лу би ла је мо дра. Уста су јој би ла 
пу на уси ре не кр ви и нео пра на, а го то во сви пред њи зу би 
би ли су јој по љу ља ни. Ко са из над ра не по чу па на, те се ви ди 
го ла ло ба ња.’’ Док тор Ми тро вић од мах је уо чио и ма сни це 
,,ко је су пре ла зи ле у ши ро ким пру га ма пре ко це лих ле ђа, 
пре ко пле ћа и ра ме на. На ро чи то су јој би ле гро зне ма сни це 
по сла би на ма.’’5 Од за до би је них по вре да Љу би ца го то во да 
ни је мо гла ни да го во ри, са мо је у бу ни лу по на вља ла да ни је 

3 Јо ва но вић, Р. (1928) Главњача као систем, За греб: За шти та чо вје ка,  
стр. 10.

4 Ано ним, (20. 04. 1924) Тај не бе о град ске глав ња че, Политика, стр. 5; 
Ано ним, (22. 04. 1924) Смрт Љу би це Љу би чић: по ли ци ја де ман ту је, али 
сви зна ци го во ре да је Љу би ца Љу би чић пре ту че на у бе о град ској Глав
ња чи и од то га гро зном смр ћу умр ла, Политика, стр. 3.

5 Ано ним, (23. 04. 1924) Шта ка же же на ко ја је с Љу би цом би ла и у за тво
ру и у бол ни ци, Политика, стр. 5.
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кри ва и мо ли ла да је не ту ку.6 Не срећ на де вој ка пре ми ну ла 
је истог да на а др По по вић, ко ји је при мио де вој ку, од мах 
је пи сао су ду и тра жио об дук ци о ни на лаз, из ра зив ши ја сну 
сум њу да је де вој ка пре ми ну ла од по сле ди ца фи зич ке тор
ту ре. Слу чај је бр зо до спео на на слов не стра не, по ли ци ја се 
на шла на уда ру та ко да је ми ни стар уну тра шњих по сло ва 
по вео ,,енер гич ну ис тра гу’’, вр ше ћи при ти сак на ме ди је да 
тачно из ве шта ва ју. Ме ђу тим, об дук ци о ни на лаз утвр дио је 
да је смрт Љу би чи ће ве на сту пи ла на сил но и да је по сле ди ца 
озле да. Ка да је јав ност, шо ки ра на и уз не ми ре на, по ста ви
ла пи та ње где је и ка ко Љу би ца за до би ла по вре де, по ли ци ја 
је да ва ла раз ли чи те из ја ве – од те да је Љу би ца бо ло ва ла 
од епи леп си је те да се по вре ди ла при па ду, иа ко је Поли
тика пи са ла да има све до ке ко ји зна ју име на Љу би чи них 
му чи ла ца, све до то га да је би ла др ска при хап ше њу и да је 
од би ја ла да се ле ги ти ми ше, као да ни је дан жан дарм ни је ту
као ухап ше ну ни ти ви део не ког ко ле гу да је ту че.7 Са дру ге 
стра не, Фа бри ка тек сти ла по сла ла је са оп ште ње Политици 
да Љу би ца Љу би чић ни ка да ни је би ла за по сле на у њи хо вој 
фа бри ци, као и да им ни ка да ни је не ста ло плат но ни ти да су 
под не ли при ја ву по во дом кра ђе. Иа ко је Упра ва гра да Бе о
гра да има ла по да так да је Љу би ца две пу не го ди не ра ди ла у 
овој фа бри ци, слу чај је ти ме за тво рен.8

У ме ђу вре ме ну се дру га де вој ка, Ле по са ва Пе тро вић, 
студент ки ња фар ма ци је из По жа рев ца, отро ва ла у За гре бу, 
30. апри ла 1924. године. Овај слу чај не би при ву као па жњу 
да се по За гре бу ни је про не ла при ча о то ме да је за смрт ове 
де вој ке та ко ђе кри ва по ли ци ја, од но сно ,,оде ље ње за чу ва ње 
мо ра ла’’. Украт ко, за гре бач ка по ли ци ја из да ла је са оп ште ње 
да је при ја вље на из ве сна Ле по са ва Пе тро вић, ко ја је има ла 
љу бав ну афе ру са оже ње ним му шкар цем и од ко га је има ла 
фи нан сиј ску ко рист, у ци љу да се по ро ди ца овог му шкар ца 
са чу ва од про па сти. Ле ги ти ми са на је и у по ли ци ју од ве де
на по гре шна осо ба истог име на и пре зи ме на, али је пред
став ник по ли ци је из ја вио да се ,,ни је де си ло ни шта што би 
је мо гло то ли ко по тре сти да се би оду зме жи вот’’.9 У исто 
вре ме, чу ле су се гла си не ка ко је оже ње ни му шка рац за пра
во син јед ног ми ни стра, чи ја љу бав ни ца је би ла из ве сна ар
тист ки ња. У сва ком слу ча ју, чи ње ни ца је да се сту дент ки ња 

6 Ано ним, (20. 04. 1924) Тај не бе о град ске глав ња че, Политика, стр. 5.
7 Ано ним, (24. 04. 1924) Уби ство Љу би це Љу би чић: по ли ци ја упо ла при

зна је,Политика, стр. 3.
8 Ано ним, (22. 04. 1924) Смрт Љу би це Љу би чић: по ли ци ја де ман ту је, али 

сви зна ци го во ре да је Љу би ца Љу би чић пре ту че на у бе о град ској глав
ња чи и од то га гро зном смр ћу умр ла, Политика, стр. 34.

9 Ано ним, (05. 05. 1924) Смрт Ле по са ве Пе тро вић, Политика, стр. 5.
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Лепоса ва ја ви ла у по ли циј ску ста ни цу, где је про ве ла два са
та, на кон че га је пу ште на. Бра ту је при зна ла да је под врг ну
та са ни тет ском, од но сно ги не ко ло шком пре гле ду. Ме ђу тим, 
од та да су за по че ли нер вни на па ди; де вој ка ви ше ни је на
пу шта ла сво ју со бу. Отро ва ла се мор фи ју мом и пре ми ну ла.

Ова два слу ча ја ни су по ка за ла са мо сву стра хо ту трет ма на 
де во ја ка у по ли ци ји и њи хо ву ра њи вост, већ и спрем ност 
жен ских ор га ни за ци ја да ука жу на про пу сте, че сто фа тал
не и са тра гич ним ис хо дом, ко ји су из вр ше ни над же на ма 
од стра не пред став ни ка по ли ци је ши ром зе мље. Удру же
ње сту дент ки ња бе о град ског уни вер зи те та ор га ни зо ва ло је 
збор 11. ма ја 1924. го ди не нај пре по во дом смр ти ко ле ги ни
це, Ле по са ве Пе тро вић, али се и те ка ко освр ну ло и на слу
чај Љу би це Љу би чић. Прем да им За гре бач ко удру же ње сту
дент ки ња ни је од го во ри ло на мол бу да исто вре ме но одр же 
збор, бе о град ске сту дент ки ње су ин си сти ра ле да се по ша ље 
ја сна по ру ка да по ли ци ја мо ра пре ста ти са вр ше њем на си
ља над ухап ше ни ма и при тво ре ни ма, без об зи ра на пол.10 
Био је ово ва жан мо ме нат у исто ри ји жен ске еман ци па ци је 
у до ба Кра ље ви не, јер је јед на жен ска ор га ни за ци ја ја сно 
уста ла про тив кон крет ног си стем ског про бле ма у др жа ви. 
При ти сци јав но сти ре зул ти ра ли су из ја вом та да шњег ми ни
стра уну тра шњих по сло ва, ра ди ка ла Ми ла на Ср шки ћа, да 
је лич но на ре дио ,,нај е нер гич ни ју ис тра гу’’ и обе ћао да ће 
се при ме ни ти ,,пу на за кон ска ме ра пре ма крив ци ма, ако ис
тра га бу де утвр ди ла да их има’’.11 На жа лост, крив ци ни ка да 
ни су утвр ђе ни.

Као по сле ди ца уби ства Љу би це Љу би чић мо же се сма тра ти 
и спрем ност дру гих при тво ре ни ка да про го во ре о тор ту ри у 
бе о град ској Глав ња чи. Та ко је из ве стан број љу ди при тво
ре них у Глав ња чи ус пео да усвет про ту ри пи смо ,,ма ко ме 
ли сту’’ у на ди да ће јав ност са зна ти за њи хо ве не да ће. Та ко 
је По ли ти ка из ве шта ва ла да ова гру па му шка ра ца ни је до
би ја ла хра ну од 8. до 11. ма ја, као и да су жан дар ми бр. 05 и 
72 ту кли из ве сног Ду ша на Сте фа но ви ћа Шо фе ра.12 Ко ли ки 
је страх оби чан чо век имао од Глав ња че, нај бо ље све до чи 
слу чај Ата на си ја Тре бу но ва, ко ји је до шао из Ба на та са су
пру гом у Бе о град ка ко би про на шли по сао и из вор при хо да. 
Ме ђу тим, већ пр вог по по дне ва су при ве де ни од стра не жан
дар ма бу ду ћи да ни су има ли ле ги ти ма ци је. Услед ве ли ког 
стра ха од зло ста вља ња у Глав ња чи, Ата на си је је по ку шао да 

10 Ано ним, (12. 05. 1924) Бе о град ске сту дент ки ње про тив по ли ци је,  
Политика, стр. 5. 

11 Ано ним, (24. 04. 1924) Из ја ва управ ни ка гра да о уби ству Љу би це Љу би
чић, Време, стр. 12.

12 Ано ним, (11. 05. 1924) При тво ре ни ци у Глав ња чи,Политика, стр. 7.
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се уби је ско чив ши у Са ву, али су жан дар ми и ла ђа ри ус пе ли 
да га спа су.13

На ред на три ми ни стра уну тра шњих по сло ва, На стас Пе тро
вић, Бо жи дар Мак си мо вић и Ве ли мир Ву ки ће вић, као пред
став ни ци На род не ра ди кал не стран ке ни су се хва та ли у ко
штац са про бле ма ти ком трет ма на при тво ре ни ка и при тво ре
ни ца у Глав ња чи. Ме ђу њи ма се на ро чи то не га тив но ис та као 
Мак си мо вић зва ни Бо жа Кун дак, ко ји је ви ше пу та си лом 
гу шио рад нич ке штрај ко ве и сту дент ске де мон стра ци је.14 
Ка да се Ан тон Ко ро шец из Сло вен ске људ ске стран ке на
шао на че лу по ме ну тог ми ни стар ства фе бру а ра 1928. го ди не 
оче ки ва ња су би ла ве ли ка. Ко ро шец ни је по ре као по сто ја ње 
,,нај го рих зло у по тре ба’’, обе ћао је де таљ ну ис тра гу Глав ња
че из ја вом да се при тво ре ни ци др же ,,у не здра вим и не хи ги
јен ским про сто ри ја ма у по дру му’’ у ко ме има ме ста за до 70 
љу ди, с тим да у вре ме ра ци је број до се же и пет сто ти на.15 
Не рет ки су би ли и из го во ри да је оп шта си ту а ци ја у зе мљи 
те шка, да су у ло шем ста њу и бол ни це, ко је су сва како пре че 
од за тво ра.16 Ме ђу тим, ис тра га по но во ни је по кре ну та.

Ко ли ко је за стра шу ју ћи сим бол ре пре си је Глав ња ча по ста
ла све до че и ис ка зи при тво ре них по дру гим при твор ским 
или за твор ским је ди ни ца ма ши ром Кра ље ви не. На при мер, 
при тво ре ни ци за гре бач ке по ли ци је су се 20их го ди на жа
ли ли на за стра ши ва ње сво јих аге на та ко ји су го во ри ли да 
је Бе о град ,,цр на точ ка’’ и да ће би ти стра хо ви то ту че ни у 
Глав ња чи, ако та мо за вр ше.17

Суд ска прак са у Кра ље ви ни СХС и по том Ју го сла ви ји зах
те ва ла је да се оп ту жбе за по ли циј ско зло ста вља ње мо ра ју 
пот кре пи ти по твр да ма ле ка ра, ко је је нај че шће би ло не мо
гу ће до би ти.18 Чак и ка да би ле кар пре гле дао при тво ре ни
ке, углав ном би не ги рао по сто ја ње би ло ка квих по вре да 

13 Ано ним (15. 05. 1924) Страх од Глав ња че,Политика, стр. 5.
14 Ва жио је за двор ског ра ди ка ла и бру тал но се об ра чу на вао са про тив

ни ци ма мо нар хи је и цен тра ли стич ког уре ђе ња др жа ве. Ви де ти: Пе ри
шић, М. (2002) Министарство и министри полиције у Србији 1811–
2011, Бео град: Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва Ре пу бли ке Ср би је,  
стр. 308–309.

15 Сте но граф ске бе ле шке На род не скуп шти не Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и 
Сло ве на ца, (07. 03. 1928), Бе о град: Штам па ри ја Вла де те С. Ја ни ћи је ви
ћа, стр. 24.

16 Ано ним (25. 11. 1927), нав. де ло, стр. 38. 
17 Is kaz Stje pa na Ma te ko vi ća pred Dr žav nim su dom za zaš ti tu dr ža ve od 2. 5. 

1930., AJ, 135–41–2264/29. 84; Is kaz Iva na Ba na pred Dr žav nim su dom za 
zaš ti tu dr ža ve od 3. 5. 1930., AJ, 135–41– 2264/29. 85; Is kaz Al bi na Gaš
par ca pred Dr žav nim su dom za zaš ti tu dr ža ve od 7. 5. 1930., AJ, 135– 41– 
2264/29.

18 Исто.
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насталих као по сле ди ца пре би ја ња или дру гог об ли ка фи
зич ке тор ту ре. Нај че шће об ја шње ње би ло је то да су по вре
де мо гле би ти на не те на дру ги на чин или да су, пак, ра ни јег 
да ту ма.19

Ме ђу на род на јав ност се та ко ђе упо зна ла са Глав ња чом упра
во у овом пе ри о ду за хва љу ју ћи фран цу ском пи сцу, ле ви ча
ру Ан ри ју Бар би су.20 Иа ко су се те ши ли да је од нос пре ма 
при тво ре ним ли ци ма, пре ма ау то ру, го ри у Бу гар ској не го 
Ју го сла ви ји, ми ни стри су упо зо ра ва ли да се те ма Глав ња че 
екс пло а ти ше ,,на ште ту на ше зе мље’’.21 Штам па је пи са ла да 
нас ,,Г. Бар бис ве ро ват но ви ше не ће по се ти ти, јер се мо жда 
бо ји да стра хо те ко је ми та ко љу бо мор но кри је мо у Глав ња
чи, не по ста ну и за ње га ствар ност,’’ прем да се ипак на гла
ша ва ло да је Бар бис при лич но пре те рао у сво јим опи си ма.22 
Чак и кад су по је ди ни но ви на ри пи са ли са до зом ху мо ра и/
или са ти ре на ову те му,23 би ло је ису ви ше ка сно да се из ме
ни ду бо ко уко ре ње на пред ста ва о Глав ња чи као му чи ли шту. 
Она је та ко у по то њем пе ри о ду по ста ла је дан од сто же ра 
ко му ни стич ке про па ган де.
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Abstract

The police building with the Belgrade City Administration, the 
notorious Glavnjača, was a symbol of repression and retribution against 
political opponents of the state regime in the Kingdom of Yugoslavia. 
The paper presents striking examples of dealing with nonpolitical 
prisoners during the 1920s. Torture of persons with whom it was easy 
to identify, as they were part of the ordinary world, often attracted a lot 
of public attention. The case of Ljubica Ljubičić, a girl who died from 
the consequences of beatings in Glavnjača in 1924, filled the columns 
in the daily newspapers. Although the state showed unwillingness to 
deal with this issue during this period, Glavnjača issues have inspired 
engagement of various individuals and organizations, for example the 

Association of Belgrade Female Students.
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Мешањеентеријераиекстеријера
укућиИсаковича

По е ти ка сва ко днев ног про сто ра и на чи на на ко ји је он при
ка зан у ро ма ну Сеобе Ми ло ша Цр њан ског у ве ћој ме ри за
ви си од ви зу ре ли ко ва ко ји са на ла зе у ње му. У опи су про
сто ра до ма Ву ка Иса ко ви ча ка рак те ри стич но је про жи ма ње 
уну тра шњег про сто ра са спо ља шњим. Већ у пр вој сце ни 
ро ма на, иа ко се Вук на ла зи у сво јој ку ћи, у по сте љи, спољ
њи пеј заж про на ла зи пут уну тра. Ма те ри јал не гра ни це до ма 
ко је су фун да мен тал но сна жне и не по мер љи ве из по зи ци је 
ње го ве же не Да фи не (ко ја је сво јим би ћем мно го сна жни
је ве за на за ма те ри јал ну ра ван), не зна че мно го у Ву ко вом 
слу ча ју. 

Јед на од глав них функ ци ја ку ће је ње но из два ја ње и за шти та 
од не си гур но сти спољ ног про сто ра. Ус по ста вља њем гра ни
ца до ма обич но се ус по ста вља и ја сна ди стинк ци ја кон тра
ста ко ји струк ту ри ра под ра зу ме ва не па ра ме тре ствар но сти –  
с јед не стра не оно што је унутра, у (род ној) ку ћи, на су прот 
оно ме што је на по љу. У сце ни бу ђе ња Ву ка Иса ко ви ча, не 
са мо да зву ци спољ ног све та про на ла зе пут до ње га (ла веж 
па са, пој пе тло ва и уда ри ко пи та ко ња), већ и ре ка ко ја про
ти че по ред ку ће на ста вља да те че кроз по лу сан глав ног ју
на ка, ква се ћи ње го ву оде ћу. Во да јед на ко те че кроз ју на ков 
сан као и кроз ствар ност, и њен од раз, јед нак оном на ја ви, 
про ти че кроз ку ћу, ме ша ју ћи у пот пу но сти про стор ку ће са 
оним ко ји се на ла зи из ван ње. Да ље, жа ба ко ја ска че у вр
бак, про ла зи ми мо Ву ко вог ја сту ка, као да зи до ви ко ји би 
тре ба ло да их де ле уоп ште не по сто је, ни ти има ју ика кву 
сим болич ку или ма те ри јал ну вред ност.

По сма тра но са Ву ко ве тач ке гле ди шта, де фи ни тив не гра
ни це ње го ве ку ће се не пре кид но раз гра ђу ју, и фи зич ки (бу
квал но: кров ко ји про ки шња ва), и ме та фи зич ки (по ни шта ва 
се би ло ка ква ко нач на сми са о на ди стинк ци ја из ме ђу оно га 
што је спољ ње и уну тра шње, и са ма ма те ри јал ност фи зич
ких пред ме та се ре ла ти ви зу је), еска ли ра ју ћи у сце ни у ко јој 
Вук у соп стве ној ку ћи, над со бом угле да пла ви круг и зве
зду у ње му1. За раз ли ку од ку ће Га зда Пе ре из Црњанскове 

1 По На сто ви ћу, функ ци ја Ву ко вог сна је да: „(…) про на ђе из гу бље ни 
сми сао кроз ар хе тип ске сим бо ле небаизвезде, ко ји су увек би ли сли ка 
ко ја не упу ћу је са мо на не што уз ви ше но и не до сти жно већ и сли ка ко ја 
бу ди на ду у сми сао ово зе маљ ског и оно стра ног жи во та; На сто вић, И. 
(2007) СеобеМилошаЦрњанскогусветлусноваВукаИсаковича, Но ви 
Сад: Про ме теј, стр. 107. У сту ди ји Снови–психологијасноваињихово
тумачење, На сто вић је још ра ни је ис та као да је сан о пла вом кру гу и 
зве зди при мер за ар хе тип ски сан parexcellence, од но сно за ону врсту 
сно ва (ка ко је сма трао Јунг) ко ји се ја вља ју у пре лом ним жи вот ним 
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раније при по вет ке „Ве ли ки дан”, ов де ни је у пи та њу до
слов на дез ин те гра ци ја до ма ко ји про па да (као што су
штин ски про па да и Пе ри но до ма ћин ство, кроз лош од нос 
са ћер ком и ње гов уско гру ди од нос пре ма све ту), већ је пре 
у пи та њу вр ста су бли ми са ња ску че но сти и огра ни че но сти 
ма те ри јал ног и кон крет ног про сто ра, и ње го вог пре о бра жа
ва ња ка отво ре ном и ’не ма те ри јал ном’ од но сно ете рич ном 
про сто ру.2 Вук је чо век ши ро ких отво ре них пу те ва, ње гов 
по глед и до жи вљај ствар но сти од ли ку је из у зет на сен зи тив
ност ка при ро ди и кра јо ли ку, ко ји се по ве зу ју са по зи тив ним 
вред но сти ма оно га што Но ви ца Пет ко вић на зи ва ’епи фа ниј
ским про сто ри ма’, Џа џић ’про сто ри ма сре ће’, а за Ни ко лу 
Ми ло ше ви ћа то су про сто ри ’има нент не трен сцен ден ци је’3. 

трену ци ма: „(…) тре ба (…) ис та ћи да ни је слу чај но да је Цр њан ски ста
вио овај сан на сам по че так ро ма на, ка да Вук Иса ко вич на пу шта за ви чај 
и од ла зи у рат, и на крај ро ма на ка да се он вра ћа из ра та у свој за ви чај, 
и с дру ге стра не, да бес крај ни пла ви круг и зве зду у ње му не са ња, већ 
ви ди у будном ста њу и ње гов брат Аран ђел и то у мо мен ту кад уми ре 
Да фи на, а са ко јом се пси хо ло шки и Аран ђел га си (…); На сто вић, И.
(2000)Снови–Психологијасноваињиховотумачење, Но ви Сад: Про
ме теј, стр. 768. По На сто ви ћу, исти сим бо ли код оба бра та из ра жа ва ју 
оно су шта стве но што се де ша ва у њи ма (код јед ног осе ћа ња ко ја пра те 
од ла зак и по вра так из ра та, код дру гог смрт је ди не љу ба ви), и њи хо ви 
сно ви ко ри сте исте сим бо ле ко ји пре ва зи ла зе ни во њи хо вог лич ног ис
ку ства, и го во ре је зи ком ар хе ти по ва; Исто, стр. 769.

2 Ми ро слав Еге рић по во дом Сеоба при ме ћу је да се у њи ма ис по ља ва: 
„(...) тен зи ја из ме ђу до њег, ни жег, тма стог, за тво ре ног све та и гор њег, 
чи стог, бла же ног и срећ ног све та, над зе маљ ског све та ла ко ће (...)” Пре
ма: Еге рић, М. (1990) Де ла и да ни III. Но ви Сад: Из да вач ко пред у зе ће 
Ма ти це срп ске, стр. 55. Ра ди во је Ми кић го во ри о слич ној тен зи ји из ме
ђу ма те ри јал ног и не ма те ри јал ног, мар ки ра ју ћи тре ну так па да ња у сан 
као ва жно пре ла зно ста ње: „(…) ју на ци Ми ло ша Цр њан ског ко ји то ну 
у сан и Пе тар Ра јић и Вук Иса ко вич, из јед ног све та ко ји је у вла сти 
’ма те ри јал ноте ле сних на че ла ула зе у свет у ко ме та на че ла са свим сла
бе, у астрал ни про стор у ко ме је дан са ња свој су ма тра и стич ки сан, а 
дру ги ви ди ’бес крај ни пла ви круг, у ње му зве зду.’ Ци тат пре ма: Ми кић, 
Р. (1999) Љу бав у То ска ни и пи та ње жан ров ске тран сфор ма ци је у аван
гард ној про зи, ЗборникМатицесрпскезакњижевностијезик, књ. 47, 
св. 1, стр. 8399, стр. 86

3 Ни ко ла Ми ло ше вић у ра ду „Пси хо ло шка и ме та фи зич ка ра ван у про зи 
М. Цр њан ског” пи ше о не до сти жно сти те има нент не тран сцен ден ци је 
и ко нач ној уза луд но сти жи во та Па вла Иса ко ви ча, ју на ка Друге књиге
Сеоба: „Оно за чи ме Па вел Иса ко вич жу ди ни је не ка ге о граф ска, кон
крет на исто риј ска Ру си ја већ је то упра во оно што се фи ло зоф ским је зи
ком зо ве – има нент на тран сцен ден ци ја. Да кле, тај бес крај ни пла ви круг 
ко ји и ње му леб ди пред очи ма и та зве зда што ње му та мо си ја (..) кроз 
ту епи зо ду са ге не ра лом Ко стју ри ном тре ба, пре ма пи сцу, да по ка же да 
је има нент на тран сцен ден ци ја не мо гу ћа.” Пре ма: Ми ло ше вић, Н. Пси
хо ло шка и ме та фи зич ка ра ван у про зи Ми ло ша Цр њан ског, у: Милош
Црњански:Теоријскоестетичкиприступкњижевномделу, уре дио Шу
тић, М. (1996), Бе о град: Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, стр. 107
112, стр. 111.
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Ву ко ва ку ћа отва ра се ка спољ њем и отво ре ном, и ка пеј за жу 
са ши ро ким по гле дом у да љи ну.

Пла ви круг и зве зда у ње му пр во је ја вља ње лајт мо ти ва 
при сут ног у це лој књи зи Сеоба. У огле ду „Мир ни чо век са 
Су ма тре”, Џа џић те про сто реуто чи шта мар ки ра у ви зи ја
ма Чар но је ви ћа, у Шпиц бер гу Хи пер бо ре ја ца и Ру си ји пр ве 
књи ге Сеоба: „У Сеобама по сто ји тај Бес крај ни пла ви круг, 
за јед нич ки свод, ка ко ме сви не ра зум но те же, и та зве зда 
са мо ће и сна, ко ја нео до љи во при вла чи – по зив на пу то ва
ње, Ро сиа, да ле ка (…) об лик без кон крет но сти, не до зван 
ге о граф ском пред ста вом, маг нет ко ји при вла чи не ну де ћи 
ништа, сем да љи не и бес кра ја ко ји оли ча ва.”4

Ана ли зи ра ју ћи де ла Цр њан ског, Пет ко вић го во ри о ква ли
те ту про сто ра ко ји у по себ ним тре ну ци ма за но са из ма те
ри јал ног по ста је ме та фи зич ки и ете ри чан: „(…) Бес те жин
ско, да кле, ва зду шно ста ње као су прот ност све му те ле сном, 
бол ном и са мрт ном. И од (…)” Цр њан ско ве „(…) То ска не на 
кра ју нам за и ста не оста је ни шта дру го до све тлост и ва здух 
са ко ји ма је до ла зио у до ти цај. Из по крет ног то скан ског пеј
за жа, где ’ни шта ви ше ни је не по мич но и твр до под не бом’, 
чу де сно је са зда на (…) и (…) по е ма Стражилово (…).”5  Го
во ре ћи о Сеобама Пет ко вић пи ше да је тре ну так у ком пеј
заж по ста је ете ри чан и епи фа ниј ски за пра во: „Об ја ва дру гог 
оно стра ног све та: за но сног али пра зног. Пре ле пог, али за
стра шу ју ћег. На овој ме ђи је згре се нај чи сти је сим бо лич ке 
сли ке ко је нам је Ми лош Цр њан ски по да рио.”6

У сце ни по ку ша ја пре о бра ћа ња Ву ка у ка то ли чан ство, обич
ни сва ко днев ни ен те ри јер је при ка зан као зло коб ни при ти
ска ју ћи про стор ко ји гу ши, пре на тр пан ства ри ма, а со ба је 
пре тво ре на у зам ку. Је ди но Ву ко ва спо соб ност да у до ди ру 
с при ро дом са гле да не што ме та фи зич ко, и на тре ну так на
слу ти ви ши сми сао у соп стве ном по сто ја њу, омо гу ћа ва му 
да се спа се из си ту а ци је у ко јој се на шао. Пре на тр па на со ба 
ко ја им пли ци ра гу ше ње у ма те ри јал ном (мно го број не сли
ке ко је при ка зу ју ли ко ве све та ца дру ге ве ре ко ји се над но се 
над глав ног ју на ка, пре ви ше укра ше ни ба рок ни пла фон и 
сл) пре тва ра се зам ку из ко је при пи ти Вук успе ва да се из ву
че за хва љу ју ћи отво ре ном про зо ру ко ји гле да у ноћ ни врт у 
про ле ће. У овој сце ни, при ка за ни ка мер ни про стор вред но
сно од го ва ра про сто ру там ни це, јер се Вук на ла зи у зам ци 
из ко је му је те шко да по бег не. Је ди но му ње го ва спо соб ност 

4 Џа џић, П. (1973) Критикеиогледи, Бе о град: СКЗ, стр. 287.
5 Пет ко вић, Н. (1996) Лирске епифаније Милоша Црњанског, Бе о град: 

СКЗ, стр. 1819.
6 Исто, стр. 19.
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у има ги на тив ном пре ва зи ла же њу фи зич ких гра ни ца ка мер
ног про сто ра омо гу ћа ва да от кри је из лаз та мо где му се чи
ни ло да га не ма. 

Ко мен та ри шу ћи сим бо лич ку вред ност пре на тр па ног про
сто ра, Кор не лиа Фа ра го при ме ћу је да су: „Већ (...) ра ни сли
ка ри ен те ри је ра при ме ти ли да уну тра шњост со бе ка ко би 
мо гла да се осло бо ди ути ска за тво ре но сти, ту ђин шти не и 
не си гур но сти, мо ра да но си у се би иде ју спо ља шњо сти, мо
гу ћу на ра ци ју спољног (...).”7 Про стор со бе у овом слу ча ју 
ко ре спон ди ра са за тво ре ним про сто ром  у ком ви ше не по
сто је ни ка кви из бо ри, ни ти прав ци у ко ји ма би се мо гло кре
ну ти, и бли ска је сим бо ли ци не са мо там ни це, већ и гро ба, 
по ста вља ју ћи се као крај свих пу те ва – на су прот отво ре но
сти ши ро ког пеј за жа и им пли ци ра ним бес ко нач ним ста за ма 
ко је он обе ћа ва. 

У Ву ко вом слу ча ју отва ра ње про зо ра ко ји омо гу ћа ва по глед 
на зве зда но не бо, по ни шта ва прет ход ни осе ћај оп ко ље но сти 
зи до ви ма. Ње го во ко нач но осло бо ђе ње је у ста па њу са ши
ро ким пеј за жом и при ро дом. Ка да га би скуп на кра ју упи та 
да ли је мо гу ће да је не бо пу но све тло сти на по љу без ум но 
и без сми сла, Вук се окре ће пре ма ете рич ној ви зи ји из ван 
со бе „пре шав по гле дом сва ме се чи ном оба сја на по ља”8, и 
кроз су зе го во ри да ће по ћи та мо. За тво ре на со ба са сво
јим зам ка ма по ста је па ра диг ма Ву ко вог зе маљ ског жи во та, 
и за јед но са би ску пом и ко ме са ром, сли ка свих не же ље них 
по ли тич ких ин три га ко је обе сми шља ва ју све што је глав ни 
ју нак чи нио. По глед на ете рич ни пеј заж ко ји се ку па у бе лој 
све тло сти зве зда ног не ба и ми ри су јор го ва на, онај је епи фа
ниј ски про стор ка ко ме Вук те жи чи та вог жи во та. Слич но 
Че хо вљев ом Астро ву ко ји го во ри о сми слу у жи во ту као о 
све тлу ко је осми шља ва ме та фо рич ко пу то ва ње кроз мрач ну 
и стра шну шу му ово зе маљ ског по сто ја ња, и Вук упи ре по
глед у не до сти жни отво ре ни про стор без гра ни ца, уза луд га 
упра вља ју ћи та мо где не мо же за и ста сти ћи.  

Простордомаспрамтачкегледишталикова

До ка зе да је ква ли тет ма те ри јал но сти сва ко днев ног про сто
ра до ма у Сеобама са свим флу и дан, и ре ла ти ван у за ви сно
сти од тач ке гле ди шта, мо же мо тра жи ти у раз ли ка ма ви зу ре 
Ву ко ве, Да фи ни не и Аран ђе ло ве пер спек ти ве. У Дафи ни ном 

7 Фа ра го, К. (2007) Ди на ми ка про сто ра, кре та ње ме ста, Но ви Сад: Stylos, 
стр. 95.

8 Цр њан ски, М. (1996) Сеобе, при ре дио Д. Ива нић. Де ла Ми ло ша Цр њан
ског, том III, књи га 8, Бе о град: За ду жби на Ми ло ша Цр њан ског, Бигз, 
СКЗ; La u san ne: L’age d’Hom me, стр. 33.
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слу ча ју, зи до ви до ма су јед на ко огра ни ча ва ју ћи и ствар ни и 
у про стом фи зич ком сми слу, али и у мен тал ном. Да фи на, 
као сва ка ко и ве ћи на же на ње ног до ба, пот пу но је ве за на за 
уски про стор оно га што је ње на ку ћа (би ло то у де ве ро вом 
до му, или дру где), и не ма на чи на да те гра ни це на пу сти или 
пре ва зи ђе. Ме ђу тим, она то и не по ку ша ва, ве зу ју ћи се и 
вољ но за пред но сти ма те ри јал но бо га тог жи во та, без ика кве 
су штин ске же ље да свој жи вот усме ри ка ши ри ни спољ ног 
све та, као што то чи ни њен су пруг. 

С дру ге стра не, у Аран ђе ло вом слу ча ју, ма те ри јал ност про
сто ра до ма до би ја дру га чи ји ква ли тет флу ид но сти. У ње го
вој пер спек ти ви ствар но сти, про ста ма те ри јал ност ве ли ке 
жу те ку ће крај ре ке ни је до вољ но ни ствар на, ни ста бил на. 
Про стор до ма не мо же би ти са крал ни цен тар у ком би он по
ку шао да про на ђе си дри ште због то га што он уза луд по ку
ша ва да фик си ра про стор до ма на јед ном ме сту. Аран ђе лов 
дом ни је са свим ства ран и ни је са свим дом јер се по ја вљу је 
као јед на од мо гу ћих веч но по крет них и про мен љи вих ма
ни фе ста ци ја је зи ка нов ца. Цен тар све та не сме би ти по кре
тан, ку ћа би тре ба ло да има фун да мен тал но зна че ње са ма 
за се бе, а не да бу де јед на од мо гу ћих про мен љи вих об ли ка 
Аран ђе ло вог зла та.

За Ву ка та ко ђе не по сто ји ја сан цен тар ис хо ди шта ода кле 
би по ла зио на пу то ва ња од но сно у рат, и ко ме би се вра
ћао. Не до ста так ја сног ме ста ко је пред ста вља си гу ран дом, 
ме сто на ком би се он осе ћао као го спо дар свог вре ме на и 
про сто ра, ко ин ци ди ра са Ву ко вим не до стат ком кон тро
ле над соп стве ним жи во том. За раз ли ку од глав ног ју на ка 
Црњан ско вог ДневникаоЧарнојевићу, или на ра то ра из Ко
ментараЛирикеИтаке, ко ји су као и Вук обо ји ца рат ни ци 
ко ји про во де мно го вре ме на на пу ту, Вук не ма чак ни ја сно 
се ћа ње на ку ћу свог де тињ ства ко је би пред ста вља ло ње го во 
ис хо ди ште или за ви чај ни про стор. Про стор до ма је пот пу но 
флу и дан, и гу бе ћи сво ју фик си ра ност, он пре ста је да бу де 
пра ви про стор до ма. Ње го ва се ћа ња на по ро дич ну ку ћу где 
је оста вљао су пру гу и де цу са мо су фраг мен ти (ви со ке згра
де ме ђу ја бла но ви ма, не мач ке го сти о ни це код Бе ча, ку ће у 
Сла вон ском Бро ду, или Аран ђе ло ве ку ће крај ре ке). 

Жутакућакрајреке

Аран ђе ло ва ку ћа обе ле же на је, спо ља, мо ти ви ма блат не во
де крај ко је ле жи. За раз ли ку од си ту а ци је по пут оне у Капи
шпанскекрви, ка да Ло ла успе ва вр ло бр зо да се сво јом по ја
вом и ути ца јем крч ма ру на мет не као го спо да ри ца про сто ра 
ко ји је са мо из нај ми ла, ни шта слич но се не де ша ва са Да
фи ном ко ја ула зи у де ве ров дом. Ку ћа је и да ље ап со лут но 
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Аран ђе лов про стор, и чак је мар ки ра на жу том бо јом ко ја се 
го то во увек по ја вљу је уз фи зич ки опис овог ли ка. 

Ана Ра дин скре ће па жњу на ве ли ку про ме ну у це ло куп ном 
ли ку Аран ђе ла Иса ко ви ча пре и по сле Да фи ни не смр ти, па у 
опи су ли ка про на ла зи две раз ли чи те тач ке. Пр ва је она ко ја 
је ак ту ел на пре Аран ђе ло ве про ме не ко ју је до не ла за о ви на 
бо лест и ко ја га ве зу је за жу ту бо ју: „У по чет ку (...) увек 
обе ле жен не чим жу тим (би ло да су то ње го ве очи, ње го ва 
ко жа, сви ла у ко ју је об у чен, или ћи ли бар ске бро ја ни це у ру
ка ма), да кле бо јом ко ја, ка да се у свом свом бле ску по ја ви, 
асо ци ра на зла то, је ди ну ’ико ну’ ко јој се Аран ђел кла њао 
(...)”9. Осим асо ци ја ци је на жу то као на бо ју су ве ве ге та ци је, 
сва ка ко би смо ово ме асо ци ја тив ном ни зу до да ли и зна че ње 
жу тог као бо је љу бо мо ре и оскр на вље них ве за.10 Аран ђе ло
ва ку ћа је ду бо ко за ро ње на у зе мљу и мут ну во ду Ду на ва и 
ње го вих ру ка ва ца. За раз ли ку од про зрач ног све тлог не ба, 
не так ну тог ка ља вом зе мљом пре ко ко је Вук Иса ко вич пу ту
је, не бо крај про сто ра ко ји се ве зу је за Аран ђе ла је за ро ње но 
у бла то, и не до зво ља ва по глед у ви си ну или да љи ну. На по
чет ку, пре Аран ђе ло вог ве ли ког сло ма и пре о бра жа ја, ви дик 
ко ји се ње му отва ра то ли ко је твр до ве зан за ма те ри јал но и 
зе мљу, да се и не бо са мо ме ша с њом.11 Кра јо лик око Аран
ђе ло ве окућ ни це, уме сто да се отва ра у ви си ну и да љи ну 
кроз отво ре но не бо рав ни це, спу шта се и за тва ра ду бо ко ка 
зе мљи. Бес крај ко ји би тре ба ло да иде у вис, уме сто то га па
да у по нор зе мље кроз бла то чи ја се ду би на чи ни бес крај на.

Во да крај и око ку ће се по ја вљу је као ам би ва лен тан, ма да 
пре те жно пре те ћи сим бол. Не чи ста во да асо ци ра на смрт, 
бо лест и про па да ње. С дру ге стра не, и пре ви ше овла же на 
зе мља на во ди на по ми сао о плод но сти, ко ја се за и ста и по ка
зу је у оби љу Аран ђе ло вог имет ка, и ње го вих број них скот
них жи во ти ња. Ме ђу тим, по сто ји из ве стан пре кид из ме ђу 

9 Ра дин, А. (1998) Из ме ђу два иден ти те та или о двој ни ци ма, сен ка ма, 
при ви ђе њи ма, сно ви ма, огле да ли ма и мр тви ма, ЗборникМатицесрпске
закњижевностијезик, књ. 46, св. 13, стр. 147164, стр. 155.

10 У Речнику симбола Гер бра на и Ше ва ли јеа ова бо ја је мар ки ра на као 
вред но сно ам би ва лент на. Као што асо ци ра на зла то и сун че ву све тлост, 
мо же асо ци ра ти и на сум пор и Лу ци фе ра: „Жу то се по ве зу је са пре љу
бом кад се пре ки да ју све те брач не ве зе, ко је су сли ка све тих ве за бо жан
ске љу ба ви ко је је рас ки нуо Лу ци фер. (...) ја бу ка раз до ра, та ко ђе злат на 
ја бу ка, због ко је је за мет нут тро јан ски рат сим бол је охо ло сти и љу бо мо
ре” Ци тат из: Гер бран, А. и Ше ва ли је, Ж. (2004) Речниксимбола, Но ви 
Сад: Stylos, стр. 11421143.

11 „С дру ге стра не раз ли ва ла се во да у мо ре бла та, ко је се про сти ра ло бес
крај но, са там но пла вим не бом на се би, до дна све та.” Ци тат из: Цр њан
ски, М. (1996) Сеобе, при ре дио Ива нић, Д. Де ла Ми ло ша Цр њан ског, 
том III, књи га 8. Бе о град: За ду жби на Ми ло ша Цр њан ског, Бигз, СКЗ; 
La u san ne: L’аgе d’Hommе, стр. 34
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про сто ра Аран ђе ло ве ку ће и ње го ве окућ ни це. Сва вре ва 
ње го вих слу гу, тр го ва ца, чо ба на, ме теж и бу ка број них жи
во ти ња ко ја го во ри о жи во ту ко ји ври и бу ја око ку ће оста је 
из ван – ни шта од то га не до пи ре до уну тра шњо сти Аран ђе
ло ве ку ће. По сто ји са мо је дан улаз у ње гов дом12, и по сле 
про ла ска кроз гра нич ну ка пи ју чи ја је над стре шни ца пре пу
на го лу бо ва, ула зи се у про стор у ком вла да пот пу на ти ши на 
ко ју не на ру ша ва и не до ти че жи вот око ње. 

Као у игри у ко јој се сме њу ју два мо ду са, ку ћа та ко ђе има 
два ли ца, већ пре ма то ме ко у том тре нут ку во ди до ма ћин
ство – ка да је Да фи на до ма ћи ца а Аран ђел од су тан, ку ћа је 
пу на же на ко је во де бес крај не три ви јал не и без вред не раз го
во ре. Ка да се Аран ђел вра ти, ње го ва сна ја је са ма, а ти ши на 
је још пот пу ни ја по што се и ње не слу шки ње ути ша ва ју ка да 
се го спо дар ку ће вра ти, ускла ђу ју ћи сво је по на ша ње са Да
фи ном. Да фи на пред Аран ђе лом пре у зи ма ма ску ми сте ри о
зне же не, и са кри ва од ње га све уо би ча је не ба нал но сти свог 
сва ко днев ног по на ша ња (тра ча ре ње, лен ство ва ње и дру ге 
на ви ке на ста ле у ду бо кој до ко ли ци у ко јој жи ви). 

Аран ђел про на ла зи ко нач ну од луч ност да по чи ни пре љу бу 
по што се осла ња на сна гу ко ја до ла зи из ње го ве ве ре да је 
вла сник про сто ра сво је ку ће. По сле да вље ња, у Да фи ни ној 
со би у ко ју су га до не ли по ја ча ва се гро зни ца иза зва на бли
ским су сре том са мо гу ћом смр ти. У руб ном ста њу у ком се 
на шао, он се осе ћа ап со лут но си гур ним из ме ђу че ти ри зи да 
сво је ку ће: „(...) крај ње не по сте ље (...) Ни за тре ну так ни је 
се се тио бра та, ни за тре ну так не иза ђо ше му пред очи ње на 
де ца. Био је сам (...) Са та ва ни цом из над гла ве и по сте љом 
бе лом сво је сна хе ис под се бе, за тво рен у че ти ри жу та зи да 
(...) Ов де, уну тра, у сво јој ку ћи, чи ни ло му се да је пот пу но 
без бе дан. (...) Као и те њи хо ве цр не сен ке што се ви де на 
зи ду, они су ме ђу овим зи до ви ма сло бод ни и не ви дљи ви”13. 
Ово ре зул ти ра осе ћа јем да је со ба ње го вог до ма не по сред ни 
про ду же так ње го вог те ла, и ње га са мог, и да све што се де
ша ва у том ма лом за тво ре ном про сто ру не ма ви ше ап со лут
но ни ка кве ве зе ни са ким дру гим, сем са њим, и же ном ко ју 
же ли, а ко ју је увео и за тво рио у тај про стор. 

Че ти ри за тво ре на зи да мар ки ра на жу том бо јом по ста ју још 
јед на тач ка на ко јој се два бра та ра зи ла зе. (Аран ђел и Вук 
су ина че пред ста вље ни као љу ди го то во са свим су прот ни у 
све му што ра де, и у оно ме што је су.) Као што се жу ти зидови 

12 Асо ци ја ци ја на ме сто ко је има је дан улаз, а не ма из лаз је сва ка ко – гроб.
13 Цр њан ски, М. (1996) Сеобе, при ре дио Ива нић, Д. Де ла Ми ло ша Цр њан

ског, том III, књи га 8. Бе о град: За ду жби на Ми ло ша Цр њан ског, Бигз, 
СКЗ; La u san ne: L’аgе d’Hommе, стр. 48.
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по ди жу у те сну зам ку око Ву ка, у сце ни ка да би скуп и ко
ме сар по ку ша ва ју да га пре о бра те у ка то лич ку ве ру, та ко су 
исти та кви зи до ви не из вор не си гур но сти, не го сна ге у слу
ча ју Аран ђе ла. По след њи на пор во ље да за ве де сна ју ко ја 
му је из ми ца ла твр де ћи па зар, Аран ђел успе ва да про из ве де 
тек осла ња ју ћи се на си гур ност за тво ре них зи до ва соп стве
не ку ће. 

Ов де је бит но на по ме ну ти да Аран ђел не про на ла зи сна гу 
у свом до му кроз ве зу са пре ци ма, или осе ћај по зна тог ко
ји би му мо гла пру жи ти ку ћа у ко јој је од ра стао. На про тив, 
жу та ку ћа крај Ду на ва не ма ни шта од са крал не вред но сти 
истин ског до ма ко ји би био тач ка ослон ца у ба шла ров ском 
до жи вља ју род не ку ће. У ње ној си гур но сти Аран ђел не про
на ла зи ни ти им пле мен ти ра ни шта ду хов но – он си гур ност 
про на ла зи пр вен стве но из осе ћа ја вла сни штва. Ку ћа је са мо 
јед на од ма ни фе ста ци ја ње го вог по сед ни штва, и са мо као 
та ква му да је сна гу. Аран ђе лов це ло куп aн од нос пре ма жи
во ту до тре нут ка Да фи ни не смр ти је та кав, укљу чу ју ћи и 
од нос пре ма по ро ди ци. Ње го ва ку ћа ни је по ро дич ни дом, 
ма да у ње му жи ве бра то ва де ца, ко јој ни ко и не по ка зу је љу
бав сем Ву ка. Чак је и на чин на ко ји је про на шао же ну за 
бра та био про ста тр го ви на, а не за сни ва ње од но са с не ким 
ко би тре ба ло да му по ста не по ро ди ца. Да ни по сле Да фи
ни не смр ти Аран ђел не гу би са свим сво ју по сед нич ку при
ро ду све до чи за ни мљи ва опа ска Бе ри сла ва Ни ко ли ћа у ра ду 
„Је зик у Сеобама Ми ло ша Цр њан ског”: „(…) смрт во ље не 
сна хе Ву ков брат пре жи вља ва та ко што гле да у сво је пра зне 
ша ке.”14

МракиегзистенцијалниужасДафининесобе

Као што Вук про на ла зи уте ху и спас у сло бо ди отво ре
них про сто ра (по себ но у ете рич ним при зо ри ма не ба), та ко 
Аран ђел про на ла зи сна гу у гр че ви том осла ња њу на ма те
ри јал ност оно га што по се ду је, и на ка мер ни про стор сво је 
бо га те ку ће (у ко јој му се у јед ном тре нут ку чи ни да се, иа ко 
је уну тра, ’уз но си на не бо’).  Уну тра шњост Да фи ни не со бе 
у ко ју је тра жио да га уне су (ле жу ћи у ње ну по сте љу, да би 
и бу квал но учи нио оно што ће не ко ли ко са ти ка сни је и у 
пре не се ном сми слу по но ви ти) до зво ља ва из ве сно про стор
но ши ре ње и отва ра ње у са мој се би, ма кар уто ли ко ко ли ко 
се у њој отва ра про стор за си ла зак у там ни свет сен ки. До 
из ме не про сто ра Да фи ни не со бе до ла зи не ње ним отва ра
њем у ши ри ну, већ за тва ра њем у пе тљу мрач ног ла ви рин та.

14 Ни ко лић, Б. Језику‘Сеобама’МилошаЦрњанског. Књи жев но де ло Ми
ло ша Цр њан ског, уред ник Па ла ве стра, П. и Ра ду ло вић, С. (1972), Бе о
град: БИГЗ, стр. 235245, стр. 242.
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Као што је ку ћа ве за на за хтон ско (уро ње на у бла то ко је се 
спу шта до у ду би не, асо ци ра ју ћи на де мон ски свет ко ји би 
се мо гао на ћи на дру гом кра ју), та ко у тре нут ку пред пре љу
бу, гра ни ца из ме ђу са ња ног и ствар ног по ста је та ња. Аран
ђел у бу ни лу до ла зи до та ко ре ћи со лип си стич ког за кључ ка 
да је пре љу ба ма ње ствар на ако за њу, из ван че ти ри зи да, 
ни ко ни кад не ће са зна ти. Све што се да ље де ша ва, кроз ви
зу ру Аран ђе ло ве гро зни це, по чи ње да на ли ку је сну. У со би 
се сен ке по ди жу до не при род них ви си на, пре о бра жа ва ју ћи 
њен уо би ча је ни про стор. Док окле ва, Да фи на се не ко вре ме 
из ми че пли ми сен ки та ко што не по мич на се ди у осве тље
ном про зо ру. Ове исте сен ке про ва ли ће ка сни је у ро ма ну по
но во из за тво ре не со бе, гу ше ћи Да фи ну пред смрт ко ју је 
по та кло и убр за ло ње но бра ко лом ство.

Је ди на све тлост ко ја про на ла зи пут у осен че ној со би је вре
ли на ва тре ко ја гре је то ли ко ја ко да се Аран ђе лу чи ни да је у 
пи та њу по жар. То сва ка ко ни је Хе сти ји на ва тра мир ног по
ро дич ног до ма, већ пре де струк тив на вре ли на пре те ра не и 
се бич не Аран ђе ло ве по жу де. Ва тра у пе ћи као сим бол срца 
Аран ђе ло вог до ма пред ста вље на је ви ше пу та као по жар то
ком ро ма на. Она је не са мо не кон тро ли са на и ра зор на, већ 
у исто вре ме чак не мо же ни да огре је оне ко ји спа ва ју у со
би. По сле по чет не стра шне вре ли не у Да фи ни ној ло жни ци, 
ва тра се га си, и она, по што је по сле пре љу бе оста ла са ма, 
дрх ти од зи ме у по сте љи. 

Сли ке по жа ра и пре те ра не вре ли не (ко је асо ци ра ју на де
струк тив ну, не кон тро ли са ну страст, па и са тан ску при ро ду 
ве зе же не са сво јим де ве ром) сме њу ју се са атри бу ти ма зи
ме и та ме ко ји по но во по ве зу ју Да фи ни ну за тво ре ну со бу 
са сим бо ли ком гро ба. Као и пред сам чин пре љу бе, док се 
крат ко пре то га, не од лу чу ју ћи се, Да фи на јед но вре ме упор
но др жа ла бли зи не про зо ра као по след њег из во ра све тло сти 
и је ди ног ме ста ко је на го ве шта ва спо ља шњост из ван ка мер
ног там ног ла ви рин та Аран ђе ло вог до ма, та ко и по сле чи
на, све тлост ју тра ко ја се про би ја у со бу на крат ко до но си 
прекид ње них ко шма ра. 

Обе леж ја там ног ла ви рин та Да фи ни на со ба ко нач но до
би ја тек по сле пре љу бе. У њој се, у Да фи ни ној уо бра зи љи 
про стор ис те же и ску пља, отва ра ју ћи про лаз у пли му мра
ка. Ре ка ко ја про ти че под про зо ром, а ко ју она до жи вља ва 
као део ужа сне со бе је са свим дру га чи ја од оне ко ја се Ву
ку ја вља као део про сто ра у ку ћи на са мом по чет ку ро ма на. 
(У Ву ко вом слу ча ју, во да се по ја вљу је по зи тив ни ја, као део 
отво ре ног пеј за жа ко ји про на ла зи пут уну тра, по ве зу ју ћи 
цео свет у не ку вр сту су ма тра и стич ке ви зи је у ко јој се уки
да ју гра ни це.) Да се про стор под деј ством ове там не афе ре 
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заи ста пре о бра жа ва, отва ра и про ду бљу је, све до че и сце не у 
Да фи ни ној со би ко ја се по вре ме но отва ра у ко шмар не кра
јо ли ке на се ље не сен ка ма. Ка да се у њи хо вој со би од и гра ва 
би ло шта што је по ве за но са хтон ским (а то је у овом слу
ча ју кр ше ње бо жан ских за ве та бра ка, што је рад ња бли ска 
де мон ском), за тво ре ност (у сми слу ко нач но сти про сто ра у 
њој) Да фи ни не ло жни це се уки да, и со ба се ши ри у не де фи
ни са ни, те скоб ни мрак, при че му ску по це ни пред ме ти у њој 
по чи њу да гу ше ње ну вла сни цу. (По пут бе лог чар ша ва ко ји 
се по ди же као авет).

По сле пре љу бе, ње на со ба се пре о бра жа ва у још ду бљи, 
отров ни без дан. Пли ма мра ка то ли ко те мељ но гу та све по
зна те об ли ке про сто ри је, да све Да фи ни не ства ри не ста ју у 
њој. И пре Да фи ни не ко нач не смр ти, са ма ло жни ца пре тва ра 
се у гроб ни цу. На су прот Ву ко вим епи фа ни ја ма све тло сти, 
Да фи ни на ’об ја ва мра ка’ за пра во ли чи на ње но са хра њи ва
ње. У со би у ко јој се све ства ри вол шеб но и де мон ски ла ко 
пре о бра жа ва ју гу бе ћи свој об лик и из вр ћу ћи се у сво је ис
кри вље не су прот но сти, не са мо да је ла ко да ро ђа ци по ста ну 
љу бав ни ци, већ је исто та ко јед но став но да жи ва и здра ва, 
сна жна же на по ста не леш. И пре бо ле сти, она се пре о бра
жа ва у мр тва ца јер је у отво ре ном ко шма ру со бегроб ни це 
по ста ла  по лу сле па, хлад на, уко че на, и без гла са: „Мра чан, 
ве ли ки сан дук ње них ха љи на ди зао се црн са тла, као не ки 
ви со ко за тр пан гроб. (...) Отво рив ши ши ром очи она тек сад 
ви де да се ни је на вре ме спа сла из мра ка (...) Сем бе ле пе
ћи, на ко јој се су шио је дан чар шав, као авет, и све тле ру пе 
про зо ра, све оста ло у ве ли кој мрач ној из би бе ше про па ло у 
ду бо ку по мр чи ну, са шу мом во де. (...) Пси су ур ли ка ли на
по љу. За гу ше на од мра ка, ни је мо гла да вик не, а, пре мр ла од 
стра ха, ни је мо гла да се мак не. Тре сла се од је зе и осе ћа ла 
је, ка ко је, с но гу, об у зи ма ле де на зи ма. Осе тив ши све пр сте 
на но зи ка ко јој се ко че (...).”15

Еле мен ти ла ви рин та су сва ка ко и не пре глед ност со бе ко ја 
се чи ни као да је са чи ње на као па стиш про сто ра раз ли чи
те вред но сти. У њој се су прот ста вља остр во све тло сти крај 
про зо ра на су прот све у куп ном мра ку про сто ра ко ји се же у 
не ис ка зи ве, про мен љи ве ду би не. Про зор на го ве шта ва отво
ре не про сто ре до ко јих је не мо гу ће ика да до ћи, и сам по глед 
на по ље по вре ме но до зво ља ва ете рич не ви зи је не ба над Бе о
гра дом са дру ге стра не ре ке, али у исто вре ме за ро бља ва Да
фи ни ну сен ку у мут ној во ди оног тре нут ка ка да се она наг не 

15 Цр њан ски, М. (1996) Сеобе, при ре дио Ива нић, Д. Де ла Ми ло ша Цр њан
ског, том III, књи га 8. Бе о град: За ду жби на Ми ло ша Цр њан ског, Бигз, 
СКЗ; La u san ne: L’аgе d’Hommе, стр. 58.
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пре ко окви ра.16 Со ба је и ле по уре ђе на го стин ска про сто ри ја 
у ко јој Да фи на до че ку је дру ге же не, игра ју ћи уло гу са вр ше
не га зда ри це и до ма ћи це, ло жни ца у ко јој уз па кле ни ’по жар 
у пе ћи’ ле же са сво јим де ве ром, али и мрач ни ла виринт у 
ко ме се по ја вљу ју гро теск не за гроб не ви зи је.

У про сто ри ји се не пре кид но сме њу је па кле на вре ли на са не
при род ном хлад но ћом ко ја на сту па сва ки пут по га ше њу ва
тре. Сви еле мен ти су по ре ме ће ни у Да фи ни ној ку ћи: ва тра 
или гре је нео б у зда но и пре ви ше, или пре ма ло, во да ко ја као 
да стал но про на ла зи пут у со бу је мут на и пр ља ва, а зе мља 
на ко јој је ку ћа пре тво ре на је не у чвр сти  осло нац, већ у ме
ко бла то у ко је то ну те ме љи до ма. На ова квој струк ту ри по
чи ва про стор со бе, и ова кви те ме љи омо гу ћа ва ју да се у њој 
отво ри там ни ла ви ринт чи ја је јед на од пр вих осо бе но сти 
не мо гућ ност ма пи ра ња про сто ра. Со ба ни је ко нач на, ни ти 
је ко на чан збир ства ри ко ји су у њој. 

Кроз дис тор зи ју про сто ра, кроз хип на го шке ха лу ци на ци је 
и ко шмар на Да фи ни на при ви ђе ња, чак ни об лик већ по зна
тих ства ри ни је ко на чан, ни ти је мо гу ће прет по ста ви ти шта 
се све мо же про на ћи уну тар уну тра шњег по но ра со бе. Из 
сан ду ка са оде ћом про си па ју се ми ше ви, па цо ви и зми је, ре
ка17 про на ла зи пут уну тра, муж јој се ја вља као мр твац ко ји 
гу жва ње ну оде ћу.  Иа ко је пот пу но за тво ре на, со ба се пре о
бра жа ва, и ње на за тво ре ност се уки да у сми слу (са мо) ими
та ци је отво ре но сти, по што се она отва ра и рас те же ис кљу
чи во у уну тра шњост. Да фи ни на со ба иде у ду би ну, ка све 
ду бљем и там ни јем унутра, ра ди је не го на по ље. Не по сто ји 
ја сан на чин да се иза ђе из ста на (ни пси хич ки, ни фи зич
ки), слич но као што је слу чај и са Да фи ном. Оба ова про
сто ра до би ја ју ква ли те те пе ћи не ко ја се спу шта све ду бље у 

16 Не тре ба за бо ра ви ти срод ност из ме ђу по вр ши не во де и огле да ла, на ро
чи то ка да го во ри мо о ла ви рин ти ма (у чи јем цен тру че сто сто ји огле да
ло, као сим бо лич ки циљ на кра ју ини ци ја циј ског пу та са мо спо зна је). 
У ра ду „Од бле сци у во ди” Жан Ру се пи ше: „Уло га је огле да ла (…) да 
по не кад по слу жи и као осно ва нај о збиљ ни јем раз ми шља њу о би ћу; чо
ве ку ко ји у ње му по сма тра се бе да је ону исту лек ци ју о про ла зно сти и 
не по сто ја но сти као и во да ко ја про ти че; у овој не по мич ној во ди, ухва
ће на сли ка је са мо сен ка, на у хва тљи ва по ја ва ко ја ни је ни шта дру го до 
сам по сма трач су о чен с исти ном о се би (…) Ци тат из: Ру се, Ж. (1982) 
Од бле сци у во ди, Дело–огледала, бр. 1112, стр. 134141, стр. 139.

17 Ми лан Ра ду ло вић скре ће па жњу на за ни мљи ву чи ње ни цу да се пре ко 
те мут не во де Да фи на и спо ји ла са де ве ром: „У ре ци што про ти че ис
под ње го ве ку ће Аран ђел се не згод ним слу ча јем да вио. У исту ту во ду 
Да фи на је да ни ма би ла за гле да на са про зо ра сво је со бе: ви де ла је ка ко 
ре ком оти че ње на сен ка.” Ци тат пре ма: Ра ду ло вић, М. Ко смо го ни ја Ми
ло ша Цр њан ског – Се о бе, у: МилошЦрњански: Теоријскоестетички
приступкњижевномделу, ур. Шу тић, М. (1996), Бе о град: Ин сти тут за 
књи жев ност и умет ност, стр. 139153, стр. 145.
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земљу. Ко мен та ри шу ћи по е ти ку ка ме р них про сто ра по дру
ма, са ко јим Да фи ни на со ба има за јед нич ких ка рак те ри сти
ка, Ба шлар (Ga ston Bac he lard) у сво јој Поетиципростора 
скре ће па жњу на ира ци о нал ност ко ја вла да оним ко ји бо ра
ви на та квом ме сту. По друм је ме сто ди вље има ги на ци је: „У 
обла сти ис ко па не зе мље, сно ви не ма ју гра ни ца.”18 За раз ли
ку од та ва на, по друм је мно го мрач ни је и пси хо ло шки опа
сни је ме сто. Ба шлар га опи су је као: „(...) мрачнобиће ку ће, 
би ће ко је има уде ла са под зем ним си ла ма.”19 

Ова ква про сто ри ја мо же би ти у при род ној хар мо ни ји са еле
мен том зе мље на ко ју на ле же, и ко ја це ло куп ној ку ћи да
је осло нац, али се че шће де ша ва да је по друм по ве зан са 
там ним, ата ви стич ким сли ка ма, и мрач ном има ги на ци јом. 
Страх од по дру ма и/или ду бо ке пе ћи не че сто је по ве зан са 
ира ци о нал ним стра хом чо ве ка са по че та ка ци ви ли за ци је. У 
пи та њу је не ми, не му шти ужас од ап со лут но не по зна тог, од 
мра ка ко ји се не мо же осве тли ти, и не са зна тљи ве при ро де. 
Ба шлар скре ће па жњу да је то вр ста при ми тив ног стра ха ко
ји ци ви ли за циј ски ни ка да не ће би ти пре ва зи ђен јер је уса
ђен ду бо ко у под свест и се ћа ње вр сте: „У на шој ци ви ли за
ци ји ко ја до во ди све тлост сву где, ко ја уво ди елек тро ни ку и 
у по дру ме, не иде се ви ше у по друм са све ћом у ру ци. Али 
под свест се не ци ви ли зу је. Она узи ма све ћу да би си шла у 
по дру ме. (...) Онај ко ји са ња о по дру му зна да су зи до ви по
дру ма уко па ни у зе мљу, да има ју са мо јед ну стра ну, иза ко је 
се на ла зи цела зе мља.”20 На вр ло сли чан на чин Цр њан ски 
опи су је це ло куп ну Аран ђе ло ву ку ћу – она се са ма на ла зи по
сред кра јо ли ка мут не во де и ду бо ког бла та ко је се простире 
бес крај но, „до дна све та”.21

Ова кав про стор се че сто сре ће у бај ка ма и у ми то ло ги ји. 
Ко ри сте ћи ана лог ни при мер, он је бли зак про сто ру под
вод не пе ћи не у ко ју Бе о вулф за ра ња да би убио Грен де ло
ву мај ку. Грен де ло ва мај ка је би ће ду би на, и оте ло тво ре ње 
ата ви стич ког стра ха од не по зна тог и не спо зна тљи вог. Ни 
Грен дел ни ње го ва мај ка не ма ју об лик, већ се по ја вљу ју као 
ар хе тип ске не ма ни, без об ли ка сем оног ко ји им да је гро
зни ча ва, пре стра вље на има ги на ци ја. Они су оте ло тво ре ња 
ирационалних ко шма ра вр сте.

18 Ба шлар, Г. (1969) Поетикапростора, Бе о град: Кул ту ра, стр. 4647.
19 Исто, стр. 46.
20 Исто, стр. 48.
21 Цр њан ски, М. (1996) Сеобе, при ре дио Ива нић, Д. Де ла Ми ло ша Цр њан

ског, том III, књи га 8. Бе о град: За ду жби на Ми ло ша Цр њан ског, Бигз, 
СКЗ; La u san ne: L’аgе d’Hommе, стр. 34.
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Да је Вук не ко ко је ин хе рент но по ве зан са отво ре ним про
сто ром по ка зу је и сце на у ко јој се, из ме ђу ужа сних ви зи ја, 
Да фи нин муж мр тав по ја вљу је са при зо ри ма мо дрог и пре
див ног не ба пу ног зве зда иза ње га, што је је ди на по зи тив на 
при ка за ко ја се гро зни ча вој Да фи ни по ја вљу је. По ми сао на 
Ву ка јој се ја вља и као олак ша ње, док по сле по ба ча ја уми
ре се де ћи по ред про зо ра. Са сла бље њем те ла, и гу бит ком 
по жу де пре ма дру гим те ли ма и же ље пре ма пред ме ти ма и 
ма те ри јал ном, Да фи на све ви ше на ли ку је свом да ле ком су
пру гу, пот пу но окре ну та нај та на ни јим про ме на ма у во ди 
под про зо ром, у пеј за жу, и на не бу.

Љубавкаоокренутостотворенимпросторима

Слич ну отво ре ност про сто ра ка ква је до де ље на Ву ку Да
фи на је до жи ве ла за и ста са мо јед ном, и то упра во за то што 
ју је Вук увео у свој про стор, са свим дру га чи ји од ње ног 
ве за ног пре те жно за ка мер не про сто ре до ма. То је би ло у 
пр вим да ни ма ње не љу ба ви са су пру гом, у ло ву на ли си це 
по сле ког су се се ћа ња на во ђе ње љу ба ви са свим из ме ша ла 
са се ћа њи ма на ве ге та ци ју и зве зда ни пеј заж. С дру ге стра
не, Аран ђе лов про стор у ко ји она при нуд но сту па од мах по 
му же вље вом од ла ску је те ско бан и те жак, и убр зо се за тва
ра око ње као гроб ни ца. За раз ли ку од ви та ли стич ког до жи
вља ја при ро де ко ја се под зве зда ним не бом ци клич но бу ди и 
ожи вља ва, мар ки ра ју ћи са му сво ју жи вот ност у про ме на ма 
и буј но сти про ле ћа, Аран ђе лов про стор је мар ки ран ја ло вим 
бла том, мра ком, ока ме ње но шћу, за тво рен у че ти ри зи да ко ја 
је стал но при ти ска ју и гу ше.22 Ока ме ње ност и ста тич ност, 
и крај ња за тво ре ност (чак су и зи до ви мар ки ра ни Аран ђе
ло вом бо јом, као ње го во вла сни штво) ка рак те ри ше ње гов 
про стор.

Чак је и по крет на ре ка сли ка ока ме ње не стаг на ци је – њен 
звук про ти ца ња је то ли ко ујед на чен, да по ста је пот пу но 
мртав и ме ха ни чан. То је оно што Да фи на схва та тек по
сле пре љу бе – ни шта се су штин ски ни је про ме ни ло у ње ном 
жи во ту, ни шта и не ће, бар не са Аран ђе лом. Она се је ди
ним пот пу но сло бод ним чи ном сво је во ље да пре ки не зи
до ве бра ка за пра во уоп ште не осло ба ђа, већ па да све ду бље 
у зам ку ку ће и жи во та ве за ног за ка мер ни про стор до ма. 
По сле пре љу бе ко ја ни је до не ла ни ка кву про ме ну, ни ти је 

22 „(...) али ова че ти ри жу та зи да, шум ре ке, сен ка по сте ље и пе ћи, би ли су 
ужа сни у сво јој не пре кид но сти, не по мич но сти, ска ме ње но сти.” Пре ма: 
Цр њан ски, М. (1996) Сеобе, при ре дио Ива нић, Д. Де ла Ми ло ша Цр њан
ског, том III, књи га 8. Бе о град: За ду жби на Ми ло ша Цр њан ског, Бигз, 
СКЗ; La u san ne: L’аgе d’Hommе, стр. 54.
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помо гла ак ту е ли за ци ји ње не лич но сти, Да фи на се још ви ше 
осе ћа као играч ка и део по кућ ства.

Да фи на је уско гру да осо ба, не спо соб на за би ло ка кву ви шу 
ду хов ну де лат ност, пре те жно усред сре ђе на са мо на се бе и 
сво ју удоб ност. Нај бли же ду хов ном што она сти же је сте ње
на по ви ше на осе тљи вост на спољ њи свет (на об ли ке, бо је, 
до ди ре) ко ја ипак не сти же ни бли зу кон тем пла тив них ви си
на и го то во спи ри ту а ли стич ког и ани ми стич ког до жи вља ја 
при ро де и ствар но сти ка кав се у тре ну ци ма епи фа ни је отва
ра ње ном му жу. Она се до кра ја по ка зу је и као не спо соб на за 
истин ску љу бав пре ма дру гом. Она не мо же да је по ка же ни 
соп стве ној де ци, а ње на пр во бит на љу бав пре ма Ву ку бр зо 
се пре о бра жа ва у ме ша ви ну по жу де и хи сте рич ног и се бич
ног стра ха од на пу шта ња. (Обе ове прет по став ке се по твр
ђу ју ње ном пре љу бом – у том тре нут ку, ни ти је муж и да ље 
сек су ал но при вла чи као ра ни је, ни ти јој пру жа си гур ност).

КућакојајепрогуталаДафину

Оног тре нут ка ка да Да фи ну муж по чи ње гле да ти као део по
кућ ства, и ка ко се њој чи ни, кроз про ме ње ни од нос пре ма 
њој, Да фи на је ко нач но ве за на за мр тву ма те ри јал ност њи
хо вог до ма, чи сто ћа ње не љу ба ви се пре ки да, а она од та да 
по ста је за ро бље на, не по врат но фик си ра на за ка мер ни про
стор ку ће, од но сно свих ку ћа у ко ји ма је при ну ђе на да бо
ра ви с њим и без ње га, не спо соб на да са ма упра вља својом 
суд би ном. 

Ка да го во ри мо о пер спек ти ви Да фи ни ног ли ка мо ра мо на
по ме ну ти јед ну ва жну чи ње ни цу. За раз ли ку од Ву ка и 
Аран ђе ла чи је раз ли чи те пер спек ти ве ак тив но ме ња ју при
каз про сто ра књи ге кроз њи хо ву су бјек тив ност, пер спек ти ва 
Да фи ни ног ли ка функ ци о ни ше не што дру га чи је. Уме сто су
бјек та ко ји пер ци пи ра и та ко ак тив но уре ђу је и осми шља ва 
про стор при ка за не ствар но сти умет нич ког де ла, Да фи на је 
обје кат, јер ње ну пер спек ти ву у нај ве ћој ме ри од ре ђу је пер
спек ти ва два му шка ли ка. Да фи нин про стор и ње на тач ка 
гле ди шта и до жи вљај про сто ра уве ли ко за ви се од пре се ка 
пер спек ти ва дво ји це бра ће из ме ђу ко јих се на шла. 

У то ку ро ма на, Да фи на се на ла зи у про це пу раз ли чи тих те
жњи; с јед не стра не, она же ли да се осло бо ди при ти ска ју ће 
ма те ри јал но сти ку ће ко ја је за њу по ста ла го то во гроб, јер 
су пруг ви ше не раз ли ку је њу од мр твих ства ри ме ђу ко ји ма 
се она кре ће.23 С дру ге стра не, по што је из гу би ла Ву ка ко јег 

23 „У не из мер ној до са ди те го ди не, док је до ји ла де те, она пр ви пут осе ти 
да је он гле да као и не ку ствар у ку ћи, као по сте љу, пећ, њен сан дук са 
ха љи на ма (...)“ Пре ма: Цр њан ски, М. (1996) Сеобе, при ре дио Ива нић, Д. 
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је во ле ла, и ко ји је њу во лео, она се још ја че ве зу је упра во 
за ма те ри јал ност ку ће, са же љом да, ако ни шта дру го, ма кар 
про жи ви жи вот у удоб но сти, по што би јој де вер то и омо гу
ћио. Ова два сна жна по ри ва  на ста вља ју да се бо ре у њој чак 
и по што је на из глед ода бра ла је дан пут и од лу чи ла да пре ва
ри му жа и при кло ни се де ве ру. Већ у сле де ћем тре нут ку, она 
по но во же ли да се осло бо ди сти ска ку ће над њом – по но во 
се осе ћа ужа сну та, при сти сну та ства ри ма као да је и са ма 
по ста ла део њих. Ни шта што она ура ди не пра ви ни ка кву 
раз ли ку, као да је већ мр тва, као да је она за и ста са мо је дан 
од мр твих пред ме та ко ји па сив но ле же по ку ћи.

Бит но је на по ме ну ти да је ова Да фи ни на ви зу ра са ме се
бе ве ли ким де лом по ла зи од Ву ко ве тач ке гле ди шта. Ње но 
скре та ње ка ма те ри ја ли зму по кло пи ло се са ја вља њем му
же вље ве не за ин те ре со ва но сти пре ма њој. Да фи ни те шко 
па да стал на се лид ба, као и си ро ма штво у ком бо ра ви. Бла то 
ко је окру жу је Аран ђе лов дом њу са му гу ши. Да фи на не пре
кид но пре ме ра ва сво ју вред ност пре ма то ме ко ли ко вре ди у 
очи ма дво ји це бра ће. Ву ков од нос пре ма њој има мно го ве ћи 
зна чај, по што ње го ва не за ин те ре со ва ност у њој бу ди го то во 
ег зи стен ци ја ли стич ки страх.

Сва ка ко да Да фи на ни је ни јед но ста ван, ни јед но ди мен зи о
на лан лик као што та кав ни је ни ко од ка рак те ра у Сеобама. 
Ипак, ма да про ла зи кроз жи вот на ис ку ше ња, Да фи на ни кад 
не ме ња свој укуп ни по глед на ствар ност, а то је, слич но 
као и код Аран ђе ла, при ступ по ма ло грам зи вог тр гов ца. За 
раз ли ку од Аран ђе ла, она до смр ти то и оста је, ма да је по 
пре љу би му чи и ка ја ње. Ње на пре фи ње но од и гра на и па
жљи во од ла га на пре љу ба по сле ди ца је тр го ва ња са Аран
ђе лом у ком се на да ла што ве ћој до би ти за се бе. На су прот 
то ме, оба бра та пре кра ја ро ма на до жи вља ва ју слом соп стве
них жи вот них уве ре ња, и до ла зе до за кључ ка да су до та
да шње вред но сти ко је су уз ди за ли ви со ко, ре ла ти ви зо ва не, 
и на кра ју, бе зна чај не. Вук се раз о ча ра ва у сво ју ка ри је ру 
рат ни ка, и ви ше ни је спо со бан да про на ђе у њој би ло ка
кав сми сао, Аран ђел на са мом кра ју књи ге пре ста је да бу де 
оп сед нут ма те ри јал ним вред но сти ма, и у ко нач ном сло му, 
про си па злат ни ке кроз про зор. На кра ју ро ма на, оба бра та 
раз ли чи тим пу тем до ла зе до истог са зна ња о уза луд но сти. 
Ни ко ла Ми ло ше вић при ме ћу је да се: „Успе шни и спрет ни 
тр го вач ки по сленк Аран ђел су о ча ва (…) на свој осо бе ни на
чин са оном истом фун да мен тал ном не са гла сно шћу из ме ђу 
чо ве ко вих вред ност них зах те ва и све та ко ји тим зах те ви ма 

Де ла Ми ло ша Цр њан ског, том III, књи га 8. Бе о град: За ду жби на Ми ло ша 
Цр њан ског, Бигз, СКЗ; La u san ne: L’аgе d’Hommе, стр. 53.
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не од го ва ра. (…) По не сен ис пр ва јед ном чи сто ерот ском на
кло но шћу (…) Иса ко вич по сте пе но по чи ње да до жи вља ва у 
ли ку сво је сна хе ону исту но стал ги ју за ап со лут ним са ко јим 
се на дру ги на чин, из пер спек ти ве дру гих ис ку ста ва, су о чио 
и ње гов брат Вук.”24 За раз ли ку од дво ји це бра ће, Да фи на за 
жи во та не сти же до тач ке у ко јој би истин ски пре и спи та ла 
сво је жи вот не из бо ре, и Ву ко ве ете рич не отво ре не про сто ре 
са мо на слу ћу је док уми ру ћи крај про зо ра гле да у да љи ну.
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CHAMBERLIKE SPACE OF HOME AND  
POETICS OF DAILY SPACE

THROUGH THE EYES OF THREE MAIN CHARACTERS IN 
MILOŠ CRNJANSKI’S NOVEL SEOBE(MIGRATIONS)

Abstract

This paper aims to show a specific poetics of the closed (and partially) 
opened spaces in everyday life of the three main characters from the 
Miloš Crnjanski’s novel “Migrations” (Seobe). We tried to show the 
difference in their regard of everyday spaces from the points of view 
of Vuk, Arandjel and Dafina. Different perspectives of space arguably 
correspond to different life philosophies of the three characters 
influencing the way in which the space is eventually shaped in the 

novel. 
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ПРЕДСТАВЕСВАКОДНЕВИЦЕ
УРОМАНИМАДОНАДЕЛИЛА
Сажетак: Рад се бави некима од начина посредовања свакодне
вицеипредставаосвакодневициуроманимасавременогамерич
ког писцаДонаДелила,те средствима приказивања доживљаја
мистичнихилатентнихимпликацијасвакодневнихпраксиииску
става.Анализирајусеприказимоменатапојачанепријемчивости
за сопственуи заједничку свакодневицу,фигуредоконогшетача
идангубекаонаративнаистилскасредства,различитиначини,
увекпосредованогопажањаивредновањасвакодневнихокруже
њаунеколикоДелиловихроманаодносно,какосесамауторизра
зио,„зрачењеусвакодневици”,којесеманифестујекрозпреоби
љезначења,асоцијацијаиконотацијасвакодневнихфеномена,те
њиховемистичне,параноичнеилимелодраматичнедоживљаје.

Кључне речи: свакодневица у књижевности, Дон Делило (Don
DeLillo), докони шетач (flâneur), информациона презасићеност,
просторнеивременскепредставеукњижевности

При ка зу ју ћи од ре ђе не ак тив но сти и те ле сне, про стор не, 
ког ни тив не, би хе jви о рал не и дру ге прак се као уо би ча је не 
од но сно са мо ра зу мљи ве и сва ко днев не за од ре ђе не гру пе и 
ти по ве љу ди, а од ре ђе на ме ста и објек те као про сто ре ре
зер ви са не за упра жња ва ње на ви ка и из во ђе ње обич них, па и 
крај ње три ви јал них рад њи, књи жев ност ак тив но до при но си 
ка ко ко ди фи ко ва њу та ко и раз у ме ва њу и при хва та њу од ре
ђе них по ја ва, ис ку ста ва, осе ћа ња, обра за ца ми шље ња, ре а
го ва ња, по на ша ња и по сту па ња са со бом, дру гим љу ди ма, 
ства ри ма и окру же њи ма као сва ко днев них за ма ње или ви ше 
пре ци зно од ре ђе ну дру штве ну или дру штве нопси хо ло шку 
гру пу, кла су или за јед ни цу. Би ло да та кве ак тив но сти, по ја
ве и ста ња, за јед но са њи хо вим окру же њи ма, по др(а)жа ва 
од но сно ре кон стру и ше да би их иде а ли зо ва ла, по пу ла ри зо
ва ла, ре про ду ко ва ла и одр жа ла као по жељ не мо де ле сва ко

ВИОЛЕТА СТОЈМЕНОВИЋ
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днев ног би ти са ња, или да би на њих, као на сва ко дне ви цу 
обес пра вље них и мар ги на ли зо ва них, скре ну ла па жњу, или 
да их кри ти ку је, ка ри ки ра, рас крин ка ва, под вр га ва иро ни ји 
или са ти ри, књи жев ност до при но си и на чи ну на ко ји се то 
сва ко днев но вред ну је и до жи вља ва. „Њен од нос пре ма сва
ко дне ви ци че сто је па ра док са лан”, при ме ћу је, до ста па у шал
но Ри та Фел ски (Ri ta  Fel ski)1 у свом по ку ша ју да де фи ни ше 
сам по јам сва ко дне ви це, при че му, по њој, тај па ра докс про
ис ти че из исто вре ме но сти те жње да се сва ко дне ви ца очу ва 
и по рек не. Ка да је „стра стве но за ин те ре со ва на за обич но”, 
књи жев ност га оне о би ча ва, уве ли ча ва по пут ми кро ско
па, рас кри ва и на тај на чин тран сцен ди ра. Та квим ста вом 
се, ме ђу тим, пре ви ђа ју ка ко кул тур но и сто риј ске, стил ске, 
жан ров ске и ин ди ви ду ал не раз ли ке у при сту пу и књи жев
но у мет нич кој об ра ди сва ко дне ви ца, та ко и по тен ци јал књи
жев но сти да кроз пред ста ве не ких/не чи јих сва ко дне ви ца и о 
сва ко дне ви ци де лу је и у и на сва ко дне ви цу. Узи ма ју ћи у об
зир де ло ау то ра ко ји из но ва и из но ва те ма ти зу је сва ко днев не 
и на сва ко дне ви цу усме ре не ефек те ме диј ски про из ве де них 
од но сно те ле ви зиј ских, филм ских, ре клам них, књи жев но
по пу лар них, али и дру гих, кри тич ких и те о риј ских пред ста
ва о сва ко дне ви ци, ко ли ко и оба ве зу умет ни ка да ак ту ел не 
сва ко дне ви це са гле да ва и пред ста вља у ши рим дру штве но
по ли тич ким и иде о ло шким кон тек сти ма, мо же мо да уо чи мо 
до ко је ме ре се са ма сва ко дне ви ца уто пи ла што у не све сно 
и по сте пе но усво је не, што у на метну те, али увек вред но сно 
обо је не пред ста ве о њој.

Аме рич ки пи сац Дон Де ли ло (Don De Lil lo) сва ка ко спа да у 
ау то ре ко ји су „стра стве но за ин те ре со ва ни за сва ко дне ви
цу”, у сми слу да је у фо ку су ње го вих при по ве сти, без об зи ра 
на жан ров ске, ком по зи ци о не, те мат ске и дру ге раз ли ке из
ме ђу ње го вих де ла, упра во мно штве ност, мно го о блич ност, 
мно го знач ност и ра зно род ност ак тив но сти и до жи вља ја 
од но сно афе ка та ко ји чи не или обра зу ју сва ко дне ви цу као 
по ље не пре ста них иден ти фи ка ци ја и су бјек ти ва ци ја. Ње гов 
за хват у сва ко дне ви цу – тач ни је сва ко дне ви це – вр ло је ши
рок, и у сми слу оп се га сва ко днев них прак си, ге сто ва, на ви
ка, оби ча ја и фе но ме на ко ји се кроз при по ве сти ево ци ра ју 
или ре кон стру и шу, и у сми слу оп се га дру штве них сло је ва, 
про фе си ја, уз ра ста, жи вот них сти ло ва чи ју сва ко дне ви цу 
ли ко ви (и без број ни „ста ти сти”) ре пре зен ту ју, и у сми слу 
вре мен ског оп се га ко је Де ли ло ви ро ма ни за јед нич ки опи су
ју, да ју ћи осо бе ни увид у исто ри ју аме рич ких сва ко дне ви ца 

1 Fel ski, R. The In ven tion of Everyday Li fe, in: DoingTime:FeministThe
ory and Postmodern Culture, (2000), New York and Lon don: New York  
Uni versity Press, pp. 77–98.
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од сре ди не два де се тог ве ка до да нас. Сто га се кроз ње гов 
опус мо гу сле ди ти ли ни је при ка за и ту ма че ња на чи на на 
ко је се у сва ко днев ном жи во ту од ра жа ва ју и раз мно жа ва ју 
уза стоп не и кон ку рент не иде о ло ги је и по ли ти ке иден ти те та. 
Мо гу се уо чи ти ни зо ви пред ста ва кон вер гент них со ци јално
пси хо ло шких, епи сте мо ло шких и он то ло шких ефе ка та све
при су ства ра зно ра зних „ин стант” тех но ло ги ја и ме ди ја, те 
пот пу ног про до ра уз по моћ њих про из ве де них „сли ка” у 
свест и не по сред ну фи зич ку ре ал ност; убр за ног раз во ја на
о ру жа ња, на ро чи то ну кле ар ног, а са њим и прет њи од то тал
ног уни ште ња; за тим, оп ште усме ре но сти ка пи та ли стич ке 
про из вод ње ка убр за ва њу про из вод них про це са и ино ва ци
ја, а са мим тим и ка про из вод њи от па да; пер ма нент не кри
зе (би ло че га) ко ја, ка ко то обра зла же Френк Кер мод (Frank 
Ker mo de), под ра зу ме ва да се оно ими нент но – бли ско, на сту
па ју ће, на до ла зе ће – до жи вља ва као има нент но, ин хе рент но 
са да шњем тре нут ку, не као мо гућ ност или кли ца, не го као 
већ ре а ли зо ва но;2 и мно гих дру гих. У на став ку ће, ме ђу тим, 
би ти ре чи о на чи ни ма „уво ђе ња” од но сно по сре до ва ња тим 
фе но ме ни ма (пре)об ли ко ва не сва ко дне ви це у ро ма не као о 
мо де ли ма ус по ста вља ња од но са пре ма њој.

У књи жев но сти су, а пре све га у ро ма ну, чи ји је „успон”, 
по Ва ту (Ian Watt), омо гу ћи ло сме шта ње фик ци је у окри ље 
сва ко днев них ис ку ста ва ре ал но сти та да шњих „обич них” 
чи та ла ца,3 ма ње или ви ше оп се жни, пре ци зни или су ге
стив ни опи си сва ко днев них окру же ња и ак тив но сти одав но 
при сут ни, али са раз ли чи тим функ ци ја ма и ци ље ви ма: код 
Де ли ла је вр ло че сто реч о при ка зи ва њу са мог опа жај ног 
чи на, ко ји из то ка де ша ва ња из вла чи и при вре ме но из два ја 
од ре ђе не, ни по че му уз бу дљи ве или из у зет не, на про тив, у 
да том кон тек сту крај ње обич не сце не, раз ла жу ћи их и рас
те жу ћи вре ме њи хо вог тра ја ња. Не ка да је реч о из не над ним, 
на слу чај ним и при вре ме ним од но си ма или им пул сив ним 
ре ак ци ја ма за сно ва ним уви ди ма – пред ста вље ним као до
га ђа ји у све сти и дис кур су ли ко ва – у им пли цит на, тај на, 
час ми стич на, час ма ни пу ла тив на и за стра шу ју ћа, мо гу ћа, 
тек на слу ће на зна че ња сва ко днев них при зо ра и/или зву ко ва, 
ства ри, ге сто ва итд., а не ка да о на ра тив ним, ком по зи ци о ним 
и стил ским по ступ ци ма ко ји ви шак зна че ња, тач ни је уз не
ми ру ју ће иа ко не из ве сно при су ство тих дру гих зна че ња на 
ру бо ви ма пер цеп ци је и ар ти ку ла ци је чи та о цу суп тил но на
го ве шта ва ју. Сво ди ти све ове ре тар да ци је на јед но о бразне, 

2 Ker mo de, F. (2000) TheSenseofanEnding:StudiesintheTheoryofFiction
withaNewEpilogue, Ox ford et al.: Ox ford Uni ver sity Press, p. 25.

3 Watt, I. (2001) TheRiseoftheNovel, Ber ke ley and Los An ge les: Uni ver sity 
of Ca li for nia Press, pp. 22, 26, 60.
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ро ман ти чар ске „ви зи о нар ске мо мен те”4 би ло би по гре шно, 
јер се ова кав на чин уво ђе ња дру га чи јег, исто вре ме но и згу
сну тог и рас тег ну тог вре ме на опа жа ња/по сма тра ња у до та
да шњи ри там при по ве сти из но ва те ма ти зу је и дра ма ти зу је 
упра во за то да би се ис та кла не сво ди вост та квих мо ме на
та и та квих до жи вља ја ла тент них, не ка да и опа ких им пли
ка ци ја, ко ји сва ко дне ви цу пунк ти ра ју да би по ста ли њен  
са став ни део.

За те че ност по ја вом, ње ним ви зу ел ним, ау ди тив ним, ол фак
тор ним и/или так тил ним ква ли те том, че ста је у Де ли ло вим 
ро ма ни ма, као и то да опа жај не про во ци ра ни ка кву фи зич ку 
(ре)ак ци ју, из у зев са мо све сти, ау то ре флек си је и са мо ра зла
га ња, што је је дан од на чи на на ко ји се ус по ста вља ве за са 
од ре ђе ним филм ским тех ни ка ма при ка зи ва ња од но сно кон
струк ци је сце не, а на ро чи то са на сле ђем филм ског нео ре а
ли зма: ли ко ви у Де ли ло вим ро ма ни ма ви ше и че шће опа жа
ју не го што де ла ју или ре а гу ју. Сто га и за њих ва жи Де ле
зо ва (Gil les De le u ze) кон ста та ци ја о фил мо ви ма Ви скон ти ја 
(Luc hi no Vi scon ti) или, Де ли лу ина че вр ло бли ског и ин спи
ра тив ног Ан то ни о ни ја (Mic he lan ge lo An to ni o ni), да „[ч]исто 
оп тич ка и звуч на си ту а ци ја не пре ра ста у ак ци ју, као што ни
је ни уве де на ак ци јом. Она нам омо гу ћа ва да ухва ти мо, или 
са ма тре ба да ухва ти, не што не под но шљи во, не до пу сти во.”5 
Па ипак, аку му ла ци ја ова квих ин тер ва ла по ја ча не при јем
чи во сти за не ку сва ко днев ну си ту а ци ју, ат мос фе ру, окру же
ње или ствар, то ком ко јих се за др жа ва ју ефе мер не сен за ци је 
и при зо ри ко ји из ми чу, чи ји се де та љи на том „успо ре ном 
сним ку”, у слу чај ном, на су мич ном „ка дру”, ја сно уо ча ва ју и 
ис ти чу са оштри ном ко ја им при да је го то во над ре а лан тон, 
чи ни да њи хо во ја вља ње по сте пе но сти че ка рак тер про гре
си је: ни су ти сва ко днев ни де та љи при ка за ни, тач ни је, „зу ми
ра ни”, са мо за рад „ефек та ре ал но сти”6 ни ти са мо у скло пу 
дру штве не, пси хо ло шке или етич ке ка рак те ри за ци је и мо
ти ва ци је, ни су у функ ци ји ни ли ко ва ни фа бу ле. На про тив, 
ли ко ви су у функ ци ји ме ди ја сва ко дне ви це, што се у ро ма ну 
Бодиартист,7 на ро чи то у ње го вом пр вом де лу, ре а ли зу је са 
за па њу ју ћом ми ну ци о зно шћу, у ви ду го то во не под но шљи во 
на пе тог опи са јед ног крај ње обич ног до руч ка брач ног па ра 

4 Maltby, P. The Ro man tic Me taphysics of Don De Lil lo, in: DonDeLillo, ed. 
Blo om, H. (2003), Bro o mall: Chel sea Ho u se Pu blis hers, pp. 51–70.

5 De lez, Ž. (2010) Slikavreme, Be o grad: Film ski cen tar Sr bi je, str. 21, 39.
6 Bart hes, R. (1968) L’eff et de reel, Communications 11, Pa ris: Cen tre na ti o

nal de la rec her che sci en ti fi que, pp. 8489. До ступ но и на пор та лу Persée: 
12. jan vi er 2019., https://www.per see.fr/doc /comm_05888018_1968_
num_11_1_1158. 

7 De Li lo, D. (2005) Bodiartist, Be o grad: Ge o po e ti ka, str. 7–35.
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и њи хо ве ин тен зив не ко му ни ка ци је са уку си ма хра не ко ју 
је ду, штам пом ко ју чи та ју, ам ба ла жом ко ју до ди ру ју ви ше 
и че шће не го што је то за обе до ва ње нео п ход но, та ко да се 
ме ђу људ ски од но си и ин ти ма су пру жни ка чи та о цу пре но се 
кроз уза јам не од но се тих уку са, ми ри са, шу мо ва и дру гих, 
оса мо ста ље них сенза ци ја и са мо до вољних, го то во пан то ми
ми чар ских ге сто ва.

Иа ко ова ква вр ста ис ти ца ња ла тент них мо гућ но сти или 
ди мен зи ја сва ко дне ви це у ис тан ча ној и па жљи вој све сти 
има сво ју ду гу и раз гра на ту ге не а ло ги ју у књи жев но у мет
нич ком и ре ли ги о знофи ло зоф ском на сле ђу (ра зни прав ци 
хри шћан ског ми сти ци зма и зен, Кит со ва (John Ke ats) „не
га тив на спо соб ност”, Бо дле ро ва (Char les Ba u de la i re) „шу ма 
сим бо ла”, Џој со ва (Ja mes Joyce) де фи ни ци ја пој ма ја сно ће 
у умет но сти, тј. claritas, по зна ти ја као „епи фа ни ја”, над ре
а ли стич ки „на ђе ни пред ме ти”, Сар тро ва (JeanPaul Sar tre) 
„муч ни на”, на при мер, и ма да по је ди нач ни при ме ри при ка
зи ва ња ових ка тар зич них мо ме на та у сва ко дне ви ци у Де ли
ло вим ро ма ни ма нај че шће укљу чу ју и алу зи је и асо ци ја ци
је на те тра ди ци је, а он да и им пли цит ни ди ја лог са њи ма 
по ста вљен у са вре ме не кон тек сте, кри ти ча ри су скло ни да 
њи хо ву уче ста лу по ја ву под ве ду под пси хо па то ло шки тер
мин ши зо фре ни ја,8 по зи ва ју ћи се при том на Бо дри ја ра (Jean 
Baudril lard) и, че шће, на Фре дри ка Џеј мсо на (Fre dric Ja me
son), ко ји је ши зо фре ну тем по рал ност – ин тен зи тет без тра
ја ња и рас пад вре мен ског то ка на се ри ју не по ве за них са да
шњо сти без тра го ва про шло сти или на го ве шта ја бу дућ но
сти, а са мим тим и дис кон ти ну и тет од но сно не мо гућ ност 
иден ти те та – увр стио у ка рак те ри сти ке пост мо дер ни зма и 
пост мо де р ни стич ких естет ских прак си.9 Код Де ли ла не сум
њи во по сто је број не сце не ко је и екс пли цит но упу ћу ју на 
јед ну та кву, им пло зив ну са да шњост. На при мер:

„Знаш шта ствар но не ми слим?ˮ, ре кла је. „Не ми слим да 
мо гу да под не сем иде ју су тра.ˮ […] „Ствар је у то ме да не 
мо гу да при хва тим ви ше вре ме на од оног ко је је упра во ов
де. Иза бе ри пра ву реч, јер то је ва жно. Не ме сто, то је реч 

8 Mu ir head, M. (2001) Deft Ac ce le ra tion: The Oc cult Ge o me try of Ti me in 
“Whi te No i se”, Critique:StudiesinContemporaryFiction 42(4), Was hing
ton: Hel dref pu bli ca ti ons, pp. 402–415; Smet hu rst, P. (2000) ThePostmodern
Chronotope:ReadingSpaceandTimeinContemporaryNovel, Am ster dam, 
Atlan ta: Ro do pi, pp. 85–86; Wil cox, L. Ba u dril lard, De Lil lo’s “Whi te No
i se”, and the End of He ro ic Nar ra ti ve, in: CriticalEssaysonDonDeLillo, 
eds. Rup pers berg, H. and En gles, T. (2000), New York: G. K. Hall & C., pp. 
196–212.

9 Ja me son, F. (2001) Postmodernism,ortheCulturalLogicofLateCapitalism
(10 ed.), Dur ham: Du ke Uni ver sity Press, pp. 26–29.
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за лифт. Не ни кан це ла ри ја или за гра да, то је пре ви ше уоп
штено и при ме њи во на све.ˮ

„Окру же ње.ˮ

„Хва ла ти, Џек.ˮ[…]

„Пла ши ме та ствар, то што су љу ди ро бо ти. И окру же ње, 
Џек, хва ла ти.”10

У ре чи ма Пе ми, јед не од (ан ти)ју на ки ња у ро ма ну Играчи, 
пре по зна ју се сво је вр сни по ре ме ћај у до жи вља ју про сто ра 
и ме ста и еле мен ти аго ра фо би је, с об зи ром на ње но раз ли
ко ва ња лиф та као ме ста (за тво ре ног, по крет ног, ма лог) од 
хо ла као про сто ра (за стра шу ју ће не из мер ног, ап стракт ног, 
отво ре ног, не пред ви ди вог и уз не ми ру ју ћег).11 Пре власт кон
цеп ци је (ди на мич ног, про мен љи вог, по ро зног, ела стич ног и 
флу ид ног) окру же ња у прок се ми ци, тј. у на чи ну опа жа ња, 
до жи вља ва ња и упо тре бе про сто ра, ко ја се у ро ма ну ма ни
фе сту је и као ре флекс ер го но ми је и ор га ни за ци је рад ног и 
по слов ног про сто ра, под ра зу ме ва и ја ча ње тог но вог ти па 
(са мо)све сти – све сти ко ја се те шко раз лу чу је од оно га што 
је у да том тре нут ку окру жу је, због че га је бу дућ ност, сва ко 
тем по рал но тран сцен ди ра ње жи вље ног мо мен та, за њу не
за ми сли во (док про шло сти, због го то во пот пу ног од су ства 
би ло ка квог се ћа ња на ра ни ји жи вот, као да и не ма). Та не
спо соб ност „ис кљу чи ва ња”, о ко јој све до чи и му же вљев до
жи вљај при кљу че но сти на апа ра те ко ји ко ди ра ју и ди се ми
ни ра ју бер зан ске по дат ке, а у ко ји ма он пре по зна је ко ди ра не 
вла сти те ми сли, у ве зи је са ја ча њем осе ћа ја ин ди ви ду ал не 
не мо ћи у све ту и гра ду „ко ји функ ци о ни ше на прин ци пи ма 
за стра ши ва њаˮ, ма ни ри стич ки сум њи ча ве угро же но сти ко ја 
у сва ку, и нај о бич ни ју си ту а ци ју или ствар, уно си и „ре фе
рен цу на про жи ма ју ћи страхˮ,12 че му је по треб на игра – сва
ко днев но игра ње брач них и при ја тељ ских уло га, пре љу ба, 
игра ње де тек ти ва, а он да и те ро ри сте – као про тив те жа. 
Еска пи стич коте ра пиј ске функ ци је „ига ра” на ко је се упу
ћу је на сло вом овог ро ма на про из и ла зе упра во из те упле те
но сти у не по сред но а све сло же ни је и не про зир ни је окру
же ње, из пот пу не ухва ће но сти у не ви дљи ве мре же та ла са, 
сиг на ла, од ра за, го то во опи пљи вих пред ста ва, ин фор ма ци ја 
и у не ма те ри јал не ин фор ма ци је пре тво ре них ства ри. 

Ме ђу тим, у Де ли ло вим ро ма ни ма у це ли ни, за пра во је реч о 
те жњи да се сва ко дне ви ца ево ци ра у сво јој мно штве но сти и 
исто рич но сти, и као при ват на и лич на, и као за јед нич ка тј. 

10 De Lil lo, D. (1989) Players, New York: Vin ta ge, pp. 42–43.
11 Исто, стр. 24.
12 Исто, стр. 38.
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по ро дич на, дру штве на, рад на, град ска, али и у свој сво јој 
пла стич но сти и сло же но сти, па и ха о тич но сти и ра се ја но
сти; у сво јој нео дво ји во сти од ре гу ла тор них, усме ра ва ју ћих, 
хе ге мо них ме диј ских и иде о ло шких пред ста ва, ко је је умно
го стру ча ва ју и по сре ду ју, те дик ти ра ју од нос пре ма њој; у 
не мо гућ но сти – упр кос ја кој по тре би за тим – да се све де на 
је дан јед но ли чан, али и за штит нич ки, сми ру ју ћи или уте
шан ри там и ци клу се по на вља ња мо но то них и ау то мат ских 
рад њи; да се те ма ти зу ју кон тра дик ци је ко је се жи ве и са
вла ђу ју из да на у дан, укљу чу ју ћи и кри зе иден ти те та као 
сва ко днев на ис ку ства и раз не так ти ке и стра те ги је њи хо вог 
пре вла да ва ња. Је дан од мо гу ћих при ме ра је сте и на чин на 
ко ји се за при ка зи ва ње сва ко дне ви це из раз ли чи тих угло ва 
Де ли ло слу жи фи гу ром ше та ча, про ис те клом из ли ко ва и те
о риј ских кон цеп ци ја до ко ли ча ра од но сно, ка ко је из во ран  
на зив овог ти па – flâneurа.13 То не зна чи да у Де ли ло вим 
ро ма ни ма за и ста по сто ји лик ко ји би се мо гао све сти на овај 
тип, већ да Де ли ло ре кон тек сту а ли зу је од ре ђе не еле мен те 
прак си ко је се за до ко ног ше та ча тра ди ци о нал но ве зу ју, те 
да се по је ди ни ли ко ви по вре ме но на ла зе и у уло зи та ко ре
де фи ни са ног flâneurа, ко ји је, за пра во, јед на од на ра тив них 
стра те ги ја. Де ли ло ко ри сти то по се ко ји су се, или се још 
увек по ве зу ју са до ко ли чар ским на чи ном опа жа ња и ко ри
шће ња за јед нич ког или јав ног про сто ра, за сно ва ним на по
до зри во сти пре ма сва ко дне ви ци и скло но сти ка „де ши фро
ва њу” до ба кроз фи зи о но ми је, фа са де, из ло ге, кроз „улич ни 
спек такл зна ко ва у раз ли чи тим по јав ним об ли ци ма”.14 Фи
гу ра flâneurа не за ми сли ва је без фи гу ра ма се – flâneur се 
по ја вљу је као, исто вре ме но, ано ни ман део аморф не улич не 
ма се и као ње на су прот ност. Ма се га и при вла че и од би ја ју; 
он је „чо век у го ми ли, а не чо век го ми ле”15 – не при ме тан, 

13 Пре гле да и рас пра ва на те му мо дер ни стич ког flâneurа (и раз ли ка/слич
но сти из ме ђу ње га и ден ди ја, ту ри сте, улич ног фо то гра фа, фељ то ни сте, 
по тро ша ча, са вре ме ног „ин тер на у та” итд.) има мно го, те се ов де не ће у 
де та ље по на вља ти исто ри ја ове кон цеп ци је и ње них све број ни јих ва
ри јан ти. Видети: Gle ber, A. (1999) TheАrt of Тaking aWalk: Flanerie,
Literature,andFilminWeimarCulture, New Jer sey: Prin ce ton Uni ver sity 
Press; Fe at her sto ne, M. (1998) The Flâneur, the City and Vir tual Pu blic Li
fe, UrbanStudies 35(56), Tho u sand Oaks: Sa ge Pu bli ca ti ons, pp. 909–925; 
Jenks, C. Watching Your Step: The Hi story and Pratcti ce of the Fla ne ur, in: 
VisualCulture, ed. Jenks, C. (1995), New York, Lon don: Ro u tled ge, pp. 142–
160; Sol nit, R. (2010) Lutalaštvo: istorija hodanja, Be o grad: Ge o po e ti ka,  
str. 199–201.

14 Gle ber, A. nav. de lo, str. 10–13.
15 Shaya, G. (2004) The Flâneur, the Ba daud, and the Ma king of a Mass Pu blic 

in Fran ce, cir ca 1860–1910, AmericanHistoricalReview 109(1), Was hing
ton, DC: Ame ri can Hi sto ri cal As so ci a tion, pp. 41–77. Упоредити при по вет
ку „Чо век го ми ле” у: Po, E. A. (2006) Sabranepričeipesme, Be o grad: Rad, 
str. 343–347.
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не у па дљив, чак и не ви дљив (што су, ина че, че сти атри бу ти 
ли ко ва код Де ли ла). Ме ђу тим, са вре ме ни умет ни ци и те о
ре ти ча ри шет ње су из де вет на е сто ве ков них до жи вља ја ме
тро по ле на сле ди ли не са мо фи гу ру flâneurа већ, за пра во, 
опо зи ци ју flâneur – badaud (дан гу ба). „Flâneurаа не тре ба 
ме ша ти са badaudом  […] Flâneur је увек свој, док, на про
тив, ин ди ви ду ал ност badaudа не ста је у ма си, ута па се у 
спо ља шњи свет, ко ји га оча ра ва и до во ди до опи је но сти и 
ек ста зе. Та ко badaud, под ути ца јем спек та кла, по ста је без
лич но би ће; он ви ше ни је по је ди нац: он је пу бли ка, он је 
ру ља.”16 Јед ном реч ју, на ив ном badaudу не до ста ју „пре зрив 
скеп ти ци зам” и „бо ле сна гор дост” са мо све сног flâneurа. У 
овој опо зи ци ји ла ко се пре по зна ју ка ко по зи ци је из ме ђу ко
јих осци ли ра ве ћи на Де ли ло вих при по ве да ча и/или фо ка ли
за то ра, а нај о чи ти је Ка рен у ро ма ну МаоII,та ко и осно ве на 
ко ји ма се гра ди кон траст из ме ђу ње (као badaudа) и пи сца 
Би ла (као flâneurа), док у исто вре ме лу та ју ули ца ма гра до
ва, Њу јор ка и Ати не. „По не та са ња ри ја ма, стра шћу, крот
ким ен ту зи ја змом”, Ка рен, као „пра ви” badaud, „по се ду је 
до зу прост ду шно сти ко ја не ис кљу чу је такт и утан ча ност, 
чак по е зи ју […]”17 а ко ја во ди ње ном по и сто ве ћи ва њу са го
ми ла ма ко је сре ће, би ло на ули ци, би ло у со би, пу тем екра
на, при че му се њен до жи вљај тих хи брид них, исто вре ме но 
фи зич ких и вир ту ел них про сто ра и њи хо вих са др жа ја пре
но си је зи ком чи ја их сли ко ви тост и рит мич ка ор га ни за ци ја 
пре о бра жа ва у сво је вр сне пе сме у про зи.18 Код Би ла, на про
тив, пре пу шта ње тре нут ним ути сци ма не во ди са мо за бо ра
ву и рас тва ра њу све сти у пред ста ву, па он и у нај ве ћој гу жви 
про на ла зи про стор за изо ла ци ју, „бес по штед ну, не са ло ми
ву”.19 Дру гим ре чи ма, Де ли ло ко ри сти пре ди спо зи ци је од
но сно де ри ва те оба ју ти пова, ка ко би опи сао оп сег мо гу ћих 
од но са пре ма сва ко днев ном спек та клу. 

Де ли ло ви ли ко ви, да кле, уте ло вљу ју по је ди не аспек те ових 
фи гу ра, с њи хо вом им пре си о ни стич ком по зор но шћу пре ма 
ни јан са ма и не при мет ним ме на ма исто вре ме них ути са ка 
и над ре а ли стич ким сми слом за ха лу ци нант нофан та зма
го рич не ди мен зи је из дво је них сен за ци ја,20 уз па ра но ич ну 

16 Fo ur nel, V. (1858) Cequ’onvoitdanslesruesdeParis, Pa ris: Adolp he Del
hays, p. 263. До ступ но пу тем Гу гло вог про јек та Књи ге (Go o gle  bo oks), 
20. Ja nu ary 2014.; http://bo oks.go o gle.co m /bo oks?id =Kh 0JA A A A QA
AJ&am p ;oe =UT F 8.

17 Исто, стр. 264.
18 De Lil lo, D. (1991) MaoII, New York et al.: Pin guin, pp. 32–34, 176–178, 

188–192.
19 Исто, стр. 197.
20 О спо ју „им пре си о ни сте” и „над ре а ли сте” у ли ку ше та ча го во ри Gle ber, 

A. nav. de lo, str. 31.
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оп се си ју скри ве ним сми слом обич ног, ко ја је но ва. Ка ле и до
скоп ски то ко ви ма ње или ви ше из ви то пе ре них сли ка не по
ве за них улич них при зо ра ко ји се сме њу ју ве ли ком бр зи ном, 
ка кав, на при мер, у ро ма ну Играчиства ра Лај ло ва пер цеп
ци ја ни за ко ји обра зу ју по слов не згра де, пи јан ци ко ји се 
рву око фла ше и же на ко ја ви че у те ле фон ским ка би на ма,21 
ти пи чан је на чин на ко ји се ова фи гу ра ко ри сти као хер ме
не у тич ко од но сно сред ство „чи та ња” град ске сва ко дне ви це. 
При том Де ли ло им пли цит но ука зу ју на хо мо ло ги ју из ме ђу 
град ског про сто ра и све сти ко ја се и са ма до жи вља ва као 
сво је вр сни про стор. Та ко се у спо ме ну тим Играчима„по но
вљи вост” по ка зу је као кључ на и за јед нич ка ка рак те ри сти ка 
по на ша ња јед ног од „игра ча”, бер зан ског слу жбе ни ка Лај
ла, и град ског про сто ра ка кав му се от кри ва то ком ноћ них 
шет њи по до ко ви ма Бру кли на.22 Реч ју, фи гу ра ше та ча је у 
функ ци ји при ка за гра да, а ве за ме ђу њи ма се оства ру је пу
тем на су мич ног, бес циљ ног хо да ња и ин тен зив ног по сма
тра ња, при че му се ове две не у сме ре не, не свр хо ви те ак тив
но сти у ур ба ном про сто ру пред ста вља ју, исто вре ме но, и као 
по се бан стил ми шље ња. Не уда ља ва ју ћи се ни ка да пре ви ше 
од ме ста (раз ме тљи ве и са мо до вољ не) по тро шње ства ри и 
сли ка, од ме ста при ка зи ва ња и кон стру и са ња жи вот них сти
ло ва,23 Де ли ло ви при по ве да чи и фо ка ли за то ри се кре ћу по 
ру бу, по сма тра ју ћи та ме ста са дис тан це ко ју гра ди иро нич
на и са мо све сна, али и оту ђе на пер цеп ци ја.24 На чин при по
ве да ња ко ји сле ди та кав на чин кре та ња омо гу ћа ва да се „у 
то окру же ње унос[е] свој ства ко ја не по ти чу из ње га ни ти 
из ње га мо гу по ти ца ти”.25 Она су ре зул тат пре ко мер не осе
тљи во сти, ко јој бес крај но ма ли де та љи и ни јан се не из ми чу, 
али и де тек тив ска про ниц љи во ст,26 ко ја се у Де ли ло вим ро
ма ни ма, услед стал ног осе ћа ја све при су ства не са зна тљи вих 

21 De Lil lo, D. (1989) Players, p. 109–110. Ина че, ка ле и до скоп об да рен све
шћу је Бо дле ро ва ме та фо ра за flâneurа: Ba u de la i re, C. Le Pe in tre de la 
vie mo der ne, 17. août 2009., 30. jan vi er 2014., http://fr.wi ki so ur ce.or g/wi ki/
Le _Pe in tre_de _la _vi e_mo der ne.

22 De lil lo, D. nav. de lo, str. 49.
23 По ја ва flâneurа по ве за на је са на глим ши ре њем по тро шач ког дру штва. 

Ви ше у: Fe at her sto ne, M. nav. de lo, str. 914; Shaya, G. nav. de lo, str. 10; Be
nja min, W. (1999) TheArcadesProject, Cam brid ge, Mas sac hu setts; Lon don: 
Har vard Uni ver sity Press, pp. 10, 21, 427.

24 Упоредити: „као да је [свугде] стра нац”. Fe at her sto ne, M. nav. de lo,  
str. 914.

25 Zi mel, G. Stra nac, u: Georg Zimel: 1858–2008, pri re dio Ma rin ko vić D. 
(2008), No vi Sad: Me di ter ran pu blis hing, str. 154.

26 Де тек тив ском про ниц љи во шћу ше та ча су об да ри ли По (Ed gar Al lan Poe) 
и Вал тер Бен ја мин (Wal ter Be nja min). Видети: Po, Е. А. nav. de lo, str. 347; 
Be nja min, W. nav. de lo, str. 441–442.
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об ли ка кон тро ле и мо ћи, раз ви ја до па ра но је.27 Ме ђу тим, за 
раз ли ку од По о вог при по ве да ча, ко ји из по на ша ња „чо ве
ка го ми ле” на кра ју иш чи та ва ду бо ко скри вен, не из ре цив 
зло чин, Де ли ло ви ше та чи де тек ту ју не зло чи не по је ди на ца, 
већ јед ну при та је ну али све про жи ма ју ћу скло ност ка на си
љу и де струк ци ји, што се у спо ме ну тим Играчима ис по ља ва 
у свом ка ри ка ту рал ном ви ду, док ју нак ком пул зив но пра ви 
сво је „мен тал не за бе ле шке” тј. ме мо ри ше нај ба нал ни је де
та ље, игра ју ћи се све до ка ко ји иден ти фи ку је осум њи че ног у 
ли ку сва ког ано ним ног про ла зни ка или са пут ни ка у јав ном 
пре во зу, и пра те ћи соп стве не ге сто ве и ми ми ку, као да су 
ту ђи.28 Ме ђу тим, та иста свој ства омо гу ћа ва ју и да се уз по
моћ ове фи гу ре кре и ра естет ска од но сно есте ти зо ва на дис
тан ца од без о блич но сти, не у хва тљи ве ди на ми ке и ефе мер
но сти сва ко днев ног жи во та, те да се па ра док сал на стра ност 
обичног по ка же у дру га чи јем ви ду.

„На ва ла ства ри, вр лу да вих при зо ра, по ме ша ног ко чо пе ре ња 
аве ни је, буч них из ло га, на ки та про стр тог по тро то а ру, ду
бо ког то ка од ра за, гла ва ко је плу та ју у про зо ри ма, ку ла ко
је се раз ли ва ју по вра ти ма так си ја, тре пе ра вих и из ду же них 
те ла, све је то Би лу би ло ин те ре сант но због на чи на на ко ји 
је за у ста вља ло сва ки ко мен тар, на ко ји је про сто на ви ра ло, 
ма сив но, као твог пр вог да на у Џа ла ла ба ду, на ви ра ло и по
сто ја ло. Ни шта ти не ка зу је шта би о све му то ме тре ба ло да 
ми слиш.”29

Овај опис пре ла ма ња и пре ли ва ња об ли ка, сем што на ли
ку је и ку би стич кој сли ци про сто ра кон стру и са ној уз по моћ 
си мул та ног при ка за сук це сив них ути са ка из раз ли чи тих 
пер спек ти ва,30 ко ли ко и фу ту ри стич кој ме ша ви ни об ли ка у 
по кре ту, ко ја ов де укљу чу је и збр ку и си мул та ност дру гог 
и тре ћег ли ца, тј. до жи вље ног го во ра и уну тра шњег мо но
ло га, у ко јем се соп ство апо стро фи ра као дру ги, са мим тим 
и као чи та лац, у сли ку гра да уно си уз не ми ру ју ћи, упра во 
ра ди кал но стра ни и на да све ау то де струк тив ни еле ме нат, јер 

27 Па ра но јом као кул тур ним, а не пси хо па то ло шким фе но ме ном, и ње ним 
ма ни фе ста ци ја ма у Де ли ло вим ро ма ни ма ба ви се: O’Don nell, P. (2000) 
LatentDestinies:CulturalParanoiaandContemporaryU.S.Narrative, Lon
don, Dur ham: Du ke Uni ver sity Press. Ви де ти и: Knight, P. Everything is 
Con nec ted: Un der world’s Sec ret Hi story of Pa ra no ia, in: CriticalEssayson
DonDeLillo, ed. Rup pen sburg, H. M. and En gels, T. (2000), New York: G. 
K. Hall, pp. 283–301.

28 De Lil lo, D. (1989) Players, New York: Vin ta ge, pp. 38, 45.
29 De Lil lo, D. (1991) MaoII, New York et al.: Pen guin, p. 94.
30 „Ка да ми слим на гра до ве у ко ји ма сам жи вео, ви дим огром не ку би стич

ке сли ке”, ка же ра ни је у тек сту пи сац Бил, фо ка ли за тор овог при зо ра 
(Исто, стр. 39) – и ње гов од нос тј. ње го ва са мо све сна и са мо и ро нич на 
дис тан ца од не по сред не за јед нич ке сва ко дне ви це је су по сре до ва ни. 
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се у и пу тем све сти ли ка пи сца по ре ди са гра дом у Ав га
ни ста ну у ко јем у вре ме при че (1989), по сле тек за вр ше ног 
со вјет скоав га ни стан ског, по чи ње гра ђан ски и вер ски рат.

Про стор кроз ко ји се ше та исто вре ме но је и фи зич ки и има
ги на ран и, из ро ма на у ро ман, све ви ше вир ту е лан и ди ги
та лан, због све из ра зи ти јег про до ра ИК тех но ло ги ја и њи хо
вих про из во да у ма те ри јал ну ствар ност, па су то по гра фи ја 
и ар хи тек ту ра тог про сто ра флу ид не, про из вод сен за ци ја, 
се ћа ња, сло бод них асо ци ја ци ја, про жи ма ња офи ци јел них и 
нео фи ци јел них зна че ња и же ља. Ка да шет ња ви зу ел ну по
тро шњу про сто ра и на гон за гле да њем и по сма тра њем на
ди ла зи из о штре но шћу свих чу ла, оку се од у зи ма при мат 
у гра ђе њу сли ке про сто ра.31 Та ко, на при мер, Брон зи ни јев 
Бронкс у Подземљу ви ше ми ри ше и зву чи, не го што из гле
да; об у хва та га и до ди ру је са свих стра на, као во да, ње гов 
оми ље ни еле мент, иа ко би се за ње га мо гло ре ћи да је flâneur 
про тив во ље – ње го ве шет ње има ју сво је но ми нал не ци ље ве 
(са ста нак са све ште ни ком, од ла зак у би бли о те ку, ши ша ње 
при ја те ља и сл.) али де лу ју као да је ту ма ра ње по ули ца
ма пра ви циљ и истин ска свр ха ње го вог кре та ња. „То вам 
је је ди на умет ност ко јом сам ја овла дао, оче – ше та ње овим 
ули ца ма и упи ја ње чу ли ма све га што се сва ко днев но на ла зи 
на њи ма.”32 По чет ком пе де се тих го ди на два де се тог ве ка, ко
ра ча ули ца ма сво је че твр ти из да на у дан, до пу шта ју ћи да га 
„шет ња оба спе за ме ша тељ ством зву ко ва и по кре та […] да се 
гла со ви об ру ша ва ју и ми ри си ши ре на раз ли чи те на чи не” јер 
је, по ње му, „хо да ње умет ност”.33 Ње го во кре та ње чи та о цу 
по сре ду је ат мос фе ру ими грант ског Бронк са, пи јач ну вре ву, 
ку хињ ске ми ри се ко ји се у то вре ме још увек не сме та но и 
без сра ма ши ре ули цом, вла гу по дру ма, смрад ис пљу ва ка, 
раз го во ре про ла зни ка, ве ли ки број улич них де чи јих и дру
штве них ига ра, слу чај не су сре те и мно штво жар го на ко ји су 
се мо гли чу ти у том пе ри о ду, у ге о граф ској и кул тур ној сре
ди ни из ко је и сам ау тор по ти че. Мо тив су сре та је, при том, у 
чи та вом Подземљуиз у зет но зна ча јан због кон тра ста из ме ђу 
де ло ва ро ма на ко ји се од ви ја ју у Бронк су, где су слу чај ни 

31 Де ли ло во ин си сти ра ње на ми ри си ма, зву ци ма и так тил ним сен за ци ја ма 
не ги ра ис кљу чи вост чу ла ви да и по гле да, што се че сто ис ти че као ди
фе рен ци јал на ка рак те ри сти ка ове фи гу ре (нпр. Gle ber, A. нав. де ло, стр. 
13–14, 29–31, 137; Jenks, C. нав. де ло, стр. 146), на осно ву Бо дле ра („Све 
за очи, ни шта за уши!”, ка ко се уз ви ку је у „Па ри ском сну”) и ње го вих 
ме та фо ра flaneurа као ме диј(ум )а сли ка, тј. као „огле да ла”, „ка ле и до
ско па” и „сли ка ра” (Ba u dla i re, C. нав. де ло, стр. 57–66). 

32 De Li lo, D. (2007) Podzemlje, Be o grad: Ge o po e ti ka, str. 683. Упо ре ди ти и: 
„Пре ста неш ли да хо даш, мр тав си”; исто, стр. 238, или „Ка да пре ста
неш да хо даш, ми слио је, го тов си”; Исто, стр. 672.

33 Исто, стр. 671.
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и нео ба ве зни су сре ти на ули ци мо гу ћи и че сти, и остат ка 
ро ма на у ко јем су сви су сре ти или уго во ре ни или ме диј ски 
(пу тем но вин ских чла на ка о Кла ри и Мар ви ну, на при мер) 
про во ци ра ни и по сре до ва ни, што их чи ни ма ње ствар ним, а 
ви ше об ли ком ту ри зма. 

По ред то га, Брон зи ни је ве шет ње по сре ду ју и спе ци фич ну 
кон фи гу ра ци ју тем по рал но сти, од но сно, спе ци фи чан ме ђу
од нос не ко ли ко ти по ва од но са пре ма вре ме ну као усло ву и 
окви ру ква ли те та до жи вља ја сва ко дне ви це и сва ко днев них 
ис ку ста ва: „очај нич ко иш че ки ва ње” у ко јем се од ви ја Џор
џов жи вот, бр зо жи вље ње ме са ра „у ко ме се не што оти ма
ло да иза ђе на по ље”, де ти ња ста нео д го вор ност и не мар оца 
Па у лу са пре ма вре ме ну на спрам „[н]екакве си ле” ко ја са мог 
Брон зи ни ја при мо ра ва на су про та но, „из вр да ва ње” вре мен
ског то ка ре вер зи бил ним вре ме ном де чи јих ига ра, вре ме по
хра ње но у ства ри ма, са жи ма ње или ску пља ње вре ме на ко је 
са мо вре ме са со бом но си све док не по ста не „као вре ме 
у књи га ма”; омо гу ћа ва ју ћи да се осе ти те ле сно или фи зи
о ло шко вре ме, вре ме ко је про из во ди сам чо век као „ста ни
ца за ди стри бу ци ју вре ме на”.34 Шет ње с по чет ка пе де се тих 
го ди на два де се тог ве ка, док де тек ту ју симп то ме не чег при
та је ног у сва ко днев ним ри ту а ли ма по је ди на ца, гру пи ца и 
чи та ве за јед ни це, исто вре ме но гра де и је дан ин тер су бјек ти
ван до жи вљај вре ме на; оне с кра ја осам де се тих и по чет ка 
де ве де се тих го ди на два де се тог ве ка от кри ва ју за тво ре ност 
са би је них и од за јед нич ког од се че них при ват них вре ме на. 
Уз по моћ фи гу ре ше та ча ука зу је се, да кле, и на исто ри ју 
дру штве ног вре ме на. С ду ге стра не, ко ри сте ћи Брон зи ни је
ве ста зе и пу та ње као јед но од на ра тив них сред ста ва за при
ка зи ва ње не ка да шње сва ко дне ви це Бронк са, Де ли ло ства ра 
сли ку гра да ко ји жи ви на ули ци и за ули цу, да би се, чи ни 
се не све сно, од у про при та је ном бе су и на си љу. Оно, ипак, 
из би ја у сце на ма ту ча и по ни же ња из ме ђу Ни ка – услов но 
ре че но, глав ног ли ка и је ди ног пред ста вље ног при по ве да ча 
овог про теј ског ро ма на – и ње го вих вр шња ка, и у па ра но
ји, ко ју ре пре зен ту је пе да го ги ја за стра ши ва ња и одр жа ва
ња хлад но рат ног стра ха ка кву прак ти ку је двој ни ца Ед га ра 
Ху ве ра, се стра Ед гар, чи је ком пул зив нооп се сив но пра ње и 
чи шће ње сим бо ли зу ју ин тер на ли зо ван и на је зик сва ко дне
ви це пре ве ден ужас од ин фил тра ци је стра ног и дру га чи јег. 

С дру ге стра не, шет ња као не га ци ја „па ноп тич ког” ма пи
ра ња ур ба ног про сто ра,35 ко је се скри ва иза са вре ме них 

34 Исто, стр. 673, 677,678–679, 684, 238, 237, 240, 230, 239. 
35 De Cer te au, M. (1984) ThePracticeofEverydayLife, Ber kely: Uni ver sity of 

Ca li for nia Press, p. 94.
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архитек тон ских и ур ба ни стич ких ре ше ња ка ква су „ку ле” 
или шо пинг мо ло ви као са мо до вољ ни, ми крогра до ви за 
од ре ђе не еко ном ске сло је ве дру штва,36 ни ка да не до ла зи до 
све о бу хват не сли ке про сто ра кроз ко ји се кре ће па – за то 
што ње гов по глед ни је у функ ци ји „то та ли зу ју ћег ока” и 
фан та зма о „мо ћи све по гле да”37 – ше тач тај за да ти, ис пла
ни ра ни ла ви ринт мо же да пре кра ја, али и да га до ме сти фи
ку је, кре ћу ћи се кроз ње га као кроз огром ни ен те ри јер, као 
да су ули це исто вре ме но и при ват не со бе и јав на по зор ни
ца.38 Ме ђу тим, у та квој скло ност ка при сва ја њу и при ла го
ђа ва њу ло кал ног не ви ди се са мо от пор ин сти ту ци о нал ним 
об ли ци ма ор га ни за ци је и кон тро ле про сто ра, већ и уве ре њу 
у спо соб ност и моћ оп сер ва ци је и кон тем пла ци је да ства ра
ју ред у ха о тич но сти и ра се ја но сти крај ње ра зно род них и 
пре ко број них чул них и нер вних на дра жа ја ко је сва ко днев но 
ис ку ство под ра зу ме ва.39

Шет ња је, та ко ђе, сред ство пре тва ра ња про сто ра у ме сто 
од но сно сред ство про из во ђе ња ме ста као де ла, аспек та или 
об ли ка про сто ра у ко јем и са ко јим се жи ви, ко јем се при
па да и ко ји се осе ћа као свој, а не као не при ја тељ ско или 
ре зи стент но окру же ње, или као ап страк тан тј. ге о ме триј ски 
фи зич ки про стор у ко јем је сва ко ме сто са мо јед на тач ка 
без свој ста ва. Брон зи ни об ли ку је свој сва ко днев ни Бронкс. 
Сва ка ком по нен та тог ме ста – екс те ри је ри и ен те ри је ри, 
љу ди, пред ме ти и стал на ин тер ак ци ја ме ђу њи ма – за ње га 
има емо ци о нал ни, ин те лек ту ал ни, ме мо ри јал ни, афек ти ван 
зна чај и удео у са мо спо зна ји. При том, ње го ва шет ња пу та
ње, про ла зе, угло ве и дру ге про стор не је ди ни це тре нут но 
пре тва ра у при ват не спо ме ни ке, јер уз њих ве зу је лич не 
успо ме не.40 Ме ђу тим, и Брон зи ни јев осе ћај за ме сто других 

36 Реч је, на рав но, о тзв. џен три фи ка ци ји, на ко ју, на при мер, у ро ма ну 
Мао II, ре а гу је фо то граф ки ња Бри та, сво јом ти ра дом про тив „чи шће ња” 
про сто ра од ло кал не бо је и не у глед них љу ди и обје ка та исто вре ме но, од 
„ха о са по над кро во ва”; De Lil lo, D. Mao II, рp. 88, 39.

37 De Cer te au, M. nav. de lo, str. 92.
38 Be nja min, W. nav. de lo, str. 422.
39 Пр во бит не жур на ли стич ке и фељ то ни стич ке ва ри јан те по сма тра чалу

та ли це под ра зу ме ва ју упра во ту моћ ау то ра да сво јим опа ска ма и, на да
све, ге не ра ли за ци ја ма, уне се ред у ха ос и кон фу зи ју, да об ја сни и из ве де 
за кључ ке и по у ке. Ви дети: Wer ner, J. V. (2004) AmericanFlaneur: The
CosmicPhysiognomyofEdgarAllanPoe, New York, Lon don: Ro u tled ge,  
p. 6. 

40 За раз ли ку од окру же ња ко је не ма исто риј ску ди мен зи ју, ме сто је не мо
гу ће без пам ће ња и се ћа ња, ка ко у њи хо вом чи сто пси хо ло шком, та ко и 
у ма те ри јал ном од но сно те ле сном, фи зи о ло шком ви ду. Ви де ти: Ca sey, 
E. S. (1997) TheFateofPlace:APhilosophicalHistory, Ber kley, Los An ge
les: Uni ver sity of Ca li for nia Press, pp. XI II, 231, 238, 240; Mal pas, J. (2007) 
PlaceandExperience:APhilosophicalTopography, Cam brid ge: Cam brid ge 
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при ка за них ста нов ни ка тог де ла Њу јор ка укљу чу је и ди
ја лек ти ку ужи та ка и не ла го де, про жи ма ња и од би ја ња на 
ре ла ци ји соп ствоме сто. На пе тост ко ја пра ти од нос чо ве ка 
пре ма про сто ру у ко јем и са ко јим жи ви кон траст је рав но
ду шно сти ко ја пра ти Ни ков од нос пре ма без лич ној и без
у ку сној пра вил но сти, без бед но сти и сре ђе но сти ули ца „из 
сно ва о за па ду”41 у ко ји ма Ник у вре ме ну при по ве да ња, а 
то је већ сам крај ми ле ни ју ма, жи ви. Ипак, то што Брон
зи ни ни је је ди ни фо ка ли за тор ше стог де ла ро ма на, по све
ће ног из гу бље ној сва ко дне ви ци јед не ими грант ске че твр ти 
у свет ској ме тро по ли, као и то што се уз дру ге пер со нал не 
тач ке гле ди шта у фор ми уну тра шњег мо но ло га или до жи
вље ног го во ра, ко је све за јед но обра зу ју ви ше гла сну струк
ту ру по гла вља, сли ка Бронк са с по чет ка пе де се тих го ди на 
два де се тог ве ка гра ди и уз по моћ јед не све ви де ће, ма да не и 
све зна ју ће, не у те ло вље не, по ма ло шпи јун ске све сти, по ка
зу је да се ме сто и осе ћај за ме сто не мо гу кон стру и са ти као 
ис кљу чи во при ват не, ин ди ви ду ал не и су бјек тив не ка те го ри
је, већ са мо као ин тер пер со нал не и ин тер су бјек тив не. Сто га 
две „фа зе” Брон зи ни ја у Подземљу(с по чет ка пе де се тих и 
с кра ја осам де се тих го ди на два де се тог ве ка) ни су про ти ву
реч не, ни ти су са мо у функ ци ји кон тра сти ра ња би о ло шки 
зре лог до ба и ста ро сти: Брон зи ни је ва си ро тињ ска ста рост 
у по ма ло за пу ште ном до му, крај де мент не се стре, окру же на 
и угро же на на си љем, бо ле сти ма и пу сто ше њем, за пра во је 
сли ка суд би не ме ста као иден ти тет ске ка те го ри је и сва ко
дне ви це базира не на не пре кид ном осе ћа ју за ме сто. 

С дру ге стра не, по ву че на рокзве зда Ба ки, при по ве дач и ју
нак ро ма на УлицаВеликогЏонса (GreatJonesStreet), пре у
зи ма уло гу ко ја при ка зу је кри тич ки по тен ци јал ове прак се с 
оне стра не пу ког сен за ци о на ли зма – за ла же ње у „мрач не”, 
„опа сне” и „пр ља ве”, по лу скри ве не де ло ве гра да ко ји ма ше
тач по свом со ци јал ном по ло жа ју не при па да и где је ње го
во ту ма ра ње, по пут ин вер зи је пи кар ске аван ту ре, сред ство 
при ка зи ва ња оних сло је ва дру штва с ко ји ма он, ина че, не
ма и не мо же да има не по сред ног до ди ра. Аме рич ком сну, 
ко ји је, књи жев но и сто риј ском тер ми но ло ги јом ре че но, пи
кар ски, тј. сан о уме шном и лу ка вом успо ну на дру штве ној 
ле тви ци, ше тач су прот ста вља ис ку ства сво је вољ ног спу ста 

Uni ver sity Press, pp. 7–9; Ože, M. (2005) Nemesta:uvoduantropologiju
nadmodernosti, Be o grad: Bi bli o te ka XX vek, str. 58. С об зи ром на то, осе
ћај ме ста или осе ћај за ме сто, па и од су ство тог осе ћа ја, о че му го во
ри Едвард Релф, је дан је од кључ них еле ме на та сва ко дне ви це. Ви де ти: 
Relph, E. (1976) PlaceandPlacelessness, Lon don: Pion Ltd., pp. 63–78. 

41 De Li lo, D. Pod ze mlje, str. 92. 
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или па да.42 Сли ке из му че них и/или оште ће них те ла (кре зу
би про да вац ја бу ка, же на у ко ли ци ма и дру ги) у по след њем 
одељ ку овог ро ма на до вр ша ва ју и оства ру ју ха лу ци но ге не 
ути ске о ор га ни ма без те ла и сун ђе ра стом те лу без ор га на, 
ко ји су чи ни ли ва жан део Ба ки је ве до та да шње при по ве сти. 
Кроз њих се про вла че по ви ци, псов ке, блас фе мич на на бра
ја ња: оне ме ли му зи чар и пе вач про на ла зи и пре у зи ма глас 
ули це, глас „љу ди и же на ко ји за со бом не оста вља ју траг, 
оних чи ји мир за ви си од то га да ви чу све гла сни је и гла
сни је”.43 Со ци јал ни сло је ви град ског ста нов ни штва се кроз 
Ба ки је ве сли ке и ре то рич ке обр те по ка зу ју као ге о ло шки и 
ар хе о ло шки сло је ви Зе мље и ци ви ли за ци је, чи ме се от кри
ва упор но при су ство и ме ђу соб на ис пре пле та ност ра зних 
од ба че них, при вид но иш че злих про шло сти, оних чи ји су 
ам бле ми ку га и ве не рич не бо ле сти, та ко да чи тав оде љак 
ро ма на де лу је као да је у пи та њу на уч нофан та стич но пу то
ва ње у про шлост, а не при каз шет ње кроз обли жњу че тврт 
у са да шњо сти при по ве сти. Чи ни се да део гра да кроз ко ји 
Ба ки лу та, „за но се ћи се”44, ни је савре мен са мом се би тј. да 
је са мо вре ме, по чу ве ним Ха мле то вим ре чи ма, иш ча ше но 
или раз гло бље но (чин I, сце на V) – ова ква „ана то ми ја” вре
ме на од го ва ра већ спо ме ну тим сли ка ма рас ко ма да ног те ла, 
од но сно, ор га на без об је ди њу ју ћег те ла. Сто га вре ме ко је 
Ба ки от кри ва ис тра жу ју ћи сва ко дне ви цу обли жње „тран
зит не по пу ла ци је”,45 а с оне стра не сво је до та да шње пер ма
нент не, ато ми зи ра не са да шњо сти, под ра зу ме ва упор но, не
са вла ди во при су ство дис кон ти ну и ра них фраг ме на та ра зних 
про шло сти. 

Реч ју, ви дљи ви или не ви дљи ви ше тач по ста је ме ди јум 
огла ша ва ња са мог гра да. За хва љу ју ћи овом дру гом (не дра
ма ти зо ва ном, тј. не ви дљи вом, без лич ном ше та чу) при по
ве да ње по ста је срод но ре пор та жном или ама тер ском, им

42 О „си ла зној мо бил но сти” ше та ча ви ше у: Jenks, C. nav. de lo, str. 153.
43 De Lil lo, D. (1973) GreatJonesStreet, New York: Pen guin, p. 263. По то ме 

што је и при по ве дач у пр вом ли цу, Ба ки је нај бли жи тра ди ци о нал ној 
кон цеп ци ји flâneurа, по ко јој је до ко на шет ња тек сту ал но про дук тив на. 
Ви де ти: Glber, A. нав. де ло, стр. VI II, 5; Wer ner, J. V, нав. де ло, стр. 16, 
као „текст уз сли ку”; Be nja min, W. нав. де ло, стр. 419.

44 Де бо ро ва (Guy De bord) „ре во лу ци ја сва ко днев ног жи во та”, чи ји од је ци 
су и ина че при сут ни у Де ли ло вим, на ро чи то ра ним ро ма ни ма, под ра зу
ме ва ла је и прак су „за но ше ња”, „за стра њи ва ња”, „скре та ња с пу та” од
но сно про ла ска (dérive) – „лу дич кокон струк тив но по на ша ње” као сред
ство ма пи ра ња „пси хо ге о граф ског ре ље фа гра до ва”, тј. ам би јен тал них, 
а не ур ба ни стич ких или ад ми ни стра тив них град ских је ди ни ца, за сно
ва них на функ ци о нал ној, еко ном ској и иде о ло шкој се гре га ци ји про сто
ра, али и кре та ња. Ви де ти: Де бор, Г. Е. (2011) Теоријапроласка, Гра дац 
164–166, Ча чак: Дом кул ту ре и Умет нич ко дру штво Гра дац, стр. 53–57. 

45 De Lil lo, D. Gre at Jo nes Stre et, p. 265.
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провизованом на чи ну ко ри шће ња по крет не ка ме ре, на ро
чи то оном чи ји је циљ да „ухва ти” по ја ве ко је су у сво јој 
крат ко трај но сти и си ћу шно сти ина че не у хва тљи ве, али и 
да их по ве же. Као што за до ко ног ше та ча све мо же по ста ти 
пред ме том пу не па жње, јер му је сва ки при зор због не чег 
ин те ре сан тан и јер ни ка кви ци ље ви, на ме ре или де сти на ци
је не усме ра ва ју и не огра ни ча ва ју пу та њу ње го вих кре та ња 
и по сма тра ња, та ко и Де ли ло ва при по вест че сто кри ву да, 
ме ња пра вац и смер, за ста је и за хва та уз гред но, уво де ћи у 
при по вед ни ток „рас кр сни це”, „ћор со ка ке” и „скре та ња”, 
зах те ва ју ћи стал но пре у сме ра ва ње па жње и ства ра ју ћи ути
сак не са вла ди вог пре о би ља зна че ња од но сно мо гу ћих пра
ва ца ту ма че ња, иза зи ва ју ћи ин тер пре та тив ну нео д луч ност. 
Због тих ам би јен тал них де та ља при по ве сти у це ли ни по ста
ју ис пре ки да не, чи ме се са оп шта ва до жи вљај рас цеп ка но
сти сва ко днев ног жи во та, „ста ка то” ар ти ку ла ци ја вре ме на и 
њој од го ва ра ју ћа ис пар це ли са ност, али и ин фор ма ци о на и 
зна ков на пре за си ће ност про сто ра. Де ли мич ни, али и про
во ка тив ни или су ге стив ни, ски ци ра ни опи си не и ме но ва
них про ла зни ка кроз свет ро ма на уки да ју ка те го ри ју пу ких 
ста ти ста ко ји тре ба са мо да „ис пу не” тек сту ал ни про стор, 
да би пре не ли ути сак о гу сти ни или пре пу ње но сти град
ског про сто ра, скре ћу ћи па жњу на оне чи је „при че ви се у 
вре ме ну, из ли шне, на свој на чин са вр ше не, не за вр ше не”.46 
Лик ано ним не же не ко ју, на при мер, у ро ма ну Вага (Libra) 
ства ра не а у то ри зо ван (да ли аук то ри ја лан или фо ка ли зо
ван?) опис ње ног про ла ска кроз ре сто ран у ко јем на вод ни 
Ке не ди јев атен та тор Освалд има са ста нак као да је ство ри ла 
не ка ни чи јесва чи ја свест, свест ко ју про из во ди не раз мр сив 
ко ло плет за јед нич ких ис ку ста ва, попкул тур них фе но ме на 
и пред ста ва, про јек ци ја стра хо ва, же ља и сно ва.47 Ова кви су 
при ме ри у Де ли ло вим ро ма ни ма че сти, та ко да се, у слу ча ју 
ви зу е ли за ци је на ра ти ва, мо же уо чи ти про би ја ње по за ди не 
у пр ви план, дис тор зи ја „ду бин ске” пер спек ти ве или, пак, 
кон фу зи ја ко ју ства ра пре пу ње ност по за ди не. Уз гред ни де
та љи и сит ни це јед на ко су ис так ну ти као и тра ди ци о нал но 
кључ ни де ло ви и еле мен ти на ра ти ва, они ко ји до при но се 
раз у ме ва њу и/или раз во ју до га ђа ја и ли ко ва. Због то га се 
пом ност с ко јом се ус пут не по ја ве по сма тра ју и уду бље ност 
у при зо ре и до жи вља ва ју као про тив те жа и вид от по ра фи
зи о ло шком и ме ха нич ком ре ги стро ва њу зна ко ва и сти му
лу са, бр зи ни, по вр шно сти и бе со муч ној по тро шњи ствари, 

46 „Јед на при влач на же на жур но је ишла ка сто лу, са из ра зом срећ не огор
че но сти ко ји опи су је пу то ва ње кроз про мет но гун ђа ње и лич не сно ве до 
не ког остр ва бла го дат ног ми ра.” De Lil lo, D. (1991) Libra, New York et al.: 
Pen guin, p. 182.

47 Исто, стр. 56.
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про сто ра, време на и представа, ко ли ко и као ми стич на, па
ра но ич на, или ме ло дра ма тич на не сра зме ра из ме ђу зна ка и 
зна че ња, по ја ве и ре ак ци је на њу. Сто га, и у ве зи са Де ли
ло вим ро ма ни ма мо же мо, сле де ћи Ле кле ра (Tom LeC la ir), 
го во ри ти о умет но сти екс це са (и у сми слу ис па да у по на
ша њу и у сми слу кван ти та тив не пре те ра но сти, пре ко мер но
сти) – при ка зу ју ћи екс це се мо ћи и си ле, екс це сив ни ро ма ни 
и са ми су екс це сив ни.48 Екс цес је ов де си но ним за ин фор
ма ци о но пре оп те ре ће ње или за гу ше ње, ко је, као од лу чу ју
ће сва ко днев но ис ку ство, Де ли ло са ни воа ин фор ма ци ја о 
све ту де ла пре но си на ни во (ин тер)су бјек тив них до жи вља ја 
сит ни ца и мо гу ћих, ла тент них или же ље них зна че ња ба нал
них си ту а ци ја уну тар тог све та, и на зад, су ге ри шу ћи ка ко у 
тој (пре)оп те ре ће но сти ком пле мен тар ним и кон ку рент ним 
зна че њи ма, због не до глед не мно жи не ис пре пле та них али 
и је зич ки не фик си ра них, те шко од ре ди вих а на ме тљи вих 
им пли ка ци ја, ко но та ци ја, асо ци ја ци ја, про јек ци ја ко је се у 
њу не пре ста но уно се или из ње, та ко ре ћи, иси ја ва ју, сва ко
дне ви ца би ва, исто вре ме но, и ми стич на и пре те ћа од но сно, 
ка ко се сам Де ли ло из ра зио, зра че ћа. „На звао бих то сми
слом за зна чај сва ко днев ног жи во та и обич них тре ну та ка. У 
Беломшуму сам, на ро чи то, по ку ша вао да от кри јем сво је вр
сно зра че ње у сва ко дне ви ци. По не кад је то зра че ње го то во 
за стра шу ју ће. Дру ги пут мо же би ти го то во све то. Да ли је 
за и ста ту? Па, да.”49
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REPRESENTATIONS OF DAILINESS  
IN DON DELILLO’S NOVELS 

Abstract

The paper deals with Don DeLillo’s novelistic mediations of 
dailiness and representations of everyday life, focusing on the ways 
of communicating the sense of numinosity and latent implications of 
everyday practices and experiences. The paper analyses representations 
of the moments of characters’ or implied narrator’s intensified, mystical 
or suspicious susceptibility in relation to private or common dailiness, as 
well as conventional figures of flânerie, treated as narrative and stylistic 
devices. Different models of perception, always more or less mediated, 
as well as the evaluation of everyday things, scenes and situations 
including mystical attitudes, paranoia and melodramatic overreactions, 
all of which induce proliferations of meanings and excessiveness on 

daily basis, are  also explored.

Key words: Don DeLillo, dailiness in literature, representations of
spaceandtimeinliterature,flânerie,informationaloverload
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¿NOSECHAMOSUNASIESTECITA?
Сажетак:Овајрадбависесвојственимфеноменомхиспанскесва
кодневице, обичајем поподневног предаха који је познат широм
светакао сијеста.Етимологијашпанскеречи„siesta”нас води
долатинскогизраза„sexta[hora]”(шести[сат])аобичајсије
степотичеизПравилаСветогБенедиктакојипрописујеправило
одморапослешестогсата(„sextahora”),штопредстављаподне
премаданашњемрачунањувремена.Будућидасијестапредста
вља један од најупечатљивијих обичаја уШпанији, постављамо
питањедали,каопоследицаубрзаногначинаживота,оватра
дицијаизумиреуШпанији.Изперспективеинтеркултуралности
интересујенасдалиобичајобављањасијестепредстављасте
реотипидалијеовајшпанскиобичајидаљеприсутанунастави
шпанскогкаостраногјезика.Полазећиодпретпоставкедасеси
јестаобрађујеуоквирулекцијеукојојсеуводесатикаонаставна
јединицаиобрађујесвакодневнарутина,анализирамоуџбеникеза
шпанскикаостранијезикзанивоА1.

Кључнеречи:традиција,свакодневица,сијеста,обичај,стерео
тип,интеркултуралност
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Lasiestahayquehacerlaconpijama,Padrenuestroyorinal.

Camilo José Cela2

1 Овај рад је на стао у окви ру про јек та МНПТР Ре пу бли ке Ср би је бр. 
178002 Језициикултуреувременуипростору.

2 Roque Sánchez, C. (23. X 2016) Siesta de pijama, Padrenuestro y orinal. 
Enroque de ciencia. https://enroquedeciencia.blogspot.com/2016/10/siesta
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Има ју ћи на уму чи ње ни цу да чо век ни ка да ни је био у ово ли
кој жур би као да нас, у овом ра ду ба ви мо се сва ко дне ви цом 
у хи спан ском све ту и јед ним ње ним фе но ме ном. На и ме, на 
Ибе риј ском по лу о стр ву и у Ла тин ској Аме ри ци ве ћи на ста
нов ни ка има оби чај да дре ма на кон руч ка. Не дре ма ју ду
же од по ла са та и ни ка ко то не чи не у кре ве ту на во ди се у 
лек ци ји о си је сти у уџ бе ни ку Bitácora.3 Овај оби чај спа ва
ња по по днев не дрем ке по знат је ши ром све та као си је ста 
(шп. siesta). Си је ста пред ста вља јед ну од нај у ко ре ње ни јих 
тра ди ци ја у Шпа ни ји  и део ње ног иден ти те та, по пут фла
мен ка. По ста вља мо пи та ње да ли као по сле ди ца убр за ног 
на чи на мо дер ног жи во та, ова тра ди ци ја у Шпа ни ји из у ми
ре. Из пер спек ти ве ин тер кул ту рал но сти ин те ре су је нас да 
ли тра ди ци ја си је сте пред ста вља сте ре о тип и да ли је овај 
шпан ски оби чај и да ље при су тан у на ста ви шпан ског као 
стра ног је зи ка. По ла зе ћи од прет по став ке да се оби чај спа
ва ња си је сте об ра ђу је у окви ру лек ци је у ко јој се уво де са ти 
као на став на је ди ни ца и об ра ђу је сва ко днев на ру ти на, ана
ли зи ра мо уџ бе ни ке за шпан ски као стра ни је зик за ни во А1 
пре ма Европ ском ре фе рент ном окви ру за жи ве је зи ке. 

По ре кло си је сте во ди из Пра ви ла Све тог Бе не дик та4, по гла
вље XLVI II, оде љак 5: Сваг даш њи руч ни рад у ко ме Све ти 
Бе не дикт про пи су је пра ви ло од мо ра по сле ше стог ча са (лат. 
sexta[hora]), што об у хва та пе ри од из ме ђу 12 и 15 ча со ва по 
рим ском ме ре њу вре ме на. У то вре ме мо на си на кон обе да 
тре ба да пре дах ну у сво јим по сте ља ма ка ко би се окре пи ли 
за оста так да на. 

ПравилоСветогБенедикта

У Сред њем ве ку ри там жи во та је био од ре ђен ма на стир ским 
на чи ном ме ре ња вре ме на. Све ти Бе не дикт (SanctiBenedicti, 
Ита ли ја, 480–543), ко ји се сма тра оцем за пад ног мо на штва, 
осми слио је строг рас по ред за сво је мо на хе, а са те је име но
вао пре ма мо ли тва ма. У скла ду са сво јим мо том „Ora et la
bo ra!”5, Све ти Бе не дикт је у Правилу уста но вио смер ни це за 
сво је мо на хе пре ма се дам мо ли тви ко ји ма су Бе не дик тин ци 
сла ви ли Го спо да. Дан је по чи њао ју тар њом мо ли твом. Пр ва  
мо ли тва би ла је пре зо ре, по том би сле ди ла мо ли тва у зо
ру. Сле ди ле су, за тим, мо ли тве: prima у шест ча со ва, tertia 

depijamapadrenuestroyorinal1.html, приступ 02. 03. 2019.
3 Gar men dia, A. et al. (2011) Bitácora 1. Libro del alumno, Bar ce lo na: 

Difusión, p. 67.
4 Regula Sancti Benedicti. http://www.sco ur mont.be/scrip to ri um/rb/lat/ch48.

htm
5 Мо ли и ра ди!
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у девет ча со ва, sexta у два на ест ча со ва и nona у пет на ест 
ча со ва. Би ли су то та ко зва ни ма ли са ти6. 

Пра ви ло Све тог Бе не дик та, ко је об у хва та LXXIII по гла вља, 
прво бит но је при ме њи ва но у ма на сти ру Мон те Ка си но који 
је био уда љен од Ри ма 130 км. Ка сни је су га при хва ти ли сви 
ма на сти ри Бе не дик тин ског ре да. Ка да је реч о сну, Све ти 
Бе не дикт је уста но вио пра ви ло од шест до осам са ти не пре
кид ног сна днев но уз оби чај спа ва ња си је сте у лет ње до ба. 
Бу ду ћи да рад зах те ва оба ве зан од мор, Пра ви ло укљу чу је 
оде љак са про пи са ним вре ме ном за ми ро ва ње и од мор. Реч 
је о XLVI II по гла вљу Пра ви ла: Сваг да њи руч ни рад7 5. оде
љак где на во ди сле де ће:

Post sextamautem surgentes amensa pausent in lecta sua
cumomnisilentio,autfortequivolueritlegeresibisiclegat
utaliumnoninquietet.8 

[Послије ше стог ча са, ка да уста ну од сто ла у пу ној ти ши
ни по чи ва ју на сво јим по сте ља ма. Ако тко мо жда же ли што 
чита ти сам за се бе, не ка чи та та ко да не сме та другоме]9. 

Из ово га се мо же за кљу чи ти да је Све ти Бе не дикт на сто јао 
да ње го ви мо на си очу ва ју сво ја те ла у здра вом ста њу та ко 
што ће до вољ но је сти и спа ва ти.

Sextahora

У де лу Tesorode la lenguacastellana, из 1611. го ди не, Ко
ва ру би јас (Co var ru bi as) на во ди да је си је ста вре мен ски пе
ри од из ме ђу по дне ва и два са та по сле под не. Гла гол сestear 
зна чи од ма ра ти у за кло ну ше стог са та од но сно у под не10. 
Ети мо ло ги ја ре чи siesta во ди нас до ла тин ског из ра за sexta
hora (ше сти сат) ко јим су Ри мља ни озна ча ва ли под не. Пре
ма њи хо вом ме ре њу дан је тра јао два на ест са ти, од шест до 
осам на ест ча со ва а исто то ли ко и ноћ, од осам на ест до шест 
ча со ва. Бу ду ћи да је ше сти сат, од но сно под не, на Ме ди те
ра ну нај то пли је до ба да на, љу ди су мо ра ли да се скло не са 
вру ћи не, пре дах ну од по сла, по вра те енер ги ју за оста так да
на и од ре ма ју на кон обе да. 

6 Ho rae mi no res.
7 De ope ra ma num cotidianа.
8 Re gu lae San cti Be ne dic ti. XLVII: De ope ra ma num co ti di a na,http://www.

sco ur mont.be/scrip to ri um/rb/lat/ch48.htm  при ступ 02. 03. 2019.
9 Пра ви ло Све тог Бе не дик та, http://be ne dik tin keza dar.co m/be ne dik tin ci/hr

vat ska/pra vi losv.be ne dik ta, стр. 59; при ступ 02. 03. 2019.
10 So ca, R. (2013) La fascinante historia de la palabras, Co lom bia: Rey  

Na ra njo Edi to res, p. 528.
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Гла гол sextear, од но сно из раз guardarlasexta, у вул гар ном 
ла тин ском усво јен је као sestear, а ко ри шћен је из раз guardar
lasiesta11. Име ни ца siesta се у са вре ме ном шпан ском је зи ку 
нај че шће упо тре бља ва у сле де ћим ко ло ка ци ја ма: 

Dormirlasiesta
(1) Des de las tres y me dia ha sta las cin co du er mo la si e sta12. 

(2) ¿Cre es que es una bu e na co stum bre dor mir la si e sta? ¿Por 
qué?13 

Echar(se)lasiesta/siestecita
(3) Por la tar de, me ec ho la si e sta, estu dio un ra to y por la noc
he, muc has ve ces, voy con mis ami gos al te a tro.14

(4) Y, además, lu e go, me da ti em po de ec har una si e ste ci ta 
de lan te de la te le.15 

Tomar(se)unasiesta/siestecita
(5) ¿Hay al go ma lo en to mar una si e ste ci ta du ran te el día?16

(6) ¿Qué per so na que tra ba ja ra en una fábrica o en una ofi ci na 
o aten di e ra un co mer cio iba a te ner la po si bi li dad de pa rar la 
ac ti vi dad y to mar se una si e sti ta?17

Hacersiesta 

(7) ¿La si e sta se ha ce por la noc he?18 

Пре ма реч ни ку Ма ри је Мо ли нер (María Mo li ner):

 sestear зна чи те ра ти сто ку у за клон од сун ца за вре ме 
нај то пли јег де ла да на19; 

11 Šu lo vić, K. and  Ma ri čić, S. La si e sta or sex ta ho ra, in: AcademicdaysofTi
mişoara:LanguageEducationToday, ed. Ra ta, G. (2011), Cam brid ge Scho
lars Pu blis hing: New ca stle upon Tyne, p. 165.

12 VV.AA. (2017) CampussurA1B1, Bar ce lo na: Difusión, p. 51.
13 Gar men dia, A. et al. (2011) Bitácora 1, Li bro del alum no, Bar ce lo na: 

Difusión, p. 68.
14 VV.AA. (2002) PrismaA1comienza, Li bro del alum no, Ma drid: Edi to rial 

Edi nu men, p. 72.
15 Cor pas, J. et al. (2005) Aulainternacional 1, Bar ce lo na: Difusión, p. 64.
16 Ано ним, (15. ја ну ар 1995)  Que tan ne ce sa rio en to mar un si e sta. El ti em po. 

https://www.el ti em po.co m/ar chi vo/do cu men to/MA M304397 при ступ 02. 
03. 2019.

17 Cha u vin, S. Losbeneficiosdedormirunasiesta; http://www.mu je res de em
pre sa.co m/li festyle /080301be ne fi ci osde la si e sta.as p  

18  VV.AA. нав. де ло, стр. 70.
19 Mo li ner, M. (1979) Diccionariodelusodelespañol. HZ, Ma drid: Gre dos,  

p. 1155. 
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 име ни ца siesta пред ста вља скра ће ни цу ла тин ског из ра за 
sextahora што озна ча ва под не, а ле ти се од но си на нај
то пли ји део да на по сле по дне ва; siesta је крат ка дрем ка 
по сле руч ка; звук или му зи ка ко ја се из во ди у цр кви то ком 
по по дне ва20.

Ма ри ја Мо ли нер у свом реч ни ку бе ле жи и из раз siestadel
carnero ко јим се озна ча ва вр ло крат ка дрем ка пре руч ка21.

Реч ник Шпан ске кра љев ске ака де ми је име ни цу siesta де фи
ни ше као сан по сле руч ка; вре ме на ме ње но за од мор или 
дрем ку по сле руч ка; вре ме по сле по дне ва ка да је вру ћи
на нај ин тен зив ни ја; му зи ка ко ја се у цр ква ма сви ра ла или 
певала по сле под не22. 

Шпан ску реч siesta пре у зе ли су и не ки свет ски је зи ци. У 
фран цу ском је зи ку про на ла зи мо реч la sieste и из раз faire
lasieste,unepetitesieste23. У ита ли јан ском је зи ку та ко ђе се 
ко ри сти име ни ца la sièsta,од но сно из раз farela sièsta24, за
тим у ен гле ском је зи ку siesta25;tohave/takeasiesta26, као и у 
не мач ком dieSiesta;einekurzeSiesta halten.27 

Мо же мо да за кљу чи мо да си је ста пред ста вља јед ну од нај
у ни вер зал ни јих шпан ских ре чи и тран скул ту рал ни оби чај.

Сијеста–шпанскајога
Шпан ски но бе ло вац Ка ми ло Хо се Се ла (Ca mi lo José Ce
la) на звао је си је сту шпан ском јо гом28. Она пред ста вља је
дан од нај леп ших шпан ских оби ча ја ко ји се ла ко при хва та 
због чи ње ни це да уно си осе ћа ње мир но ће и сми ре но сти у 
свакоднев ни ужур ба ни на чин жи во та. Ме ђу тим, си је ста код 

20 Исто, стр. 1162.
21 Исто.
22 Real Aca de mia Española. (2001 [22ª edición]) Diccionario de la lengua
española, Ma drid: Edi to rial Espa sa Cal pe, p. 2062.

23 ReyDe bo ve, J. and Rey, A. (2005) LenouveauPetitRobert.Dictionnaire
alphabétiqueetanalogiquedelalanguefrançaise, Pa ris: Dic ti on na i res Le 
Ro bert, p. 2424.

24 De vo to, G. and Oli, G. C. (1988 [1971]) Dizionariodella lingua italiana, 
Fi ren ze: Fe li ze Le Mon ni er, p. 2213.

25  McIn tosh, C. ed. (2013 [1995]) Cam brid ge Advan ced Le ar ner’s Dic ti o nary. 
Cam brid ge: Cam brid ge Uni ver sity Press, p. 1441.

26 Ox ford Advan ced Le ar ners Dic ti o nary (2000), New York: Ox ford Uni ver
sity Press. https://www.ox for dle ar ner sdic ti o na ri es.co m/de fi ni tion/en glish/
si e sta?q=si e sta при ступ 02. 03. 2019.

27 Duden Deutsches Universalwölerbuch (2003) Man nhe im: Du den ver lag,  
p. 1452.

28 Be ni to, C. (7. VII 2013) La si e sta mu dial. Hoy; https://www.hoy.
es/v/20130707/so ci e dad/si e stamun dial20130707.html при ступ 02. 03. 
2019.
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ту ри ста мо же да уне се по мет њу чак и фру стра ци ју бу ду ћи 
да на кон ужур ба ног пре по дне ва, Шпан ци у пе ри о ду из ме ђу 
14 ча со ва и 17 ча со ва за тва ра ју сво је ло ка ле не би ли ма ло 
пре дах ну ли и про ве ли вре ме са сво јим по ро ди ца ма зна ју ћи 
да их че ка под јед на ко на пор но по под не. Оби чај на ла же да 
се то ком си је сте не оба вља ју по се те ни ти те ле фон ски раз го
во ри. Ту ри сти ма се пре по ру чу је да ово до ба да на ис ко ри сте 
за ру чак у не ком од ре сто ра на, да про ше та ју мир ним ули ца
ма гра да уко ли ко им вру ћи на не сме та или пак да се и са ми 
препу сте том шпан ском оби ча ју и от кри ју ча ри си је сте.

Упр кос по пу лар но сти овог оби ча ја, уо ча ва се не до ста так 
сту ди ја о си је сти ко ја у све ту на у ке пред ста вља не по зна ни цу, 
твр ди Ро са Пе ра и та (Ro sa Pe ra i ta), спе ци ја ли ста за про бле
ме сна29. Са вре ме на на у ка по ста вља пи та ње да ли је си је ста 
за и ста по треб на. Од го вор је по твр дан, пр вен стве но из фи зи
о ло шких раз ло га. Пре не го што су от кри ве не све до бро би ти 
си је сте за ор га ни зам, овај оби чај је по ве зи ван са успо ре ним, 
ле жер ним на чи ном жи во та, а осо бе ко је су га упра жња ва ле 
сма тра не су ле њим и не на ро чи то про дук тив ним. 

Да нас се струч ња ци сла жу да тра ди ци ја спа ва ња си је сте има 
ве зе са спу шта њем кр ви из нер вног си сте ма ко ја се кон цен
три ше у ди ге стив ном трак ту што иза зи ва по спа ност на ро чи
то ако је на по љу вру ће. ScientificAmerican на во ди да склa па
ње очи ју на крат ко по бољ ша ва рас по ло же ње и когнитив не 
функ ци је30.

Еми лио Ро дри гес Са ес (Emi lio Rodríguez Sa ez) из Оп ште 
Бол ни це у Ви гу на гла ша ва да по сле по днев но спа ва ње не 
сме да тра је ду же од ти де сет ми ну та31. На кон тог пе ри о да 
ула зи мо у ци клус ду бо ког сна па се мо же мо про бу ди ти са 
гла во бо љом или не рас по ло же ни. На уч но је до ка за но да си
је ста у тра ја њу од 20 од 30 ми ну та по вољ но ути че на це ло
куп но здрав стве но ста ње, ре ду ку је стрес и по бољ ша ва пси
хо мо тор ну спо соб ност. До дат ни раз ло зи због ко јих се си
је ста пре по ру чу је су по бољ ша на кон цен тра ци ја, пам ће ње, 
креатив ност, бо љи сан то ком но ћи.

29 Mo re no, S. (18. VI II 2004) ¿Siestapesadillaodescanso? https://cu i da te plus.
mar ca.com /en fer me da des/2004/08/18/si e stade scan soope sa dil la3364.
html при ступ 03. 03. 2019.

30 Bu e no Bal le ste ros, A. аnd Ru bio Han cock, J. (5. IV 2016) Radiografía de la 
si e sta en España: rom pe mos tópicos. El Ver ne. https://ver ne.el pa is.co m/ver
ne/2016/04/05/ar ti cu lo/1459866604_782462.html

31 Mo re no, S. нав. де ло.
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Ме ђу тим, пре ма сту ди ји ко ју су спро ве ли Fundadeps y
Asocama32, си је ста у Шпа ни ји тра је у про се ку oкo је дан сат, 
прем да тре ћи на ис пи та ни ка дре ма из ме ђу 30 и 40 ми ну та 
што, ка ко је утвр ђе но, ни је пре по руч љи во.  

Чи ње ни ца је да љу ди да нас не ма ју вре ме на за си је сту бу
ду ћи да ве ћи на не ра ди у бли зи ни сво јих до мо ва те ни је у 
мо гућ но сти да оба ви ру чак и си је сту у свом до му. За њих си
је ста пред ста вља лук суз ко ји се би мо гу да при у ште ви кен
дом. Да нас, ка да ужур ба ност и стрес ути чу на стил жи во та 
ве ли ке ве ћи не, нео п хо дан је пре дах, крат ко ис кљу чи ва ње 
из ствар но сти, опу шта ње ума и окре пље ње за оста так да на. 
Пре по знав ши зна ча ј си је сте, мно га пред у зе ћа пра ве по се
бан про стор за си је сту где њи хо ви за по сле ни мо гу сло бод но 
да дрем ну или пре дах ну.

Савременасијеста

Си је ста об у хва та део да на ка да сун це нај ја че гре је. Прем да 
у вре ме руч ка по сто ји па у за у тра ја њу од два са та што је сте 
ду же не го у дру гим зе мља ма, то сва ка ко не зна чи да је сви 
Шпан ци ко ри сте за спа ва ње. Не по сто ји ве ли ки број сту ди ја 
о то ме ко ли ки је про це нат Шпа на ца ко ји упра жња ва ју си
је сту. Пре ма ис тра жи ва њу ко је је ElPaís спро вео 1998. го
ди не 23,8% Шпа на ца је прак ти ко ва ло си је сту33. Ме ђу тим, 
је да на ест го ди на ка сни је, 2009. го ди не Фон да ци ја за обра зо
ва ње и здра вље Кли нич ке бол ни це Сан Кар лос – Фун да депс 
(Fundación de Educación pa ra la Sa lud del Ho spi tal Clínico San 
Car los – Fundadeps) и Шпан ско удру же ње про из во ђа ча ду
ше ка – Асо ка ма (Asociación Española de la Ca ma – Aso ca
ma) спро во де ис тра жи ва ње на узор ку од 3000 ис пи та ни ка на 
осно ву ко га до би ја ју сле де ће по дат ке34:

• 16,2% Шпа на ца упра жња ва си је сту сва ки дан;

• 22% са мо по не кад дре ма по под не;

• 3,2% Шпа на ца са мо ви кен дом прак ти ку је си је сту;

• 58,6% Шпа на ца ни ка да не спа ва по сле под не.

32 Fundación de Educación pa ra la Sa lud del Ho spi tal Clínico San Car los (Fun
da deps) y Asociación Española de la Ca ma (Aso ca ma) (2009). Pri mer estu
dio so bre sa lud y de scan so. http://cort.as/djl5, p. 29. при ступ 03. 03. 2019.

33 Bu e no Bal le ste ros, A. аnd Ru bio Han cock, J. нав. де ло.
34 Fundación de Educación pa ra la Sa lud del Ho spi tal Clínico San Car los (Fun

da deps) y Asociación Española de la Ca ma (Aso ca ma), нав. де ло, стр. 31.
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Пре ма овој сту ди ји, ка да је реч о ме сту на ко јем се спа ва 
си је ста, 72,2% ис пи та ни ка упра жња ва си је сту на ка у чу док 
27,8% спа ва у кре ве ту.35

Да ље, од свих шпан ских по кра ји на, ста нов ни ци Мур си
је су нај вер ни ји овој тра ди ци ји (21,2%), а по том Ара гон ци 
(21,1%). Овај оби чај нај ма ње прак ти ку ју на се ве ру Шпа ни је 
у Ба ски ји (12,2%) и Га ли си ји (12,4%)36. 

По да ци до ко јих смо до шли по твр ђу ју на шу хи по те зу да 
чи ње ни ца да сви Шпан ци спа ва ју си је сту пред ста вља 
стереотип.

За шпан ско рад но вре ме мо же мо ре ћи да је сте спе ци фич но, 
бу ду ћи да је због дво крат ног рад ног вре ме на ве ћи на рад
њи и за на тлиј ских ра ди о ни ца за тво ре на у вре ме руч ка, од
но сно си је сте. Пре ма члан ку об ја вље ном у TheWashington
Post2016. го ди не, шпан ска вла да по кре ће ини ци ја ти ву да 
Шпа ни ја ускла ди сво је рад но вре ме са европ ским чи ме би 
се старин ски оби чај си је сте уга сио37. 

Са дру ге стра не, по сто је ини ци ја ти ве да се тра ди ци ја си је
сте очу ва. На Феј сбу ку је осно ва на гру па чи ја је ини ци ја ти
ва да се си је ста про гла си кул тур ним до бром. На Ин ста гра му 
су ак тив ни хе ште го ви #si e sta са 1,6 ми ли о на по сто ва и #si e
sta ti me са 170 хи ља да по сто ва.

Сијестаунаставишпанског
каостраногјезика

Уво ђе ње стра не кул ту ре у на ста ву стра ног је зи ка је од ве ли
ке ва жно сти за оне ко ји уче стра ни је зик ра ди лак шег и бо
љег сна ла же ња у си ту а ци ја ма ко је не би уме ли да про ту ма че 
на осно ву сво јих пред зна ња38. Спо соб ност пре по зна ва ња 
сте ре о ти па је нео п ход на за раз вој ин тер кул тур не ком пе тен
ци је уче ни ка стра ног је зи ка, а у окви ру на став не је ди ни це о 
си је сти мо же мо се ба ви ти овом те мом. У скла ду са прет ход
но на ве де ним по да ци ма да тек 16% Шпа на ца спа ва си је сту, 
а из пер спек ти ве ин тер кул ту рал но сти, овај рад по чи ва на 
прет по став ци да чи ње ни ца да сви Шпан ци спа ва ју си је сту 
пред ста вља сте ре о тип. 

35 Исто, стр. 32.
36 Исто, стр. 31.
37 Bu e no Bal le ste ros, A. аnd Ru bio Han cock, J. нав. де ло.
38 Ма ри чић, С. и Мо ре но Фер нан дес, М. (2015) За сту пље ност сте ре о ти па 

о шпан ском је зи ку и кул ту ри у на ста ви шпан ског као стра ног је зи ка у 
Ср би ји, Методичкивидици, бр. 6 /2015, стр. 97115.
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Ге не ра ли за ци јом и по јед но ста вљи ва њи ма на ста ју сте ре о ти
пи ко је љу ди сма тра ју уни вер зал ним те их не пре и спи ту
ју. Сте ре о тип пред ста вља уве ре ње о од ре ђе ној дру штве ној 
гру пи или ти пу по је ди на ца. У пи та њу су ге не ра ли зо ва не 
и по јед но ста вље не иде је о од ре ђе ној гру пи, за сно ва не на 
прет по став ци да ње ни при пад ни ци по се ду ју од ре ђе не, са мо 
њи ма свој стве не осо би не. 

Сте ре о ти пи пред ста вља ју нео дво јив део је зи ка и кул ту ре 
јед ног дру штва и мо гу би ти по зи тив ни и не га тив ни. Ка да 
го во ри мо о тра ди ци ји си је сте, сма тра мо да је сте ре о тип 
пре ма ко ме сви Шпан ци спа ва ју си је сту по зи ти ван бу ду ћи 
да про мо ви ше јед ну тра ди ци ју ко ја ла га но из у ми ре услед 
зах те ва са вре ме ног на чи на жи вље ња. Ме ђу тим, по ста вља мо 
пи та ње да ли за и ста сви ко ји учи мо шпан ски је зик ве ру је мо 
да сва ки Шпа нац спа ва си је сту сва ки дан. Упо тре ба сте ре
о ти па под ра зу ме ва де ли мич ну и по вр шну сли ку јед не кул
ту ре те сма тра мо да је нео п ход но из у ча ва ти стра ну кул ту ру 
из раз ли чи тих пер спек ти ва и под у чи ти уче ни ке да раз ви ја ју 
кри тич ко ми шље ње. 

Пре ла зи мо на ана ли зу уџ бе ни ка за шпан ски као стра ни је
зик ка ко би смо утвр ди ли да ли је овај оби чај при су тан у њи
ма и у ко јој ме ри. У скла ду са на шом прет по став ком да се 
оби чај спа ва ња си је сте об ра ђу је у окви ру лек ци је ка да се 
уво де са ти као на став на је ди ни ца и об ра ђу је сва ко днев на 
ру ти на, ана ли зи ра мо уџ бе ни ке за шпан ски као стра ни је
зик за ни во А1 пре ма За јед нич ком европ ском ре фе рент ном 
окви ру за жи ве је зи ке. 

Гра ђу за ово ис тра жи ва ње пред ста вља ју сви до ступ ни уџ
бе ни ци за ни во А1 из да вач ких ку ћа Difusión из Бар се ло не и 
Edinumen из Ма дри да. 

Ана ли зом уџ бе никâ за ни во А1 пре ма За јед нич ком европ
ском ре фе рент ном окви ру за жи ве је зи ке, од но сно лек цијâ у 
ко ји ма се об ра ђу је сва ко днев на ру ти на и ис ка зу ју са ти екс
цер пи ра ни су при ме ри у ко ји ма је упо тре бље на реч си је ста. 
Уо че но је да је у свим уџ бе ни ци ма пред ста вље но шпан ско 
рад но вре ме и сва ко днев на ру ти на али да се оби чај си је сте 
по ми ње у сле де ћим уџ бе ни ци ма: 
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PrismaА139, Aulainternacional140, ClubPrismaА141, Espacio
joven42, Bitácora143. Bitácora1.Nuevaedición44. Aulainterna
cional1.Nuevaedición45, CampussurА1B146.

Уџ бе ник Bitácora1 по све ћу је чи та ву је ди ни цу оби ча ју си
је сте. Реч је о лек ци ји број 5 у ста ром из да њу уџ бе ни ка из 
2011. го ди не од но сно лек ци ји број 4 у но вом из да њу уџ бе
ни ка из 2016. го ди не, под на сло вом Trabajar,comerydormir.

CampussurА1–B1 по све ћу је те ми сте ре о ти па лек ци ју број 3 
у ко јој се као је дан од нај у че ста ли јих сте ре о ти па о Шпан ци
ма по ја вљу је уве ре ње да сви Шпан ци спа ва ју си је сту.

(1) La gen te cree que en España to do el mun do du er me la 
si e sta y que a to dos los españoles les gu stan las cor ri das de 
to ros47. 

У уџ бе ни ку EspaciojovenA1 на и ла зи мо на при мер где осо
ба из тек ста ука зу је на то да ње го ва по ро ди ца не прак ти ку је 
овај оби чај: 

(2) No dor mi mos la si e sta por que tam bién ha ce mos co sas por 
la tar de: el los tra ba jan y yo voy a cla ses de gu i tar ra48. 

Исто та ко у уџ бе ни ку Aula internacional 1 има мо при мер 
ста ри је осо бе ко ја дре ма ис пред те ле ви зо ра пре по нов ног 
од ла ска на по сао.

(3)Y, además, lu e go, me da ti em po de ec har una si e ste ci ta 
de lan te de la te le49. 

39 VV.AA. (2002) PrismaA1comienza, Li bro del alum no, Ma drid: Edi to rial 
Edi nu men, p. 6972; VV.AA. (2002) PrismaA1comienza, Li bro del pro fe
sor, Ma drid: Edi to rial Edi nu men, p. 70, 72.

40 Cor pas, J. et al. (2005) Aulainternacional1, Bar ce lo na: Difusión, p. 55, 64.
41 VV.AA. (2007) Club Prisma A1. Li bro del alum no, Ma drid: Edi to rial  

Edi nu men, p. 52.
42 VV.AA. (2011) Espacio joven A1. Li bro del alum no, Ma drid: Edi to rial  

Edi nu men, p. 78.
43 Gar men dia, A. et al. (2011) Bitácora 1. Li bro del alum no, Bar ce lo na: 

Difusión, pp. 6575. Gar men dia, A. et al. (2011) Bitácora 1. Cu a der no de 
ejer ci ci os, Bar ce lo na: Difusión, pp. 5758, p. 63.

44 Gar men dia, A. et al. (2016) Bitácora 1. Nu e va edición. Li bro del alum no, 
Bar ce lo na: Difusión, 5969; Gar men dia, A. et al. (2016) Bitácora 1. Nu e va 
edición. Cu a der no de ejer ci ci os, Bar ce lo na: Difusión.

45 Cor pas, J. et al. (2014) Aula internacional 1. Nu e va edición, Bar ce lo na: 
Difusión, pp. 79.

46 VV.AA. (2017) CampussurA1B1, Bar ce lo na: Difusión, pp. 4857.
47 Исто, стр. 48.
48 VV. AA. (2011) нав. де ло, стр. 78.
49  Cor pas, J. et al. (2005) нав. де ло, стр. 64.
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Закључак

У овом ра ду ба ви ле смо се свој стве ним оби ча јем ко ји се 
ве зу је за сва ко дне ви цу у хи спан ском све ту. Реч је о оби ча
ју спа ва ња по по днев не дрем ке ко ји је ши ром све та по знат 
као си је ста (шп. siesta). Шпан ски но бе ло вац Ка ми ло Хо се 
Се ла на звао је си је сту шпан ском јо гом. Она пред ста вља је
дан од нај леп ших шпан ских оби ча ја ко ји се ла ко при хва та 
због чи ње ни це да уно си осе ћа ње мир но ће и сми ре но сти у 
свакоднев ни ужур ба ни на чин жи во та. 

Ети мо ло ги ја ре чи siesta во ди нас до из ра за sexta[hora] (ше
сти [сат]) а оби чај си је сте по ти че из Пра ви ла Све тог Бе не
дик та у ко јем је про пи са но пра ви ло од мо ра по сле ше стог 
са та (sexta hora), што пред ста вља под не пре ма да на шњем 
ра чу на њу вре ме на. 

Шпан ску име ни цу siesta пре у зе ли су мно ги свет ски је зи ци, 
те мо же мо да за кљу чи мо да си је ста пред ста вља јед ну од на
ју ни вер зал ни јих шпан ских ре чи и тран скул ту рал ни оби чај. 

Бу ду ћи да си је ста пред ста вља јед ну од нај у ко ре ње ни јих 
тра ди ци ја у Шпа ни ји, као и део ње ног иден ти те та, по ста
вље но је пи та ње да ли, као по сле ди ца убр за ног на чи на мо
дер ног жи во та, ова тра ди ци ја у Шпа ни ји из у ми ре. Та ко ђе 
нас је ин те ре со ва ло да ли тра ди ци ја си је сте пред ста вља сте
ре о тип и да ли је овај шпан ски оби чај и да ље при су тан у 
на ста ви шпан ског као стра ног је зи ка. Сто га смо, у скла ду са 
по ла зном хи по те зом да се оби чај спа ва ња си је сте об ра ђу је 
у окви ру лек ци је у ко јој се уво де са ти као на став на је ди ни
ца и об ра ђу је сва ко днев на ру ти на, ана ли зи ра ле уџ бе ни ке за 
шпан ски као стра ни је зик за ни во А1. Ана ли за кор пу са је 
по твр ди ла на шу хи по те зу и по ка за ла да се оби чај си је сте 
об ра ђу је у лек ци ји о ис ка зи ва њу вре ме на и ру ти не. Ме ђу
тим, уо че но је да је у свим уџ бе ни ци ма пред ста вље но шпан
ско спе ци фич но рад но вре ме као и сва ко днев на ру ти на али 
да се оби чај си је сте по ми ње у ма лом бро ју уџ бе ни ка. Реч је 
о уџ бе ни ци ма PrismaА1, Aulainternacional1, ClubPrisma
А1, Espaciojoven, Bitácora1, Bitácora1, Nu e va edición. Aula
internacional1, Nuevaedición и CampussurА1B1 из да вач
ких ку ћа Difusión из Бар се ло не и Edinumen из Ма дри да. 
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CAN SIESTA SURVIVE IN XXI CENTURY? 

¿NOSECHAMOSUNASIESTECITA?

Abstract

This article analyses a phenomenon in the Hispanic everyday life – 
the custom of taking an afterlunch nap, known worldwide as siesta.  
Etymologically, the word siesta originates from the Latin word sexta
[hora] (sixth [hour]) and the custom of siesta comes from The Rule 
of Saint Benedict. It was Saint Benedict who laid down the rule of 
quiet time in the afternoon after the sixth hour, in Roman times. The 
expression sextahora was used to denominate the noon as the warmest 
part of the day. Lasiesta is one of the strongest Spanish traditions, and 
most probably, one of the easiest to embrace as a foreigner, because 
it brings a sense of calmness and tranquillity in everyday life. The 
word siesta can be found in many other languages which shows how 
popular this custom really is. In this paper we are trying to investigate 
if this Spanish custom is disappearing due to the busy modern way of 
life. From the perspective of interculturality, we are interested in the 
question if having a siesta represents a stereotype, and if this custom is 

still part of teaching Spanish as a foreign language.

Keywords:tradition,everydaylife,siesta,custom,stereotype,inter
culturality
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Увод

Ка фа је ве ко ви ма си но ним за ужи ва ње и ин спи ра ци ју, при
сут на у број ним обла сти ма жи во та, од по слов ног, дру штве
ног пре ко при ват ног и по ро дич ног, те пред ста вља фе но мен 
збли жа ва ња пре по зна тљив у го то во свим кра је ви ма све та. 
Ис пи ја ње ка фе је увек до бар из го вор за ви ђа ње са при ја
те љи ма, дру же ње, раз ме ну ми шље ња и као та ква део је 
суб кул ту ре ко ја нас сва ко днев но окру жу је. Из у зет но је це
ње на и због то га што су јој од са мог по чет ка кон зу ми ра ња 
при пи си ва на ра зна по зи тив на фи зи о ло шка и ле ко ви та деј
ства, што је да нас на уч но по твр ђе но, те је увр ште на у тзв. 
функци о нал ну хра ну1. 

С об зи ром на оп шту рас про стра ње ност овог на пит ка те шко 
је са си гур но шћу го во ри ти о то ме ко ју је пр ви от крио, али 
се сви сла жу да је род на зе мља нај це ње ни је ка фе ара би ке 
(CofeaArabica) – Ети о пи ја2 у ко јој и по сто ји исто и ме на ре
ги ја Ка фа (Kafa). То ком XV и XVI ве ка ка фа је из арап ских 
зе ма ља пре не та у Тур ску ода кле је осво ји ла Евро пу а по том 
и дру ге кон ти нен те. У Евро пи су ни кла и пр ва јав на ме ста за 
ис пи ја ње ка фе, а као ло ка ци ја на во ди се Кон стан ти но пољ, у 
ко јем је пр ва рад ња ка фе отво ре на 14753, а пр ва ка фе џи ни ца 
1554. го ди не4.  

Упр кос арап ском по ре клу ка фа је у очи ма Евро пља на цр ни 
на пи так из Осман ског (Тур ског) цар ства, што је оста ви ло 
тра га у рас про стра ње но сти име нич ке син таг ме „тур ска ка
фа”, ко ја под ра зу ме ва чи тав низ пра ви ла и ри ту а ла, те се 
од 2013. го ди не на ла зи на Уне ско вој ли сти не ма те ри јал не 
ба шти не (IntangibleWorldHeritageList)5. Ка фа је још у до ба 
Су леј ма на Ве ли чан стве ног (1494–1566) би ла ин сти ту ци о на
ли зо ва на. Овај ве ли ки тур ски осва јач имао је свог лич ног 
ка фе џи ју чи је је за ду же ње би ло да при пре ми ка фу од нај
ква ли тет ни јих зр на за сул та на, цео двор и зва ни це, а ње го
во рад но ме сто на дво ру је би ло ста бил ни је и си гур ни је од 

1 Dórea, J. G. and Da Co sta, T. H. M. (2005) Is coff ee a fun cti o nal food?, 
British JournalofNutrition  93, Cam brid ge: Cam brid ge Uni ver sity Press,  
pp. 778–779. 

2 Mi lo sa vlje vić, Lj. i Je lić, S.  (2001) Njenoveličanstvokafa, No vi Sad: Iz da
vač ka agen ci ja „Ot kri ća”, str. 11, 15; Ub bi di en te, R. (2012) “Oronero”–La
culturadelcafèinItalia:usi,costumi,teatroeletteratura, (Das) Dis kre te 
Ta ten buch, Ber lin: Di gi ta le Festschrift für Di e ter Kat ten busch.

3 Ub bi di en te, R. нав. де ло. 
4 Mi lo sa vlje vić, Lj. i Je lić, S. нав. де ло, стр. 12.
5 Uni ted Na ti ons, Edu ca ti o nal, Sci en ti fic and Cul tu ral Or ga ni za tion, “Tur kish 

coff e, cul tu re and tra di tion”, 1. Fe bru ary 2019., https://ich.une sco.org /en/RL/
tur kishcoff eecul tu reand tra di tion00645
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ме ста број них ми ни ста ра6. У вре ме ње го ве вла да ви не ка фа 
се пи ла би ло ка да (од ју тра до мра ка), би ло где (на дво ру, 
у при ват ним ку ћа ма, у рад ња ма, у дво ри шти ма џа ми ја, на 
ули ци – ку по ва ла се из по крет них ко ли ца улич них про да ва
ца), у би ло ком до бу (де ца и од ра сли) и ви ше пу та (на ро чи
то у ду го трај ним по се та ма, то ком ко јих се го сти ма ну ди ла 
дру га, тре ћа ка фа и та ко ре дом)7. Као по сле ди ца ви ше ве ков
ног ути ца ја Осман ског цар ства на Ср би ју то ком исто ри је, 
уз број не дру штве не кон так те из ме ђу ова два на ро да, мно ги 
пр во бит ни и ау тен тич ни тур ски оби ча ји ве за ни за ис пи ја ње 
ка фе се и да нас прак ти ку ју у Ср би ји. 

РазвојкултурекафеуИталији

Пр ви ка феи у Евро пи ван Осман ског цар ства су се отва
ра ли у сре ди на ма ко је су има ле ус по ста вље не кон так те са 
Тур ци ма, углав ном у тр го вач кој де лат но сти. Та кав кон текст 
про на ла зи мо и при ли ком осни ва ња пр вог ка феа у Ита ли ји, 
тач ни је у Ве не ци ји, ко ја је би ла ста ни ште не ма лом бро ју 
тур ских тр го ва ца, а за хва љу ју ћи упра во тој де лат но сти и 
моћ ној по мор ској фло ти одр жа ва ла је че сте и ре дов не кон
так те са Тур ци ма. Цен трал на Ита ли ја, а по го то во Рим као 
се ди ште па пе, су тра ди ци о нал но оста ја ли за тво ре ни за ино
ва ци је ко је су при сти за ле из дру гих кра је ва. То об ја шња ва 
за што су Ита ли ја ни, ви дев ши му сли ма не ка ко пи ју ка фу 
(уме сто ви на), тај цр ни на пи так про гла си ли са тан ским, што 
је узе ло то ли ко ма ха да је па па Кли мент VI II (1536–1605) 
ин си сти рао да га про ба ка ко би про ве рио гла си не. На кон 
што је оку сио ка фу за кљу чио је да та ко уку сно пи ће си гур но 
не при па да ђа во лу, те ју је бла го сло вио8. 

За раз ли ку од Ри ма, Ве не ци ја је то ком свог нај плод ни јег 
исто риј ског пе ри о да би ла из у зет но отво ре на ка Ис то ку и 
њи хо вим кул ту ра ма, те не чу ди по да так да је упра во овај 
атрак ти ван град на во ди до био свој пр ви ка фе 1683. го ди
не, у под нож ју па ла те Но ве Про ку ра ти ве на тр гу Све тог 
Мар ка9. Пр во бит но је то би ло са мо про дај но ме сто ка фе, тј. 
ду ћан ка фе (bottegadelcafè), да би ка сни је на ста ли пра ви 
ка феи ме ђу ко ји ма је нај по зна ти ји CafèFlorian (по сто ји од 
1720. до да нас)10. По ред ари сто кра ти је и ели те, у ово чувено 

6 Ub bi di en te, R. нав. де ло.
7 Gal li, М. (mar zo 1907) Il caffè tur co, LaLettura, nr. 3, рp. 241245.
8 Ukers, W, H. AllAboutCofee. 2nd ed. New York: Bu rr Prin ting Ho u se, 1935, 

p. 22; Sil va, R. M. (2014) Ilcafècomeprotagonistaculturalenellastoria
italiana, ma gi star ska te za, Ge or ge town Uni ver sity, Was hing ton, str. 15.

9 Ukers, W. H. нав. де ло, стр. 23.
10 El lis, M. (2004) TheCofeeHouse:aCulturalHistory, Lon don: We i den feld 

& Ni col son, pp. 8283.
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сте ци ште ин те лек ту а ла ца, књи жев ни ка и по ли ти ча ра, до ла
зи ли су и обич ни гра ђа ни да раз го ва ра ју и раз ме њу ју ми
шље ње. По ве ћа ва ње бро ја гра до ва, ур ба ни за ци ја и по бољ
ша ње про ход но сти пу те ва има ли су од лу чу ју ћу уло гу у раз
во ју ита ли јан ског дру штва, чи је су кла се по че ле да се све 
ви ше ме ша ју. Ка ко се ши ри ла мо да од ла ска у цен тар гра да, 
та ко су гра ђа ни све че шће свра ћа ли у ду ћа не ка фе, ко ји су 
по че ли да по ве ћа ва ју свој про стор, ну де ћи не са мо зр не вља 
већ и ску ван на пи так11. 

У XVI II ве ку ка фа у Ита ли ји већ по ста је ја сан со ци о ло
шки фе но мен, о че му све до че и пр ви за пи си у ита ли јан ској 
књи жев но сти, у ко јој се по овом пи та њу нај ви ше ис та као 
Кар ло Гол до ни (Car lo Gol do ni, 1707–1793), ре фор ма тор ита
ли јан ске ко ме ди је (commediadell’arte), па жљи ви по сма трач 
и кри ти чар ве не ци јан ског дру штва. У број ним ње го вим ко
ме ди ја ма се спо ми ње ка фа: Lavedovascaltra (Лу ка ва удо
ви ца), L’uomo di mondo (Свет ски чо век), Le femmine pun
tigliose (Твр до гла ве же не), La putta onorata (По ча ство ва на 
про сти тут ка), Labuonamoglie (До бра же на), Il cavaliere e
la dama (Ви тез и да ма), L’avvocato veneziano (Ве не ци јан
ски адво кат), Ilpadredi famiglia(Отац по ро ди це), Il teatro
comico (Ко мич но по зо ри ште), Ilcontrattempo(Не при ли ка),
Ledonnecuriose(Ра до зна ле же не). Де та љан опис по ре кла, 
на бав ке и при пре ме ка фе да је у ко ме ди ји La sposapersia
na(Пер сиј ска мла да), али је ове ко ве чио овај на пи так у де лу 
Labottegadelcafè(Ка ва на), у ко јем ка фа ну пред ста вља као 
ме сто пре кр ша ја дру штве них нор ми, где је при ступ же на
ма био за бра њен, али су се оне до во ди ле на по се бан зах тев 
редов них по се ти ла ца упу ће ног вла сни ку ка феа. 

На су прот Гол до ни је вог ка феа са чи та вом га ле ри јом нај ра
зли чи ти јих ли ко ва, бра ћа Ве ри (Pi e tro е Ales san dro Ver ri) уз 
зна чај но уче шће Це за ра Ба ка ри је (Ce sa re Bac ca ria) у про све
ти тељ ски ори јен ти са ном Ми ла ну об ја вљу је чу ве ни пе ри о
дич ни лист IlCafè, на ме њен про бра ној пу бли ци ин те лек
ту а ла ца, ко ја је про стор за сво ју ре флек си ју и де ба ту про на
шла упра во у ка феу. Овај лист је из ла зио сва ких де сет да на 
у пе ри о ду од 1764. до 1766. го ди не као ре зул тат ди ску си ја и 
ин те лек ту ал них рас пра ва за сто ло ви ма у ка феу, а глас гру пе 
оку пље не око Пје тра Ве ри ја је сти зао и до са мог по ли тич
ког вр ха12. Упр кос свом крат ком тра ја њу ми лан ски IlCafè
се афир ми сао као глав ни лист про све ти тељ ске ре фор ме, 

11 Sil va, R. M. нав. де ло, стр. 23.
12 Исто, стр. 4147.
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допри нев ши да Ми ла но, по ред На пу ља бу де дру ги нај зна
чај ни ји цен тар овог кул ту ро ло шкофи ло зоф ског по кре та13.

На пуљ и Ми ла но де ле исто ин те ре со ва ње за ре фор му дру
штва, о ко јој се че сто рас пра вља ло у ка фе и ма, као што је то 
био слу чај и у дру гим ве ли ким гра до ви ма Евро пе, ко ји су 
ујед но би ли и кул тур ни цен три. Та ко из Па ри за пра во у На
пуљ сти же мо да ка феа са пе смом и му зи ком (фр. Cafèchan
tant), с тим да је ста нов ни штво На пу ља вр ло бр зо до шло до 
сво је са мо стал не ин вен ци је у ви ду ка феаса му зи ком (Cafè
concerto) ко ји пред ста вља сво је вр сни про то тип мо дер ног 
стрип ти за. Ау тор ове кон цеп ци је, Лу и ђи Сте ла то (Lu i gi 
Stel la to), у са рад њи са му зи ча рем Фран че ском Мел бе ром 
(Fran ce sco Mel ber) ком по ну је и осми шља ва чу ве ну кан цо ну 
Lacammesella(срп. Ко шу љи ца), ду ет бу ду ћих су пру жни ка 
у ко јем мла до же ња по зи ва мла ду да ски не оде ћу и по ка же 
му сво ју ле по ту. Вр ло бр зо су у На пу љу ни кли број ни дру ги 
ка феи са му зич ким са др жа јем, у ко ји ма су не ке пе сме пр ви 
пут пред ста вље не ши рој пу бли ци. Ме ђу њи ма је и ка фе од 
исто риј ског зна ча ја Гам бри нус (Gambrinus), отво рен 1890. 
го ди не, ко ји је вр ло бр зо по стао глав но ме сто за оку пља
ње због но ве кон цеп ци је са чи та вом га ле ри јом умет нич ких 
де ла по зи до ви ма, а ме ђу број ним по зна тим по се ти о ци
ма ис ти че се Га бри је ле Д’Анун цио ко ји је ту свакодневно 
проводио вре ме14. 

Же ља за ау тен тич ним до жи вља јем и ис ку ством при сут на 
код ста нов ни ка На пу ља до ве ла их је до ства ра ња број них 
пра ви ла и це ре мо ни јал них ри ту а ла ко ји пра те ис пи ја ње 
овог на пит ка уз прет ход ну бри жљи ву при пре му. За ни мљи во 
је да је 1819. Фран цуз Мо риз (Mo ri ze) из у мео пр ву по су ду 
за кућ но спре ма ње ка фе ко ја је до би ла на зивса ја сном ита
ли јан ском су ге сти јом – наполетана(Сли ка 1). Она је ду го 
би ла је ди на по су да за при пре му овог на пит ка у Ита ли ји, а 
и дан да нас је у упо тре би15. За при пре му ка фе по мо ћу на по
ле та не би ло је по треб но 10ак ми ну та, а на кон што је оби чај 
пи је ња ка фе био ома со вљен у ита ли јан ском дру штву, ко је је 
ра ди тог на пит ка мо ра ло по се ћи ва ти ка фее, ми лан ски ин
же њер Ал фон со Бја ле ти (Al fon so Bi a let ti) је до шао до иде је 
ка ко да олак ша и убр за при пре му овог по пу лар ног на пит
ка и ка фу пре ме сти у ку ће Ита ли ја на. Сто га је 1933. го ди
не по ну дио оса вре ме ње ну вер зи ју по су де за спра вља ње ка
фе, по узо ру на чу ве ну на по ле та ну, у об ли ку Мо ке Екс прес 
(MokkaExpress,Сли ка 2), ко ја је да нас ин ду стри ја ли зо вана 

13 Ub bi di en te, R. нав. де ло.
14 Sil va, R. M. нав. де ло, стр. 8.
15 Ukers, W. H. нав. де ло, стр. 34. 
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и распро стра ње на ши ром све та у број ним ди зај нер ским 
варија ци ја ма16. 

РазвојкултурекафеуСрбији

Иа ко је ка фа осво ји ла осман ско дру штво тек по сле пот чи
ња ва ња Ма ме луч ког сул та на та 1517. го ди не, овај на пи так 
је за не ко ли ко де це ни ја по стао из у зет но по пу ла ран у свим 
дру штве ним сло је ви ма, ка ко у при ват ном про сто ру та ко и 
на јав ном ме сту17. За хва љу ју ћи уно сној и раз гра на тој тр го
ви ни зр но ка фе је сти за ло у да ле ке про вин ци је Ана до ли је и 
у ма ња ме ста Бал ка на, а по пу лар ност овог на пит ка се кон
стант но ши ри ла ве ли ком бр зи ном. На кон осва ја ња Бе о гра да 
кр ва ве 1521. го ди не, Тур ци су отво ри ли пр ву ка фа ну у Бе
о гра ду, ујед но и у Евро пи 1522. го ди не18. Кра јем XVI ве ка 
ни чу пр ве ка фа не и у Бо сни, као нпр. у Са ра је ву 1591. го
ди не, ка ко већ на во ди у сво јим опи си ма по у здан осман ски 
хро ни чар Ибра хим Пе че ви19. Ова ка фа на се по ми ње и као 
не по треб на но во та ри ја и ме сто пу но ис ку ше ња у ра ду чу
ве ног осман ског уче ња ка и ка ди је Ха са на Ка фи Пру шћа ка 
(Ак хи са ри)  Темељимудрости о уређењу света, за вр ше
ном 1597. у Пру сцу. Ипак, ис ку ства у кон зу ми ра њу ка фе су 

16 Schnapp, J. T. (2001) The Ro man ce of Caff e i ne and Alu mi num, Critical
Inquiry 28, No 1, Chi ca go: Uni ver sity of Chi ca go Press, рp. 251252.

17 Фо тић, А. (2005) Приватниживот у српским земљама у освит мо
дерногдоба, Бе о град: Клио, стр. 264.

18 Го лу бо вић, В. (2007) Механе и кафане старог Београда, Бе о град:  
Слу жбе ни гла сник, стр. 13.

19 Фо тић, А. нав. де ло, стр. 264.

Слика 1 Наполетана; 
Извор: https://www.flickr.
com/photos/26838346@

N03/6895943403

Слика 2 Мока;Извор: 
https://www.italymagazine.

com/sites/default/files/
featurestory/gallery/

bialetti.jpg
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махом по зи тив на ка ко у Ср би ји, та ко и у окол ним зе мља ма 
под тур ском вла шћу. 

Иа ко већ 1617. го ди не у Бе о гра ду из ла зи пам флет под на
зи вом Спевпротивупотребекафе,винаопијумаидувана,
као је дан од пр вих те вр сте, ни шта, па ни број не стро ге за
бра не ни су спре чи ле чин ис пи ја ња ка фе и отва ра ње ка фа на 
као но вих ин сти ту ци ја ко је су сре ди ном XVII ве ка по ста
ле део бал кан ске сва ко дне ви це20. Зр но и на пи так се на зи
ва ју кафа,кава или кахва, а по ти чу од осман ског тер ми на 
арап ског по ре кла кахве. Од осман ске сло же ни це кахвекане
на стао је из раз ка фа на или ка ва на, ко ји се сре ће и ка сни
је у срп ској књи жев но сти и по е зи ји (Ла за Ла за ре вић, Ђу
ра Јак шић)21, али исто та ко је и да нас у упо тре би. У дру гој 
по ло ви ни XVIII ве ка би ло је већ до ста ка фа на у Бе о гра ду, 
али и број ним ва ро ши ца ма Ср би је, те су по ла ко по че ле да 
ме ња ју из глед на се ља, пр вен стве но но ћу због осве тље ња, 
ко је је ра ни је до ла зи ло са мо од те ки ја и џа ми ја у вре ме вер
ских пра зни ка. Отва ра њем ка фа на по чео се во ди ти ноћ ни 
жи вот, ра ди дру же ња и за ба ве, а на истом ме сту су се по че
ли оку пља ти љу ди раз ли чи тих дру штве них сло је ва и до та да 
не спо ји вих по еко ном ском, со ци јал ном и кул тур ном раз во ју. 

Ка фа се ис пи ја ла вре ла, без ше ће ра, али уз до да ва ње слат ки
ша и пи ста ћи ја, а  за ни мљи во је да се ка фа на овим про сто
ри ма ни је ше ће ри ла све до ау строугар ске оку па ци је 1878. 
го ди не, већ се пи ла са ме дом22. У Ита ли ји се ка фа ше ће ри ла, 
али пр во одво је но слу же ње ка фе и ше ће ра по чи ње у нај ста
ри јем ка феу Ри ма, отво ре ном 1725. го ди не IlCafèdelVe
neziano на тр гу Ша ра23, а тај оби чај је оп стао до да на шњих 
да на. 

Иа ко су пр ве срп ске ка фа не би ле ве за не ис кљу чи во за му
сли ман ски свет и тур ске оби ча је, са на гла ше ним па три јар
хал ним и кон зер ва тив ним ам би јен том у ко јем до ми ни ра ју 
му шкар ци, у дру гој по ло ви ни XVI II и у XIX ве ку, ови ло
ка ли под ле жу мо дер ни за ци ји и беч ком мо де лу, у ко јем се 
ди ску ту је, чи та ју но ви не, осни ва ју но ве по ли тич ке гру пе и 
ства ра књи жев ност24. На кон осни ва ња но ве срп ске др жа ве 
1804. го ди не, про ши рио се ау стриј ски тип ка фа не и пи је
ња ка фе. Но во ру ко вод ство је би ло спрем но да ста ру тур ску 

20 Фо тић, А. нав. де ло, стр. 256.
21 Исто, стр. 266.
22 Mi lo sa vlje vić, Lj, i Je lić, S. nav. de lo, str. 12.
23 Ub bi di en te, R. nav. de lo.
24 Le to, M. R. Ep pu re be ve va mo il caffè in si e me, in: Lineediconfine:sepa
razioni e processi di integrazionenello spazio culturale slavo, (a cu ra di) 
Mo rac ci, G. e Al ber ti, A. (2013), Fi ren ze: Fi ren ze Uni ver sity Press, p. 284.
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го спо ду нaследи не са мо у има њи ма, ку ћа ма, оде лу, бу ла ма 
не го и у от ме ном слу же њу и ис пи ја њу фил џа на ка фе. Та ко 
је гор њи срп ски слој у пот пу но сти усво јио от ме ни тур ски 
на чин пи је ња ка фе. Срп ског ко ман дан та и вој во ду то ком 
Пр вог срп ског устан ка Ми лен ка Стој ко ви ћа (1769–1831) 
слу жи ле су же не чи бу ком и ка фом као ка квог па шу, а ме ђу 
ства ри ма во ђе устан ка Ка ра ђор ђа (1762–1817) про на ђе но је 
чак 17 ко ма да сре бр них ка фе них фил џа на. Ка фа је од устан
ка ко нач но усво је на у Ср би ји, код гор њег сло ја као стал но 
пи ће, а код на ро да као пи ће за го сте и сла вља25.

Културакафеусавременом
италијанскомдруштву

Со ци ја ли за ци ја за у зи ма ме сто од фун да мен тал ног зна ча ја у 
по на ша њу ста нов ни ка гра да, на ро чи то цен тра, те у мно го ме 
за ви си од по је ди них ко лек тив них ри ту а ла26. У XIX и по чет
ком XX ве ка дру штве ност има раз ли чи та ме ста на ко ји ма се 
ис по ља ва и то у за ви сно сти од ста ле жа, али и по ла. Та ко го
спо ђе у Ита ли ји све до 60их го ди на XX ве ка још увек ви ше 
бо ра ве у са ло ни ма за чај, док при ли ку за сре та ње и раз го вор 
има ју на не дељ ним ми са ма, у шет њи кор зом и на пи ја ци27. 
За раз ли ку од же на  углед ни и имућ ни му шкар ци од ла зе у 
ви на ри је или на ка фу у ба ро ве код ло ва ца, ко је по се ћу ју 
још слу жбе ни ци и тр гов ци, нај че шће на тр гу, као тра ди ци
о на лом ме сту оку пља ња. За на тли је, рад ни ци и мај сто ри се 
ра ди је оку пља ју у број ним го сти о ни ца ма где пи ју и ал ко
хол. У дру гој по ло ви ни XX ве ка у Ита ли ји су већ осет ни ин
ду стриј ски раз вој и по бољ ша ње оп штег еко ном ског ста ња 
ста нов ни штва, те ле ви зи ја и ме ди ји по ста ју моћ на оруж ја у 
мар ке тин гу и пла си ра њу све ла год ни јег сти ла жи во та, те је 
у та квој ат мос фе ри по рас тао апе тит и са мих Ита ли ја на за 
по ди за њем сте пе на ужи ва ња. Ши ре ње и раст гра до ва, не
пре ста на мо бил ност, а ка сни је и стал на до ступ ност пу тем 
тех нич ких уре ђа ја (мо бил ни, Ин тер нет) су ути ца ли на сма
ње ње сло бод ног вре ме на ко је чо век има на рас по ла га њу, па 
је то за овај ро ман ски на род би ла још ве ћа мо ти ва ци ја да 
тре нут ке крат ке па у зе учи не што са вр ше ни јим.

Ита ли ја ни су по сте пе но от кри ва ли пра ви ла ко ја тре
ба по што ва ти то ком пра вље ња и кон зу ми ра ња ка фе да би 

25 Ви на вер, В. При лог исто ри ји ка фе у ју го сло вен ским зе мља ма, у: Исто
ријскичасопис, Књ. XIVXV,(19631965) при ре дио Та дић, Ј. (1965), Бе
о град:  Исто риј ски ин сти тут у Бе о гра ду, стр. 346.

26 Car le, L. La rap pre sen ta zi o ne dell’identità so ci o cul tu ra le col let ti va, in: Rap
presentare i luoghi. Metodi e tecniche, (a cu ra di) Mag nag hi, A. (2001), 
Firen ze: Ali nea Edi tri ce, рp. 400402.

27 Исто, стр. 404405.
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постигли мак си мал но по ли сен зор но и естет ско ис ку ство, а 
свој кон цепт су уса вр ша ва ли до те ме ре док ни су за ди ви
ли цео свет. Упра во због осе ћа ја са вр шен ства, ко јем је по
све ћен сва ки тре ну так ужи ва ња у ита ли јан ској ин вен ци ји–  
еспре сока фи, ма кар ко ли ко он био кра так, учи нио га је мо
де лом по жељ ним за ими та ци ју. 

У да на шње вре ме ита ли јан ска ка фа је ве о ма це ње на у све ту, 
али не са мо због свог ква ли те та, већ и због оп штег сти ла по
на ша ња ко ји пра ти ри ту ал ис пи ја ња ка фе. Под се ћа мо ипак 
да ита ли јан ска ка фа, ко ја је то ли ко тра же на по ба ро ви ма и 
ре сто ра ни ма ши ром све та, уства ри уоп ште ни је ита ли јан
ска. Зр на ка фе и да ље при сти жу из зе ма ља са ју жне хе мис
фе ре, а „ита ли јан ским” их чи ни со фи сти ци ра на ин ду стриј
ска об ра да, раз ра ђен и уса вр шен на чин при пре ме по мо ћу 
апа ра та, естет ски до жи вљај упот пу њен по себ ним ди зај ном 
и ја сним умет нич ким асо ци ја ци ја ма, спе ци фич на и пре по
зна тљи ва ар хи тек ту ра ба ра и нај зад са ми Ита ли ја ни, ко ји 
су из гра ди ли ве о ма ком плек сну кул ту ру ка фе. Ита ли јан
ски еспре со је та ко по стао од раз од ре ђе ног сти ла жи во та, 
а сам по мен овог тер ми на је до вољ но су ге сти ван да стран
це асо ци ра на све оно што чи ни Ита ли ју. По је ди не ме то де 
за уче ње ита ли јан ског као стра ног је зи ка са др же espressoу 
свом на зи ву, као што је нпр. слу чај са ли ни јом уџ бе ни ка од 
по чет ног A до нај ви шег Ц ни воа NuovoEspresso 1/2/3/4/5 у 
из да њу фи рен тин ске ку ће Ал ма Еди цјо ни (AlmaEdizioni). 
Исти из да вач у сво јој по ну ди има и ме то ду BarItalia (срп. 
Бар Ита ли ја) ко ја на по је ди ним сво јим стра ни ца ма оправ да
ва то име де таљ ним об ја шње њи ма о при пре ми ка фе на ита
ли јан ски на чин. Та ко је пра ви ита ли јан ски еспре со са мо она 
ка фа ко ја је ску ва на на тач но 88 Цел зи ју со вих сте пе ни од 
тач но 7 гра ма ка фе, те по слу же на у бе лој шо љи ци угре ја ној 
на тач но 67 сте пе ни28. Пе на ко ја се фор ми ра на по вр ши ни 
на пит ка тре ба да бу де гу ста, ин тен зив ног уку са и до вољ на 
гор ка, а ако не ко же ли ма ње го рак и јак укус тре ба да по ру
чи тзв. про ду же ни еспре со (cafè lungo), ко ји за хва љу ју ћи 
до да тој во ди има бла жи укус. Ви ше теч но сти у шо љи ци се 
мо же до би ти и ако се по ру чи ду пли еспре со (doppio) али 
је та ква ка фа и да ље вр ло ин тен зив ног уку са. Под еспре со 
ка фом Ита ли ја ни увек под ра зу ме ва ју крат ки еспре со, тј. ка
фу ин тен зив ни јег уку са, ко ју нај че шће успе ва ју да до би ју 
са мо у сво јој зе мљи. За то је на свим ту ри стич ким пу то ва њи
ма Мо ка не за о би ла зан пра ти лац Ита ли ја на, ко ји се те шко 
од ри чу сво је ква ли тет не ка фе и ви со ких кри те ри ју ма. Ме ђу 
ја ким ка фа ма ис ти че се и „ко ри го ва на ка фа” (cafècorretto), 

28 Di Fran ce sco, A. and Nad deo, C. M. (2002) Albar, Fi ren ze: Al ma Edi zi o ni, 
p. 132. 
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кратки еспре со са до датком ра ки је, ли ке ра сам бу це (са аро
мом ани са) или брен ди ја по уку су. Упра во пи је ње ка фе са 
ра ки јом нај ви ше под се ћа на рас про стра ње не срп ске оби ча је 
да се го сти ма у кућ ној по се ти ну ди тур ска ка фа и/или до ма
ћа ра ки ја или ра ки ја про ве ре ног по ре кла. 

У раз ли чи тим ре ги ја ма Ита ли је се пи ју и раз ли чи то при
пра вље не ка фе. Та ко је на Си ци ли ји ве о ма по пу лар на ка
фа ду Па ри ну (cafèd’uparrinu, срп. Па ри но ва ка фа), ко ја 
је до би ла на зив по све ште ни ку Па ри ну јер је ње му и би
ла на ме ње на за окре пље ње то ком те шких по сто ва. Ре цепт 
овог ег зо тич ног на пит ка на ба зи ка фе, ци ме та, ка каа и ка
ран фи ли ћа из не ла је Си мо не та Ање ло Хор нби (Si mo net ta 
Ag nel lo Hornby) у сво јој но ве ли (итал. Un filo d’olio, срп. 
Малоуља)29. У На пу љу је то ком XX ве ка био ве о ма по пу ла
ран со ли да ран оби чај на ру чи ва ња тзв. „ви се ће ка фе” (cafè
sospeso), од но сно јед не ка фе за се бе и јед не за би ло ког дру
гог про ла зни ка. Ова ка фа се на ру чи ва ла и пла ћа ла код шан
ке ра, ко ји је са стра не бе ле жио да има упла ту за још јед ну 
ка фу те ју је ну дио углав ном сле де ћем го сту. На жа лост, овај 
оби чај је да нас у де ка ден ци ји, али има слу ча је ва по нов ног 
ожи вља ва ња ове на ви ке у дру гим зе мља ма Евро пе, као нпр. 
у Бу гар ској30, Бел ги ји31 и Шпа ни ји32.

У по стин ду стриј ској ери мно га ита ли јан ска пред у зе ћа, ко ја 
су и да нас део фе но ме на Made inItaly, пре по зна ла су зна
чај спа ја ња ква ли те та ка фе и ужит ка у ис пи ја њу на пит ка 
са обо га ће ним са др жа јем у об ли ку умет но сти, ди зај на, ар
хи тек ту ре, чи ме про из вод ко ји се про да је до би ја но ву, екс
тен зив ну ин тер пре та ци ју кон цеп та „кул ту ре ка фе”. Укус и 
ми рис то плог цр ног на пит ка спа ја ју се са умет нич ким ди
зај ном шо љи ца по себ ног об ли ка и ве ли чи не, ко је сво јом 

29 Ag nel lo Hornby, S. (2011) Unfilod’olio, Pa ler mo: Sel le rio Edi to re.
30 Ано ним, «Caffè so spe so», gran de suc ces so in Bul ga ria, 26. March  2013,  

(up da te 31 Oc to ber 2013), 1. March 2019, https://cor ri e re del mez zo gi or no.
cor ri e re.it/na po li/no ti zie/cro na ca/2013/26mar zo2013/caff eso spe sosban
cabul ga ria212355479906.shtml; Gi un tel la, I. In Bel gio ri vi ve la tra di zi o
ne na po le ta na: un caffè per chi non può pa gar se lo, ma an che pa ne e zup pa, 
13 De cem ber 2013, 1.March 2019, https://www.il so le24or e.co m/ar t/no ti
zie/20131213/in bel giori vi vetra di zi o nena po le ta nacaff echi non puo 
pa gar se loma an chepa neezup pa092302.shtml?uuid=AB ZNU oj&re
fresh_ce =1

31 Gi un tel la, I., In Bel gio ri vi ve la tra di zi o ne na po le ta na: un caffè per chi non 
può pa gar se lo, ma an che pa ne e zup pa, 13 De cem ber 2013, 1.March 2019, 
https://www.il so le24or e.co m/ar t/no ti zie/20131213/in bel giori vi vetra
di zi o nena po le ta nacaf fechi non puo pa gar se loma an chepa neezup
pa092302.shtml?uuid=AB ZNU oj&re fresh_ce =1

32 Pa ri si, M., Na po li fa scu o la nel Mon do: il caffè so spe so sbar ca an che in Spag
na, 8. April 2013, 1. March 2019, http://www.na po li to day.it /cro na ca/caff e
so spe sospag naca fespen di en tes.html
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високом естет ском вред но шћу до жи вљај ка фе тран сфор ми
шу у ис ку ство ко је при зи ва кон зу ма то ре на ди ја лог и ко му
ни ка ци ју. Ита ли ја ни ма се ви ше стру ко ис пла ти ло исто вре
ме но ула га ње у ин ду стри ју ка фе и умет ност, о че му нај бо ље 
све до че чу ве не ко лек ци је шо љи ца за ка фу про из во ђа ча Или 
(Illy),ко ји од 1992. го ди не па до да нас ан га жу је ре но ми ра
не са вре ме не умет ни ке ну де ћи им бе ли ну пор це ла на уме сто 
сли кар ског плат на. Ме ђу по зна тим име ни ма ау то ра ко ји су 
осми сли ли по себ не ко лек ци је на ла зи се и срп ска са вре ме
на умет ни ца пер фор ман са Ма ри на Абра мо вић, ко ја је по
ну ди ла ди зајн шо љи це са сво јим ли ком и за ста вом са сло
га ном на ен гле ском Weareallinthesameboat (срп. Сви смо 
у истом бро ду) (Сли ка 3), али и дру ге за ни мљи ве ко лек ци је, 
нпр. шо љи це са ру пи цом кроз ко ју се гле да у уну тра шњост  
и са др жај (Сли ка 4). Због по је ди них умет ни ка, као што је 
Деј вид Бирн (Da vid Byrne) про из во ђач је мо рао и да ме ња 
по стро је ња у фа бри ци, јер је овај аме рич ки умет ник тра жио 
да се из ра де шо љи це са две др шке, не ти пич не за уо би ча је ну 
ли ни ју (Сли ка 5) 33.

33 In zo lia, A. (2016) Lovemakers:emozionarepervendere:ilcasoIlly, ma ster 
te za, Lu iss Gu i do Car li Li be ra Università in ter na zi o na le de gli stu di so ci a li, 
Ro ma, рp. 7780.

Слика 3 ДизајнМаринеАбрамович (2002); 
Извор: https://www.illy.com/enus/shop/accessories/illyart

collection/illyartcollectionmarinaabramovicmug/22544.html

Слика 4 ДизајнМарине
Абрамович(2002); Извор: 

https://www.illycups.nl/contents/
media/l_illy%20collection%20

2002%20spirit%20cup%201.jpg

Слика 5 ДизајнДејвида
Бирна(2001); Извор: 

https://www.pinterest.com/
pin/371969250446078548/
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Да су Ита ли ја ни од на чи на пра вље ња, пи је ња и пла си ра ња 
ка фе на пра ви ли чи та ву на у ку го во ри по да так да од 1999. го
ди не по сто ји Уни вер зи тет ка фе (UniversitàdelCafè), ко ји 
је осно ван пр во бит но у На пу љу, а по том пре ме штен у Трст, 
се ди ште про из во ђа ча ка фе Или. Овај уни вер зи тет је на стао 
у окви ру ви со ког обра зо ва ња, а сту ден ти ма омо гу ћу је да 
упи шу ма стер сту ди је из еко но ми је и на у ке о ка фи, обла сти 
ме наџ мен та хра не, као и хра не и тех но ло шких би о ре сур са 
ка ко би до би ли ака дем ску и мак си мал ну про фе си о нал ну 
при пре му у по сло ви ма ко ји подразумеvaју ба вље ње ка фом 
као на мир ни цом и го то вим производом34. 

Иа ко смо у овом ра ду спо ме ну ли са мо јед ног про из во ђа ча 
ка фе, на ита ли јан ском тр жи шту их има из у зет но мно го, а 
раз ли ку ју се пре ма вр сти кон зу ма то ра за ко је пра ве и про
да ју ка фу. Са јед не стра не се на ла зе про из во ђа чи ка фе за 
ма сов ну упо тре бу и про да ју у су пер мар ке ти ма и ба ро ви
ма (Borbone,Lavazza,Motta,Toraldo,Vergnano,Pellini,Illy, 
итд.), а са дру ге су про из во ђа чи ко ји сво је про из во де пла си
ра ју кли јен те ли са ви со ким зах те ви ма и спе ци фич ним уку
си ма (EspressoGiada,LePiantagionidelCafè,PausaCafè,
TorrefazionePiansa, итд.). По след њих го ди на су на тр жи шту 
све при сут ни ји апа ра ти са кап су лом ка фе, ко ји по ла ко ула
зе у до мо ве Ита ли ја на, а исту тен ден ци ју при ме ћу је мо и у 
Ср би ји. Ипак, без об зи ра на тех нич ко по бољ ша ње по су да и 
апа ра та за при пре му ка фе код ку ће, Ита ли ја ни и да ље овај 
на пи так ве зу ју за бар и при ли ку за дру же ње. У ита ли јан
ском, као уо ста лом и у срп ском је зи ку по зив на ка фу је до
био екс тен зи ју зна че ња, те пи та ње „Хо ће мо ли на ка фу?” 
(итал. Prendiamouncafè?) ви ше не зна чи да ће мо по пи ти 
ис кљу чи во ка фу, већ у об зир до ла зе и сва дру га пи ћа у по ну
ди у ка феу или ба ру. То је ја сан по ка за тељ да је за оба на ро да 
пи је ње ка фе уства ри дру же ње.

Културакафеусавременомсрпскомдруштву

Од са ме по ја ве ка фа на, оне су се ме ња ле и број ча но по ве ћа
ва ле, по чев од пр вих у ко је су до ла зи ли тр гов ци и за на тли је, 
а ка сни је и оста ли ста ле жи, све до во де ћих ин те лек ту а ла ца, 
чи ме су се пре тва ра ле у во де ће кул тур не ин сти ту ци је. По је
ди не лич но сти су има ле број не при ви ле ги је у ка фа на ма, као 
нпр. Све то зар Ми ле тић у но во сад ској Кодбелелађе где је 
имао свој сто у про сто ри ји у ко ју ни ко дру ги ни је смео ући35.

34 Università del caffè Illy, 31 gen na io 2019., http://uni caff e.ill y.com /it/uni ver
si ta/pro po stafor ma ti va/al ta%20for ma zi o ne

35 Ђи лас, Г. (2001) Но во сад ске ка фа не, Златна греда, бр. 2, Но ви Сад:  
Дру штво књи жев ни ка Вој во ди не, стр. 26.
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На Бал ка ну, па и у Ср би ји ис пи ја ње ка фе има ри ту а лан зна
чај, пи је се се де ћи, вр ло че сто уз ду ван ко ји да је по себ ну 
ди мен зи ју, уз ме ди ти ра ње или раз го вор36, док је у за пад ној 
кул ту ри уо би ча је но ис пи ја ње ка фе сто је ћи, без ду ва на, јер 
сам чин тра је знат но кра ће. Упра во ду жи на тра ја ња овог чи
на је оно што чи ни пр ву и нај ве ћу кул ту ро ло шку раз ли ку 
из ме ђу срп ских и ита ли јан ских оби ча ја. Јед ном Ита ли ја ну 
је до вољ но све га пар ми ну та да по пи је на пи так, а оста так 
по све ћу је раз го во ру, ко ји та ко ђе ни је мно го ду га чак, јер пре 
све га мо ра да бу де ве о ма свр сис хо дан. Код са вре ме них Срба 
тзв. „ка фе ни са ње” је и на чин опу шта ња, дру же ња, про во ђе
ња вре ме на са са го вор ни ком за сто лом. Иа ко се да нас спо
ми ње ка фић као обје кат у ко јем се ис пи ја ка фа, из во ри ште 
културе кафенисања је би ла упра во ка фа на37, ко ја и дан 
да нас увек има тур ску ка фу у по ну ди, док је у ка фи ћи ма у 
основ ној по ну ди еспре со ка фа. 

Без об зи ра на ме сто ис пи ја ња ка фе, овај чин мо же да по
тра је и два са та, на ро чи то ако на кон ис пи ја ња на пит ка и 
раз го во ра усле ди гле да ње у шо љу, дру ги оби чај ко ји је вр ло 
рас про стра њен на це лом Бал ка ну. Га та ње у шо љи цу при сут
но је код свих ста ле жа и уз ра ста, а цео ри ту ал је обе ле жен 
број ним и ја сно од ре ђе ним пра ви ли ма. Ка фа се пи је вру ћа, 
а не охла ђе на, а по том се шо љи ца пре вр не на тац ну да се 
та лог до бро оце ди ка ко би се на осно ву оцр та них фи гу ра 
га та ло38. У ли те ра ту ри по сто је број ни при руч ни ци или по
гла вља у књи га ма у ко ји ма се опи су је зна че ње фи гу ра, та ко 
нпр. пти ца зна чи оче ки ва ти пи смо, го луб је сре ћа, зми ја и 
мач ка на го ве шта ва ју не сре ћу, зло бу од не при ја те ља, сан дук 
пред ска зу је ско ру жа лост, а ави он – до ла зак вр ло ва жног 
го ста39. Гле да ње у шо љу је ма хом жен ска ди сци пли на, али 
има и му шка ра ца ко ји су овла да ли овом ве шти ном, за сно ва
ној на спо соб но сти чи та ња и де ши фро ва ња ша ра и зна ко ва 
оформ ље них у та ло гу40. Раз ли чи ти „чи та чи” ка фе мо гу да 
исти знак или фи гу ру у та ло гу ви де раз ли чи то, али им исто 
та ко мо гу при пи са ти раз ли чи то ту ма че ње. Упра во за хва љу
ју ћи сло бо ди ту ма че ња зна ко ва, гле да ње у шо љу по пи је не 
ка фе оп ста је као за ба ван хо би, те се и да ље пре но си са ге не
ра ци је на ге не ра ци ју, уз јед на ко за ни ма ње ста рих и мла дих.

36 Mi lo sa vlje vić, Lj. i Je lić, S. nav. de lo, str. 12.
37 Ђор ђе вић, Д. (2016) Кул ту ра ка фа не у огле да лу штам пе, Прилозисоцио
лошкојкафанологији, Бе о град: Слу жбе ни гла сник, стр. 75.

38 Спа со је вић,М. (2009)ОбичајиуСрба, Ба ња Лу ка: Бе сје да, стр. 213.
39 Исто, стр. 213; Mi lo sa vlje vić, Lj. i Je lić, S. nav. delо, str. 67112, Aноним 

(без год. изд.), Вечити астро календар, Зе мун: Р. А. д.о.о. Бе о град,  
стр. 165170.

40 Aноним, нав. де ло, стр. 165.
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До ба да на у ко јем се кон зу ми ра ка фа је ве о ма те шко ја сно 
од ре ди ти. Мно гим  Ср би ма је оми ље на пр ва ју тар ња ка фа, 
ко ју пи ју са ми, у ми ру, као пси хич ку при пре му за све ак тив
но сти ко је сле де на кон тог ри ту а ла, или са чла но ви ма по ро
ди це и бли ским при ја те љи ма. Ка фа се пи је и из ме ђу до руч
ка и руч ка, а Ита ли ја не углав ном из не на ди рас про стра њен 
оби чај пи је ња ка фе у ре сто ра ну пре слу же ња руч ка, јер је 
они пи ју ис кљу чи во по сле тог обе да, ра ди по бољ ша ња ва
ре ња. По пу лар на је и по по днев на ка фа, не за ви сна од обро ка, 
ко ја се оба ве зно ну ди го сти ма у кућ ној по се ти, али је исто 
та ко че ста и као по вод за на ла же ње са при ја те љи ма у ка феу. 
Ни ве чер ња ка фа ни је рет ка по ја ва, али је мно ги из бе га ва ју 
због про ду же ног деј ства ко фе и на на ноћ ни сан. С об зи ром 
на ши рок вре мен ски ди ја па зон у окви ру ко јег је мо гу ће слу
жи ти и пи ти ка фу мо же мо за кљу чи ти да је у Ср би ји и да ље 
на сна зи при мар но тур ски оби чај пи је ња ка фе би ло ка да. 
Ка фа се слу жи и при ли ком пра знич них по се та и це ре мо ни је 
про сид бе за уда ју, у фор мал ним и не фор мал ним раз го во ри
ма, јер се афир ми са ла као сим бол дру же ња и го сто прим ства. 
О ње ној зна чај ној дру штве ној уло зи нај бо ље го во ри по зна та 
тур ска по сло ви ца „Успо ме на на по пи је ну шо љи цу ка фе тра
је 40 го ди на”41. Са вре ме ни Ср би ипак во де ра чу на о уз ра сту 
осо ба ко ји ма се да је овај на пи так, па је та ко за бра њен де ци 
уз ве о ма че сту на по ме ну „да ће им из ра сти реп”. 

Као су прот ност цр ној ка фи на ста ла је бе ла ка фа ко ја се до
би ја до да ва њем мле ка и ко ја не мо же да се по том ко ри сти за 
га та ње, већ слу жи ис кљу чи во за ужи ва ње у но вом, дру га чи
јем и не што бла жем уку су. Бе ла ка фа је при хва ће на као сим
бол сред њо е вроп ске кул ту ре, али нам по исто ри ча ру ка фе –  
Ја ну Бер сте ну (Jan Ber sten) сти же из ан гло сак сон ског све
та42. На и ме, овај исто ри чар је по ре дио арап ску цр ну ка фу са 
европ ским оби ча јем до да ва ња мле ка са ге не тич ким осо би
на ма на ро да. Та ко су Ан гло сак сон ци као то ле рант ни ји пре
ма лак то зи, скло ни ји да спа ја ју мле ко са ка фом или ча јем, 
док су Ара пи, Гр ци или Ки пра ни не то ле рант ни. Берн стен 
прет по ста вља да је то об ја шње ње и за оби чај ис пи ја ња ка
пу ћи на као ме ша ви не еспре са и мле ка у Ита ли ји ис кљу чи во 
ују тро и то ком пре по дне ва, а ни ка ко по под не, по сле руч ка, 
ка да је ва ре ње успо ре но.  

41 Ај кут, К. (2017) Турскифолклор, Ла по во: Ко лор прес, стр. 163
42 Mir ko vić, A. (2013) Ulo ga ka fe u kon stru i sa nju na ci o nal nog iden ti te ta En

gle ske, u: Naučnodruštvozaistorijuzdravstvenekulture, str. 10.
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Закључак

Ма ло цр но зр но од ко јег се мо же на пра ви ти уку сан на пи
так је од са мог от кри ћа до да нас пре шло дуг пут у раз во ју, 
кон стант но осва ја ју ћи све ве ћи број кон зу ма то ра. Пре у зе та 
од Ара па и Ту ра ка, као пред став ни ка му сли ман ског све та, 
ка фа је ушла у жи во те ста нов ни ка и оста лих ве ра у Евро пи, 
спа ја ју ћи све на ро де за сто лом у чи ну ужи ва ња и дру же ња. 
Раз ли чи ти исто риј ски ути ца ји у Ср би ји и Ита ли ји до ве ли 
су до на стан ка раз ли чи тих оби ча ја у на чи ну пра вље ња ка
фе, као и на чи ну ње не кон зу ма ци је, за др жа ва ју ћи при мар ну 
уло гу овог на пит ка као ме ди ја то ра у број ним дру штве ним 
окол но сти ма, зва нич ним, по слов ним или при ја тељ ским 
су сре ти ма. Са вре ме но дру штво у Ита ли ји је усме ре но на 
пер фек ци о ни стич ки стил крат ког, али ефи ка сног тре нут ка 
опу шта ња то ком да на, док у Ср би ји, упр кос све ма сов ни
јој упо тре би еспре са као „ка фе на бр за ка”, оп ста је оби чај 
ду го трај ног ка фе ни са ња и про во ђе ња вре ме на у дру же њу, 
што је при мар но био тур ски оби чај. За кљу чи ли смо да је у 
дру штви ма обе ју ис пи ти ва них зе ма ља, без об зи ра на при
су ство број них раз ли ка, до шло до иден тич ног про ши ре ња 
зна че ња тер ми на „ка фа” упра во због по ве зи ва ња овог чи на 
са со ци ја ли за ци јом. 
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SOCIOCULTURAL VIEW OF COFFEE IN ITALIAN  
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Abstract

Nowadays, foods exclusively intended for indulgence are so often 
included in the basic human diet. Thus, we are so attached to them that 
they have become part of our everyday life, recognizable in the culture 
and the society surrounding us. Coffee is one of those foodstuffs: a 
drink known as “black gold”, which had to travel a long way in space 
and time to be in our warm cups today. Coffee, however, is much more 
than an ordinary drink that satisfies our senses of smell and taste.  It 
has eventually become a true sociocultural phenomenon which has 
acquired specific characteristics and has shaped norms of behaviour in 
different societies. In this paper we will present the significance and the 
influence of coffee on the culture of contemporary societies in Italy and 
Serbia, as well as on the formation of significantly different customs and 
rituals associated with coffee drinking. The aim of this paper is to point 
out potential cultural disagreements that could arise between members 
of these two nations due to the different historical development of the 

coffee culture that has led to emergence of different customs.

Keywords:Italy,Serbia,culture,society,cofee,everydaylife
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Mirror)”,комодификација;илузија;стварност

Кон ти ну и ра ни про цес тран сфор ма ци је узро ко ван не у мит
ним деј ством стре ле вре ме на и број ним фак то ри ма про ме не, 
ме ђу ко ји ма је и деј ство људ ских ак тив но сти у ци љу при ла
го ђа ва ња око ли не соп стве ним по тре ба ма, ути че на све сег
мен те ствар но сти, укљу чу ју ћи и ме ди је, ко ји до жи вља ва ју 
пре о бра жај у скла ду са тим по тре ба ма, у ком про це су ути чу 
на пер цеп ци ју ствар но сти јед на ко ко ли ко су и њен од раз.1 

1 Рад је ре зул тат ис тра жи ва ња на про јек ту „Пре вод у си сте му ком па ра
тив них из у ча ва ња на ци о нал не и стра не књи жев но сти и кул ту ре” (OI 
178019), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког 
раз во ја.

МЛАДЕН ЈАКОВЉЕВИЋ
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Тран сфор ма ци ја ме ди ја, ме диј ских фор ма та, про сто ра и са
др жа ја де ша ва се, чак и за људ ске пој мо ве, вр то гла вом бр зи
ном, де лом за хва љу ју ћи ин тен зив ном на прет ку тех но ло ги је, 
ко ја су штин ски об ли ку је њи хо ву ди стри бу ци ју и кон зу ма
ци ју, де лом за хва љу ју ћи ње ном ин ва зив ном деј ству, бу ду ћи 
да за хва љу ју ћи њој ме ди ји за у зи ма ју све ве ћи и зна чај ни
ји про стор у људ ској сва ко дне ви ци, уз узроч нопо сле дич ну 
по ве за ност са по тре ба ма ко је тех но ло ги ја и ме ди ји у са деј
ству ис пу ња ва ју, али исто вре ме но и кре и ра ју с на ме ром да 
их по том ис пу не у не пре кид ном про из вод нопо тро шач ком 
ци клу су ства ра ња и кон зу ми ра ња ме диј ског са др жа ја. 

Тру де ћи се да про из во де ин ду стри је кул ту ре и за ба ве учи не 
при влач ни јим и та ко од го во ре на иза зо ве мер кан ти ли за ци
је свих сег ме на та ствар но сти у ко јој тр жи шна ис пла ти вост 
дик ти ра ду жи ну по сто ја ња од ре ђе ног ме диј ског са др жа ја, 
те ле ви зиј ске се ри је из ло же не су оштром, не ми ло срд ном те
сту из др жљи во сти и про фи та бил но сти ну ме рич ки из ра же
ном про цен ти ма гле да но сти, у ре ал ном вре ме ну еми то ва ња 
и у стри минг по ну да ма „на зах тев” (енгл. ondemand), при 
че му ова дру га услу га све ви ше пре у зи ма при мат у оп ци ји 
по ну де, бу ду ћи да омо гу ћа ва кон зу ма ци ју ме диј ског са др жа
ја у вре ме, на ме сту и пу тем плат фор ме по из бо ру кон зу мен
та. С тим у ве зи, са др жај да нас уве ли ко пре ва зи ла зи окви ре 
стан дард них, кла сич них ме диј ских фор ма та и већ за ста ре ле 
ли не ар не те ле ви зи је. Док су ра ни је ме диј ски фор мат и ли не
ар ност те ле ви зи је зна чај но ути ца ли на са др жај, да нас је са
др жај тај ко ји под сти че тран сфор ма ци ју фор ма та у не ли не
ар ном те ле ви зиј ском кон тек сту, а ко ји је у ди рект ном од но су 
ме ђу за ви сно сти са про ме ном по тро шач ких на ви ка. Сло бо да 
из бо ра не ли не ар не те ле ви зи је (стри минг сер ви си, ка блов
ска оп ци ја вра ћа ња уна зад) ути че на на ви ке кон зу ме на та 
ко ји оче ку ју ве ћу при ла го дљи вост соп стве ним потреба ма, 
укљу чу ју ћи но ве оп ци је не ли не ар не ди стри бу ци је.

На ра тив не фор му ле и ком по зи циј ски мо де ли по је ди нач них 
епи зо да, као и про дук циј ске фор му ле и ме то ди ди стри бу
ци је, ка ко при ме ћу ју Ино ћен ти и Пе ска то ре, пре тр пе ли су 
зна чај ну про ме ну у од но су на оне из де ве де се тих го ди на 
два де се тог ве ка, ка да су се зо не се ри ја обич но са др жа ле 22 
до 24 епи зо де у тра ја њу не знат но пре ко че тр де сет ми ну та, 
уз ве ли ко бо гат ство до га ђа ја и број на гра на ња у за пле ту2, па 

2 Тре ба на по ме ну ти да се ова кав фор мат се зо не се ри је пре вас ход но од но
си на аме рич ку про дук ци ју, док су бри тан ске се ри је углав ном има ле у 
про се ку 6 епи зо да по се зо ни, на пр. Парови (Coupling), Мерлин (Merlin), 
Црнагуја(BlackAdder).
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да нас овај фор мат ви ше ни је то ли ко по пу ла ран.3 Стри минг 
ди во ви као што су Ама зон и Нет фликс (Amazon,Netflix) до
дат но су по пу ла ри зо ва ли, чак фор ма ли зо ва ли као оп ци ју у 
по ну ди услу га, та ко зва но бин џо ва ње (енгл. bingewatching), 
гле да ње це ле се зо не се ри је у кон ти ну и те ту, ко је је ра ни је 
би ло мо гу ће ку по ви ном це ле се зо не у двд фор ма ту, или пре
у зи ма њем пу тем не ле гал них из во ра, као што су то рент и 
маг нет лин ко ви. Да нас, це ле се зо не те ле ви зиј ског са држа
ја по ста ју исто вре ме но до ступ не гле да о ци ма на ве ли ким 
стри минг сер ви си ма ко ји ну де стан дард не, али и но ве фор
ме теле ви зиј ског и те ле ви зи ји слич ног и срод ног са др жа ја.

Про ме не у фор ма ту у сми слу кван ти те та, ду жи не и пе ри о
дич но сти пра те зна чај не ва ри ја ци је у на ра тив ним фор ма ма. 
Док су ти пич не се ри је то ком прет ход не де це ни је би ле мул
ти ли не ар не, ком плек сне и раз гра на те у са др жа ју, у ско ри је 
вре ме све до ци смо све ве ће ди фу зно сти на ра тив них мо де ла, 
што се на ро чи то од но си на та ко зва ни ан то ло гиј ски фор мат, 
до не дав но сма тран за ста ре лим, а ко ји се са да вра ћа у по ну ду 
се ри ја ма као што су Америчкахорорприча(AmericanHorror 
Story), Фарго (Fargo) и Црноогледало (BlackMirror).4

Ан то ло гиј ски фор мат Црногогледала, ко јем је зна ча јан из
вор ин спи ра ци је, по са др жа ју и на ра тив ном фор ма ту, култ
на се ри ја Зонасумрака (TheTwilightZone) у сва кој епи зо ди 
до но си но ву при чу, са но вим ли ко ви ма у но вом окру же њу, 
а ком пакт не се зо не од по три епи зо де, у пр ве две се зо не, 
од но сно шест, у тре ћој и че твр тој на кон што је се ри ју пре у
зео Нет фликс, уз спе ци јал ну бо жић ну епи зо ду и филм Бан
дерснеч(Bandersnatch, 2018), гле да о цу да је сло бо ду из бо ра 
у сми слу ре до сле да и вре ме на гле да ња, бу ду ћи да су епи зо
де не за ви сне јед на од дру ге. Ипак, епи зо де те мат ски у це
ли ну по ве зу је за јед нич ка нит, а то је ути цај тех но ло ги је на 
сва ко днев ни цу и, нај че шће су мор не и пси хич ки и фи зич ки 
деструк тив не, по сле ди це ње ног ути ца ја. 

Бандерснеч је ин тер ак тив ни филм о мла дом про гра ме ру 
Сте фа ну Ба тле ру (Ste fan Bu tler), ко ји оми ље ну књи гу пи
са ну у фор ма ту ко ји омо гу ћа ва са мо стал но кре и ра ње оми
ље не аван ту ре (енгл. chooseyourownadventure) пре ра ђу је 
у ви део игру, во ђен же љом да на пра ви нај бо љу и нај про
да ва ни ју ра чу нар ску игру, ко ју ће об ја ви ти ком па ни ја у ко
јој ра ди ње гов узор, чу ве ни Ко лин Рит ман (Co lin Rit man). 
Ин тер ак тив ни фор мат гле да о ци ма ну ди из бор и ак тив но 

3 In no cen ti, V. and Pe sca to re, G. (2015) Chan ging Se ri es: Nar ra ti ve Mo dels 
and the Ro le of the Vi e wer in Con tem po rary Te le vi sion Se ri a lity, Between, 
IV (8), p. 2. 

4 Исто, стр. 34.
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уче шће нелинеар ном ди стри бу ци јом са др жа ја, не са мо ода
би ром ка да и где ће са др жај гле да ти, не го и упра вља њем то
ком при че. Та ко, гле да лац би ра и кре и ра ток при че и пра ви 
соп стве ну вер зи ју фил ма ода би ром јед не од по ну ђе них оп
ци ја – да  ли ће Сте фан Ба тлер при хва ти ти по ну ђе ни по сао 
или не, да ли ће ку пи ти ал бум Федра гру пе Тен џе рин Дрим 
(Phaedra, Tan ge ri ne Dre am) или То ми тин Бермудскитрогу
ао (TheBermudaTriangle, To mi ta,), до те шких и мор бид них, 
мо рал но уз не ми ру ју ћих из бо ра као што су од лу ка да ли ће 
уби ти оца, да ли ће га рас ко ма да ти или за ко па ти, уз број не 
дру ге од лу ке ко је ути чу на ток при че.

Ма да углав ном сме ште не у вре мен ски нео д ре ђе ну, али уоч
љи во бли ску бу дућ ност, с из у зет ком епи зо де Бандерснеч, 
ко ја се де ша ва 1984. го ди не, епи зо де се ри је ви ше го во ре о 
са да шњо сти не го о бу дућ но сти, од но сно о про шло сти, ка да 
је Бандерснеч у пи та њу. То при ме ћу је Ска лос, ко ји се ри ју 
сма тра пре дис то пиј ском пред ста вом са да шњо сти не го бли
ске бу дућ но сти, ука зу ју ћи при том на ди ја лек ти ку про све ти
тељ ства, ко ја нас је гур ну ла у ру ке кор по ра тив них го спо да
ра, где смо по но во по ко ре ни сред ством соп стве ног осло бо
ђе ња.5 Ма да Ска лос не ар гу мен то ва но по ја шња ва на ве де ну 
тврд њу, симп то ма тич но је да до истог за кључ ка гле да лац 
мо же до ћи на кон гле да ња ве ћи не епи зо да се ри је. 

Упе ча тљив при мер је пр ва епи зо да тре ће се зо не (Nosedive) 
о тран сфор ма ци ји дру штве них мре жа у си стем ева лу а ци је, 
што у из ве сној ме ри да нас већ при ме њу је Ки на си сте мом 
„дру штве ног кре ди та” ко ји се по ве ћа ва или сма њу је у за ви
сно сти од по на ша ња по је дин ца, с том раз ли ком што оце ну 
не ра де по је дин ци, од но сно це ло куп но дру штво, као у се ри
ји, не го ве штач ка ин те ли ген ци ја. Ка зне за пад дру штве ног 
кре ди та за сад укљу чу ју за бра ну ле те ња, сма ње ње бр зи не 
ин тер не та, оне мо гу ћен при ступ до брим шко ла ма, ус кра
ћи ва ње пра ва на нај бо ље по сло ве, не мо гућ ност бо рав ка у 
нај бо љим хо те ли ма, од у зи ма ње пса, јав ну ети ке ту ло шег 
гра ђа ни на, а ко ји по том пи та њу не мо же ни шта да ура ди, 
ни ти ико ме мо же да се жа ли, што има огро ман по тен ци јал 
за „не га тив ну спи ра лу” до га ђа ја, ко ја на во ди на по ре ђе ње са 
се ри јом Црноогледало.6, 7 Још је дан при мер је тре ћа епизода 

5 Scu los, B. W. (2017) Screen Sa vi or: How Black Mir ror Re flects the Pre sent 
Mo re than the Fu tu re, Class,RaceandCorporatePower, 5 (1), Ar tic le 4.

6 Ko bie, N. The com pli ca ted truth abo ut Chi na’s so cial cre dit system. 21 Ja nu
ary 2019, 27 Fe bru ary 2019. Wired. https://www.wi red.co .uk /ar tic le/chi na
so cialcre ditsystemex pla i ned

7 Ma, A. Chi na has star ted ran king ci ti zens with a cre epy ‘so cial cre dit’ system 
— he re’s what you can do wrong, and the em bar ras sing, de me a ning ways 
they can pu nish you. 29 Oc to ber 2018, 27 Fe bru ary 2019. BusinessInsider.
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тре ће се зо не (ShutUpandDance) о ти неј џе ру ко јег ха ке ри 
при мо ра ва ју на зло чин прет њом да ће об ја ви ти сни мак ње
го вог ужи ва ња у пе до фи лиј ском са др жа ју. Ха ке ри већ уве
ли ко ко ри сте пред но сти, тач ни је сла бо сти тех но ло ги је за 
кра ђу осе тљи вих по да та ка и кон тро лу ка ме ра на ра чу на ри
ма, због че га ве ли ки број љу ди ле пи тра ке пре ко со чи ва ка
ме ре и ко ри сти софт ве ре за за шти ту по да та ка. 

Пре ле пље но со чи во, ко је оне мо гу ћа ва по глед у ствар ност са 
„ове” стра не екра на пу тем тех но ло ги је, али и из тех но ло
ги је, ре ак ци ја је на са да шње окол но сти ко ја се мо же до ве
сти у ве зу са из вор ним ки бер пан ков ским оства ре њи ма и ре
флек ту ју ћим на о ча ри ма, јед ним од нај пре по зна тљи ви јих и 
нај у пе ча тљи ви јих еле ме на та ки бер пан ков ске ико но гра фи је, 
сим бол ра чу нар ског екра на, или „то тем по кре та” ка ко га је 
на звао Стер линг у пред го во ру култ не ан то ло ги је ки бер пан
ка на зва не по њи ма (Mirrorshades). Ка ко Стер линг при ме ћу
је, на о ча ре скри ва ју очи оно га ко их но си, ње го во лу ди ло и 
по тен ци јал ну прет њу.8 

Као што се у на о ча ри ма огле да око ли на, та ко је ки бер панк 
био од раз та да шње ствар но сти у огле да лу бу дућ но сти. Ре
флек ту ју ће на о ча ре би ле су сим бол ра чу нар ског дис пле ја, а 
њи хо ва по вр ши на упо зо ра ва ла је да онај ко их но си су штин
ски при па да дру гој ствар но сти, све ту иза екра на, ком пју тер
ски ге не ри са ним пеј за жи ма вир ту ал ног про сто ра из ван гра
ни ца фи зич ког света. Онај ко но си та кве на о ча ре зна ка ко 
из гле да свет ин фор ма ци о ног не про сто ра и ствар ност по сма
тра из вир ту ал не пер спек ти ве ки бер про сто ра, а не из пер
спек ти ве (свог) ор ган ског те ла. Но, ре флек ту ју ћа по врши на 
укљу че ног екра на, ико нич но по и сто ве ће на са сли ком не ба 
у Гиб со но вом Неуроманту ко је је „бо је те ле ви зиј ског екра
на, укљу че ног на пра зан ка нал”9, по ста ла је цр на по вр ши
на. Црноогледало је сим бол ис кљу че ног екра на ра чу на ра, 
лап то па, те ле ви зо ра и те ле фо на у ко јем се по сма трач мо же 
ви де ти, и ко јег не ко мо же по сма тра ти и слу ша ти пу тем ка
ме ре и ми кро фо на ових уре ђа ја чак и ка да су они ис кљу че
ни. Тех но ло шки на пре дак ви ше ни је мо гу ће ис кљу чи ти при
ти ском на дуг ме, на шта је Стер линг упо зо рио још дав них 
осам де се тих го ди на два де се тог ве ка ка да је кон ста то вао да 
је тех но ло шка кул ту ра из ма кла кон тро ли, да је тех но ло шки 
на пре дак то ли ко ра ди ка лан, уз не ми ру јућ и ре во лу ци о на ран 
да се ви ше не мо же об у зда ти и да је техноло ги ја у кул ту ри 

https://www.bu si nes sin si der.co m/chi naso cialcre ditsystempu nis hments
an dre wardsex pla i ned20184

8 Ster ling, B. (1988) Pre fa ce, in: Mirrorshades, New York: Ace Bo oks, p. XI
9 Gib son, V. (2008) Neuromant, prev. Alek san dar Mar ko vić, Be o grad: IPS  

Me dia, str. 7.
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ин ва зив на и све при сут на, при че му тра ди ци о нал не струк ту
ре мо ћи и ин сти ту ци је гу бе кон тро лу над тем пом про ме на.10

Раз би ја ње илу зи је тех но ло шког на прет ка за по че то но вим 
та ла сом у на уч но фан та стич ној књи жев но сти ше зде се тих 
го ди на кул ми ни ра осам де се тих го ди на про шлог ве ка фу зи
јом на уч не фан та сти ке и пост мо дер ни зма и њи хо вом оп се
си јом ен тро пи јом, дру штве ном ре пре си јом и иде јом да се 
ствар ност и њен до жи вљај мо же кре и ра ти и кон тро ли са ти. 
Од го вор на та кво су мор но ста ње ки бер панк је на сто јао да 
по ну ди об је ди ња ва њем дис то пиј ског ме га ло по ли са не пре
глед не ур ба не про стир ке, на пред не тех но ло ги је, вир ту ал не 
ствар но сти, тр жи шне еко но ми је, ути ца ја ме ди ја, ен тро пи је 
и, по врх све га, зна ча ја, вред но сти и по тен ци јал не опа сно сти 
ин фор ма ци је као кључ ног из во ра мо ћи.

За раз ли ку од дру гих епи зо да се ри је Црно огледало, Бан
дерснеч гле да о це вра ћа у про шлост, у 1984. го ди ну, сим бо
лич но ода бра ну ка ко због ор ве лов ског кон тек ста кон тро ле и 
над зо ра, та ко и због ки бер пан ков ског ми љеа уте ме ље ног у 
ви део игра ма, ис тра жи ва њу ки бер про сто ра и бри са њу гра
ни ца из ме ђу ком пју тер ски ге не ри са не и објек тив не ствар
но сти. Ла ри Ме ка фе ри је при ме тио да су ки бер пан ке ри 
ве ро ват но пр ва ге не ра ци ја умет ни ка ко ји ма са вре ме не тех
но ло ги је, ме ђу ко ји ма су са те лит ске ан те не, ви део и ау дио 
пле је ри, ви де о ре кор де ри, ра чу на ри и ви део игре, ди ги тал ни 
са то ви и МТВ кул ту ра већ биле део сва ко дне ви це, а не ег
зо тич не по ја ве.11 Иа ко су не ке од на ве де них тех но ло ги ја да
нас уве ли ко пре ва зи ђе не, или су то ли ко на пре до ва ле да су у 
од но су на осам де се те го ди не из ме ње не до не пре по зна тљи
во сти, не спор но је да су осам де се те из не дри ле ге не ра ци ју 
пи са ца ко ји су, ка ко Ме ка фе ри на во ди, као ти неј џе ри чи та ли 
Пин чо на, Ба лар да и Ба ро у за (Pynchon, Bal lard, Bur ro ughs), и 
ко ји су од ра сли окру же ни тех но ло ги јом, по пу лар ном кул ту
ром, вред но сти ма и ико но гра фи јом кон тра кул ту ре по ве за не 
с нар ко ти ци ма, пан ком, ро ком, ви део игра ма, стри по ви ма и 
фил мо ви ма Џор џа Ро ме ра, Деј ви да Кро нен бе р га и Ри дли
ја Ско та (Ge or ge Ro me ro, Da vid Cro nen berg, Ri dley Scott).12 
Ви ли јам Гиб сон (Wil li am Gib son), је дан од ро до на чел ни ка 
ки бер пан ка, ско вао је тер мин „ки бер про стор” ин спи ри сан 
игра о ни ца ма и де цом ко ја се за вре ме игра ња по на ша ју као 
да ве ру ју у ствар ност про сто ра ко ји ви део игра про јек тује. 
Гибсон наводи да је свако кога је познавао, а ко је имао посла 

10 Ster ling, B. нав. де ло, стр. XII
11 McCaff ery, L. ed. (1991) StormingtheRealityStudio:ACasebookofCyber
punkandPostmodernScience, Dur ham: Du ke Uni ver sity Press, p. 12.

12 Исто.
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с рачунарима, веровао да иза екрана постоји невидљив, али 
стваран простор.13

Уз вра ће ним по гле дом из цр ног огле да ла екра на и со чи ва 
ка ме ре, тај про стор по ве зу је са да већ дав ну 1984. го ди ну, 
обе ле же ну игра ма и елек трон ском му зи ком, са ак ту ел ним 
тре нут ком. Бандерснеч, на зван по фик ци о нал ном ство ре њу 
не по зна тог из гле да из пе сме „Лов на Снар ка” и дру гог де ла 
ро ма на о Али си Лу и са Ке ро ла, им пли ци ра да је ме сто ње го
вог по ре кла са „дру ге стра не огле да ла”. Епи зо да, по ре чи
ма твор ца се ри је Чар ли ја Бру ке ра (Char lie Bro o ker), са др жи 
аспект ци клич ног по на вља ња по узо ру на филм Данмрмо
та(GroundhogDay, 1993).14 Исто вре ме но, по на вља ње асо
ци ра на ви део игру, кључ ни мо тив Бандерснеча, јер на кон 
не у спе шно са вла да ног иза зо ва про та го ни сту вра ћа на по че
так да по ку ша по но во. Уз то, епи зо да је омаж ства ра ла штву 
Фи ли па К. Ди ка, на ро чи то ро ма ну Убик чи ја се на слов ни
ца по ја вљу је као по стер у ка дру и ожи вља ва пред очи ма 
Сте фа на Ба тле ра под деј ством нар ко ти ка. У Убику мр тви 
ко му ни ци ра ју са жи ви ма, по тен ци јал но са дру гим мр тви
ма, вре ме те че ре тро град но и вра ћа про та го ни сте и чи та о
це ви ше де це ни ја уна зад, док тех но ло ги ја бри ше гра ни це 
из ме ђу па ра лел них ствар но сти, оста вља ју ћи про та го ни сте 
и чи та о це јед на ко у ди ле ми, не моћ не да ја сно раз гра ни че 
кон струисано и ре ал но.

Убик упли ће ви ше па ра лел них ствар но сти, а крај ро ма на не 
до но си раз ре ше ње јер Глен Ран си тер (Glen Run ci ter) от кри
ва у свом џе пу нов чић с ли ком Џоа Чи па (Joe Chip). Џоу је 
ра ни је нов чић с ли ком Ран си те ра био знак да је Ран си тер тај 
ко ји је жив. Ме ђу тим, нов чић са Џо о вим ли ком ту вер зи ју 
ствар но сти до во ди у пи та ње, а за кљу чак да је Ран си тер жив 
и да на раз ли чи те на чи не по ку ша ва да до пре до Џоа и оста
лих из све та по лу жи вих по ни штен је, што чи та о ца при мо
ра ва да пре и спи та вер зи је ствар но сти ро ма на и из ве де но ве 
за кључ ке. На сли чан на чин, Бандерснеч са др жи ви ше вер
зи ја при че, од но сно ви ше вер зи ја ствар но сти, ко је при мо
ра ва ју гле да о ца не са мо да (ин тер)ак тив но уче ству је у њи
хо вом то ку на екра ну ода би ром јед не од по ну ђе них оп ци ја 
ви ше пу та то ком тра ја ња фил ма, не го и да се по тен ци јал но 

13 McCaffery, L. (1990) Across the Wounded Galaxies: Interviews with
Contemporary American Science Fiction Writers, Urbana, Chicago: 
University of Illinois Press, p. 138.

14 Stre it feld, D. Black Mir ror: Ban ders natch is an ex pe ri ment on us – Net flix 
ex pla in why in ter ac ti ve epi so de is the grim mest yet. 28 De cem ber 2018, 27 
Fe bru ary 2019, TheIndependent. https://www.in de pen dent.co .uk /artsen ter
ta in ment/tv /fe a tu res/blackmir rorban ders natchnet flixin ter ac ti vechar lie
bro o kerin ter vi ewa8701626.html
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вра ти уна зад и на чи ни но ве из бо ре, но вим вер зи ја ма ствар
но сти, те та ко из ве де но ве за кључ ке о њи ма. По пут Убика, 
Бандерснач не ма јед ну ко нач ну вер зи ју при че, не го су све 
оне јед на ко ствар не, он то ло шки, али и тех но ло шки, ак ту
а ли зо ва не као рав но прав не, а до њих се до ла зи по нов ним 
ишчитавањем, ка да је ро ман у пи та њу, од но сно по нов ним 
учитавањем епи зо де се ри је у елек трон ски уре ђај. 

Уз па ра лел не ствар но сти, на фил ди ков ски ква ли тет фик ци о
нал ног све та Бандерснеча ука зу је иде ја кон тро ле, ко ја у ње
го вом фор ма ту и са др жа ју ег зи сти ра дво ја ко. Пр во, на кон 
кон зу ма ци је дро ге (ко ју Сте фан мо ра да узме јер уко ли ко 
гле да лац не ода бе ре оп ци ју да ће је узе ти, ње гов са го вор
ник и про гра мер ски узор Ко лин Рит ман ста ви ће му је у пи
ће) Сте фан гле да по стер са на слов ни цом Убика, на кон че га 
му Ко лин об ја шња ва да по сто је па ра лел не ствар но сти ко је 
су кон тро ли са не, као и суд би не оних у њи ма, те да ни ко не 
мо же да пој ми у ко јој ме ри вла да све кон тро ли ше, укљу чу
ју ћи ум. Ко лин пред Сте фа на по ста вља из бор – да је дан од 
њих дво ји це ско чи са бал ко на јер ис ход је сва ка ко не би тан –  
бу ду ћи да по сто је у дру гим ствар но сти ма скок не ће ни шта 
зна чај но про ме ни ти. Дру ги аспект кон тро ле је сте уло га гле
да о ца, ко ји би ра ко ји од њих дво ји це ће ско чи ти, при че
му Ко ли нов скок на ста вља при чу, док је Сте фа нов на гло 
заврша ва, као и игру ко ју је пра вио. 

Ин тер ак тив ни фор мат фил ма од раз је кон тро ле то ка ви део 
игре, ко ју Сте фан кре и ра, али и Ко ли но ве кон ста та ци је да 
смо сви ми кон тро ли са ни и да са мо жи ви мо у илу зи ји да 
смо сло бод ни. Зва нич но, Нет фликс на во ди да по сто ји пет 
кра је ва, али сва ки има не ко ли ко ва ри јан ти, а на пи та ње ко
ли ко кра је ва по сто ји, кре а тор се ри је Чар ли Бру кер је од го
во рио да су то „сви они“, да ни су за и ста се ли и пре бро ја
ли их, као и да су он и чла но ви ти ма укљу че ни у кре и ра ње 
Бандерснеча не сла жу по пи та њу њи хо вог бро ја.15, 16

Кон текст кон тро ле ин тен зи ви ра кре и ра ње соп стве ног то
ка при че, ко је је са мо илу зи ја јер гле да лац ни је истин ски 
кре а тор са др жа ја. Све вер зи је при че већ по сто је, уна пред 
кре и ра не, а гле да лац из бо ри ма са мо до ла зи до јед не од по
сто је ћих оп ци ја, чи ји је број ко на чан. Гле да о чев ода бир не 

15 Stra u se, J. ‘Black Mir ror’: All the ‘Ban ders natch’ En dings and How to Re
ach Them. 29 De cem ber 2018, 27 Fe bru ary 2019. TheHollywoodReporter. 
https://www.hollywo o dre por ter.co m /li vefeed/blackmir rorban ders natch
how re achen dings1171988

16 Stra u se, J. ‘Black Mir ror’ Bos ses Un pack the Mul ti ple ‘Ban ders natch’ En
dings. 30 De cem ber 2018, 27 Fe bru ary 2019. The Hollywood Reporter. 
https://www.hollywo o dre por ter.co m /li vefeed/blackmir rorban ders natch
en dingsex pla i ned1171556
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ге не ри ше нов са др жај не го са мо во ди уна пред уцр та ним 
ста за ма, што зна чи да гле да лац мисли да кон тро ли ше ток, 
као што Сте фан ми сли да мо же кон тро ли са ти ис ход по нов
ним про ла ском кроз про цес кре и ра ња ви део игре на дру
га чи ји на чин, док пра ву кон тро лу у ства ри има ју кре а то ри 
Бандерснеча. Кре и ра ње ин тер ак тив ног фор ма та гле да о цу 
ну ди илу зи ју сло бод ног из бо ра, док у су шти ни за циљ има 
про да ју јед ног те истог про из во да ви ше пу та, и/или ње го ву 
ду жу кон зу ма ци ју. Нео д ре ђе но тра ја ње при че, од 90 ми ну та 
до 2 и по са та, у за ви сно сти од ода бра них оп ци ја, ма ски ра 
ви ше стру ку и про ду же ну кон зу ма ци ју то ком ис тра жи ва ња 
по сто је ћих оп ци ја и вер зи ја при че. 

Ко мо ди фи ка ци ја ствар но сти осо бе ност је фил ди ков ског 
мул ти вер зу ма, а ње на све при сут ност не из бе жна је после
дица све оп ште кон тро ле, ко ја је ујед но при мар ни циљ.

Сре да, у цен тру Лос Ан ђе ле са, кварт Ве ствуд. Ис пред, је
дан од оних џи нов ских тр го вач ких цен та ра окру же них зи
дом од ко га се од би јаш као гу ме на лоп та – осим ако имаш 
кре дит ну кар ти цу при се би и про ђеш кроз елек трон ска 
вра та.17

Шо пинг цен тар у Ди ко вом Тамном скенирању се лек тив но 
при ма по тро ша че јер уни фор ми са ни и на о ру жа ни стра жа ри 
на ула зу кон тро ли шу и пре гле да ју све по се ти о це, а ула зни ца 
је по тро шач ки по тен ци јал ма те ри ја ли зо ван у кре дит ној кар
ти ци. Овај тр жни цен тар од раз је Бо дри ја ро вог су пер мар
ке та, сим бо ла по тро шач ког дру штва, мо де ла дру штве них 
од но са за сно ва них на по тро шњи, у ко ји ма ствар ност по ста
је са мо си му ла ци ја. Бандерснеч је про из вод ко ји је мо гу ће 
кон зу ми ра ти уко ли ко је гле да лац прет пла ћен на Нет фликс, 
па кре дит на кар ти ца и ов де по ста је нео п ход на ула зни ца, а 
ствар но сти ко је филм са др жи са мо су си му ла ци ја сло бод ног 
из бо ра. Пра ва тр жи шна вред ност фил ма је сте не мо гућ ност 
пи ра те ри са ња у ори ги нал ном фор ма ту, или бар не спрем
ност пи ра та да се упу сте у та кав по ду хват, бу ду ћи да би 
ње го ва вер на ре кон струк ци ја са свим оп ци ја ма из бо ра зах
те ва ла огро ман, вре мен ски из у зет но зах те ван, а не ис пла тив 
труд, не са мо у ко мер ци јал ном сми слу, не го и на ни воу лич
не са тис фак ци је под ви гом ста вља ња екс клу зив ног са др жа ја 
на рас по ла га ње сви ма у ин тер нет сфе ри.

Ма сов на про из вод ња је сте вид си му ла ци је чи ји ре зул тат 
су иден тич не ре пли ке без ори ги на ла, про из во ди ка пи та ли
стич ког кор по ра тив ног си сте ма оте ло тво ре ни у брен до ви ма. 
Фор мат Бандерснеча ни је при мер ма сов не про дук ци је (бар 

17 Dik, F. K. (2008) Tamnoskeniranje, Be o grad: Al go ri tam, str. 13.
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још увек ни је за жи вео као та кав), али је сте при мер ви ше
стру ког кон зу ми ра ња јед ног те истог про из во да. Про из во ди 
бес крај не ре пли ка ци је функ ци о ни шу као он то ло шки ре пли
ка то ри, при че му њи хо вим умно жа ва њем ау тен тич на ствар
ност не ста је у си му ла ци ји. 

У Ју жној Ка ли фор ни ји ио на ко не ма ве зе ку да идеш; увек 
се по ја вљу је исти ки оск Мек до налдбур ге ра, на сва ком 
ме сту, као кру жна тра ка ко ја про ла зи крај те бе док се 
ти пре тва раш да не куд идеш. А кад ко нач но оглад ниш и 
свра тиш у рад њу Мек до налдбур ге ра и ку пиш Мек до нал
дов хам бур гер, то је исти онај ко ји су ти про да ли прет
ход ног да на, и дан пре то га, и та ко да ље, уна зад све до 
вре ме на пре твог ро ђе ња […].

Они су до сад, пре ма вла сти том нат пи су, про да ли је дан те 
исти ори ги нал ни бур гер пе де сет ми ли јар ди пу та. Пи тао 
се да ли су га про да ли ис тој осо би. Жи вот у Ана хај му, 
у Ка ли фор ни ји, био је ре кла ма за се бе, уне до глед ре при
зира на.18

Бандерснеч је бес крај но ре пли ко ва ни хам бур гер, ре при зи
ра на ствар ност, је дан те исти про из вод ко ји гле да лац из но ва 
кон зу ми ра, с том раз ли ком што му га Нет фликс про да је за
ло гај по за ло гај, чи ме кре и ра илу зи ју из бо ра и кон зу ми ра ња 
ви ше раз ли чи тих про из во да. Илу зи ја из бо ра ма ски ра си му
ла ци ју ствар но сти ко ја скри ва чи ње ни цу да кон зу мент не ма 
пра ву кон тро лу, да про из вод ко ји кон зу ми ра ни је ау тен ти чан 
и да ствар ност у ко јој жи ви кон тро ли шу моћ не кор по ра ци је, 
ко је има ју моћ да кре и ра ју чи та ве ствар но сти и про да ју их 
кон зу мен ти ма. Сце на ка да Сте фа ну на екран ра чу на ра стиг
не по ру ка да га кон тро ли ше не ко ко гле да Нет фликс тре ба ло 
би да бу де отре жњу ју ћи тре ну так, али при ли ка је про пу ште
на јер он не раз у ме по ру ку ко ју чи та – као кон зу мент и део 
си сте ма кон тро ле, оне не мо же да пој ми на чин на ко ји је 
кон тро ли сан.

Ова ква илу зи ја сло бо де из бо ра је по пут бо дри ја ров ског и 
ди ков ског Ди зни лен да, са вр ше не ре пли ке без ори ги на ла; он 
је илу зи ја, фан та зам, „са вр шен мо дел свих вр ста ис пре пле
та них си му ла кру ма”, ко ји у то ме ни је је дин ствен19, а ње гов 
„ста тус фан та стич ног, ин фан тил ног све та пре вас ход но слу
жи да на гна по се ти о це да ве ру ју да жи ве у ствар ном све ту и 

18 Исто, стр. 35.
19 Bo dri jar, Ž. (1991) Simulakrumiisimulacije, No vi Sad: Sve to vi, str. 15.
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да је све оста ло ствар но, чи ме се са кри ва да је у ства ри све 
из ван ње га си му ла ци ја”.20

Кон структ, као си му ла ци ја ствар ног, у ди рект ној је ве зи са 
ко р по ра тив ним и др жав ним апа ра ти ма, ко ји сво је ци ље ве 
оства ру ју кон тро лом, ма ни пу ла ци јом и кре и ра њем при ви
да. Дик је ан дро и да и ан дро и ди за ци ју сма трао ефи ка сним 
сред ством кон тро ле јер зах те ва ју по кор ност и, по врх све га, 
предвидивост.21 Сте фан се по ко ра ва же љи гле да о ца, ње го ви 
из бо ри су огра ни че ни и пред ви ди ви и, као та кав, он је са вр
шен при мер кон тро ли са ног по је дин ца без соп стве не во ље, 
ко ји чак и ка да ми сли да је не што ствар ње го вог из бо ра, у 
ства ри са мо ра ди оно што не ко дру ги од ње га оче ку је. А све 
оп ци је из бо ра уна пред су већ кре и ра не, сви пу те ви ис цр та
ни, сви мо гу ћи кра је ви де фи ни са ни. 

Дик је по и ма ње ствар но сти као илу зи је пре сли као у сво
ја де ла и ви ше пу та је ис ти цао ве зу из ме ђу њих и до га ђа ја 
из свог жи во та, а не мо гућ ност да се са си гур но шћу утвр ди 
шта се за и ста до го ди ло, шта је ствар ност, а шта лаж, по ста
је основ на нит ко ја се про те же чи та вим ње го вим жи во том 
и по ве зу је цео ства ра лач ки опус. Ствар но сти, објек тив не и 
фик ци о нал не, мрач на су ме ста за жи вот, у ко ји ма ме ди ји, 
вла де, ве ли ке кор по ра ци је, ре ли гиј ске и по ли тич ке гру па ци
је со фи сти ци ра ним елек трон ским и пси хо ак тив ним ме ха ни
зми ма про из во де ла жне ствар но сти, или псе у до ствар но сти, 
ка ко их на зи ва у есе ју „Ка ко на пра ви ти уни вер зум, а да се 
не рас пад не на кон два да на”. Дик ни је имао по ве ре ња у њи
хо ве мо ти ве јер има ју ве ли ку моћ – моћ да ство ре це ло куп
не уни вер зу ме, уни вер зу ма.22 У та квом уни вер зу му, Сте фан 
је фил ди ков ски ан дро ид, не вер на ма шин ска ре про дук ци ја 
људ ског из гле да и по на ша ња, не го кон тро ли сан и пред ви див 
по је ди нац, ко ји је у за блу ди да има сло бо ду из бо ра.

При хва та њу тех но ло ги је, а на ро чи то ра чу на ра као вр хун ца 
ње не пер со нал не и пер со на ли зо ва не упо тре бе, ко ји да нас 
све ви ше за ме њу је те ле ви зор, од но сно с ко јим па мет ни те
ле ви зор де ли све ви ше функ ци о нал но сти, нај ви ше до при но
си, с јед не стра не, из пер спек ти ве по је дин ца, по тре ба за ко
му ни ка ци јом, а с дру ге стра не, из пер спек ти ве ен ти те та ко ји 

20 Ja ko vlje vić, M. (2015) Alternativne stvarnosti Filipa K. Dika, Ko sov ska  
Mi tro vi ca, Be o grad: Fi lo zof ski fa kul tet, Ma kart, str. 180.

21 Dick. P. K. The An droid and the Hu man, in:TheShiftingRealitiesofPhilip
K.Dick:SelectedLiteraryandPhilosophicalWritings, ed. Su tin, L. (1995), 
New York: Vin ta ge/Ran dom Ho u se, p. 191.

22 Dick. P. K. How to Bu ild a Uni ver se That Do esn’t Fall Apart Two Days La
ter, in:TheShiftingRealitiesofPhilipK.Dick:SelectedLiteraryandPhilo
sophicalWritings, ed.  Su tin, L. (1995), New York: Vin ta ge/Ran dom Ho u se,  
p. 262.
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те же кон тро ли по је дин ца, фу зи ја по тре бе за упра вља њем 
ин фор ма ци јом с по тен ци ја ли ма тех но ло ги ја ко му ни ка ци је, 
из че га се раз вио ин тер нет, ко ји је ки бер панк на ја вио де це
ни ју пре ње го ве ко мер ци јал не упо тре бе. Од де ве де се тих го
ди на два де се тог ве ка, вре ме на ње го ве екс пан зи је, до да нас, 
ка да је ин тер нет не из о став ни део сва ко дне ви це, дис то пиј ске 
ви зи је пост мо дер не фан та сти ке и на уч не фан та сти ке пи са не 
ше зде се тих и се дам де се тих го ди на и ки бер пан ков ске про
роч ке ви зи је вир ту ал но сти из осам де се тих го ди на иза шле су 
из окви ра фик ци о нал них ствар но сти књи жев них де ла и сво
је оства ре ње про на шле у ме диј ским про сто ри ма ин тер ак
тив не, не ли не ар не те ле ви зи је, чи је су број не оп ци је из бо ра 
кре и ра не с ци љем да про дру у објек тив ну ствар ност гле да
о ца и про да ју му про из вод, чак ви ше пу та уко ли ко је то мо
гу ће, под ма ском ва ри ја ци је са др жа ја и мо гућ но сти ин тер
ак тив ног при ла го ђа ва ња соп стве ним по тре ба ма, креирањем 
„соп стве не” аван ту ре по „соп стве ном” на хо ђе њу.

Ка ко Меј ро виц при ме ћу је, бр зо при хва та ње те ле ви зи је до
каз је да Аме ри кан ци по ста ју фа сци ни ра ни, чак ови сни о 
по сма тра њу дру гих љу ди. На при ме ру фил ма Добродошли,
господине Ченс (Being There, 1979), Меј ро виц об ја шња ва 
да ова при ча пре но си по ру ке о те ле ви зи ји ко ја као ме ди јум 
кре и ра илу зи ју ис ку ства и зна ња, због ко је жр тву је мо пре ви
ше вре ме на са пра вим љу ди ма за рад вре ме на пред екра ном, 
а као ре зул тат то га до во ди се у пи та ње све што има лич ну и 
дру штве ну вред ност.23

Ин тер ак тив на те ле ви зи ја у из ве сном сми слу гле да о ца вра
ћа у вре ме при по ве да ча са др жа ја, ка да је слу ша лац мо гао 
при по ве да ча да за у ста ви, по ста ви му пи та ње, ка да је при
по ве дач мо гао пу бли ци да по ну ди из бор у окви ру уна пред 
де фи ни са не при че. Ипак, при ча је би ла и оста ла прет ход но 
ис при ча на у уму при по ве да ча, ко ји зна ка ко ће се она за вр
ши ти. Нет фликс и Бру кер су кре и ра ли те ле ви зиј ски са др жај 
ко ји па ри ра „на ра тив ној ком плек сно сти” ка ко је де фи ни ше 
Ми тел, а ко ја ну ди низ кре а тив них оп ци ја и мо гућ но сти за 
ре ак ци ју пу бли ке, укљу чу ју ћи он лајн уче шће пу тем бло го
ва, ви део ига ра и сај то ва ко ји оку пља ју обо жа ва о це. На сло
ви као што су Матрикс (TheMatrix, 1999), Мементо (Me
mento, 2000), Вечнисјајбеспрекорногума (EternalSunshine
oftheSpotlessMind, 2004) и Почетак (Inception, 2010) пре у
зе ли су есте ти ку ви део ига ра и омо гу ћи ли гле да о ци ма да се 
по и гра ју, за јед но са кре а то ри ма. Ми тел на ра тив ну ком плек
сност де фи ни ше као ре де фи ни са ње епи зод не фор ме под 

23 Meyro witz, J. (2009) We Li ked to Watch: Te le vi sion as Pro ge ni tor of the 
Sur ve il lan ce So ci ety, TheAnnalsoftheAmericanAcademyofPoliticaland
SocialScience, 625, рp. 3334.
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ути ца јем се риј ске на ра ци је – не ну жно као спој епи зод не 
и се риј ске фор ме не го у сми слу по ме ра ња фо ку са, уз од ба
ци ва ње по тре бе за при во ђе њем кра ју рад ње у сва кој епи зо
ди што је ти пич но за кон вен ци о нал ну епи зод ну фор му, при 
че му на ра тив но ком плек сни са др жа ји иза зи ва ју при вре ме ну 
дез о ри јен ти са ност и збу ње ност, што гле да о ци ма омо гу ћа ва 
да раз ви ја ју спо соб но сти раз у ме ва ња ду го трај ним гле да њем 
са др жа ја или већ по ме ну тим ак тив ним уче шћем, што их на 
кра ју пре тва ра у „на ра то ло ге ама те ре”.24 Бандерснеч сам по 
се би ни је при мер на ра тив не ком плек сно сти о ко јој го во ри 
Ми тел, али јој је бли зак за хва љу ју ћи ком плек сној при чи и 
раз гра на тој на ра тив ној фор ми, чи је вер зи је и низ оп ци ја чи
не јед ну на ра тив ну це ли ну на лик се зо ни чи та ве јед не се рије.

Те ле ви зи ја гле да о ци ма омо гу ћа ва да по сма тра њем дру гих 
раз мо тре соп стве но ме сто и уло гу у све ту, али исто вре ме но 
кре и ра илу зи ју сли ке та квог ме ста, ко ју они не рет ко вољ но 
пер ци пи ра ју као ствар ну. Те ле ви зи ја, као и ра дио, фил мо ви 
и сни мље ни ма те ри јал, при ме ћу је Пан цар, про шли су кроз 
про цес ме та мор фо зе – од играч ке, као но вог про из во да за 
за ба ву, пре ко огле да ла, за хва љу ју ћи ка па ци те ту да ре пли
ку ју ствар ност, до умет но сти, ис ко ра ком из окви ра мо гућ
но сти пре при ча ва ња ствар но сти у под руч је пре о бли ко ва ња 
ствар но сти. Да би то ус пео, ме диј мо ра има ти ка па ци тет не 
са мо да ре пли ку је, не го и да ре ор га ни зу је и пре у ре ди ствар
ност на има ги на ти ван на чин.25 Нет фликс и Бру кер су Бан
дерснечом не сум њи во, и упе ча тљи во, ис ко ра чи ли из фа зе 
огле да ла у фа зу умет но сти за др жа ва ју ћи осо бе но сти игре, 
јер ин тер ак тив ност омо гу ћа ва пре у ре ђи ва ње ствар но сти, 
ма кар фик ци о нал не, на на чин ко ји бу ди и про во ци ра ма шту, 
али је и об ма њу је да ак тив но уче ству је у ње ном кре и ра њу. 

Из ра зом „до ме сти ка ци ја тех но ло ги је”, Пан цар ука зу је на 
слич но сти из ме ђу на чи на на ко ји тех но ло ги ја по ста је део 
сва ко дне ви це и на чи на на ко ји су жи во ти ње и усе ви до ме
сти ко ва ни.26 Ки бер панк је ре кон фи гу ри сао књи жев не еле
мен те прет ход них епо ха у но вом кон тек сту и сво јом ино ва
тив но шћу иза шао је из окви ра књи жев но сти, фил ма и му зи
ке, про на шав ши ме сто у сва ко дне ви ци са вре ме ног ур ба ног 
по тро шач ког дру штва.27 У Бандерснечовом од је ку осам де се
тих го ди на за др жа на је ње го ва су штин ска не у трал ност ка да 

24 Mit tell, J. (2006) Nar ra ti ve Com ple xity in Con tem po rary Ame ri can Te le vi
sion, TheVelvetLightTrap, р. 58.

25 Pant zar, M. (1997) Do me sti ca tion od Everyday Li fe Tec hno logy: Dyna mic 
Vi ews on the So cial Hi sto ri es of Ar ti facts, TheMITPress,3, p. 53.

26 Исто, стр. 54.
27 Ja ko vlje vić, M. (2013) Ki ber pank Vi li ja ma Gib so na: od si mu la ci je do stvar

no sti, ZbornikradovaFilozofskogfakultetauPrištini, br. 43 (1), str. 224.
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је у пи та њу сам од нос из ме ђу чо ве ка и тех но ло ги је јер су 
они са мо ин стру мен ти, по тро шач ке ка те го ри је, док је пра ви 
фо кус на ин фор ма ци ји – од но сно ње ном по се до ва њу, упо
тре би и кон тро ли, или пак доместиковању. Ки бер панк је ис
тра жи вао раз ли чи те вр сте од но са из ме ђу тех но ло ги је и те ла 
и њи хо ве ути ца је на сва ко днев ни жи вот, а ко ји ни су увек 
ја сно раз гра ни че ни од фан та стич ног, с чим се сла же Гиб сон, 
ко ји у фил му Непостојемапезаоветериторије ка же да је 
„чи ње ни ца да је ствар ност чуд ни ја од фик ци је та ко ја нас 
др жи на ву че но ус хи ће ним на ре дов ној, чак екс по нен ци јал
ној осно ви“.28 Те ле ви зи ја и кре а то ри те ле ви зиј ског са др жа ја 
на сто је да др же гле да о це ус хи ће ним ну де ћи им ком плек сне 
са др жа је у ко ји ма мо гу да уче ству ју не по сред но и по сред но, 
у он лајн сфе ри бло го ва, ига ра, фо ру ма и, ка да је Бандерснеч 
у пи та њу, ему ла то ром Спек трум ра чу на ра из осам де се тих 
го ди на про шлог ве ка по мо ћу ко јих се, ка да се учи та му зи ка 
из сце не ка да Сте фан у вок мен ста вља тра ку са за вр ше ном 
игром, до би ја QR код са сим бо лом ко ји је кре а то ра књи ге 
Бандерснеч, па и Сте фа на, ко ји по њој пра ви игру, оте рао у 
лу ди ло. Ске ни ра ње ко да гле да о ца во ди на скри ве ну стра ни
цу на из глед бес ко ри сног сај та ком па ни је Та кер софт за ко ју 
је Сте фан пра вио игру, где мо же про на ћи игре на сло вље
не по дру гим епи зо да ма се ри је (Nohzdyve,MetlHedd), као 
и стра ни цу о са мом фил му, што гле да о ца под сти че на још 
ак тив ни је при су ство и уче шће у мул ти вер зу му кре и ра них 
фик ци о нал них ствар но сти и њи хо во при хва та ње као де ла 
соп стве ног све та.

Ипак, об ли ко ва ње ин тер ак тив ног филм ског са др жа ја ни
је оди ста од раз до ме сти фи ко ва не тех но ло ги је јер (и) ка да 
се екран уга си, она на ста вља да (пре)об ли ку је нас, на ин
ва зи ван и не кон тро ли сан на чин, ка ко је Стер линг упо зо рио 
да она то чи ни. Са да шњи ца ни је ре зул тат из бо ра на чи ње
них са да, не го је по сле ди ца оних на чи ње них у про шло сти 
и Бандерснеч по врат ком у 1984. го ди ну на то ука зу је гле
да о цу, спрем ном да раз мо три оп ци је из бо ра ми мо оних по
ну ђе них у ин тер ак тив ном фил му, при че му је оче ки ва ни 
ре зул тат при зна ње и ко мер ци јал ни успех као при мар на мо
ти ва ци ја и ме ри ло ква ли те та, што на гла ша ва вер зи ја кра ја у 
ко јој ко мер ци јал ни не у спех и ло ша оце на во де до бан кро та 
софт вер ске ком па ни је за ко ју Сте фан пра ви игру. Иро нич но, 
вр ху нац ко мер ци јал ног аспек та це ле при че је сте чи ње ни ца 
да је пред ста вље на оп ци ја сло бод ног из бо ра још је дан ко
мер ци јал ни про из вод на ко ји не ко по ла же ау тор ска пра ва, па 
је Нет фликс ту жен због ње го ве ко мер ци јал не екс пло а та ци је 

28 Ne a le, M. (2000) NoMaps for These Territories, Do cu ra ma Films, New 
Video Gro up.
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у Бандерснечу и слич но сти са књи га ма из се ри је Изабери
сопствену авантуру (Choose YourOwnAdventure), из у зет
но по пу лар ним осам де се тих и де ве де се тих го ди на про шлог 
века.29 

Дик је искре но ве ро вао да иза број них ни воа за стра шу ју ћих 
илу зи ја по сто ји исти на, у ко јој ау тен тич но пре о вла ђу је над 
ко пи јом, људ скост не под ле же ан дро ид но сти, а сло бо да и 
ин ди ви ду ал ност по бе ђу ју кон тро лу и ре пре си ју. Та ква исти
на на зи ре се у ал тер на тив ним ствар но сти ма ње го вог ства ра
ла штва, скри ве на иза ве ло ва докоса, не до сти жна, али за ми
сли ва и оства ри ва. Бандерснеч та кав оп ти ми зам не ну ди, све 
вер зи је су јед на ко ау тен тич не, а кра ја кон тро ли не ма – она 
мо же би ти са мо ве ћа или ма ња. У вер зи ји у ко јој уби ја оца и 
рас ко ма да ње го во те ло Сте фан до би ја же ље ну нај ви шу оце
ну за игру, а пси хи ја тру по том са оп шта ва да је игру успе шно 
за вр шио јер је имао ви ше вре ме на и, што је нај зна чај ни је, 
јер је игра чи ма даомањеконтроле, што по ка зу је да је илу
зи ја из бо ра успе шни ја и при хва тљи ви ја уко ли ко кре а тор са
др жа ја по ја ча кон тро лу и кон зу мен ту ус кра ти део сло бо де. 
По пут Сте фа на, ко ји те жи вер зи ји ствар но сти у ко јој ће ње
го ва игра би ти по зи тив но оце ње на и оства ри ти ко мер ци јал
ну успех, гле да лац тра га за за до во ља ва ју ћом вер зи јом при че 
и, по пут Сте фа на, у том про це су је ви ше или ма ње успе шан. 
Ме татре ну так у при чи ка да у јед ном од кра је ва не ста је та
ко зва ни че твр ти зид, ко ји раз два ја глум ца од пу бли ке и те ле
ви зиј ске еки пе, гле да о ца би тре ба ло да под стак не да сру ши 
„зид” из ме ђу се бе и фик ци о нал не ствар но сти фил ма, иза ђе 
из окви ра сво је уло ге гле да о ца и са гле да је у кон тек сту кон
тро ли са не „игри це” ствар но сти.

За раз ли ку од се ри је Човекувисокомдворцу, ди зни фи ко ва не 
вер зи је исто и ме ног Ди ко вог ро ма на ко ју од су ство под тек
ста про из вод нопо тро шач ког си сте ма „фа бри ко ва ња у ко јем 
ин ди ви ду ал ност не ста је, ла жно за ме њу је ау тен тич но, а кон
тро ла сло бо ду”, чи ни при ме ром фил ди ков ског лажногла
жног (енгл. fakefakes)30, Бандерснеч, упр кос ко мер ци јал ном 
уте ме ље њу, или пак упра во за хва љу ју ћи ње му, од ли чан је и 
ефек тан при мер фил ди ков ског мул ти вер зу ма ствар но сти у 
ко јем по тре ба за су о ча ва њем са ве ло ви ма илу зи ја, ју на ко ва 
јед на ко ко ли ко и гле да о че ва, уво ди у про цес спо зна је, али не 
во ди ко нач ном раз ре ше њу ди ле ма.

29 Lee, B. Net flix sued over Ban ders natch’s si mi la ri ti es to Cho o se Your Own 
Adven tu re. 11 Ja nu ary 2019, 27 Fe bru ary 2019. TheGuardian.https://www.
the gu ar dian.com /tvand ra dio/2019/ja n/11/net flixblackmir rorban ders
natchcho o seyour own adven tu relaw su it

30 Ја ко вље вић, М. (2016) Фи лип К. Дик у Ама зо но вом двор цу, Култура, бр. 
150, Бе о град: За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, стр. 171.
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BANDERSNATCH – MIRRORING THE ILLUSION OF 
FREEDOM OF CHOICE

Abstract

Bandersnatch, an episode of the science fiction anthology series Black
Mirror distributed as an interactive chooseyourownadventure film, 
raises the media content consumption to another level with its non
linear broadcast format by allowing the viewer to seemingly create 
his or her own version of the film story. Bringing with its name into 
mind an image of a turnedoff display, Black Mirror demonstrates 
the advantages and dangers of technology, radical technological 
advancement and its allpervasiveness and invasiveness in everyday 
life. Although Bandersnatch is not an adaptation of any of Philip K. 
Dick’s stories, it is a tribute to his fiction, with its interactive format and 
its content that both explicitly problematize issues of control, illusion 
of freedom and freedom of choice within a multilayered labyrinth of 

nonauthentic realities. 

Keywords:televisionseries,BlackMirror,commodification,illusion,
reality
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Увод

По јам ’сва ко днев ног’ мо же се по сма тра ти са ви ше аспе ка
та. Јед на од нај те мељ ни јих по де ла за сно ва на је на фор мал но 
и суп стан тив но зна че ње пој ма сва ко днев ног жи во та. „Фор
мал но схва та ње ве зу је сми сао сва ко днев ног жи во та пре све
га за об ли ке све сти свој стве не сва ко дне ви ци: ру ти ни зо вано, 
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за прак су ве за но, не ре флек сив но ми шље ње – та ко зва ни 
природ ни став. То се схва та ње за тим ра чва на две мо гућ
но сти, у за ви сно сти од опреч них на чи на вред но ва ња сва ко
днев ног ми шље ња (ве ли ча ње или кри ти ка).”1 Уз та два зна
че ња пој ма ’сва ко днев ног’ мо же се до да ти и не у трал но са
гле да ва ње ’при род ног ста ва’ у слу ча ју „ка да до мен прак тич
не све сти по ста је јед на нео п ход на пер спек ти ва  у ана ли зи 
дру штва ко ја отва ра по глед”2 на ’на лич је’ свих дру штве них 
ак тив но сти. По јам сва ко двев ног жи во та мо же се су штин ски 
по сма тра ти са гле да ва ју ћи сва ко дне ви цу пред мет но, као сег
мент дру штве не ствар но сти. То са гле да ва ње у про стор ном 
сми слу зна чи ве зи ва ње сва ко дне ви це за сфе ру при ват но сти, 
а у вре мен ском сми слу са гле да ва ста но ви ште по ве зи ва ња 
сва ко днев ног жи во та са до ко ли цом, са сло бод ним вре ме
ном; дру ги на чин су штин ског са гле да ва ња пој ма сва ко дне
ви це под ра зу ме ва из два ја ње, на при мер, ка те го ри је на ро да 
као осо бе не кла се уче сни ка сва ко днев ног жи во та; тре ћи на
чин не ис кљу чу је уна пред ни јед ну вр сту ак те ра ни ти област 
дру штве не ствар но сти што при па да под руч ју со ци јал не ин
те гра ци је3. Да кле, „по је ди нач на со ци о ло шка ста но ви шта о 
сва ко дне ви ци углав ном опе ри шу ви ше но јед ним зна че њем, 
с тим што обич но јед но од њих до ми ни ра’’4. С об зи ром на 
мно го број не тра ди ци је и њи ма при па да ју ће ’по у ке’ те шко је 
на је дин ствен на чин при сту пи ти пој му сва ко дне ви це. 

Ако се у сре ди ште пре и спи ти ва ња ути ца ја ме диј ске сфе ре 
на про ме не у сва ко днев ном жи во ту љу ди, по ста ви по ве за
ност раз во ја ме ди ја и ко му ни ка ци је у спор ту у до ба ци ви
ли за ци је сли ке, он да тре ба по ћи од са гле да ва ња по вољ но
сти ко је пу бли ка до би ја по сма тра ју ћи спорт ске спек та кле. 
Спорт је као са став ни део сва ко днев них ак тив но сти љу ди, 
одав но по стао за ви стан од ме ди ја (али и обр ну то) и тре ба га 
по сма тра ти као њи хов про из вод све при су тан у ма сме диј ској 
ко му ни ка ци ји. Ме ђу соб на ин тер ак ци ја ме ди ја и спор та мо
же се пра ти ти од пр вих из ве шта ја об ја вље них у но ви на ма, 
од спе ци ја ли зо ва них бри тан ских спорт ских ма га зи на по
след ње де це ни је XVI II ве ка, сва ко днев них спорт ских ру бри
ка у днев ним но ви на ма, пре ко ра диј ских из ве шта ја и ин тер
вјуа, до те ле ви зиј ских пре но са (XX век) ко ји, с јед не стра не, 
зах те ва ју упо тре бу аде кват ног сли ков ног је зи ка (уз нео п хо
дан ко му ни ка ци о ни при ступ), а са дру ге, до ла зи до из ра жа ја 
ди на ми ка и ак ци ја спорт ског до га ђа ја. Дру штве ни ме ди ји 

1 Spa sić, I. (2004) Sociologijesvakodnevnogživota, Be o grad: Za vod za udž be
ni ke i na stav na sred stva, str. 336.

2 Исто.
3 Исто, стр. 336, 337.
4 Исто, стр. 337.
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XXI ве ка (дру штве не мре же, про фе си о нал но и ре дак циј ски 
ор га ни зо ва не ме диј ске по ну де, спорт ски ин тер нет ски пор
та ли, бло го ви) сво јом ком пле мен тар но шћу, ин тер ак тив но
шћу, кон ку рент но шћу, пар ти ци па ци јом ин тер нет ко ри сни ка 
у дис кур су о спорт ским са др жа ји ма пу тем ко мен та ра, ви део 
при ло га, тон ских за пи са и фо то гра фи ја, пру жа ју пу бли ци уз 
ком плет ну сли ку спорт ског спек та кла осе ћај укљу че но сти, 
а не са мо па сив ног по сма тра ња. 

Док је пу бли ка не ка да ужи ва ла у цр нобе лим, а за тим и ко
лор те ле ви зо ри ма, ко ри сти ла маг не то ско пе, од но сно ви де о
ре кор де ре, мла ди да нас ин тер ак тив но ко му ни ци ра ју пу тем 
Ин тер не та, гле да ју те ле ви зи ју ко ја све ви ше ли чи на ком пју
тер и за хва љу ју ћи ди ги та ли за ци ји пру жа мо гућ ност гле да
ња ве ли ког бро ја ка на ла. Про гра ми се мо гу пра ти ти у сва ко 
до ба да на и но ћи, по сто ји мо гућ ност вра ћа ња и по зај ми це 
про гра ма ко ја је до ступ на у окви ру раз ли чи тих па ке та опе
ра те ра ди ги тал не ка блов ске те ле ви зи је и ши ро ко по ја сног 
ин тер не та. Мо бил ни те ле фо ни ну де исто вре ме но услу ге ко
му ни ци ра ња, мо гућ ност гле да ња те ле ви зиј ског про гра ма, 
упо тре бу Ин тер не та, сни ма ње фо то гра фи ја и ви де о кли по
ва. Све ове тех но ло шке ино ва ци је ме ња ле су сва ко дне ви цу 
и убр за но ути ца ле на про ме ну сти ло ва жи во та. За то се по
пу лар ност спор та не ве зу је са мо за иден ти фи ка ци ју пу бли
ке са по бед ни ци ма, за по тре бу пре о вла да ва ња не га тив них 
емо ци ја, за фе но мен су пар ни штва у по тро шач ком дру штву, 
већ се ба зи ра и на естет ској при влач но сти спор та ко ји је у 
ме диј ском сми слу про мо ви сан као су пер спек такл. Уз то, 
сва ко днев но свет спор та по тре са ју скан да ли о ко ри шће њу 
не до зво ље них сред ста ва, о дис ква ли фи ка ци ји, а на ро чи то 
о на си љу на спорт ским те ре ни ма. У за ви сно сти од ин те ре
со ва ња јав но сти, у ме ди ји ма су нај за сту пље ни ји спорт ски 
до га ђа ји са нај ве ћом гле да но шћу (Свет ска пр вен ства у фуд
ба лу, Олим пиј ске игре, те ни ски ме че ви). Као нај про дук тив
ни ји и нај по пу лар ни ји ме диј ски до га ђај, ме диј ски спорт је 
та ко по стао спек такл ко ји пу бли ка сва ко днев но пра ти. „Уз 
сво је вр сне пред но сти кон фор ног пра ће ња спорт ских до га
ђа ја, по ве за ност спор та и ме ди ја са став ни је део но вог на
чи на жи во та, дру же ња ме ђу љу ди ма и про во ђе ња сло бод ног 
вре ме на’’.5 

На ме ра овог ра да је сте да дâ до при нос ожи вља ва њу ин
те ре со ва ња за те о риј ско про ми шља ње и ис ку стве но 

5 Mi len ko vić, D. and Mi len ko vić, V. (2017) Re cog ni zing of sport and spor
ting events in so cial cir cum stan ces and re la ti ons of mo dern ti mes, Physical
educationandsportthroughthecenturies, Vol. 4, No 1, Niš: As so ci a tion of 
Pe da go gu es of Physi cal Edu ca tion and Sport FI EP, Nis, Ser bia – FI EP Eu ro
pe – Hi story of Physi cal Edu ca tion and Sport Sec tion, p. 106.
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истраживање под руч ја сва ко днев ног жи во та у обла сти дру
штве ног ис ку ства ко је је за по че ло 70тих го ди на про шлог 
ве ка; да ука же на по ве за ност све та ме диј ског спек та кла 
са сва ко дне ви цом ма сов не пу бли ке; да на при ме ру спор та 
као нај про дук тив ни јег ме диј ског до га ђа ја по ка же ка ко пу
бли ка у сво јим сва ко днев ним ин тер ак ци ја ма са ма сов ним 
ме ди ји ма при хва та мо дер не сти ло ве жи во та, ко ри сти но ве 
тех но ло ги је и иден ти фи ку је се са спорт ским идо ли ма. Из 
пер спек ти ве тех но ло ги је еми то ва ња спорт ског спек та кла у 
ра ду се ана ли зи ра те ле ви зиј ски пре нос Свет ског пр вен ства 
у фуд ба лу 2018. го ди не.

Естетикасвакодневице
посредованамедијима

По ла зе ћи са ста но ви шта под руч ја сва ко днев ног жи во та, је
дан од по ма ка у окви ру про це са кон вер ги ра ња раз ли чи тих 
со ци о ло шких тра ди ци ја пост мо дер ног дру штва на ла зи се 
и у окви ру „сту ди ја кул ту ре и ме ди ја, про у ча ва ња сим бо
лич ког по сре до ва ња ствар но сти пре ко ме диј ских сли ка и 
са др жа ја, ко ја по ве зу ју ни во струк тур не мо ћи и ни во ин ди
ви ду ал не ин тим но сти’’.6 Ако ин фор ма ци ју де фи ни ше мо у 
нај ши рем сми слу као све оно што се пре но си ме ђу љу ди ма, 
при ма и де ко ди ра, он да се ме ди ји мо гу са гле да ва ти од вре
ме на нај при ми тив ни јих тех ни ка уре зи ва ња, цр та ња, ва ја ња, 
пре ко го во ра, штам пе, фо то гра фи је, фил ма, елек трон ских 
ме ди ја до нај  мо дер ни јих тех ни ка об ра де по да та ка и њи хо
вог еми то ва ња у ре ал ном вре ме ну.7 Сви ти ме ди ји ре зул тат 
су ду го роч ног тех но ло шког раз во ја и на ла зе се да нас у осно
ви свих са вре ме них ме ди ја. Но ве тех но ло ги је еми то ва ња 
ме диј ских са др жа ја са мо уве ћа ва ју по ну ду по крет них сли ка 
и омо гу ћа ва ју но ве кре а ци је ко ри сни ка дру штве них ме ди ја, 
па се с пра вом мо же ре ћи „да смо сту пи ли у но ву ци ви ли
заци ју – ци ви ли за ци ју сли ке’’8. 

Од мах по на ста ја њу есте ти ке као на у ке о чул ном са зна њу, о 
њој су те о ре ти ча ри го во ри ли као о на у ци ко ја раз ма тра по јам 
’ле пог’ и по јам ’умет но сти’, фа во ри зу ју ћи чул ни при ступ 
у естет ском са зна њу на ра чун ана ли тич ких спо соб но сти. 
Раз ма тра ју ћи три основ на при сту па де фи ни са њу есте ти ке, 
те о ри ју чул ног са зна ња, те о ри ју ле пог и те о ри ју умет но
сти у окви ру пој ма фи ло зоф ске есте ти ке на и ла зи се на три 
ка рак те ри стич не кон цеп ци је. Пот стак нут Ба ум гар те но вим 

6 Spa sić, I. nav. de lo, str. 348.
7 To do ro vić, A. L. (2009) Umetnostitehnologijekomunikacija, Be o grad: Сlio, 

str. 21.
8 To do ro vić, A. L. nav. de lo, str. 345.
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(Alexan der Got tli eb Ba um gar ten) уче њем о есте тици као на у
ци ко ја умет ност са гле да ва као „ак тив ни на чин са зна ња ко ји 
пред хо ди на уч ном са зна њу и раз ли ку је се од ње га”9, тво рац 
фи ло зоф ске есте ти ке, Кант (Im ma nuel Kant) у де лу „Кри ти
ка мо ћи су ђе ња” у ана ли ти ци ле пог, о до но ше њу су да о уку
су ка же да укус „ко ји су ди да ли је не ко де ло ле по или ни је, 
пре тен ду је да је ње гов суд уни вер за лан, иа ко ни је у ста њу 
да пру жи ра ци о нал ни до каз о сво јој тач но сти”10. Не по сто ји 
објек тив но пра ви ло ко је би од ре ди ло по јам ’ле пог’; естет
ски суд про из и ла зи из уку са и ве зан је за осе ћа ње су бјек та, а 
не за по јам о објек ту. Хе гел (Ge org Wil helm Fri e drich He gel) 
је уте ме љио есте ти ку као уче ње о иде ји ле пог и од ре дио је 
као фи ло зо фи ју умет но сти. Ис кљу чив ши при род но ле по из 
под руч ја есте тич ких ис тра жи ва ња, Хе гел је па жњу усме рио 
на умет нич ки ле по сма тра ју ћи да је оно на ви шем ни воу од 
ле по те при ро де чи ме се су прот ста вио пред став ни ци ма тра
ди ци о нал не есте ти ке. Умет ност као око сни ца кул ту ре та
ко до би ја сво ју са вим но ву уло гу у мо дер ном све ту.11 Иа ко 
за свој пред мет, есте ти ка као фи ло зоф ска ди сци пли на има 
умет ност и умет нич ку де лат ност, у сва ко днев ном жи во ту 
по ми ње се че сто ка да се го во ри о есте ти ци оде ће, есте ти ци 
мар ке тин га, есте ти ци те ле ви зи је и но вих ме ди ја, а у по след
ње вре ме и есте ти ци спор та.

У гло бал ном по тро шач ком дру штву сли ка за си па сва ко дне
ви цу у ко јој се ма ни фе ста ци ја ле по те стал но ме ња с об зи ром 
на не до ста так ду би не и сми сла ме диј ских са др жа ја ко ји нас 
не на во де на раз ми шља ње не го на гле да ње. Кон цепт уро
ње но сти ме ди ја у кул ту ру сли ке за го ва ра про у ча ва ње сли ка 
уну тар ме диј ског окру же ња, јер је сва ка сли ка део не ког ме
ди ја. Ако под ути ца јем Бо дри ја ра (J. Ba u dril lard)ме диј ску 
си му ла ци ју ствар но сти по сма тра мо као пер цеп ци ју ре ал но
сти на шег сва ко днев ног жи во та у ко ме се из гу би ла раз ли ка 
из ме ђу ствар ног и си му ла ци је, он да ’ствар но’ у да на шњем 
све ту по ста је оно што је већ уна пред ре про ду ко ва но.12 У 
скла ду са Де бо ро вим (Guy De bord)схва та њем, спек такл се 
мо же са гле да ти као ви зу ел на пред ста ва све та и иде о ло ги
ја ко јом се об ли ку ју те пред ста ве, а кул ту ра спек та кла као 
до ми на ци ја иде о ло ги је по тро шње и за ба ве ко ја пру жа тре
нут ну уте ху и за до вољ ство и пу тем ко је се мо же са гле да ти 

9 Ba um gar ten pre ma: Cr no br nja, S. (2010) Estetikatelevizijeinovihmedija, 
Be o grad: Сlio, str. 66.

10 Kant pre ma: Cr no br nja, S. nav. de lo, str. 66. 
11 Gru bor, N. He ge lo vo ute me lje nje este ti ke pu tem od re đe nja kul tur nopo ve sne 

funk ci je umet no sti, u: Filozofijaidruštvo  XXIV (I), 199, pri re dio Jo va nov, 
R. (2013), str. 203.

12 Bo dri jar, Ž. (1991) Simulakrumiisimulacija, No vi Sad: Sve to vi, str. 23.
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кри за мо дер ног дру штва. „Аку му ли ран до сте пе на у ко јем 
по ста је сли ка’’,13 спек такл да ље над ви су је сли ке, при зо ре, 
пред ста ве и пре ра ста у по се бан фе но мен раз ли чи тих ин тер
ак ци ја из ме ђу љу ди – „дру штве ни од нос ме ђу љу ди ма по
сре до ван сли ка ма’’.14 

Фе но ме ни сли ке и ме ди ја у мо дер ној кул ту ри јед на ко се од
но се на по чет ну и за вр шну тач ку ко му ни ка ци о ног ка на ла, 
ко му ни ка то ра и ре ци пи јен та. У до ба елек трон ских и дру
штве них ме ди ја, ка да су они исто вре ме но по ста ли ме ди ји 
ко му ни ка ци је и ме ди ји  умет но сти тре ба ис та ћи да иа ко 
има ју функ ци ју бе ле же ња до га ђа ја ко ји од сли ка ва ју ствар
ност, ме ди ји су и фе но ме ни естет ске при ро де ко ји мо гу 
умет нич ки да тран сфор ми шу те му у но ви, је дин стве ни са
др жај. Пре но се ћи и умно жа ва ју ћи по ру ке, те ле ви зи ја као 
ме диј но вог до ба, стал но тра га за сво јим ау тен тич ним је
зи ком из ра жа ва ња и та ко по ста је про стор за но ву умет ност. 
За хва љу ју ћи тех нич кој ре про дук ци ји ко ја је омо гу ћи ла пре
нос кул тур ног са др жа ја у ме диј ску сфе ру што је до ве ло до 
гу бље ња ау ре, 15 умет ност је из гу би ла је дин стве ни и не по
но вљи ви из раз, а свој ри ту ал ни и естет ски об лик за ме ни ла 
је еко ном ском и по ли тич ком су шти ном. 

Медијииспортскиспектакл

У ан тич ко до ба, у вре ме на ста ја ња Олим пиј ских ига ра, пу
бли ка у аре ни по сма тра ла је так ми че ње нај бо љих у атле ти
ци про на ла зе ћи ле по ту у склад но раз ви је ним те ли ма так
ми ча ра тра же ћи еле ган ци ју у по кре ти ма при над ме та њу16. 
По се ти о ци Ига ра во ле ли су по бед ни ке, али се ни су оп те ре
ћи ва ли ре кор ди ма већ су ужи ва ли у том спорт ском спек та
клу. У мо дер но до ба естет ску стра ну фе но ме на игре мо же мо 
са гле да ти кроз са вр шен ство спорт ских до га ђа ја, кроз ме
диј ску ди мен зи ју про из вод ње спорт ског спек та кла с об зи
ром да се љу би те љи спор та све че шће од лу чу ју за пра ће ње 
прено са пу тем ме ди ја и удоб ност сво је днев не со бе. 

Уз reality про гра ме, спорт ски спек та кли нај гле да ни је су ме
диј ске фор ме, па те ле ви зи је че сто ко ри сте при ви ле ги ју ку по
ви не пра ва на пре нос ве ли ких спорт ских так ми че ња да баш 
та да ’укљу че’ пиплме тре и та ко до ка жу да су нај гле да ни ји. 

13 De bor, G. (1992) Društvo spektakla, (elek tron sko iz da nje), http://ge ru si ja.
co m/dow nlo ads/Dru stvo_spek ta kla.pdf, 20. 3. 2019, str. 15.

14 Исто, стр. 9.
15 Бењамин, В. (1974) Есеји – Уметничко дело у веку своје техничке
репродукције, Бе о град: Но лит.

16 Uze lac, M. (2016) Metafizikaigre.Prilogzasnivanjufenomenologijeigrei
sportakaopraktičnedelatnosti (elek tron sko iz da nje), No vi Sad, str. 152156.
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Спорт ско/ме диј ски спек та кли пру жа ју реципијенти ма мо
гућ ност да се пот пу но ужи ве у ат мос фе ру и да се осе те при
ви ле го ва ним због свог ’не по сред ног при су ства’ на спорт
ском до га ђа ју. То им омо гу ћа ва пре нос из ви ше пер спек ти
ва, за тим, круп ни ка дро ви, ви ше по на вља ња и успо ре них 
сни ма ка. Ако се то ме до да и мо гућ ност пра ће ња ак тив но сти 
од ре ђе ног игра ча на те ре ну, ин фор ма ци је о ре зул та ти ма као 
и ста ти сти ка на екра ну уз ко мен та ре спорт ског из ве шта ча, 
он да се ла ко мо же схва ти ти за што је те ле ви зиј ски пре нос 
пре ра стао у по се бан спорт ски до га ђај, ва жни ји од са мог 
спорт ског спек та кла. Пу бли ка, при том, не раз ми шља о то
ме да по се ти о ци на ста ди о ну, бу ду ћи да се де на раз ли чи тим 
ме сти ма, ви де до га ђај из дру га чи је пер спек ти ве, док пу бли
ка по ред ’ма лих’ екра на, ма где се де ла, пра ти ак ци је она ко 
ка ко их ви ди око ка ме ре, па за то Бејл /Ba le/сма тра да „те ле
ви зиј ски спорт пру жа јед но лич ну сли ку’’.17 С дру ге стра не, 
пу бли ци на три би на ма чи ни се да уме сто ви ше знач не пред
ста ве, до би ја јед но ди мен зи о нал ну сли ку до га ђа ја због то га 
што том при ли ком из о ста ју ме диј скотехнич ке по вољ но сти 
на ко је су, ина че, као те ле ви зиј ски гле да о ци на ви кли. 

Мно го ино ва ци ја уве де но је у сни ма ње баш за по тре бе ве
ли ких спорт ских так ми че ња. Та ко су за Олим пи ја ду у Бар
се ло ни 1992. го ди не при ме ње ни са свим но ви по ло жа ји ка
ме ре за сни ма ње спор то ва у во ди као и по ло жај екс трем ног 
гор њег ра кур са што је у мно го ме до при не ло бо љој сли ци 
са атлет ских ста за и те ре на за груп не спор то ве као и пли
вач ких ба зе на.18 До ча ра ва њу ат мос фе ре на спорт ским бо ри
ли шти ма и упот пу ња ва њу ком плет не сли ке, до при не ле су 
бо ље по зи ци је ми кро фо на ко ји су и са ми по ста ли осе тљи
ви ји на зву ко ве у окру же њу. Ре пре зен та ци ја спор та пу тем 
ме ди ја ко ји пре но се спорт ска над ме та ња кроз сни мљен, ди
рек тан или ди ги тал ни са др жај „до во ди свет у је дан град’’19 
и омо гу ћа ва да се том ме ди ја ци јом до ђе до са свим но вих 
мо гућности пра ће ња спорт ских до га ђа ја.

Но ве тех но ло ги је омо гу ћи ле су њи хо вим ко ри сни ци ма да 
оду и ко рак да ље, до вир ту ел ног спор та за ко ји се мо же ре ћи 
да је ’спорт без спор та’. Он се одо ма ћио код мла ђе по пу
ла ци је за хва љу ју ћи по пу лар но сти ком пју тер ских игра ко је 
оби лу ју гра фи ком, тро ди мен зи онал ним зву ком што у пот пу
но сти до ча ра ва до жи вљај пра вог спор та. Вир ту ел ни спорт 
са гле дан у кон тек сту пре зен та ци је сли ке ме ди ја ма сов них 

17 Bejl pre ma: Skem bler, G. (2007) Sport i društvo: istorija, moć i kultura,  
Be o grad: Сlio, str. 215.

18 Brigs, A. i Ko bli, P. (2005) Uvodustudijumedija, Be o grad: Сlio, str. 625. 
19 Đu li ja no ti, R. (2008) Sport–kritičkasociologija, Be o grad: Сlio, str 267.
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ко му ни ка ци ја и но вих ме ди ја, омо гу ћа ва пу бли ци раз ли чи
те по вољ но сти – да спорт ско над ме та ње пра ти пу тем те ле
ви зиј ских екра на, ком пју тер ских мо ни то ра, за тим улич них 
екра на у ка фа на ма, ка фи ћи ма на тр го ви ма у ат мос фе ри ко ја 
је по из гле ду и по на ша њу пу бли ке иден тич на са оном на 
ста ди о ну где по сма тра чи и са ми по ста ју део спек та кла20, све 
до вир ту ел ног ста ди о на. Тај ни во вир ту ел но сти при ка зи ва
ња спор та пр ви пут је за жи вео у Фран цу ској у бли зи ни ста
ди о на на ко ме се 1998. го ди не од и гра ва ло Свет ско фуд бал
ско пр вен ство. Мон та жни им про ви зо ва ни „ста ди он био је 
са ста вљен од че ти ри џи нов ска екра на по три ста ква драт них 
ме та ра. Три би не су би ле рас по ре ђе не та ко’’ да је овај ста ди
он по „на во ди ма ре клам ног про спек та … ну дио по се ти о ци
ма ути сак као да су на пра вој утак ми ци”21. На екра ни ма вир
ту ел ног ста ди о на мо гле су се ви де ти ве ли ке фи гу ре фуд ба
ле ра, што је омо гу ћа ва ло гле да о ци ма да се иден ти фи ку ју са 
игра чи ма као да су и са ми ак те ри на те ре ну.22 Без об зи ра пу
тем ко је екран ске сли ке пу бли ка пра ти ме диј ски спорт ко ји 
по ве зу је раз не те ме из обла сти кул ту ре, по ли ти ке, пси хо ло
ги је, еви дент но је да спорт ски ме диј ски са др жа ји ни су са мо 
из ве шта ји са спорт ских ме че ва, не го све сно или не све сно 
на во ђе ње пу бли ке на од ре ђе не ста во ве у окви ру тренутног 
си сте ма вред но сти.

Сво ју огром ну по пу лар ност, Но вак Ђо ко вић пр ви те ни сер 
АТП ли сте и нај бо љи спор ти ста на пла не ти 2012, 2015, 
2016. и 2019. го ди не по ред до брих ига ра ду гу је ме ди ји ма 
пу тем ко јих ње го ве ме че ве пра те ми ли о ни гле да ла ца, иден
ти фи ку ју ћи се са њим, ко мен та ри шу ћи и уче ству ју ћи у ње
го вим по бе да ма и по ра зи ма до жи вља ва ју ћи их као сво је 
успо не и не у спе хе у сва ко днев ном жи во ту. Спор ти сти као 
идо ли гло бал не пу бли ке сва ко днев но ула зе у до мо ве љу ди 
ши ром све та без об зи ра на те ри то ри јал не, на ци о нал не, је
зич ке раз ли ке. По ве зу ју ћи се са пу бли ком пу тем дру штве
них мре жа оба ве шта ва ју ћи пра ти о це о но ви на ма у сво јој 
ка ри је ри, али и у при ват ном жи во ту, Ђо ко вић је, као и ве ћи
на по зна тих спо рит ста по ве ћао број сво јих на ви ја ча ши ром 
све та оства рив ши ко му ни ка ци о ну бли скост са њи ма, али и 
по пу ла ри шу ћи спорт ко јим се ба ви. 

’Зве зде’ ме диј ског не ба до би ја ју роб ни ка рак тер што их 
да ље по ста вља на тр жи ште чи јим за ко ни ма у пот пу но сти 

20 Mi len ko vić, V. i Mi len ko vić, D. Me di ji i raz voj ko mu ni ka ci je u spor tu, u: I
međunarodnanaučnakonferencija„Sport,zdravlje,životnasredina” (2014), 
Be o grad: Fa kul tet za sport, Uni ver zi tet „Union – Ni ko la Te sla”, str. 3036.

21 Ano nim, Me di ji i vir tu el ni sport, 6. 6. 2014, 20. 3. 2019. http://sa vre me ni
sport.co m/te o ri jaspor ta/sportime di ji/17/447/me di jiivir tu el nisport.

22 Mi len ko vić, V. i Mi len ko vić, D. nav. de lo, str. 35.
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подле жу. Успех сва ке ро бе за ви си од ње не ви зу ел не пред
ставе, за то слав не лич но сти мо ра ју да „кон стру и шу соп стве
ну лич ност око сли ке ка ко би при ву кле па жњу тр жи шта, од
но сно до не ле про фит од ре ђе ној ин ду стри ји… и од го во ри ле 
на укус и же љу пу бли ке’’23. Да кле, ко му ни ка ци ја пу тем ме
ди ја ин фор ма тич ког до ба не ко ри сти се са мо: ра ди „пра ће
ња спорт ских ве сти, пре но са и ре зул та та утак ми ца ужи во, 
за на кнад ни пре глед од и гра них ме че ва, за раз ме ну по да та ка 
и ко мен та ри са ње на бло го ви ма и ра зним офи ци јел ним сај
то ви ма, за ин тер ак ци ју са спорт ским ор га ни за ци ја ма, по је
ди ним ана ли ти ча ри ма и дру гим љу би те љи ма спор та’’,24 за 
„вир ту ел ни при ступ спор ту у ре ал ном вре ме ну’’, већ и за 
пру жа ње ин фор ма ци ја о свим ’тај на ма’ при ват ног жи во та 
њи хо вих спорт ских идо ла.

У сва ко днев ном жи во ту, љу ди се су о ча ва ју са сво јим сно ви
ма и же ља ма, есте ти зу ју ћи ствар ност, ко ри сте ћи ро бу „као 
да су умет нич ка де ла, сли ке или зна ци ко ји ма се ба ви мо кроз 
про це се фан та зи је, игре, са ња ре ња и ства ра ња сли ка’’.25 Ис
пи ти ва ње су шти не спорт ске игре укљу чу је про ми шља ње 
о над мо ћи, о над и гра ном про тив ни ку, о спрем но сти да се 
ис пи ту ју крај ње мо гућ но сти људ ског те ла. За до сти за ње и 
оба ра ње ре кор да, за по бе де ко је од њих оче ку ју на ви ја чи, 
спор ти сти су спрем ни на све. 

Спортскиспектакл–Светскопрвенствоу
фудбалу2018.године

Ако у сре ди ште овог раз ма тра ња по ста ви мо као при мер те
ле ви зиј ски пре нос Свет ског пр вен ства у фуд ба лу ко ји се 
одр жао у Ру си ји од 14. ју на до 15. ју ла 2018. го ди не уо ча ва
мо да је овај Мун ди јал у ино ва тив ном сми слу био пра ви иза
зов за еми то ва ње на ред них ве ли ких спорт ских до га ђа ја. По
ста вље ни су но ви стан дар ди нај пре у ко ри шће њу са вре ме не 
тех но ло ги је при ли ком ор га ни за ци је и ре а ли за ци је утак ми ца 
на Мун ди ја лу, а за тим и на пла ну тех но ло ги је те ле ви зиј ског 
еми то ва ња. 

У пре но се свих утак ми ца Свет ског пр вен ства у Ру си ји би ло 
је укљу че но три де сет се дам ка ме ра ко је су ра ди ле ко ри сте
ћи нај но ви ју те ле ви зиј ску тех но ло ги ју, а ди рект не пре но се 
чи ја је про дук ци ја би ла ком пакт на и уни фор ми са на ре а ли
зо ва ли су нај бо љи ре ди те љи из те обла сти. Ту те ле ви зиј
ску сли ку пре у зи ма ло је че тр де сет еми те ра. На ста ди о ни ма 
то ком Мун ди ја ла ко ри сти ла се пр ви пут VAR тех но ло ги ја 

23 Vu ka di no vić, M. (2013) Zvezdesupermarketkulture, Be o grad: Сlio, str. 80.
24 Mi len ko vić, V. i Mi len ko vić, D. nav. de lo, str. 32.
25 Li ri pre ma: Vu ka di no vić, M. nav. de lo, str. 74.
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(Video As si stant Re fe re e ing) ко ју је FI FA одо бри ла те го ди не 
да би по мо гла су ди ја ма у до но ше њу ис пра вих од лу ка. Три
де сет три ка ме ре на те ре ну и две на кро ву ста ди о на сни ма ле 
су ак ци је, по гот ке, фа у ло ве, мо гу ће пе на ле и пер со на ли зо
ва ле све игра че. У спор ним си ту а ци ја ма утак ми ца се за у
ста вља ла, су ди ја би пре гле дао сни мак ко ји је при пре ми ла 
еки па FI FE ко ја се са сто ја ла од че тво ри це су ди ја и исто 
то ли ко опе ра то ра. За то вре ме гле да о ци ма су еми то ва ни и 
анализира ни спор ни тре ну ци. 

Око три де се так утак ми ца на овом Свет ском пр вен ству би
ло је пре но ше но у 4K тех но ло ги ји, што зна чи да је 4К HDR 
сли ка нај бо ља икад еми то ва на у ТВ пре но си ма спорт ских 
де ша ва ња. Овај HDR пре нос пре Мун ди ја ла ис про бан је у 
пре но си ма утак ми ца ко је је BBC ре а ли зо вао у фи на лу FA 
ку па из ме ђу Чел зи ја и Ман че стер Ју нај те да. Да би се гле дао 
овај пре нос би ла је по треб на ин тер нет ко нек ци ја бр зи не 40 
Mbit/s, па је они ма са сла би јом ко нек ци јом сти за ла сли ка у 
ни жој ре зо лу ци ји.  

За хва љу ју ћи но вим те ле ви зо ри ма и но вој вр сти HDRа 
HLG (hybridlog gam ma) тех но ло ги ји, 4К сли ка је из у зет но 
ја сна и оштра са ве ли ким ра спо ном бо ја, ви дљи ви јим де та
љи ма и фо то ре а ли стич ним сен ка ма. Кре та ње спор ти ста је 
из у зет но ре ал но, за то што сли ка има ду пло ви ше фреј мо ва 
у се кун ди не го ра ни је, па се гле да о ци ма чи ни као да су део 
спорт ског до га ђа ја.

Као и оста ли ме диј ски јав ни сер ви си у Евро пи и Ра дио те
ле ви зи ја Ср би је је Свет ско пр вен ство ди рект но пре но си ла у 
HD тех но ло ги ји, јер ово тех нич котех но ло шко уна пре ђе ње 
пра ти мо дер не зах те ве те ле ви зиј ске про дук ци је и пре зен та
ци је. Овај спорт ски спек такл обо ри ло је све ре кор де гле да
но сти; у јед ном тре нут ку ви ше од три и по ми ли јар де љу ди 
пра ти ло је Мун ди јал пу тем елек трон ских или но вих ме ди ја. 

Закључнаразматрања

По след њих де це ни ја XX ве ка, ме ди ји су се тран сфор ми са ли 
од ана лог не до ди ги тал не тех но ло ги је уз по др шку тех но ло
шких ре ше ња ме ди ја XXI ве ка, што је до ве ло до на стан ка 
но ве ма сме диј ске, као и есте ти ке веб апли ка ци ја. „По ја ви ла 
су се не из бе жна пи та ња о естет ском у про гра ми ма ста рих 
и но вих ме ди ја, о те ле ви зи ји као по себ ној сфе ри умет нич
ког из ра жа ва ња, о естет ском у те ле ви зиј ским про гра ми ма 
и пре ра ста њу но вих ме ди ја у умет нич ка по ља де ло ва ња’’.26 

26 Ми лен ко вић, В. Умет ност/ме ди ји/по ли ти ка – за јед но или одво је но/
уз лет или кри за, у: Криза уметности и нове уметничке праксе, при
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Раз у ме ва ње есте ти ке у окви ру но вих ме ди ја по ве за но је са 
на чи ном на ко ји се мо ра ју по сма тра ти ме ди ји са вре ме ног 
ин фор ма тич ког до ба. Ин фор ма тив ни са др жа ји ко ји се ре
пре зен ту ју сли ка ма у ма сов ној кул ту ри, пре но се се пу тем 
мре же ко му ни ка ци о них ка на ла ко ји су по ста ли део сва ко
дне ви це. Тен ден ци ју што ма њих те ле фо на, за ме ни ла је по
тре ба да им се до да екран и фо то а па рат да би мо гућ ност 
гле да ња и по ста вља ња фо то гра фи ја на дру штве ним мре
жа ма би ла што бр жа и ефект ни ја. По ла зе ћи од то га да се 
умет нич ки об ли ци ко ри сте за пре о бли ко ва ње пред ме та из 
сва ко днев ног жи во та27, ла ко се мо же за кљу чи ти да се умет
ност ин те гри са ла у ин ду стриј ски ди зајн под ути ца јем ди ги
тал них ко му ни ка ци ја ко је су по ста ле са свим но ви естет ски 
по тен ци ја ли ко ји ути че на раз вој ци ви ли за ци је сли ке. 

По јам ’сва ко днев ног’ у пост мо дер ном мул ти ме ди јал ном 
дру штву не мо же се за ми сли ти без ме диј ске про дук ци је, 
тач ни је без ме диј ског спек та кла ко ји са со бом но си од ре
ђе на стро го утвр ђе на пра ви ла. Екс пан зи јом те ле ви зи је, а 
за тим и Ин тер не та, са др жа ји ме диј ске кул ту ре по ста ли су 
нео дво ји ви део сва ко днев ног жи во та љу ди. За вре ме од и
гра ва ња Свет ског пр вен ства у фуд ба лу у Ру си ји 2018. го ди
не ко ри сни ци дру штве них мре жа стал но су се пи та ли шта 
ће би ти с њи хо вим жи во ти ма по сле за вр шет ка Мун ди ја ла? 
У кон тек сту са гле да ва ња ме диј ског ре пре зен то ва ња спорт
ских ак тив но сти, раз вој на ди на ми ка од но са спор та и ме ди ја 
за хва љу ју ћи њи хо вим по себ ним ка рак те ри сти ка ма, на чи
ни ма при пре ме и об ра де по да та ка, ме диј ским огра ни че њи
ма или пред но сти ма обе ле же на је про из вод њом дру га чи је 
ствар ности спорт ских до га ђа ја и раз ли чи те пер цеп ци је код 
пу бли ке.

Ко ри сте ћи но ве ме ди је ко ји сво јом мул ти ме ди јал но шћу, 
ком пле мен тар но шћу, кон ку рент но шћу омо гу ћа ва ју још ве
ћу ак ту ел ност и по пу лар ност спорт ских са др жа ја ко ри сни
ци но вих тех но ло ги ја пу тем бес плат них онлајн сер ви са ко
му ни ци ра ју са по је дин ци ма и гру па ма, за хва љу ју ћи ин тер
ак тив ним плат фор ма ма до би ја ју ин фор ма ци је о спор ту, гле
да ју ди рект не пре но се спорт ских до га ђа ја (live streaming), 
ужи ва ју у раз ли чи тим ви део и ау дио ма те ри ја ли ма. По след
њих го ди на по ве ћа ло се ко ри шће ње дру штве них мре жа за 
до би ја ње ин фор ма ци ја о спор ту, а на ро чи то је на пре до ва
ло њи хо во ко ри шће ње пу тем мо бил них те ле фо на за вре
ме пра ће ња те ле ви зиј ских пре но са, јер пу бли ци обогаћује 

редили Дра шкић Ви ћа но вић, И., Гру бор, Н., По по вић, У. и Но ва ко вић, 
М. (2014), Бе о град: Есте тич ко дру штво Ср би је, стр. 217235.

27 To do ro vić, A. L. nav. de lo, str. 346.
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доживљај при гле да њу спорт ског спек та кла. За то су, схва
тив ши зна чај дру штве них ме ди ја у до ба ци ви ли за ци је сли
ке, спорт ски клу бо ви вр ло бр зо при хва ти ли овај ин тер ак ти
ван ка нал ко му ни ка ци је са сво јом пу бли ком.

Спорт ски  спек такл у Ру си ји ко ји је у овом ра ду ана ли зи ран са 
ста но ви шта тех но ло ги је еми то ва ња по ка зао је да ТВ про дук
ци ја кон ти ну и ра но по бољ ша ва пре но се спорт ских до га ђа ја 
ко ри сте ћи нај но ви ју тех но ло ги ју у обла сти ин фор ма ци о но 
ко му ни ка ци о них си сте ма. Бу дућ ност еми то ва ња ве ли ких 
спорт ских до га ђа ја већ је на ја ви ла ме диј ска ку ћа ВВС ко
ја пла ни ра да уз по моћ VR хар две ра сво јим гле да о ци ма 
омогући при ви ле ги ју вир ту ел ног при су ство ва ња утак ми ци.  
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EVERYDAY LIFE IN THE MEDIA IN A PICTURE 
CIVILIZATION

Abstract

As a criticism of certain forms of life, the standpoint of everyday life 
in the context of a postmodern society points to the relationship of an 
individual with the mechanisms of the global market, the state and new 
informationcommunication technologies. It is the time of the Internet 
and social networks in which the terms  of ‘convergence’, ‘interactivity’, 
‘global connectivity’ are encountered. If the connection between the 
development of the media and communication in sports in the age of 
civilization is placed at the center of the reconsideration of the influence 
of media sphere on changes in daily life of people and their creativity as 
well as changes in the aesthetic being, then one should start from seeing 
the benefits that the audience receive by watching sports spectacles.  
Since sport is an integral part of people’s everyday activities, it has 
long become addicted to the media (and vice versa) and should be 
seen as their product omnipresent in mass media communication. The 
purpose of this paper is to contribute to the revitalization of interest in 
theoretical thinking and practical research of everyday life in the field 
of social experience that began in the 1970s; to point out the connection 
between the world of the media spectacle and the everyday life of mass 
audience; to indicate, in the case of sports as the most popular and most 
productive media event, how the audience, in their everyday interaction 
with mass media, accepts modern lifestyles, uses new technologies and 
identifies itself with sports idols. From the perspective of technology of 
sport spectacle broadcasting, the television transmission of 2018 FIFA 

World Cup was analyzed.

Keywords:media,dailylife,aesthetics,sports
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Уни вер зи тет у Кра гу јев цу, Фа кул тет за хо те ли јер ство и  
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Ви со ка ту ри стич ка шко ла стру ков них сту ди ја, Бе о град
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НАСВАКОДНЕВНИРАЗВОЈ

КУЛТУРЕПОНАШАЊА 
УТУРИЗМУ

Сажетак:Свакодневно одржавање културне свести, један је од
задатакапланирањатуристичкогразвојаширомсвета.Какоби
се ова делатност интегрисала у општи културни и друштвени
развој,неопходнојеконтинуираноинформисањеиедуковањесвих
туристичкихсубјекатаоправилномиетичкиприхватљивомоб
ликукоришћењаресурсаутуризму.Собзиромдасекултурнире
сурсичестодеградирају,понекадбезмогућностиревитализације,
потребнојеусмеритипосебнупажњунатуристичкопланирање
икомерцијализацијувредностиутуризму.Крозпроцескултурне
еманципације,неопходнојеминимизиратиконфликтекојисемогу
појавитиизмеђугоста,домаћинаипросторакаоокружењауовој
интеракцији. Један од модела јесте позитиван утицај етичких
кодекса на развој културе понашања утуризму као друштвеној
појави.

Кључне речи: свакодневна култура, туризам, етички кодекси,
културнонаслеђе

Увод

Сва ко днев ном при ме ном етич ких ко дек са у ту ри зму, спре
ча ва ју се ње го ви ло ши ути ца ји на про стор и кул ту ру. Етич
ки ко дек си су сред ство кул тур не еду ка ци је и од но се се на 
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морал не прин ци пе и по на ша ње су бје ка та у ту ри стич ким 
кре та њи ма. Они се не од но се са мо на ту ри сте, већ и на оста
ле уче сни ке, као што су ту ри стич ка при вре да и ло кал на за
јед ни ца. Ови ко дек си мо гу да пред ста вља ју ви зу ел ну фор му 
кул тур не по ру ке у сми слу ре кла ме или крат ке ани ма ци је а 
нај че шћи об лик су пи са ни (штам па ни) кул тур ноетич ки ко
дек си, ко ји оба ве шта ва ју ко ри сни ке про сто ра о на чи ну на 
ко ји сво јим по на ша њем не сме ју да ути чу на сре ди ну. Ту ри
зам ко ји до во ди у кон такт дру штве не за јед ни це и по је дин
ца, кул ту ре и ци ви ли за ци је, има зна чај ну уло гу у омо гу ћа
ва њу ин тер кул ту рал ног ди ја ло га 1. Нај ва жни је је да етич ки 
ко дек си по зи тив но ути чу на ту ри сте и оста ле чи ни о це ту
ри стич ког тр жи шта. Ди стри бу ци ја ових етич ких упут ста
ва у прак си, обич но се по ве ра ва ор га ни за то ри ма пу то ва ња, 
ре цеп тив ним ту ри стич ким ор га ни за ци ја ма и по је дин ци ма, 
ви зо тор ским цен три ма у за шти ће ним про сто ри ма, кул тур
ним уста но ва ма, ку сто си ма му зе ја, са о бра ћај ним ор га ни за
ци ја ма у де сти на ци ја ма или у ма тич ним ме сти ма. Ко ли ки ће 
кул тур ни ефе кат ови ко дек си по на ша ња оства ри ти, за ви си
ће од са др жи не, кул тур не и естет ске фор ме, сти ла и на чи на 
пре но ше ња по ру ке. 

Етичкикодексиикултурау
формисвакодневице

Ту ри зам је јед на од нај ра зви је ни јих гра на ин ду стри је, у ко
јој уче ству је ско ро це ло чо ве чан ство. У 2018. го ди ни 1,4 
ми ли јар де ту ри ста пу то ва ло је у ино стран ство, а те о ре ти ча
ри ту ри зма сма тра ју да у до ма ћим ту ри стич ким кре та њи ма 
уче ству је још нај ма ње пет пу та ви ше ту ри ста. На тај на чин 
оства ру је се фор мал на или не фор мал на кул тур на ин тер ак
ци ја љу ди ко ји ни су у стал ном и сва ко днев ном кон так ту. 
По не кад тај кон такт зах те ва мо де ле спе ци фич них об ли ка 
по на ша ња и по себ них по слов них оби ча ја уте ме ље них на 
кул ту ри и сва ко дне ви ци. Ка ко бисмо оства ри ли ис пу ње
ње кул тур них и ту ри стич ких по тре ба, ва жно је при ме ни ти 
основ не мо де ле по на ша ња ко ји су уте ме ље ни на кул ту ри и 
ети ци ле пог по на ша ња. 

Про грам Ује ди ње них На ци ја за жи вот ну сре ди ну (United
Nations Environment Programme) ис ти че ва жност етич ких 
ко дек са и њи хо во ви ше стру ко деј ство на уче сни ке путовања, 
јер они:

1 И са ко вић, С. (2016) Уметничкепраксеуконтекстукултурногтуризма, 
Вр њач ка Ба ња: Уни вер зи тет у Кра гу јев цу, Фа кул тет за хо те ли јер ство и 
ту ри зам, стр. 19.
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• пред ста вља ју сред ство кул тур ног ди ја ло га из ме ђу 
др жав них су бје ка та, ту ри стич ке при вре де, дру штве
не за јед ни це, кул тур них и обра зов них уста но ва и 
оста лих за ин те ре со ва них стра на у ту ри зму;

• раз ви ја ју свест у окви ру ту ри стич ке при вре де и оста
лих су бје ка та, о зна ча ју и су шти ни за шти те жи вот не 
сре ди не, као и за под сти ца ње одр жи вог и кул тур ног 
ту ри стич ког раз во ја;

• ја ча ју свест ме ђу стра ним и до ма ћим ту ри сти ма о по
на ша њу ко је ути че на по што ва ње при род них и кул
тур них вред но сти;

• раз ви ја ју осе ћај код ве ћег де ла ста нов ни штва о зна ча
ју кул тур ног по на ша ња и за шти те жи вот не сре ди не; 

• ути чу на под сти ца ње са рад ње из ме ђу ту ри стич ке 
при вре де, вла ди них струк ту ра и мно го број них кул
тур них и дру штве них гру па, у по сти за њу на ве де них 
ци ље ва2.

Ко дек си на ме ње ни ту ри сти ма су сва ко днев ни кул тур ни во
дич ко ји на гла ша ва вр сту по на ша ња за вре ме пу то ва ња. 
Осно ву ових ту ри стич ких ко дек са пред ста вља оп шта кул ту
ра, као и од нос пре ма при род ним ре сур си ма, је зи ку, до ми
цил ном ста нов ни штву, кул тур ном на сле ђу, при хва тљи вим 
мо де ли ма по на ша ња и оби ча ји ма. Етич ки ко дек си ће пу ни 
сми сао има ти са мо ако су ту ри сти све сни њи хо вог зна ча
ја. Ко декс би ту ри сте тре ба ло да под се ћа на при хва тљив и 
кул ту ран на чин по на ша ња у не кој ту ри стич кој де сти на ци
ји, ка ко би се исто вре ме но мо гле до жи ве ти ње не основ не 
вред но сти са свим ге о граф ским, кул тур ним и со ци јал ним 
ка рак те ри сти ка ма. У раз ви је ни јим зе мља ма ова кав мо дел 
ин фор ми са ња уче сни ка у ту ри зму из у зет но је за сту пљен и 
пред ста вља на чин по сло ва ња ту ри стич ке при вре де као ње
ног кул тур ног сег мен та. Ка ко раз ли чи те дру штве не гру пе 
има ју сво је мо рал не ко дек се, не по сто је ни ка кве пре пре ке 
да се и за ту ри сте и ту ри стич ке гру пе из ра ди од го ва ра ју ћи 
мо рал ни и кул тур ни ко декс. Прак са све ви ше на ме ће ова кву 
по тре бу, с об зи ром на ма сов ност ту ри зма и број не про бле ме 
ко ји на ста ју као по сле ди це ње го вог раз во ја. Оне би се мо гле 
убла жи ти, из ме ђу оста лог, раз ви ја њем кул тур не све сти ту
ри ста и при хва та њем од ре ђе них мо рал них нор ми и об ли ка 
по на ша ња. Ту ри стич ка ети ка и од го ва ра ју ћи кул тур ни ко
дек си би тре ба ло да бу ду што уни вер зал ни ји. Очи глед но је 
да се сва ка ети ка пу то ва ња не ми нов но осла ња на „жи вот ну 

2 Hol den, A. (2016) Environment and Tourism, Lon don and New York:  
Ro u tled ge, Taylor & Fran cis Gro up, p. 219.
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фи ло зо фи ју“ и ва же ћу ети ку од ре ђе ног на ро да, дру штва, со
ци јал не гру пе и по је дин ца. Има ју ћи то у ви ду, не ка уни вер
зал на ту ри стич ка ети ка, ко ју би при хва ти ле све зе мље и сви 
ту ри сти, не по сто ји. Ме ђу тим ја вља ју се по је ди ни ау то ри, 
ор га ни за то ри пу то ва ња и ме ђу на род не ор га ни за ци је, ко је 
по ку ша ва ју да по ста ве основ не прин ци пе ту ри стич ке ети ке, 
од но сно да кон стру и шу мо рал ни ко декс ту ри зма3.

На стра ни ту ри стич ке при вре де ко дек си би тре ба ли да 
инсисти ра ју на:

• сва ко днев ном одр жи вом ко ри шће њу ре сур са;

• сва ко днев ној ре дук ци ји ути ца ја ту ри зма на око ли ну;

• сва ко днев ном по ка зи ва њу осе ћа ја у пред у зи ма њу ак
тив но сти ка да се ра ди о ау тен тич ним при род ним и 
кул тур ним вред но сти ма и ло кал ном ста нов ни штву;

• по што ва њу кли је на та, од но сно ту ри ста, кроз обез бе
ђи ва ње ква ли тет них кул тур них про гра ма и услу га;

• сва ко днев ној по др шци и по кре та њу ло кал не еко но
ми је са ко ри шће њем ло кал них услу га где год је то 
мо гу ће;

• во ђе њу од го вор ног и кул тур ног мар ке тин га;

• сва ко днев ном ус по ста вља њу са рад ње и пре но ше њу 
кул тур них ис ку ста ва4.

Туризамисвакодневниутицајинакултуру

Ту ри зам као нај ма сов ни ја дру штве на по ја ва вр ши раз ли чи
те по зи тив не и не га тив не ути ца је на кул ту ру, на ста во ве по
је ди на ца и ло кал ног ста нов ни штва пре ма раз во ју ту ри зма, 
као и на по на ша ње уче сни ка у ту ри стич ким кре та њи ма. Све 
ово спа да у гру пу дру штве них и кул тур них про ме на. Ту
ри зам у осно ви ме ња ко лек тив ни и ин ди ви ду ал ни си стем 
вред но сти, струк ту ру за јед ни це, жи вот ни стил и ква ли тет 
жи во та, при ла го ђа ва ју ћи се са вре ме ним трен до ви ма дру
штве ног раз во ја. Успе шан раз вој уза јам них по зи тив них кул
тур них ста во ва, за сно ван је на основ ном по сту ла ту да кул ту
ра и кул тур ни об ли ци као при хва тљи ви мо де ли по на ша ња, 
мо ра ју би ти не го ва ни и одр жа ва ни као ду хов на тра ди ци ја. 
Са аспек та со циокул тур них ути ца ја ту ри зма нај ве ћу пажњу 

3 По кра јац, С. и Ште тић, С. (2017) Основименаџмента, Бе о град: Ви со ка 
ту ри стич ка шко ла стру ков них сту ди ја, стр. 166.

4 Сто ја но вић, В. (2011) Туризамиодрживиразвој, Но ви Сад: Уни вер зи тет 
у Но вом Са ду, При род нома те ма тич ки фа кул тет, Де парт ман за ге о гра
фи ју, ту ри зам и хо те ли јер ство, стр. 113.
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за вре ђу ју по зи тив не про ме не ко је се од ви ја ју у сфе ри кул
тур ног и со ци јал ног на сле ђа. За пра во, мо же се кон ста то ва ти 
да је по кре тач ових про ме на упра во кул ту ра ко ја кре и ра ста
во ве. При ступ ту ри ста ло кал ним кул тур ним до бри ма је у ве
ћи ни слу ча је ва од раз из гра ђе них ста во ва до ма ћи на и њи хо
ве спрем но сти да са сво јом кул ту ром и ба шти ном, упо зна ју 
по се ти о це. По зи тив ни ути ца ји ту ри зма на ло кал но кул тур
но на сле ђе и еле мен те тра ди ци је, мо гу се при ка за ти и струк
ту рал но у Та бе ли 1, као ути ца ји на на сле ђе, је зик, ре ли ги ју, 
на род ну умет ност, на род не оби ча је и до ма ћу популаци ју.

Та бе ла 1 Свакодневни утицајитуризманапојединеелементе
локалнекултуре; из вор: Swar bro o ke, J. (1999) SustainableTourism

Management, New York: CA BI Pu blis hing, p. 72.
Вр ло че сто ту ри сти не уме ју да пре по зна ју ду хов не вред но
сти ста нов ни штва са ко ји ма сту па ју у кон так те на сво јим пу
то ва њи ма. Уза јам ни од но си по не ка да по ста ју и на ру ше ни, 
из раз ло га ко мер ци ја ли за ци је кул ту ре, оби ча ја, на сле ђа и 
дру гих ду хов них и ма те ри јал них вред но сти. Не са ве сно и де
струк тив но по на ша ње ту ри ста, код ло кал ног ста нов ни штва 
кре и ра не га тив не ста во ве пре ма по се ти о ци ма. Уко ли ко су 
та кви ути ца ји уче ста ли, ства ра ју се апа ти ја, не тр пе љи вост, 
од бој ност и ан та го ни зам, иа ко је ту ри зам у том под руч ју 
зна ча јан из вор при хо да. Ко ли ко су у епо хи раз во ја ту ри зма 
од ре ђе ни ре ги о ни тр пе ли по сле ди це екс пан зи је не са ве сних 
ту ри стич ких об ли ка по на ша ња, нај бо ље се мо же уо чи ти на 
при ме ру јед ног го во ра ха вај ског де ле га та на ме ђу на род ној 
кон фе рен ци ји по све ће ној про бле ма ти ци ту ри зма, осам де се
тих го ди на про шлог ве ка: ми нежелимотуризам!Ми не
желимовас!Нежелимодабудемодеградираникаоплесачи
ислуге!Тојекултурнапроституција!Нежелимдавидим

утицај резултат

наслеђе

• побољшање квалитета свих културних 
установа;

• усмереност пажње на заштиту локалне 
заједнице и комплетног јавног сектора

језик

• присутно је велико интересовање у 
заштити традиционалног локалног 
језика, ако је он атрактиван страним 
туристима

религија • пораст респектовања локалне религије 
од стране туриста и обрнуто

народна уметност • интензиван развој нових тржишта за 
домаћу радиност и уметничке форме

обичаји • пораст преношења обичаја на друге 
крајеве у свету

домаћа популација

• популација се повећава доласком људи 
да живе или раде у одређену 
дестинацију;

• свака депопулација је искључена у 
туристички развијеним областима
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никогаодваснаХавајима.Неманевиног туристе5. Су прот
но ути ца ји ма ту ри зма са Ха ва ја, зна ча јан ути цај ту ри зма на 
кул ту ру, мо же се са гле да ти на остр ву Ба ли, свет ској ту ри
стич кој ме ки. Ов де се ра ди о об ли ку кул тур ног ту ри зма, ко
ји те жи да од до ма ће кул ту ре кре и ра ту ри стич ку атрак ци ју. 
Ло кал не вла сти чак ви ше и не из ра жа ва ју бо ја зан да ту ри
зам мо же узро ко ва ти не га тив не кул тур не по сле ди це, већ се 
ту ри зму при пи су је до при нос све у куп ној кул тур ној ре не сан
си. Ов де су се тра ди ци о нал ни ри ту ал ски пле со ви скра ти ли 
и при ла го ди ли по сма тра чи ма. То ком вре ме на, раз ви ја ле су 
се и драм ске игре, та ко ђе за по тре бе ту ри зма. Ове игре су 
по ста ле за штит ни знак и део кул тур ног ими џа ту ри стич ког 
про из во да Ба ли ја6. Слич ни при ме ри бе ле же се на мно гим 
па ци фич ким остр ви ма, где се тра ди ци о нал на кул ту ра у пот
пу но сти при ла го ди ла по тре ба ма ту ри зма. По ред оби ча ја, 
на чи на ис хра не, из вор ног на род ног ме ло са, на чи на оде ва
ња, је зи ка и до ма ће ра ди но сти, ко ја је под ди рект ним ту
ри стич ким ути ца јем, ту ри зму су се при ла го ди ли умет ност, 
стил и на чин по ро дич ног жи во та, брач ни оби ча ји, на чин 
град ње ку ћа и оп шти стил жи во та. Не га ти ван ути цај ту ри
зма на кул ту ру, у по је ди ним зе мља ма оства ру је се и кроз 
секс ту ри зам раз во јем про сти ту ци је. При мер за то су Тај
ланд, Кам бо џа, Фи ли пи ни, Ин до не зи ја, Бра зил, Шпа ни ја, 
Ке ни ја и дру ге зе мље све та. Код ових ту ри стич ких кре та ња, 
основ ни је мо тив кон зу ми ра ње сек су ал них услу га, као чест 
при мер ко мер ци ја ли за ци је кул ту ре. Обич но ову по ја ву пра
ти низ по сле ди ца, по пут ан та го ни зма му шког де ла ло кал ног 
ста нов ни штва, раз ли чи тих бо ле сти и тр го ви не љу ди ма, нај
че шће де цом и же на ма, као и дру га де ви јант на по на ша ња. 
Мно ге де сти на ци је и кул тур не уста но ве, из ло же не су сва ко
днев ним на па ди ма на кул тур на бла га од стра не не са ве сних 
по се ти ла ца. Вр ло че сто бе ле же се кра ђе сли ка или дру гих 
сла бо чу ва них умет нич ких де ла и екс по на та, оту ђе ња умет
нич ких вред но сти и пред ме та из му зе ја и га ле ри ја, са крал
них обје ка та, ар хе о ло шких на ла зи шта, кра ђе ам фо ра са по
то ну лих бро до ва итд7.      

Вр ло че сто по се ти о ци у же љи да оста ве траг да су не где би
ли, вр ше де струк ци ју над кул тур ним спо ме ни ци ма. Та ко је 
и чу ве ни ен гле ски пе сник Бај рон, ка да је оби ла зио Грч ку, на 
сту бу По сеј до но вог хра ма на по лу о стр ву Ати ка, код ме ста 

5 Fen nell, D. (2015) Ecotourism, Lon don: Ro u tled ge, Taylor & Fran cis Gro up, 
p. 137.

6 Чо мић, Ђ., Ко сар, Љ. и Ште тић, С. (2001) Глобалнафуга,глобализација
постмодерногтуризма, Бе о град: ДП „Ђу ро Са лај”, стр. 96.

7 Ска кун, М. и Чо мић, Ђ. (2013) Социологијасасоциологијомтуризма, 
Бе о град: Ви со ка ту ри стич ка шко ла стру ков них сту ди ја, стр. 300.
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Су ни он, уре зао сво је име. На тај на чин оште тио је део хра
ма из V ве ка п. н. е. али је да нас то из у зет но ин те ре сант но 
за ту ри сте, ко ји се ди ве ка ко ле по та ма за ла ска сун ца из над 
хра ма, та ко и пот пи су овог пе сни ка8. У Страт фор ду на Еј во
ну, род ном ме сту Ви ље ма Шек спи ра, ку ћа у ко јој је жи вео 
пред ста вља пра ву ту ри стич ку атрак ци ју. На кон ње го ве смр
ти, мно ги имућ ни и по зна ти љу ди то га вре ме на, оби ла зи ли 
су со бу у ко јој је ро ђен овај слав ни пи сац и сво јим ди ја
мант ским пр сте њем уре зи ва ли сво ја име на на ста клу про зо
ра у ход ни ку. Да нас ту ри сти при ли ком оби ла ска Шек спи ро
ве ку ће, мо гу да ви де и про зор са пот пи си ма свих слав них 
личности ко је су до ла зи ле ов де од XVII до XIX ве ка9.

Етичкикодексиусвакодневнојпракси

Етич ки ко дек си у сва ко днев ној свет ској ту ри стич кој прак
си сво је кул тур не по ру ке пре но се на три глав на сту ба ту
ри стич ке при вре де: по се ти о це, ту ри стич ку при вре ду и ло
кал ну за јед ни цу. Нај за сту пље ни ји мо де ли кул тур них по ру ка 
кроз раз ли чи те об ли ке етич ких ко дек са су сле де ћи10: 

• ми ни ми зи рај те ште те по жи вот ну сре ди ну и дру штве
нокул тур не фор ме по се ће ног под руч ја;

• мак си ми зи рај те еко ном ску ко рист за за јед ни цу кул
туре до ма ћи на;

• под сти чи те ве ћу рав но прав ност у од но си ма из ме ђу 
по се ти о ца и до ма ћи на;

• про мо ви ши те од го вор ни је, кул тур ни је и одр жи ви је 
об ли ке ту ри зма;

• ини ци рај те обу ке и обра зо ва ње за осо бље обје ка та 
ко је по се ћу је те или у ко ји ма ор га ни зу је те по слов не и 
кул тур не ак тив но сти;

• ре кла ми рај те про из во де исти ни то;

• раз ви јај те свест о еко ло шким и со циокул тур ним ути
ца ји ма ту ри зма;

• про мо ви ши те ре ци кла жу;

• ин фор ми ши те се и по са ве туј те се о по се ти о ци ма или 
до ма ћем ста нов ни штву;

8 Па нов, Н. и Ште тић, С. (2008) Туристичка географија, Ско пје:  
Се лек тор, стр. 89. 

9 Ми ли ће вић, С. и Ште тић, С. (2017) Менаџмент у туризму,Вр њач ка  
Ба ња: Фа кул тет за хо те ли јер ство и ту ри зам, стр. 264.

10 Fen nell, D. and Mal loy, D. C. (2007) CodesofEthicsinTourism,Practice,
Theory,Synthesis, To ron to: Chan nel Vi ew Pu bli ca ti ons, p. 45.
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• ми ни ми зи рај те ште те по еко ло шку и со циокул тур ну 
сре ди ну де сти на ци је;

• мак си ми зи рај те кул тур не и еко ном ске бе не фи те за 
локал ну за јед ни цу;

• под сти чи те рав но прав ност из ме ђу до ма ћи на и по
сети ла ца;

• по др жи те де мо кра ти ју и пар ти ци па тив не об ли ке ту
ри стич ког раз во ја.

Ту ри стич ка при вре да про мо ви ше на ве де не ко дек се по на ша
ња као скуп оче ки ва ња, по на ша ња и пра ви ла, на пи са них од 
стра не ве ли ких и зна чај них тр жи шних су бје ка та, с по себ
ним ак цен том на кул ту ру и жи вот ну сре ди ну, кроз фор му 
одр жи вог раз во ја. На ту ри стич ком тр жи шту, нај зна чај ни ји 
ко дек си по на ша ња по ред „Гло бал них ко дек са у ту ри зму”, 
до не тих од стра не UN WTO је су: „Етич ки ко дек си и во дич 
одр жи вог ту ри зма” (Tourism Industry Association of Cana
da), „Ко декс одр жи ве прак се” (Tourism Council Australia), 
„Еко ло шки ко декс по на ша ња у ту ри зму” (United Nations
Environment Programme), „Прин ци пи одр жи вог ту ри зма” 
(WorldwideFund forNature andTourismConcern), „Ко декс 
одр жи вог ту ри зма” (PacificAsiaTravelAssociation), „Ко декс 
одр жи во сти у ту ри зму” (APEC/PATA), „Де кла ра ци ја при
ја те ља зе мље” (JapaneseTravelAssociation) и Аген да 21 за 
ту ри стич ку при вре ду, про мо ви са на од стра не Свет ске ту
ри стич ке ор га ни за ци је (WorldTourismOrganization) и Свет
ског са ве та за пу то ва ње и ту ри зам (WorldTravelandTourism
Council). Кључ на етич ка по ља на ве де них до ку мен ата ти чу 
се здра вља и за шти те, људ ских ре сур са, жи вот не сре ди не, 
гло бал ног ото пља ва ња, со циокул тур них ути ца ја ту ри зма, 
кон фли ка та, по слов не прак се и ин те ре са у обла сти за шти те 
жи вот не сре ди не11.

Зна чај но је ана ли зи ра ти и при мер етич ког ко дек са 
„Zakynthos – The Flo wer of the Le vant”, ко ји се ти че мо де
ла за шти те еко си сте ма на грч ком остр ву За кин тос, у ко јем 
се раз ли чи тим ме ра ма шти ти рет ка вр ста мор ске кор ња че 
Caretta caretta. Овај по зна ти ко декс по на ша ња, на пи сан 
од стра не Ме ди те ран ског дру штва за за шти ту ових рет ких 
кор ња ча, ин тен зив но се ди стри бу и ше ту ри сти ма при до ла
ску на ово Јон ско остр во. Не ко ли ко ак тив но сти, као што су 
рибо лов и градња, огра ни че ни су у пот пу но сти због за шти
те еко си сте ма. Ба ро ви, ре сто ра ни и дру ге ак тив но сти ни су 

11 Pres bury, R, and Ed wards, D. Su sta i na ble Ope ra ti ons Ma na ge ment, in: Un
derstandingtheSustainableDevelopmentofTourism, eds. Li burd, J. J. аnd 
Ed wards, D. (2010), Ox ford: Go od fel low Pu blis hers, рp. 4666. 
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до зво ље не на пла жа ма са гне зди ма. Не по сто је пе да ли не 
или ка нуи за из најм љи ва ње а број по се ти ла ца се кон тро
ли ше вре мен ским огра ни че њи ма. Број ле жаљ ки на пла жи 
Ге ра кас сма њен је са око 180 на 100. Ви ше од 60% по се ти
ла ца по ста ло је све сно основ них ко ра ка, ка ко би се из бе гли 
ути ца ји на гне зди ли шта мор ских кор ња ча, тј. укла ња ју се 
сва сме ћа укљу чу ју ћи и опу шке ци га ре та ко ји се на ла зе на 
уда ље но сти од 5 m од во де12. Са не ко ли ко пу бли ка ци ја TO U
BISа, у фор ми етич ких ко дек са, ту ри сти се ин фор ми шу око 
нај ак ту ел ни јих огра ни че ња по на ша ња, као што су: стро го 
за бра њен бо ра вак на пла жи на кон за ла ска Сун ца јер у вре
ме ноћ них са ти кор ња че из ла зе из мо ра, ка ко би по ло жи ле 
ја ја, ко ри шће ње сун цо бра на ко ји се мо ра ју за бо сти у пе сак 
јер мо гу да уни ште гне зда, ко ри шће ње све та ла у бли зи ни 
мо ра, узи ма ње мла ду на ца или по ма га ње на њи хо вом пу ту 
до мо ра13. 

Ту ро пе ра то ри ма као и ве ћим аген ци ја ма ме шо ви тог ти
па у све ту, вр ло је по знат етич ки ко декс на пи сан од стра не 
Аме рич ког удру же ња ту ри стич ких аге на та – American So
cietyofTravelAgents. Етич ки ко декс пред ви ђен ту ри сти ма 
на од мо ру или слу жбе ном пу то ва њу је ко декс „10 АSТА за
повести”14:

• по штуј те крх кост зе мље. Схва ти те да ако сви не по
мог ну у ње ном очу ва њу, је дин стве не и ле пе де сти на
ци је не ће би ти ту за бу ду ће ге не ра ци је;

• оста вљај те са мо оти ске пр сти ју. Са мо фо то гра фи ши
те. Не оста вљај те гра фи те. Не узи мај те при род не су
ве ни ре са исто риј ских и кул тур них на ла зи шта и при
род них под руч ја;

• рас пи тај те се о ге о гра фи ји, фол кло ру и кул ту ри обла
сти ко ју по се ћу је те;

• по штуј те при ват ност и до сто јан ство дру гих. Рас пи
тај те се пре не го фо то гра фи ше те љу де. Ни су све кул
ту ре на то спрем не;

12 Si ga la, M. Zakynthos: Supply Chain Ma na ge ment and Cu sto mers’ In vol ve
ment in To u rism Su sta i na bi lity, in: InternationalCasesinSustainableTravel
&Tourism, eds. Ben cken dorff, P. and LundDu r lac her, D. (2013), Ox ford: 
Go od fel low Pu blis hers, рp. 117134.

13 Ryan, C. (2003) Recreational Tourism, Demand and Impacts, Cle ve don: 
Chan nel Vi ew Pu bli ca ti ons, p. 199. 

14 Сто ја но вић, В. (2011) Туризамиодрживиразвој, Но ви Сад: Уни вер зи
тет у Но вом Са ду, При род нома те ма тич ки фа кул тет, Де парт ман за ге о
графи ју, ту ри зам и хо те ли јер ство, стр. 111.
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• не ку пуј те про из во де на пра вље не од угро же них жи во
ти ња и би ља ка као што су сло но ва ча, ро го ви но со ро
га, окло пи кор ња ча, жи во тињ ска ко жа, пер је, пре па ра
ти од ај ку ла, ти гро ва и оста лих жи во ти ња;

• увек пра ти те уцр та не ста зе. Не уз не ми ра вај те жи во ти
ње, биљ ке и њи хо ва при род на ста ни шта;

• пру жи те по др шку про гра ми ма за за шти ту и ор га ни за
ци ја ма ко је ра де на за шти ти жи вот не сре ди не;

• ше тај те или ко ри сти те еко ло шка сред ства тран спор
та ка да је год то мо гу ће. Под сти чи те во за че да уга се 
мотор ка да пар ки ра ју во зи ла;

• по хва ли те оне (хо те ле, авио пре во зни ке, ком па ни је 
за кр ста ре ња, ту ро пе ра то ре и до ба вља че) ко ји ште де 
енер ги ју, чу ва ју око ли ну, ква ли тет во де и ва зду ха, ре
а ли зу ју ре ци кла жу, си гур но сме шта ју от пад и отров
не ма те ри је, спре ча ва ју бу ку и при ме њу ју све оста ле 
мере за шти те;

• пи тај те ASTA пут нич ког аген та да вам на ве де оне ор
га ни за ци је ко је по шту ју ASTAине во ди ље за за шти ту 
око ли не – ва зду ха, коп на и мо ра.

При ме ри етич ких ко дек са на ме ње них ту ри сти ма, од по себ
ног зна ча ја су у за шти ће ним при род ним до бри ма и осе тљи
вим еко си сте ми ма. Ту ри сти ма се ди стри бу и шу нај че шће у 
ви зи тор ским цен три ма или при ли ком ку по ви не аран жма на 
у ма тич ним зе мља ма. У ви зи тор ским цен три ма, као цен
трал ним објек ти ма у за шти ће ним при род ним до бри ма, по
пут на ци о нал них пар ко ва, пар ко ва при ро де, спе ци јал них 
ре зер ва та при ро де, ар хе о ло шких на ла зи шта или дру гих 
кул тур них и при род них обје ка та, пру жа ју се све по треб не 
ин фор ма ци је у ве зи са ло ка ли те том ко ји се оби ла зи. Етич
ки ко дек си су вр ло че сто са став ни део бро шу ра или дру гих 
ту ри стич ких пу бли ка ци ја. У Ази ји ве ћи на еко ло шких пра
ви ла и кул ту ре ту ри стич ког по на ша ња, при ла го ђе на су је
дин стве ном ко дек су ко ји је из ра ди ла Ту ри стич ка асо ци ја ци
ја па ци фич ке Ази је – PacificAsiaTravelAssociation (PA TA), 
ко ји је по знат под на зи вом „PA TA ко дек си”. Ова ре ги о нал на 
ор га ни за ци ја раз ви ла је ли сту етич ких ко дек са, са ста вље
ну од 18 та ча ка. Као нај ва жни ји еле мен ти овог до ку мен та 
истичу се15:

15 We a ver, D. and Law ton, L. (2014) TourismManagement,5thedition, Mil ton: 
Wi ley, p. 332.



131

ИГОР ТРИШИЋ и СНЕЖАНА ШТЕТИЋ

• усво ји те по треб ну прак су да чу ва те жи вот ну сре ди ну, 
укљу чу ју ћи упо тре бу ре сур са ко ји се мо гу об но ви ти и 
очу вај те оне ко ји су нео б но вљи ви;

• до при не си те очу ва њу ста ни шта фло ре и фа у не или 
би ло ког дру гог ме ста, би ло да је при род но или кул
тур но а ко је мо же би ти ко ри сно за ту ри зам;

• охра бри те ре ле вант не ау то ри те те да од ре де про сто
ре ко је тре ба за шти ти ти и по др жи те ни во њи хо вог 
развоја;

• охра бри те ло кал не ста во ве, кул тур не вред но сти и 
ин те ре се, укљу чу ју ћи ло кал не на ви ке и ве ро ва ња, и 
укљу чи те их у пла ни ра ње кул тур ног и ту ри стич ког 
раз во ја;

• обез бе ди те да про це на ста ња жи вот не сре ди не по ста
не са став ни део раз ма тра ња у про јек ти ма ту ри стич ког 
раз во ја;

• обез бе ди те да про це ду ра оце њи ва ња има ку му ла
тив ни и ин ди ви ду ал ни ефе кат на све аспек те раз во ја 
живот не сре ди не;

• удо во љи те свим ме ђу на род ним кон вен ци ја ма о за
шти ти жи вот не сре ди не;

• удо во љи те свим др жав ним и ло кал ним за ко ни ма ко ји 
су у ве зи са жи вот ном сре ди ном;

• под сти чи те укљу чи ва ње у ту ри зам оних ко ји се при
др жа ва ју ло кал них, ре ги о нал них и на ци о нал них 
плано ва и уче ствуј те у про це су пла ни ра ња;

• пру жи те шан су ши рој за јед ни ци да узме удео у ди
ску си ја ма и кон сул та ци ја ма око пла ни ра ња ту ри зма, 
по себ но ако мо гу да ути чу на ње гов раз вој;

• по ка жи те од го вор ност за ути ца је ту ри зма на жи вот ну 
сре ди ну и по ка жи те од го вор ност за ње но на ру ша ва
ње;

• охра бри те ре дов ну слу жбе ну кон тро лу за шти те 
живот не сре ди не;

• под стак ни те еко ло шки од го вор ну прак су, укљу чу ју ћи 
од ла га ње сме ћа, ре ци кла жу и ко ри шће ње енер ги је;

• под стак ни те свест осо бља о за шти ти жи вот не сре ди
не у свим сег мен ти ма ко ји су у ве зи са ту ри змом;
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• по др жи те укљу чи ва ње про фе си о нал них прин ци па 
за шти те жи вот не сре ди не у ту ри стич ко обра зо ва ње, 
прак су и пла ни ра ње;

• об ја сни те сви ма ко ји су укљу че ни у ту ри зам о оби
ча ји ма, кул тур ним вред но сти ма, ве ро ва њи ма и тра ди
ци ји ло кал них за јед ни ца а ко ји су у ве зи са жи вот ном 
сре ди ном;

• по др жи те за хвал ност и раз у ме ва ње ту ри ста тач ним 
ин фор ма ци ја ма о за шти ти жи вот не сре ди не;

• уста но ви те де таљ ну по ли ти ку за шти те жи вот не сре
ди не и од ре ди те во ди че за раз ли чи те сек то ре ту ри
стич ке при вре де.

Мно ги ин ди ви дул ни ко дек си ускла ђу ју се са овим је дин
стве ним до ку мен том. Сво је ути ца је на ту ри сте нај е фек тив
ни је оства ру ју у нај о се тљи ви јим ту ри стич ким де сти на ци ја
ма и оште ће ним еко си сте ми ма. Та кав је дан ко декс на ме њен 
је ту ри сти ма ко ји пу ту ју на Хи ма ла је, јед ну од нај а трак тив
ни јих ту ри стич ких де сти на ци ја све та, а у по гле ду де гра да
ци је жи вот не сре ди не ова пла нин ска де сти на ци ја за у зи ма 
кључ ну по зи ци ју. У ко дек су сто ји: „сле де ћи ове ин струк ци
је мо же те по мо ћи очу ва њу је дин стве не еко ло ги је и древ не 
кул ту ре Хи ма ла ја”. Да ље се на во ди16: 

• сма њи те де ва ста ци ју шу ма – не пра ви те отво ре не пла
ме но ве и обес хра бри те дру ге у то ме. За гре вај те во ду 
оскуд ним др ве том што је мо гу ће ма ње. Ка да је мо гу ће 
ко ри сти те пе ћи на ке ро зин или пе ћи са ни ском по тро
шњом го ри ва;

• укла њај те сме ће, за ко пај те хар ти ју и по себ но од ла жи
те сав не раз гра див от пад. Гра фи ти су иде ал ни при ме
ри за га ђе ња жи вот не сре ди не; 

• где из ви ре во да чу вај те ње ну чи сто ћу. Из бе га вај те ко
ри шће ње за га ђи ва ча у то ко ви ма ре ка, као што су де
тер џен ти и хе миј ске теч но сти. Им про ви зуј те са ни тар
не чво ро ве на нај ма њој уда ље но сти 30 m од во де; 

• оста ви те биљ ке да се раз ви ја ју у њи хо вом при род ном 
окру же њу – узи ма ње ре зни ца, се ме на и ко ре ња је иле
гал на рад ња у ве ћи ни де ло ва Хи ма ла ја. 

• ка да сли ка те, по штуј те при ват ност дру гих – за тра жи
те до зво лу и бу ди те од ме ре ни; 

16 We a ver, D. (2006) Sustainable Tourism: Theory and Practice, Ox ford:  
El se vi er, p. 182.



133

ИГОР ТРИШИЋ и СНЕЖАНА ШТЕТИЋ

• по штуј те све ти ли шта ко ја сте до шли да ви ди те. Не 
вре ђај те и не пот це њуј те ре ли ги ју обје ка та. Изуј те се 
ако је по треб но при ула ску. Да ва ње охра бру је оне ко ји 
мо ра ју да про се због де це. До на ци ја про јек ту, здрав
стве ном цен тру или шко ли је ко ри стан на чин по мо ћи; 

• би ће те до бро до шли и при хва ће ни ако по шту је те ло
кал не оби ча је. Ко ри сти те увек де сну ру ку за је ло и 
ру ко ва ње. Не де ли те при бор за је ло, шо ље итд. При
стој но је ру ко ва ти се, ка да се за хва љу је те или при ма те 
по хва ле. 

• за пам ти те да ка да од ла зи те у ку по ви ну, по се ћу је те 
увек сни же ња, кад год је мо гу ће. Ти ме не ће те ири
ти ра ти мно ге са ни ским при хо ди ма. По се ћи ва њем 
тра ди ци о нал них ло кал них вред но сти, по спе шу је те 
ло кал ни по нос и пла нин ску кул ту ру. Мо лим вас, по
мо зи те ло кал ним при пад ни ци ма у сти ца њу ре ал ног 
са гле да ва ња жи во та за пад них зе ма ља. 

• Хи ма ла ји мо гу да вас про ме не, мо лим вас не мој те ви 
ме ња ти њих. Као гост по штуј те ло кал ну тра ди ци ју, за
шти ти те ло кал ну кул ту ру, по др жи те ло кал ни по нос. 
Бу ди те стр пљи ви, при ја тељ ски на стро је ни и осе ћај ни. 
Не за бо ра ви те – ви сте гост!

Закључак

У усло ви ма убр за не гло ба ли за ци је сва ко днев них кул тур
них вред но сти, на ро чи то по ра ста ме ђу на род не тр го ви не и 
ту ри зма, све ви ше до ла зе до из ра жа ја раз ли ке у кул ту ра ма 
на ро да, као по тен ци јал ни из вор и узрок не е тич ког по на ша
ња уче сни ка у овим свет ским де ша ва њи ма. По себ но ве ли ки 
про бле ми по не кад на ста ју због раз ли чи тих ре ли ги ја, раз
ли ка у оби ча ји ма, на чи ну оде ва ња, вр сти му зи ке, кул ту ри 
ис хра не, обра зо ва њу, пу то ва њи ма, сми слу за есте ти ку и од
ре ђе не фор ме итд. Пи та ње кул тур них раз ли ка сва ко днев но 
ства ра јед но од нај ком плек сни јих етич ких про бле ма, јер оно 
што је етич ки при хва тљи во у јед ној зе мљи, у дру гој се мо
же сма тра ти не е тич ким или не кон вен ци онал ним мо де лом 
кул тур ног по на ша ња. Све ма сов ни је за до во ље ње по тре ба, 
кре и ра ло је дра стич не по сле ди це на дру штво у це ли ни. Та
кав је дан мо дел, ко јим се ути ца ло на де фи ни са ње оп штих 
кул тур них ста во ва и раз ли ка, упра во је раз вој са вре ме ног 
ту ри зма. Те жња да се за до во ље еко ном ски ин те ре си из над 
кул тур них, ства ра не га тив не трен до ве. Ова кви ло ши ути
ца ји мо гу се ми ни ми зи ра ти ја ча њем кул тур ног ин те ре са у 
мо де ли ма по на ша ња ка ко ту ри ста, та ко и до ми цил ног ста
нов ни штва. Је дан од на чи на ис ти ца ња зна ча ја при хва тљи вог 
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и кон вен ци о нал ног об ли ка ова кве ко му ни ка ци је и ин тер ак
ци је, је су етич ки ко дек си, ко ји има ју за да так да у од ре ђе ној 
кул тур ној фор ми, под се те на по што ва ње пра вих вред но сти 
при ту ри стич ким кре та њи ма. По сти за ње та квих ре зул та та 
по не кад је вр ло те шко и ску по за све уче сни ке на са вре
ме ним кул тур ним ту ри стич ким тр жи шти ма и пред ста вља 
циви ли за циј ску сва ко дне ви цу.
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DEVELOPMENT OF BEHAVOUR CULTURE IN TOURISM

Abstract

Daily maintenance of cultural awareness is one of the tasks in planning 
tourism development worldwide. In order to integrate tourism into the 
context of general cultural and social development, it is necessary to 
continuously inform and educate all tourism stakeholders about the 
correct and ethically acceptable ways of using tourism resources. Since 
cultural resources often become degraded, sometimes with inability 
to revitalize, special attention must be paid to tourism planning and 
touristic value commercialization. Through the process of cultural 
emancipation, it is necessary to minimize the conflicts that may arise 
between the guest, the host and the space as the environment in this 
interaction. One of the models can be found in the positive impact 
which ethical codes can exert on the development of the culture of 

behaviour in tourism, as a social phenomenon.
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УВОДНАРЕЧПРИРЕЂИВАЧА
СВИПРОТИВСВИХ:РАТНОСТАЊЕ

ИХИП-ХОПРЕПУБЛИКА
Супкултурепредстављајукултурнедијалекте,мислиојејош
седамдесетихгодинаСтеванМајсторовић,истичућидаоне
стоје спрамхегемонихпозиција званичнеполитикеикул
туре.1Какојеполитичкojмоћииполитичкомпотчињавању
пар – културна моћ и културно потчињавање, супкултуре
оправдавајусебејединоуслучајудасуустањудаизневе
реиминирајутакоконструисанепозицијеМоћи.Свакако,и
онесамепосебипредстављајуподручјеборбе,какојепо
томговориоСтјуартХол(StuartHall),2пајезапроучаваоца
(пот)културнихприликаодпрворазредногзначајапраћење
и тумачење измене хегемоних и субверзивних позиција,
доминантнихидоминираних.

Услучајуовдашњегхипхопа,онјетокомсвоје,безмалоче
трдесетогодишњеисторије,небројенопутапоказаодапред
стављадрагоценукултуруотпора.Тешкобисе,рецимо,мо
глопорећидајеуправохипхопкултураизвелапрвувелику
културнусарадњунаБалканунаконграђанскихратовадеве
десетихгодина.3Насупротесенцијализму,насупротзванич
нимполитикамакојејошиданаснагодишњемнивоусиму
лирају„ратнастања”,субверзивнохипхопкултуреотишло
је путем заснивања властите поетичке нације и поетичке
државе. Резултат овог спонтаног и природног предузећа,
од2000ихнаовамо,билојеуспостављањејединствене,ре
гионалнесцене–федеративнејужнословенскехипхопре
публике.Управо је то био траг који је следила иДрагана
ЦветановићусвомесејуYugospottingурегионаланомхип-
хопу, илуструјући своје увиде искључиво композицијама

1 Majstorović,S.(1979)U tra ga nju za iden ti te tom,Beograd:Slovoljubve–
Prosveta,str.198.

2 Hall,S.NotesonDeconstructing“thePopular”,in:Pe o ple’s Hi story and 
So ci a list The ory,ed.Samuel,R.(1981),London:RoutledgeandKegan
Paul,pp.227–241.

3 Đorđević,D.(2016)Malacrnamuzika:Hip-hopnacija,nacionalnaistori-
ja,državainjenineprijatelji, Loznica:Karpos,str.112.
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„освешћених” (енг. con sci o us) репера. Културни расплет
што су га изазвале удружене снаге младих хипхопера из
Србије, Хрватске и Босне и Херцеговине није био поли
тичкиинструиран,абиојетакавдајејошувекрачунаона
културнои,посебно,намузичконаслеђеизвременасоција
лизма.Крозтупризмуновостасалифронтмладихмогаоје
даосматраивреднујевластититренутак,даспроведесоп
ственуревизијуновијеитранзиционеисторије,паидасе
препустиносталгичнимосећањимаспрамнекадашњезајед
ничке, југословенскекултуре.Али,оношто јенајважније,
онјенатајначинобнављаоратовимаизгубљенифонсвера
зумевања,којисе,дакако,усавременимоколностимаобја
виоикаосубверзивнодијалекатски,уономсмислукојинам
јеприближиоСтеванМајсторовић.

Ипак,показалоседајепутјужнословенскогхипхопзајед
ништвадовеодогубиткадијалекатскогсвојства,постајући
временомзнакдоминантнелибералкапиталистичкекулту
реиконзумеризма.Кадајеречовербалномсадржаоцухип
хопа–ЕмСиингу(eng.MC,em ce e ing)–језичкораслојавање,
разноврсностслика,простораиначинаживота–ониготово
давишенепостоје.Несамозбогтогашто јеШифра,као
глобалникôдхипхопа,превладаланаддругимпоткултур
ниммоделима;тојеизбогтогаштојеглобализованотржи
штеувелозаконвеликихбројева.Хипхопизвођачисвеви
шетрагајузањима,иутојпотразиуниформишусвојизраз,
усклађујућиговор,успостављајузваничниговорниварије
тетРепублике,којасвечешћеобјављујевестдајеМаргина
посталаЦентаридајеалтернативнопосталопоп.Знактог
признања јестепримербеоградскогговора,који језахип
хоп уСрбији постао „дијалект који је успео”;4 ни у чему
другом,већутомедаанулираипревазиђе„језичкорасло
јавање”унутар(хипхоп)Републике.

Тричланка,уовомбројуКултуре, разматрајуописанутему
ипредстављајуисторијскиуспонхипхопкултуреуСрбији:
првијеDieselPower–хип-хопуСрбијиодзадовољствапо-
влашћенихдомасовнеомладинскекултуре,ГоранаМусића
иПредрагаВукчевића.Самнасловдовољно је јасанупо
гледусадржинерада:изузетнофактографскипоткован,он
иматенденцијудапредставипотпунуидефинитивнуисто
ријурепкултуреуСрбији,дајућијојознаку„дизелаштва”.
Занимљивост овог текстаније,међутим, садржана самоу
томпровокативномувођењунадређујућегзнаказаовдашње
хипхопискуство,већиутомештојеон,сампосеби,знак:
знакједненовефазехипхопауСрбији,којивишенерачуна

4 MajstorovićS.нав.дело,стр.184.
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самонамузику,текстивидеоклипове,већинадискурзив
несуплементе.Коментартенове,последњефазехипхопа
далисмосамиутекступодназивомОктобарскареволуција
„трећегталаса”, којипредстављапрегледнајзначајнијих
хипхоп контроверзи за последњих десетак година. Једна
одњихуправојехипхопесејистика,која–каосателитска
активностпоследњег„таласа”–обезбеђујеизвођачимана
сцени једаннеочекиванидигнитет,представљајућиихкао
заступникепролетаријатаипрактичаре(новог)„левогми
шљења”.Уосновиовогдогађаја јестеипотпунобрисање
разликемеђупојмовимакаоштосупопуларно,народно и
национално, те је, у том смислу, последњи глас ове поле
мике–глас(етно)музиколошкиње,ИвеНенић,којаураду
Samplingтрадиције:духовипрошлостиусрпскомхип-хопу
критичкиразматраокретањесавременогхипхопизраза„на
народну”,којинијетоликопотврдадијагнозеизере„поли
тичке коректности”, да је хипхоп изразито реакционарна
поткултура,коликопотврдадајеусавременојСрбијимогућ
потпунидослух(хипхоп)МаргинеиЦентра.

РадкојизатвараовајизбортекстовајестерадПредрагаВук
чевићаПревођењетермина„real”ињеговаупотребауреп
музици.Речјеосвојеврсномнаговештајупроблемакоји,по
природиствари,оптерећујуи„певање”и„мишљење”ухип
хопкултури.Као једаноддвојицепреводилацапрвекњи
геуСрбијисахипхоптематикомНеможедастане,неће
дастане– једнаисторијахип-хопгенерацијеЏефаЧенга
(RedBox,2009),Вукчевићизносииразрешаванедоумице
упогледуразумевањатерминаreal–једногоднајважнијих
садржалацахипхопидиоматике–„усрпскомкључу”.Кон
секвенцеовограданису самостриктнопреводилачке, већ
сеодносеинаовдашњехипхопискуствокојеје,уоснови,
зависноод„увоза”и„превођења”изворнихкултурема.

Саовим,коначно,можемодакажемоитодаписањеохип
хопкултурикоднасјошувекподстичеданичићевскезами
слио„борбизахипхопјезикиправопис”.Предметпроу
чавањајетакавдаувеликојмеридоводиупитањенесамо
важећеправописнерегуле,већинормативеакадемскогпи
сањаипонашања.Далисмоизсвегатогаизашлидостојни
традицијечасописаКултураиакадемскепажњеуопште?–
коментарнекадајучитатељкеичитаоци.Каогрупааутора
којајеовајсепаратуобличила,мисмовећзадовољнитиме
штосеовајбројдогодио,иштојењимпостављендовољ
ноширококвирразматрањакојибиупредстојећемпериоду
могаодаподстакненовеполемичкеодговоре,новеувидеи
нове коментаре.У томе бибило свенашенадањеи задо
вољство. Јер, како верујемо, рат који је својствен хипхоп
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култури–рат„свихпротивсвих”–такавједаседружење
изаједништвониукомслучајунедоводеупитање.Штави
ше,тајратсамогапокрећеинадахњује.Илидругимречи
ма,писалисмоимеђусобомсесукобљавалиизоногистог
разлогаизкојегсеодувекимисли,пишеиполемише;ни
збогчегадругог,дакле,већдабинасбило(још)више.

НевенаМаксимовић,Пејзаж,цртеж,2011.
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Сажетак: Циљ овог чланка је истраживање значења и особине
рептекстовакрозреконструкцијуконцептазаједничкогиденти-
тетамеђуреперимабившеЈугославијеуновомнад-националном
социјалном контексту. Овај рад анализира видове изражавања
припадности заједничком и генерацијском знању. Пост-југосло-
венскирегионалнирепимазаједничкупубликукојанијеограничена
државнимграницама.Главниизвориовогчланкасурептексто-
висасоцијално-политичкомпорукомкојису,већином,написаниод
странереперарођенихтоком1970-ихи80-ихгодина,збогчегасу
повезани и са југословенским и са постјугословенским хроното-
пом,докјенајвећидеоњиховепубликерођенупостјугословенском
амбијенту.Раднахипотезаједареперикористекултурухип-хопа
и своје генерацијско знање („југо-знање”) као начин повезивања
сасвојомпубликом,тетакостварајуновукултуролошко-иденти-
фикационуподлогукојавишеодговарановом,тј.новимконтек-
стима, супростављеним званичним културолошким политикама
новонасталих држава. Ово се постиже коришћењем музичког
знањаи искустава југословенских генерација кроз семпловањеи
интеретекстуалност,чимесестварајуважнеосновезакултурну
идентификацијубудућихгенерацијауРегиону(штојеусупротно-
стисазваничнимполитикамановонасталихдржава).Овајчланак
семетодолошкивезујезаконцептејезичкогикултурногиденти-
тета, „југославизма”, генерације, a користи реп лирку следећих
репуметникаизБосне,ХрватскеиСрбије:Еdo-Maajka,Elemental,
TBF,иМарчело.

Кључне речи: Југославија, регион, хип-хоп, реп, идентитет,
културнаполитика,интертекстуалност
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Југословенскиибалкански(заједнички) 
идентитети

Идентитети су производи разних комуникацијских и дис
курзивнихпроцеса,којисеу,овомчланкупосматрајукроз
текстуалну, лиричну и дискурсивну анализу. Разматрајући
лингвистичниидентитет,ЈанБломерт(JanBlommaert)1сма
традајеупитањусемиотичнаконструкцијаусмислуорга
низовањатема,ситуације,жанра,стила,ситуације,намене
исличног.Садругестране,СтјуартХол (StuartHall)2рас
правља о културолошком идентитету, дефинишући га као
пресекдискурсаипраксе.Његоветеоријеокултуролошком
идентитетуукасномодернодобанампомажудасхватимо
заштојепитањеидентитетапосталоцентралнопитањеиза
штосечакирасправљао„кризиидентитета”.Холсматра
дасумодерниидентитетидислоцираниифрагментисани,3
узимајућиуобзирдасумногиважнитрендовипосталиак
туалнитекодскора,теданисудефинисанидокраја.Кобена
Мерцер(KobenaMercer)4сматрадарасправаоидентитети
мапостајеактуелнаондакадајеидентитетукризи,кадане
штошто је требало да будефиксно, концизнои стабилно
постане„разлоцирано”осећајемневерицеинесигурности.
Последњихгодинајеконцептидентитетаистраживандру
гимтеоријскимпутевима,напримерконцептимаприпада
ња5иинтерсекционалности.6

СтјуартХолсматрада јепотребноприхватитисавремени
јесхватањеконцептаидентитетакрозисторијскиобјектив:
пре би требало говорити о идентификацији него о иден
титету,ипосматратигакаосталнипроцес:„Идентитетсе
стваранетоликоизосећајапуноћеидентитета,којивећпо
стојиунутарнаскаоличности,већизнедостаткацелости
којасепуниизвана,алинаначиннакојимизамишљамода

1 Blommaert, J. (2005) Discourse. A Critical Introduction. Cambridge:
CambridgeUniversityPress,p.201.

2 Hall,S.anddeGay,P.(1996)QuestionsofCulturalIdentity,SagePublicati
ons,pр.56.

3 Hall,S.,Held,D.andMcGrew,T.(eds.)(1992)ModernityandItsFutures,
Cambridge:PolityPressandOpenUniversity,p.274.

4 Mercer,K.Welcometothejungle:identityanddiversityinpostmodernpo
litics,in:Identity,Community,Culture,Diference,ed.Rutherford,J.(1990),
London:LawrenceandWishart,pp.43–71.

5 YuvalDavis, N. (2006) Intesectionality and Feminist Politics, European 
Jo ur nal of Wo men’s Stu di es13(3),pp.193209.

6 Crenshaw,K. (1991)Mapping theMargins: Intersectionality, Identity Po
litics, andViolence againstWomen of Color, Stanford Law Review (43),
pp.1241–1299.
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нас други виде”.7Питање које посебно занимаХола јесте
питањеоулозикултурногидентитетаукасномодернодо
баикакојеглобализацијаутицалананационалнекултурне
идентитете.Управоовопитањежелимоисамидапокрене
мо.Националнекултуреконструишуидентитете такошто
производемишљења,којасуприлепљенауз„нацију”иса
којимаљудимогудасеидентификују.8Тазначењасупри
сутна у причама, које говоре о нацијама, у сећањима која
повезујусадашњостнацијесањеномпрошлошћу,иупред
ставамакојесунаосновуњихстворене,попут„замишље
нихзаједница”.9Питањаонационалномијезичкомиденти
тету,орегионалнојприпадности,провлачесекаотемеовог
чланкаионамогубитивиђенакроз,садавећпомалозаста
релуидејуИмануелаВолерстајна (ImmanuelWallerstein),10
дасунационализмимодерногсветадифузниизразижеља
заасимилацијомууниверзално,аистовременозаприступа
њеособеном,односно–запоновностварањеразлика.Ова
истовременатежњакауниверзалностииособеноститумачи
иМаријаТодорова(МаријаТодорова),11којасматрадабив
шимЈугословенимаидентификацијасаБалканомзначимо
гућностприпадањахрватству,српству,македонству (итд.),
тако што ће представити само једну, прочишћену страну
свогидентитета.

ИкадХолдискутује о тензијиизмеђу локалноги глобал
ног и трансформацијама припадности народностима, он
се противи идеји да глобализација уништава националне
идентитете12,исматрадајевећамогућностдаглобализаци
јадопринесестварањуновеглобалнеиновелокалнеиден
тификације.Такође,постојимогућностдасеглобализација
развија истовремено са ојачавањем локалних идентитета,
иакоуовомсценаријуХолвидизависностодлогикесажи
мањавременаипростора.Овајсценарио,поњему,садржи
аспектедоминацијезападауглобалномконтексту,иакосу

7 Hall,S.,Held,D.andMcGrew,T.(eds.)(1992)ModernityandItsFutures,
Cambridge:PolityPressandOpenUniversity,p.287.

8 Исто,стр.293.
9 Anderson,B.(1983)ImaginedCommunities:ReflectionsontheOriginsand

Spread of Na ti o na lism,London:Verso.
10Wallerstein, I. (1984)ThePolitics of theWorld-Economy: The States, the
MovementandtheCivilization,Cambridge:UniversityofCambridgePress
Syndicate,pр.166167.

11Todorova, M. (1997) Imagining the Balkans, Oxford: Oxford University
Press,p.53.

12Hall,S.,Held,D.andMcGrew,T.(eds.)(1992)ModernityandItsFutures,
Cambridge:PolityPressandOpenUniversity,p.304.
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културниидентитетирелативизованиглобалноуправозбог
сажимањавременаипростора.13

Акопосматрамохипхопкултуруињенутицајналокалне
културекаоврстуглобализационогпроцеса,којиутичена
локалнекултуролошкеијезичкеидентификацијенаБалка
ну,можемосеупитатидалијеупштемогућеостваритиосе
ћајкохерентнихинезависнихидентитетауглобалновреме.
Иако јемогуће да глобализација води ка јачањулокалних
идентитетаилипродукција,14онаимаплуралистичкиути
цајнаидентитете:отварапалетумогућностиновихпозици
ја,чинећиидентитетевишепозиционираним,политичким,
плуралистичким и различитим, а мање фиксним и једин
ственим,мањетрансисторијским.Коднекихидентитетаи
даљесерефлектују„традиционалистичка”гледања,доксу
другисубјектимеђуигреисторије,политике,репрезентаци
је,различитости,инемогућностибивањајединственимили
чистим.ОвогледиштејеврлоблискоидејамаХомијаБабе
(HomiBhabha)ињеговомконцептуопреговоримаиликул
турнимпреводима(енгл.negotiationorculturaltranslation),
закојеонтврдидајесубверзиванусамомсеби,идануди
јединимогућиначиндатрансформишесветидапомогне
стварањунечегсасвимновог.Утомсмислу,онсматрадаје
еманципаторскипродужетакполитикемогућјединоупољу
културнепродукције,којапратилогикукултурнихпревода
(cul tu ral tran sla tion).15

Холподсећадасуилиберализамимарксизам,сваконасвој
начин, сугерисали да ће повезаност локалног и посебног
моратисвојевременодаузмакнезарадвишеуниверзалних
икосмополитскихвредности.16Поовомсхватањунацијаи
етницитетсуархаичниоблициприпадања,таквифеномени
којибивременомбилиистопљениреволуционирномсилом
модернизације.Наосновуових„метанаратива”модерниза
ције,ирационалнаприврженостлокалномиособеном,тра
дицијиикоренима,националниммитовимаи„замишљеним
заједницама”,временомбибилазамењенарационалнијими
универзалнијимидентитетима.Накрају,глобализацијаиз
гледаданетријумфујенипроизвођењем„глобалног”,нити
упорно,националистичкинагалашеног„локалног”.

У наставку, размотрићу дискурсе идентитета у реп ли
рици. Југоспотинг (Yugo spot ting) је појам који означава

13Исто,стр.306.
14Исто,стр.308.
15Bhabha,H.(1994)The Lo ca tion of Cul tu re,London:Routledge.
16Hall,S.,Held,D.andMcGrew,T.(eds.)(1992)ModernityandItsFutures,

Cambridge:PolityPressandOpenUniversity,p.314.
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југосемантикурепмузике,којасеогледаумузици(семпло
ви), знању, сећањима, личнимискуствима и језику.Само
балканизацијајепроцескојијенеодвојиводјугоспотинга,а
можесетумачитикаоизналажењетаквогзаједничкогиден
титетакојибибиоумањојмериповезансанегативнимис
куствимабившејугословенскезаједнице.

Транснационалности 
заједничкиидентитетирепа

Уоквиру студија хипхопа, дисциплини која је у сталном
развојуод90их,честосесрећеконцептдомаћегилиодома
ћеногрепа,кадасеговориоаутентичностилокалнихвидова
ове културе.17 Иако је концепт домаћег или одомаћености
недовољноистражен,оновдеипакможебитиодпомоћи.
УрепмузицинаЗападномБалкану,једанодобликааутен
тичности јесу и транснационализам и регионализам, који
сусеформиралиод1990ихинакојесурепериињихова
публикаморалидасенавикну.Другаважнакарактеристи
калокалногрепаогледасеукоришћењу(бившег)заједнич
когјезика,односнонационалнихјезика,којиомогућавајуда
се„националне”сценепратекрозновонасталенационалне
границе.Начиннакојихипхопкултурапостајелокалнииз
разуконтрадикцијијесачињеницомдареппубликапрати
ирегионалниреп,којијестелокалансампосеби,алиикоји
садржи неколико сублокалних облика.У том смислу, ло
калнострепанаовимпросторимаподразумеваиједаноб
ликтранснационализма.ГенерацијереперарођенеуСФРЈ
нисуодмахусвојимтекстовимаизразилепотребуданађу
сличнутематику,илидасеповежуса„новим”културним
локалнимсферама,већсетодесилотекпочетком2000их.18
Текјенеколикоизвођачапреузелоулогуотвореногзаговор
никаодомаћенелокалнерегионалнехипхопсцене,штосе
сматрало добродошлим доприносом реп култури и култу
риуопште.Алито јеуистимахбиочинкоји јеисувише
интелектуалан (и у том смислунеаутентичан), посебно за
културукојуодликујеверност„улици”изаинтересованост
замаргинализоване,личненаративе.Надругојстрани,они
репери,којиусвојимтекстовиманисуговорилионекаквом
заједничкомексјугословенскомреппростору,такођесуса
рађивали са регионалним реперима и нашли регионалну

17Wermuth,M.RapinLowCountries,in:GlobalNoise:RapandHip-hopout-
sidetheUSA,ed.Mitchell,T.(2001),Middletown,CT:WesleyanUniversity
Press.

18Cvetanović,D.(2014)Petturientaipatriootienräppi(TraitororPatriotrap?),
Idäntutkimusvol.1,pp.315;Cvetanović,D.(2015)Balkaninnuoretkon
fliktinjälkeen(YouthintheafterwarBalkan),Idäntutkimusvol,pp.4,2844.
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публику.Дискусијаотранснационалностиирегионалности
ексјугословенскогрепавезујесеизаскоријудискусијуосу
пердиверзитету;укојојсеистакаозахтевдасетранснаци
онализамиидентитетупореде.19Транснационалневезераз
мене и учествовања базирани су на одређеној перцепцији
озаједничкомидентитету,обичнонаосновуместарођења
икултуролошкимилингвистичкимасоцијацијамакојеиду
узместорођења.„Овемреже/везесуодређенекомуникациј
скиммоделимаилимоделимаразменаизвораинформација,
узучешћеусоциокултурнимиполитичкимактивностима.
Садругестране,идентитетимногихособаилигрупаљуди
дефинишусекрозсоцијалнесветове,којиобухватајувише
одједногместа”.20Транснационалнаперспективауконтек
сту реп лирике са простора бивше југословенске музичке
сцене везује се запосебнауређењаидинамикуконструк
ције,преговарања,репродукцијуиндивидуалнихигрупних
идентитeта.

„Yugospotting”каосимболична 
јужнословенскаидентификација

Каоконцепт, југоспотингсенамећесампосеби,захваљу
јућивеликомбројурептекстоваукојимасеизводејуго-ре-
ференце.Префиксјугојемождарестриктиван,старомодан,
колико и провокативан. Али он је, исто тако, једини који
својимконотацијамаусмеравамисликајугословенском,со
цијалистичкомхронотопу,некадашњојунијифедеративних
република.Даље,тајпрефикс јевишенегопрактичанпри
анализизаједништвакрозкултурнеимузичкеукусеформи
ранихнаконраспадаСФРЈ.Самконцептјугоспотингадаје
могућностдасесагледаштасезаправодесилосабившим
међугенерацијским ресурсима после распада заједничке
државе.Југоспотингсетакобавипостјугословенскимкул
турнимидентитетимаисхватањемнужностиодређеногкул
турногзаједништвакојеморабитиименовано.Југоспотинг
има за циљ да истражи како су чланови прве прославље
не генерацијебалканскихреперауспелиу томедаприво
лесвојупубликунаособинерепсценекаорегионалнеили
транснационалне,идајеподсетенакултуролошкоијезичко
наслеђекојеје„југословенство”уткалоусадарегионални
реп.Поредовога,југоспотинготкриваконективнуприроду
популарнемузикеупретходнојдржави,аондаиконективни
карактер савременог репа у Региону.На концу, ако се ло
кална култура увекнадовезујенанекуранију културу тог

19Vertovec,S.(2007)Superdiversityanditsimplications,EthnicandRacial
Stu di es,30:6,pp.573,10241054.

20Исто.
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места,ондасерепмузиканапросторимабившеЈугославије
ненадовезујенинаједнудругунегонаону–југословенску.
Затоје,чинисе,реперималакодакористемузичкеилирич
кересурсеизпретходнедржаве.Аделимичносуипримо
ранинато.

Како се концепт југоспотинга уклапа теоретскииметодо
лошки ушироку академску дискусију о југоносталгији21,
југосфери (Yugosp he re)22, постјугословенској култури23, за
једничкој југословенској култури?24 Југоспотинг се не на
стављадиректнонадискурсносталгије,25већпроизилазииз
самепраксе,културе,сензибилитетарептекстоваињихо
вихстваралаца,онихкојидетектују,аликојисенеосврћу
носталгичнонајугоособинеурепуихипхопу.Везајуго
спотингаиносталгијевидисеусентиментимаиемоцијама,
алииупрославидуговечности„старих”културнихискуста
ва,којасупреокренутауновамузичкаилиричкаискуства,
каоштосутосемпловииинтертекстуалностустиховима.
Неможемоовдеизоставитиникомерцијалностреплири
ке,нираспрорострањеностреппублике,нитиконструкције
заједничкихтрансмодернихидентитетакојинисуувезиса
националистичкимосећањима, акојисутранснационални
посвојојприроди,позитивнопостјугословенскиибалкан
ски и регионални. Југоспотинг се, заправо, највишеможе
објаснити концептом културне интимности (cultural inti-
macy)МајклаХерцфелда(MichaelHerzfeld),иликојиможе
бити један његов регионални облик.26 Као антрополошко
средство,овајконцептможедопринетиразговоримаона
ционализму и другим облицима формирања идентитета,

21Lindstrom,N. (2006)Yugonostalgia:Restorative andReflectiveNostalgia
inFormerYugoslavia,EastCentraleurope32(12),рр.755;Velikonja,M.
(2009)Lost inTransition:Nostalgia forSocialism inPostSocialistCoun
tries,East-EuropeanPoliticsandSocieties23 (4),рр.535551;Volčić,Z.
(2007) Scenes from theLastYugoslav generation:TheLongMarch from
YugoutopiatoNationalisms,Cul tu ral Dyna mics19(1),рр.6789.

22Judah,T.(2009)YugoslaviaisDead:LongLivetheYugosphere,LSEERese-
archonSouthEasternEuropeWorkingPaper,London.

23Longinović,T.Z.PostYugoslavEmergenceandtheCreationofDiference,
in:AfterYugoslavia:TheCulturalSpacesofaVanishedLand,ed.Gorup,R.
(2013),Stanford:StanfordUniversityPress.

24Milutinović,Z.WhatCommonYugoslavCultureWas,andHowEverybоdy
benefited fromit, in:AfterYugoslavia:TheCulturalSpacesofaVanished
Land,ed.Gorup,R.(2013),Stanford:StanfordUniversityPress;Wachtel,A.
(1998)MakingaNation,BreakingaNation:LiteratureandCulturalPolitics
inYugoslavia,Stanford:StanfordUniversityPress.

25Velikonja,M. NewYugoslavism in Contemporary PopularMusic in Slo
venia, in:Post-Yugoslavia. New Cultural and Political Perspectives, eds.
Abazović,D.andVelikonja,M.(2014),PalgraveMacmillan,p.62.

26Hertzfeld,M.(2004)CulturalIntimacy:SocialPoetics in thenation-state,
London:Routledge,p.3.
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којизаправоманифестујуунајвећојмогућојмериразумева
њамногострукепрошлостикојасеобичноодиграваунутар
интимне сфере културе.27Културнаинтимност сепротиви
формализмукултурногнационализма,теможедасугерише
добокиосећајкултурнеиполитичкерањивости.Збогтога
секултурнаинтимностможесматратирационалнимиефи
каснимсредствомзалокализовањеспецифичнихдинамика
културногсрамаисолидарности.Концептјугоспотинга,као
обликакултурнеинтимности,помажеуанализиколектив
нихииндивидуалнихперформансиличногуреплирици.

Уданашњемполитичкомдискурсу,префикс„југо”лакосе
може сматрати негативним, чак непотребним.Међутим, у
контекступопуларнемузике,тајпрефиксповезујеирефлек
тујеисторијскиконтексткултурнереволуцијејугословенске
популарнемузикесредином70их,кадајеонапостала(дру
штвено)посвећена,28тенатајначинипрвиаутентичнојуго
словенскиобликпопуларнекултуре.Утовреме,упопулар
нојкултурисе,премаМишини,радилопресвегаосадржа
ју.29 Такозвани „нови талас” рокмузике је настао у време
„социјалистичкогхуманизма”,којијебиодериватЗападног
марксизма.Трансформација југословенскерокмузике јеу
товремебилаподјакимутицајеметосабританскогпанка,у
чијемцентрусеналазиловеровањедабирокмузикатреба
лодабудеобликсоциокултурнепраксесазадаткомдаго
вори„истинуонимакојидржемоћурукама”идаобезбеди
популарнокултурнипросторзаактивниангажман.Иакоје
панкмузиканаводнобилапротивзваничногдруштва,југо
словенскироктогвременајевишебиооријентисанкасоци
јалистичкомјугословенскомдруштву,тј.тежњамадасеоно
усаврши.Новимузичкипокрети,попутновогталаса,новог
примитивизмаиновогпартизанства,30позициониралисусе
каодруштвенакритиканационалногкултурногапарата,са
стратегијомдасејугословенскикомунизамипраксомшто
вишеприближиидеалусоцијализмакојибиодговараодру
штву „по мери људскости”. Хуманизам и заједништво су
каотеменаставиледасепровлачеиуреплирици,којапо
свомкарактеру већ садржи елементе социјалног ангажма
на.Утаквојреплирици,личнинаративи,којисудоскора
билисхватаникаоболниизбуњујући,приказанисукаодео

27Исто,стр.12.
28Mišina,D. (2013) (What’s so funny ‘bout) peace, love&understanding’:

rock culture and the rebuilding of civic identity in the postconflict Bal
kans, in: Identities:Global Studies inCulture andPower,Vol. 20,No. 3,
pp.304–325.

29Исто.
30Исто.
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стварности,наонајначинкакосујепрвиреперидоживља
вали,икаопојединциикаогенерација.

Југоспотингиличнинаративи

Као део хипхоп културе, репмузика користишироку па
летулингвистичкихиидеолошкихресурса,каоипонекад
конфузнуестетику.Алисвимтимособинамаонауспевада
„ухватитренутак”стварности.Какомузичкитакоивербал
но,репсезбогпрвобитне,садавећпомалоизбледелемантре
ke e ping it realиоданостиуличномдуху,честовидиуоблику
платформекојаимаснажандруштвеникредибилитет.Због
ратовавођенихтоком90ихгодина,савремена,самостална
западнобалканскадруштвазапочеласусвојеновеисторије
узнакутрауматичностииотупелости.Утаквојатмосфери
серазвијаоихипхоп,каоgrass ro otфеноменновијегвре
мена, поставши важним индикатором стварних друштве
нихпроблемауРегиону.Одсуствокомуникацијеићутање,
којисупосебнообележилиполитичкедискурсе,убедљиво
су описани у реп лирици, која је вербализовалаљудске и
друштвенополитичкепотребе, и документовала свакодне
вицу,умногомепромењенунакон1990их.

Уреплирициличнинаративсекористикаотехникапри
влачењапажњепублике.ЕмСиточиникористећисеалтер
егом, исказујући ставове и доказујући вербално умеће.
Управо због своје наизглед аутобиографске природе, хип
хопјецењенкаожанр.31СрпскиреперМарчелокористиову
техникудочаравајућисликупородице,конкретносликуго
логпреживљавањаиочевогпринудногбављењашверцом.
Каоимногедругепородице,ињеговајебилаувученаузону
тзв.„сивеекономије”,уследекономскограсула90их.Јефти
нуробуизБугарске,РумунијеиМађарскепопијацамаби
продавалиљуди који су током дана обављали уобичајене,
легалнепослове.Необичантренутак,каданенормалноста
њеједнепородицепостајенормално,описанојеуследећим
редовима:

Деведесеттрећа,ћалесевраћаизшверца.

Јаидецаиспредзграде,наивни,пунинаде.

Враћасеуморанитмуран,билојесрањанаграници.

Шљакасамодабудеокопородице,

31Rose,T.(2008)TheHip-hopWars.Whatwetalkaboutwhenwetalkabout
hip-hop–andwhyitmatters,BasicBooks,p.136;D’Urso,A.(2013)Li fe 
storiesandsociologicalimagination:Music,privatelives,andpubliciden-
tity in Fran ce and Swe den, CambridgeScholarsPublishing.
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пасесмешипонавициданесконтам.

Инисамконтао:блејаосклинцимаизкраја,

триповаодајеБугарсканеказемљадојаја.

Доброје,кажем,доброје–татасесамовраћасаслужбе
ногпута.

Тресепрашинускапута,докмојерадозналеочипиље:

Ејћале,штасимидонео?

Онсетужносмеши,кесудреши,двечоколадице.

Двечоколадице–јеботе,јаскрозхепи!32

Овиредови,односно„лајнови”личногЕмСијевогнаратива
описујупоразнеефектесложенихсоциоекономскихпроме
на,којисуседогодилипреконоћи.Напрелазуизнаизглед
безбрижног југословенског социјализма људи су остали
препуштенисамисеби,сналажењууопаснимшверцерским
конвојимапремаБугарској.Саовомпроменомцелодруштво
сенашлоупозицијидеградације,идруштвенеиопштељуд
ске.Марчеловопистогстањаубедљивоговориоучинцима
транзицијеукомунистичкимисоцијалистичкимдруштви
ма, са тимизузеткомшто јеу југословенскомслучајуона
билапропраћенаратом.Тренутакиз1993.године,којуопи
сујеМарчело,симболизујетешкеидепресивнедеведесете,
чимењеговалирикапостајепримеррепдокументације,која
чувасећањеналичнеигенерацијскеисторије.

ЈошједанМарчеловтекст,којисеможесврстатиутзв.power 
poetry,јестеикомпозицијаСузе(2003),којајерезултатза
једничкоградасрпскогибошњачкогрепераЕдаМајке(Edo
Maaajka).Уњојсепопрвипутговориомржњи,рату,алии
осарадњикојајепревазилазилаподељеностисукобљеност.

Сузезарајуустаромкрају,целомсвету,некзнају,

Некзнајудасеовдепуцалоиплакалоизистогочаја!

Некзнајуданиданданаснезнамониразлоганизначаја!

РокаосаммикрофонуТузли,примилисумекаобрата.

Пасвимаједостарата!Мржњанијенаша,већнамједата.

О тата, реци, зар данас треба да мрзим Хрвата или
Муслимана?

Пасвенасмучиистаранаизстарихдана...33

32Marčelo(2003)DeFacto.NaDe Fac to,BassivityMusic.
33Marčelo(2003)Suze.NaDe Fac to,BassivityMusic.
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Увремеобјављивања(2003),овиредовизвучалисуаутен
тично,апосвојојтематицибилисусасвимреткапојавана
сцени.МарчеловрепговориоњеговомреповањууТузли,
уместуукоме јеонпримљенкаобрат.Његоварепдоку
ментацијаговориопрвимкултурнимактивистимаиакци
јама,оконцертимаисусретимасапубликомпрекограница.
Употребаратнеипослератнетематикезасвојуреплирику,
посматрање,релативизација,дељењеискустава,допринело
јепојавидругихјугосферичнихтемаурепу,нарочитооних
које себавекултурномдезоријентацијомиосећањимасо
цијалнеиздаје,искуствопознатомногиммладиманапро
сторубивше Југославије.Овакваврстарепдокументације
осликавауједноивеликенапоревезанезапомирењенарода
којисупрошликроззаједничкиконфликт.34Генерацијаре
перарођенихкрајем70ихипочетком80их,одрађујесвој
деопосланапомирењу.35Међутим,важнојепоказатикако
сунаступајућегенерације,којенемајуличнихискуставаиз
временаратаиживота унекадашњојдржавној заједници,
одреаговалинасећањасвојихродитеља.36Изненађујућараз
личитост у ставовима ратне и поратне генерације интере
сантнајекакорепериматакоинаучнимрадницима.37

Сентиментално личном наративу из песмеСузe сличан је
и онај у песмиНосталгична (2004), сплитског реп саста
ваTBF.Песмапочиње семпломevergreen песмеСвешто
знаш о мени АрсенаДедића (1938–2015), познатог хрват
скогијугословенскогкантаутора.Носталгичнасадржиис
црпаннаративогенерацијинапрелазуизјугословенскогу
постјугословенскихронотоп.Музичкиконтекстпесме, за
једно са лириком, испуњен је уобичајеном генерацијском
носталгијом,жаломзадетињством,сладоледом,мирнодоп
скимвременом,каонекаквимстандардомживљења.Осећа
њеносталгијезапросторомизпрошлостијеприсутна,али
сесамоместо,илиимедржаве,неспомињу.Ипак,тензија
измеђусадашњегиондашњегхронотопаговоринамда је
садашњи хронотоп хрватски, а ондашњи – југословенски.
Носталгична је композиција посвећена лудилу рата, по
слушности људи, говори о ратним лидерима, разградњи

34Gordy,E.(2013)Guilt,Responsibility,Denial.ThePastatstakeinPost-Mi-
losevicSerbia,Philadephia:UniversityofPennsylvaniaPress.

35Pauker,I.(2006)ReconciliationandPopularCulture:APromisingDevelop
mentinFormerYugoslavia,Local-GlobalNo.2,pp.7281.

36Cvetanović, D. (2015) Balkanin nuoret konfliktin jälkeen
(Youth in the afterwar Balkan), Idäntutkimus vol. 4,
pp.2844;Cvetanović,D. (2016)Brothersafterarms–Balkan rappersas
publicintellectuals,Bal tic Worlds, vol.3,pp.2636.

37Cvetanović,D.(2014)Petturientaipatriootienräppi(TraitororPatriotrap?),
IdäntutkimusVol.1,pp.315.
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заједништва, генерацијском социјалном колапсу и апсурд
ностимешанихбракова.Полазишнутачкупредстављајуса
њивиописисећањанапозитивнестваристарогхронотопа,
чиме се успоставља утопијска слика прошлости. Један од
интерсантних елемената суипозајмљени стихови, лирич
нисемпловиунутар текстарепа, „у земљисељака,набр
довитомБалкану”.Позајмица јепрепознатљива–реч јео
стиховима баладе под називом Крвава бајка, песникиње
ДесанкеМаксимовић, из 1941. године.38Овапотреснапе
смаострељањукрагујевачкихгимназијалацатокомДругог
светскограта,билајепознатоштивоишколскаобавезаза
многегенерацијејугословенскихпионира.Ђацисујеучили
напамет,алинереткосујеипародирали.Међутим,улирици
TBFа,овапесма,каоуметнутаинтертекстуалнареференца,
издвојенајеизидеолошкодидактичкогконтекстаобавезног
учењаоантифашистичкојборби,постајућитако,уновом
историјском контексту, актуелна за једну нову генерацију.
Наједномсенеразумевањедавногкрвопролићапреметнуло
уњеговопуноразумевање,крозличноискуствоновогисто
ријскогтренутка.РеференцанапесмуДесанкеМаксимовић
и генерацијско сећањена учење те песме, говори заправо
о повезаности сплитских репера са некадашњим југосло
венским хронотопом.Управо ту се види и романтизовани
описјугословескогхронотопа,укомсеучењеКрвавебајке
доживљавалокаоучењештивакојејестраноиисторијски
далеко.

Интересантанјеивидеоклипкојијеурађензакомпозици
јуНосталгична: клиппредставља групукакоперформира
композицију у оквиру телевизијскогпрограма који је сти
лизованпоугледунајугословенскеТВпрограмеиз70их.
Несамомузикомиреплириком,већивизуелнимсредстви
мапокрећусесећањананекодавно,минуломирновреме;
свиелементикомпозицијеимајуистоусмерење:од„напа
ћенеземље”досноваизсрећнихдана,сасрећнимљудима
ињиховомдецом,којиуживајуу„свјетуправде,братсваи
једнакости”.

Иовестаремелодијебудемеморије

Чистеносталгије,инезнанштамије

Старисбафама,старасогромнонтрајнон

Сестраијабилиумазанслајон

Алдитетусвејесјајно

38О генерацијском значају ове песме видети:Arsenijević,V. et al. (2005)
Lek si kon YU Mi to lo gi je,Beograd:Rende,str.207.
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Знанионданијесвебилобајно

Алпаримисепунолипше

Иовекапикишекадашапћу„никадвише”

Јерсвепролази,остајесамоунама

Усрцима,уумуифотоалбуму

Причасвакаслика,данезаборавимникад

Насмијаналицанекихстарихприка

Некихнемавише,осталесусјене

Морабитдајесњиманестаидиомене

Алвратегакишеивитарсјуга

Некастараписма,носталгијаитуга.39

СтиховиTBFовацадобрасуилустрацијазатеоријуностал
гијеСветланеБоyм(SvetlanaBoym):40носталгијајевезана
заемоцијегубиткаирасељености,алиизаромантичнупо
везаностсафантазијама.ПремаБојмовој,носталгичнаљу
бавможедапреживијединоувезаманадаљину,путемси
нематскеслике.Носталгијасепримећуједвојако:кодкућеи
уиностранству,садашњостииупрошлости,усањарењуиу
свакодневномживоту.КомпозицијаTBFaосликавачежњу
задетињствомујугословенскомхронотопу,тетакоилустру
јеиаргументБојмоведајеносталгијачежњазадругимме
стом, временом детињства, споријим ритмом снова.41Она
носижељудасеисторијсковремепромениуприватнуили
колективнумитологију,дасепромениивреме,иместо,од
бијајућидасепреданеповратностивременакојемучиљуд
скостање.42Утомсмислу,Носталгичнапредстављадобар
примерартикулацијеодносакојисеразвијаизмеђуиндиви
дуалногнаративаихронотопскогтренутка;иликаоштото
Бојмова каже,измеђуиндивидуалнебиографијеибиогра
фијегрупеилинације,личногиколективног.43

Некадсепитамјелтрибалосвебаштакобит

Памислимтрибалојебиткадјепроклетовисвит

Добриљудиувикизвукудебљикрај

Затосенадамдапостојипакалирај

39TBF(2004)Nostalgična.NaMaxonUniversal,Menart.
40Boym,S.(2007)NostalgiaandItsDiscontents,TheHedgehogReview,p.7.
41Исто,стр.8.
42Исто.
43Исто.
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Некивишисуд,БожјаПравда

Дапресудииказнисвакогоноггада

Жељногратаижедногкрви

Аликојебезгријеханекбацикаменпрви

Иронично,заиста,дацитирамКриста

Једанодонихштојеодгојенуобитељиатеиста

Умраку,умијешаномбраку.

Унекојдалекојземљисадјесамоузраку

(ибашметамодониларода)

Је,данемрзимибудемпоштен,искрениодан

Аразликуизмеђузлаидобра

Нисаннаучиониодфратра,ниодхоџе,нипопа.44

Стих„Некадсепитанјелтрибалосвебаштакобит”пове
зујеличнуносталгијусаисторијскимтренутком,којијепо
мутиоличнуисторију.Утомконтекстујеинтересантнопо
ставитипитањерасељености,собзиромдаБојмовасматра
дасеуносталгичностирадиоособикојабалансираизмеђу
припадањалокалномиуневерзалном.45Изовогразлогаби
сетребалоувекупитати,коговориуименосталгије.46Када
репгенерацијаисказујеносталгију,тасеносталгијаодноси
навремејугословенскогхронотопа,алиинапочеткехроно
топапостјугословенског.Овакваврстаносталгијесепрема
Бојмовој типологији назива рефлексивном, односно, оном
која истражује начине насељавања неколикихместа исто
времено и замишљањем различитих временских зона. У
томсмислу,Носталгичнанеговориниокаквојреконструк
цији прошлости, већ у основи потврђује постојање „мно
гоструких међусобно зараћених историја и истовремених
темпоралности”.47

Кадсузавладалиоништасупалискрушке

Божјиљудисублагословилипушке

Овцеслалиусмртзасвогабогајединога

Залудилосвогаидеолога

Икадзавладамржња,разумнијелијек

44TBF(2004)Nostalgična.NaMaxonUniversal,Menart.
45Boym,S.(2007),нав.дело,стр.12.
46Исто,стр.17.
47Исто.
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Илудилоувикпромијенитијекповијести

Испишенову,крвавустрану

Уземљисељака,набрдовитомБалкану

Затолетимвисокоизнаднапаћеногтла

Далекоизнадпоимањадобраизла

Високогоре,касунцу,унебеса

(дисегужвајупорукеесемеса)

Изовогврименаизлазимван

Изарањанунекидавни,заборављенисан

Унекибољидан,пунсмијаивица

Дисусритниљудиињиховадица.

Игледајуусутраозареналица,

Пунинаде,утомсвитуправде.

Једнакости,братстваислободе.

(усвитљубавимемисливоде)

Ијошувиквирујемдаћенаовојпланети

Једногданасвиљудимоћживитсретни

Разум,љубавизнањеизградитћерај

Изнај,нећебитиронијезакрај.48

Хумористичним приступом репу, TBF успева да истовре
меноприкажеиутопичнуидистопичнусликустварности:
користећи поетска решења позната из претходног соција
листичког система, која севезују запобедусветлостинад
тамом, прогресивности над злом итд (према сунцу, према
победиитд),репнараторнапуштасадашњитренутак,пре
дајући се сада већ заборављеном сну о неком другом, са
вршеном тренутку, када су и одрасли и деца могли више
дасесмеју.Упркосутискудаседвеименице,којесусеу
СФРЈвезивалезавезунеколиконарода,братствои једин
ство,користеинапомалоироничанначин,оваиронијаје,

48TBF(2004)Nostalgična.NaMaxonUniversal,Menart.
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чинисе,реперимаипакближанегодистопичнаиконфузна
садашњост.

Југоспотинги„Седмарепублика”

Антиратнапопуларнамузикајеујугословенскојсфериби
лаприсутнавећпочетком90их,алисупостјугословенске
теме,попутрата,постратногнационализмаикризецивил
ногдруштвапочеледасејављајукаотематикарептекстова.
Истотако,сарадњемеђурепизвођачимапочелесудабива
јуучесталије.Бављењедруштвенополитичкимтемама,реп
публикаможенекададоживетиикаопревишеинтелектуал
незажанррепа.49Ипак,темекојеповезују(реп)генерацију
идвахронотопа,југословенскиипостјугословенски,ичија
сесемантикаможесагледатикрозконцептјугоспотинга,по
везанајеисаидејом„седмерепублике”,којујемузичари
писацАнтеПерковић обрадио у својој истоименој књизи
(2011)50.Зањега„седмарепублика”представљапосебанни
возаједништвакојијепостојаоубившојЈугославији,музи
кајебилапосебнарепублика,крозкојусумладимоглидасе
(музички)идентификују.Шталијемоглабитисудбинајед
ноговаквогзаједништва,којесебазираналичнимафините
тимапремамузици,осећајуза(матерњи)језикизалокал
ностмузичкогизраза?„Седмарепублика”премаПерковићу
(2011)нијебилаанационална,коликојојјетатематикабила
незанимљиваиизлишна.Онајебилавођенаестетиком,која
јебилаикритериј задобијање„држављанства”.Иуправо
жанркојијезатвараојугословенскопоглавље,новиталас,
могаобидасеосмотрикаовезивноткивоодрођенихсастав
ницапотоњеЈугосфере,(Региона,ЗападногБалкана,итд).

Перковићевуидејуобесмртности„седмерепублике”лакоје
схватитиприменомконцептајугоспотинга,којиимазациљ
да дефинише однос политичког контекста овог простора
санаглимразвојемхипхопкултуре.Одаклесетакултура
храни,штајечинилокалном,локализованом,штасуњене
поджанровскеспецифичности,којуулогу јеафроамеричка
култураиз70ихигралаутренуткураспадањаједнеевроп
скедржавеињенекултуролошкесфере?Одсвогнастанка,
репјечестообрађиваоитешкетеме,попутхомофобије,ксе
нофобије, десничарскеполитике, итд. Заштоби,међутим,
било погрешно очекивати да се овакви заноси не наставе
и у локализованим облицима репа? Југоспотинг је, у том
смислу,важанначинартикулацијегенерацијскихосећања,

49Cvetanović,D.(2016)Brothersafterarms–Balkanrappersaspublicintel
lectuals,Bal tic Worlds,Vol.3,pp.2636.

50Perković,A. (2011) Sed ma re pu bli ka: pop kul tu ra u Yu raspadu, Zagreb:
NoviLiber;Beograd:JPSlužbeniglasnik.
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везанихизаформирањелокалногрепизразаизаформира
њестањадухапослесоцијалнополитичкихпромена.

Темејугоспотингасенеодносенамогућепоновноповези
вањепостјугословенскогпросторапоузорунанекадашњи
социјалистичкимодел.Овакветемеурепупредлажудасе
хипхоп култура надовеже на наслеђе некадашње прогре
сивнеиангажованемузике,чији је једанод(идеолошких)
циљевабиода„поправи”друштвоиучинигабољимипри
кладнијим заживот. Репери својим текстовима оцењују и
стање друштва у коме тренутно живе, тражећи разлоге и
образложења задешавањаизпрошлости.Онитакође сво
ју пажњу усмеравају и на долазеће генерације и на врсту
музичког,реперскогзаједништвакојепостојимеђуњимаи
насазнањештасатаквимзаједништвомтребарадити.По
највишесеујугоспотингурадиотренутку,иопотребиза
вербализацијомтренутакакојисусадашњемпретходили.

Јошједнакатегоријаурепукојујугоспотингомможемоспо
знатинијесемантичка,већуправојезичка.Текстовиукоји
масеспомињутеме југоспотингаизрепованисуна језику
којијеизнутраподвојенполитички.Реп,насвојначин,бри
лијантнокоментаришеитренутнујезичкурасправу,наиме
питање да ли су језицинаследници српскохрватског или
хрватскосрпског различити језици, различити дијалекти,
или је то један полицентрични језик који сваки говорник
можеданазивапосвојојжељи.Управочињеницадајереп
транснационалнораспрострањен, збогмогућности слуша
ностирепапрекограница,могућајеиразменаиширењереп
лексиконаусвеваријатнеилијезикеодељенерепсцене.Јед
нолексичкорешењеизреппесмеСтанинапут(2015),из
истоименогдокментарца,поменутогнапочеткуовогтекста,
сврставареп(хипхоп)културууваннационалнипростор:
парсмисленохумористичкихредовахрватскогрепераBaby 
Do oksа,посматраповезаносттринародакрозсемантички
акроним.Мешајућиименанародаједнихсадругима,он,ве
роватнонесвесно,поредосталог,правиијезичкиаргумент:
они који разумеју како су ови „акроними” направљени ће
разуметиијезикисуштинукојајујезаметнула:

ХрбииСрвати,СтрашниКаслимани[…]51

АлудирајућипоновонаПерковићевукњигуСедмарепубли
ка,можемопоставитипитањекакојетарепубликазвучала.
Перковићпредлажедајетамлада,урбана,генерацијскаре
публика вероватно звучала каонови талас гитарског попа
илирока,тебилагласгенерацијекојајереалативночврсто

51Staninaput(2015)(Variousartists),producedbyKoolade.
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веровала у своје припадање једномпростору.У складу са
томлогиком,репери,којикористемногемузичкесемплове
„Седмерепублике”,покушавајударазлучекојијетоњихов
просторилипросторикојимамузичкиикултуролошкипри
падају.АлексејЈурчак(AlexeiYurchak)јеписаооинагура
цијскомтренуткукадасегенерацијскиидентитетствара.У
случајуексјугословенскихрепера,тајтренутакјебиовезан
заполитичкиконфликт,тесеможерећидајерепбашизтог
разлогапостаогенерацијскиполитичаниполитичкигене
рацијскиодсвојихпочетака.Композицијахрватскогбенда
Elemental ХејСлавени, из 2016, вербализује у виду химне
исемплабившехимне,постојањезаједништвакаонекевр
стетерета,анепријатногсећањаипотребедасегенерација
„договори”сасвојомпрошлошћуикрененапред,изнеког
новогпочетка:

Опроститештоносимсвутупртљагу,

штојураспакиравампредвамауСтразбуруиХагу.

Штодолазимсторбомпуномлокалнихсрања

штозовемсеЕдин,ЂорђеилиСања.

Допуститедабудемграђанинсвијета,

неоптерећенјармомбалканскогидентитета,

дастварамиспочеткаидакројимсвојпут,

даодговарамсебиисамонасебебудемљут.

Исхватитедатоштоносимнијемоје,

дасудругипоменишаралисветенационалнебоје,

дасамодгајандамрзимал’семржњесадасрамим.

Дадругисухтјелинаистокудасеосамим

исхватитедајајесамтоштојесам

дамојезнањеиспособностдефинирајуштосам.

дајепункурацвишетоштоносимовобреме,

узмитесииноситесветевашепроблеме.

ХејСлавени,јошстеживи,адавнотребалистенестати,

ХејСлавени,Вашеватрејошгоре,недајумидисати.

Начијојситистрани,чији,чијисити,мали

Окрећешликапуткојисутидали



161

ДРАГАНА ЦВЕТАНОВИЋ

Мијењашлибојепопуткамелеона

Гдјетвојдистрикт,гдјејетвојазона

Ајабинајрадиједанестанем

Срамме,постидимсекадизрекнем

Одаклесам,ткосам,јерважумитежину

Анајрађебихсвепослалауматерину.

Подвук’обихцртуикренуоиспочетка

Уземљигдјекућенемајурупеодметка,

Икврагуваширатовиисвашегстоламрвице

ИкврагувашеРужехрватскеиТитовељубице

Икврагувашедоктринеивеликенамвође,

асвеметоглође,докостиметоглође.

Распижђенилуд,овокрикјеутами.

ијебемвамматер,снаћћемосемисами.

Човјекбезнарода,човјекбезамблема.

Човјекбезхимнејечовјекбезпроблема.52

Дискусија

Реп стваран на простору бивше Југославије, наставља да
буде транснационално дељив локално, као врста домаћег
културног производа. Југосферски ехо интересује репере
регионалне сцене из разлога који су везани за генерациј
скусвестонастанкуновогзаједничкогкултуролошкогпро
стора,којијеодистеважностиизагенерацијекоједолазе.
Реплирика,којасеводипринципимакултурнеинтимности
Југоспотинга, сугеришенапостојањерационалних, свако
дневних,универзалнихидентитета,анесамо„замишљених
заједница”.Уовимтекстовимаотворенаједискусијаприпа
дањаједнојодређеној,тренутнојлокацији,којаможебити
национална, транснационална или глобална, и о својевр
сномнаставкуидентификацијесатренуткомкојијенекада
постојао,акојисесадасагледавакрозисторијскинаратив.
Припадањеместу,којејежанровскаособинаизкојерепцр
писвојетеме,услучајутекстовасајугоспотингконтекстом

52Elemental(2015)HeySlavs.NaTi je lo,UoElemental.



162

ДРАГАНА ЦВЕТАНОВИЋ

значиидентификацијусајужнословенским,југословенским
ибалканскимкултурнимпростором.Репери90ихипочет
комсузапочелисвојекаријерекаојугословенскирепери,а
наставиликаопостјугословенски.Стогасумногетемевеза
незастварносткојаихокружује,задокументацијутогокру
жењаидијагнозупроблемаукомесетоокружењетренутно
налази.

СајмонФирт(SimonFirth)тврдидајемузикакључиденти
тета,затоштоподједнакоинтензивнонудиосећајиосебии
одругима,осећајзаличноизаколективно.53Онтакођеде
финишемузикуиидентитеткаопроцесеукојимасерадио
постојањуанеобивству,теоличноммузичкомискуствуко
јесеможеназватисобомупроцесу.54Имузикаиидентитет
суперформансиинаративикојиописујуидруштвеноуин
дивидуалномииндивидуалноудруштвеном.ПремаФирту,
уовимпроцесимајеречиоетицииоестетици.Везујућисе
заМарксовуидејудаакојемузикаметафоразаидентитет,
ондајеличностувекзамишљеналичносткојаможебитиза
мишљенакаопосебнаорганизацијадруштвених,физичких
иматеријалнихмоћи.55

У свом социјалнополитички ангажованом поджанру реп
музикајенапросторубившеЈугославијепосталаместона
којемсепокрећутеме,личнеиутоликопре–тешке,итеме
којесемогудоживљаватикаополитичкинекоректне.Ова
кавобликфорумаукомесеотвореноговориопрошлости
зарад садашњих, а нарочито будућих генерација, на овим
просторимајередакизатокултуролошкиважан.Овајчла
накјекрозсамонекепримерепокушаодаприближикоцепт
Југоспотинга и начине на који он покушава да дефинише
припадањеједнојширој,инклузивнојиексклузивнојзајед
ници.Чакиупркостомештосеовајподжанррепанесматра
каоистинскиодразуличногсензибилитета,већрадијекао
жанр који је придикујући, интелектуалан, он представља
важанатрибутаутентичностипостјугословенскогрепа,јер
својимтекстовимазаправообразлажеоноштојеБејкерова
објасниласледећимредовима:„послератнаисторијајезика
икултуреубившојЈугославијијевећједнимделомпоказала
даЈужниСловенинисуприпадалитоликомеђусобноразли
читимкултурама,коликосуњиховевођесвојевременохтеле
даповерујууто.”56Генерацијарепера,којајесвојидентитет

53Firth,S.MusicandIdentity,in:QuestionsonCulturalIdentity,eds.Hall,S.
anddeGay,P.(1996),SagePublications,p.110.

54Исто,стр.109.
55Исто.
56Baker,C.(2015)TheYugoslavWarsofthe1990s,London:Palgrave,p.127.
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развила у једном специфичном културолошком тренутку,
вероватнонећеодустатиодтогадаусвојимпесмамаискажу
својуповезаностсаокружењемукојемрепују.
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DraganaCvetanović
Helsinki,Finland

YUGOSPOTTINGINTHEREGIONALHIPHOP

Abstract

Through the concept of ‘Yugospotting’ this article explores how
some established postYU rappers, armed with the rap language
and the strong generational knowledge, have constructed common
identities in thenew supranational social context before their shared
rap audiences. What kind of transnational postYugoslav rap scene
hasbeenconstructedbyemployinginheritedexYugoknowledgeand
rappers ’hiphopographies’? Could this (mis)sampling of Yugoness
andBalkannessbe a significant identificationbase for the future rap

generationsofthe“region”?

Keywords:Yugoslavia,region,hip-hop,rap,identity,culturalpolicy,
intertextuality

НевенаМаксимовић,Коњи,цртеж,2011.



166

Уни вер зи тет у Гра цу, Zen trum für Südo ste u ro pa stu dien,  
Грац, Ау стри ја

      DOI 10.5937/kultura1962166M
УДК 316.72:78.067.26(497.11)”199/...”

           316.723(497.11)”199/...”
стручни рад

DI E SEL PO WER
ХИП-ХОПУСРБИЈИОД 

ЗАДОВОЉСТВАПОВЛАШЋЕНИХ
ДОМАСОВНЕОМЛАДИНСКЕ 

КУЛТУРЕ
Сажетак:Најранијипроизводихип-хопкултуресудошлидоСо-
цијалистичкеФедеративнеРепубликеЈугославијеупрвојполови-
ни1980-их,уистовремекадапристижуиуЗападнуЕвропу.Па
ипак,хип-хоп,схваћенкаозаокружениживотнистил,етаблирао
секаозасебнапоткултураунутарускогслојаурбанесредњекла-
сне омладине тек раних 90-их уз помоћ сателитске телевизије,
странихмагазина и пиратских касета.Неких петнаест година
касније хип-хоп је постао једна од најраспрострањенијих омла-
динскихкултурауСрбији.Циљовогчланкајестедаистражиову
еволуцијупоказујућинакојиначинсусвеширикруговиомладине
изразличитихдруштвенихслојеваусвајалихип-хоп,истовремено
надограђујућинова, локална значењанаувезенукултуру.Чланак
аргументишеукористтезедајеширењехип-хопаомогућенопри-
хватањемшареноликоглокалногнаслеђатурбо-фолка,фанкути-
цајаупопуларнојмузицииурбанеромскекултуре.Реперскоопо-
нашањестилаоблачења,сленгаиставадизелаша–поткултуре
младихизраних1990-ихкојајепромовисалакриминалниживотни
стил–представљенојекаопример.

Кључне речи: хип-хоп, Југославија, Србија, турбо-фолк, реп, 
дизелаши

У настојању да се анализирају локалне манифестаци
је хипхопа као глобалног феномена, упутно је кренути
од једноставног препознавања чињенице да је ту културу
у гетимаСједињенихАмеричкихДржава створила и уоб
личилаомладинараснихмањинакоја јеприпадаланижим
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друштвеним слојевима.1 Попут многих ранијих музичких
стиловаипроизводаамеричкепопуларнекултуре,хипхоп
је у друге државе стигао као културни трансфер.Уобича
јена јепретпоставкадаседруштвенапозицијаикултурна
значењакојајехипхопзадобиоуСАДаутоматскипресли
кавајунастраникојапримакултуру.Хипхопсеопажакао
универзалнијезикпотлачених.2Уперифернимдруштвима,
међутим,унајбољојпозицијизаусвајањенајновијихзапад
њачкихкултурнихизвознихпроизводајеобичноомладина
сапривилегованимдруштвенимпореклом,анеонаизмар
гинализованихгрупа.Удруштвимакојајепримају,хипхоп
култураможезадобитиновевредностиидруштвенеинтер
претације,веомадругачијеодонихкоје јеотеловљавалау
матичнојземљи.

У овомпоглављу се разматра промена иширење хипхоп
изразауСрбијитокомтридеценије–удруштвукојепрола
зипреображајиздржавногсоцијализмаукапитализамиу
којемсехипхопразвиоодпоткултуренакојујеправапола
гаоиљубоморночуваоузаккругдруштвеноповлашћених
следбеникарепмузике,доједнеоднајпопуларнијихкултура
међумладима уСрбији.Поменутоширење је делом омо
гућено повезивањем хипхопа са другим, аутентичнијим
локалним културама младих. Главне прекретнице на том
путубилесу:1)Иницијалноширењехипхопанапостоје
ћој диско/фанк сцени ињегова кохабитација са локалним
поткултурним традицијама током 1980их; 2) Еволуција
хипхопакаозасебнепоткултуреусмерененауличнетеме
саприхватањемподжанраимоде„џифанка”(енг.G Funk)
током90их;и,коначно,3)Његовапунаеманципацијаује
данодпрефериранихначинаизражавањалокалнеомладине
радничкекласекрајемвекакрозотворенуразменусаомла
динскомкултуромдизелаша,којасетрадиционалноповезу
јесатурбофолком,„јуроденс”музиком(енг.Eurodance)и
уличнимкриминалом.

1 ОвајтекстјеоригиналнообјављенузборникуHipHopatEurope’sEd-
ge:Music,AgencyandSocialChangeподназивомDi e sel Po wer: Ser bian 
HipHopfromthePleasureofthePrivilegedtoMassYouthCulture,ауовом
бројуКултурепојављујесезахваљујућиљубазностиIndianaUniversity
Press.ТекстјенасрпскијезикпревеоПредрагВукчевић;Musić,G.and
Vukčević,P.DieselPower:SerbianHipHopfromthePleasureofthePrivi
legedtoMassYouthCulture,in:HipHopatEurope’sEdge:Music,Agency
and So cial Chan ge,eds.Miszcynski,M.andHelbig,A.(2017),Blooming
ton,IN:IndianaUniversityPress,рp.85108.

2 Osumare,H.(2001)BeatStreetsintheGlobalHood:ConnectiveMargina
litiesoftheHipHopGlobe,JournalofAmericanandComparativeCultu-
res24(12),BowlingGreen,OH:AmericanCultureAssociation,Bowling
GreenStateUniversity,p.172.



168

ГОРАН МУСИЋ и ПРЕДРАГ ВУКЧЕВИЋ

У академском приступу савременој популарној култури у
Србији,напојавудизелашаитурбофолкапочетком90ихсе
обичногледакаонадржавнипројекатспроведенрадисла
бљењапостојећихурбанихкултура.Турбофолксе,такође,
обичноразматраувезисанационализмомиауторитарном
политиком.3Такворезоновањејеувеликојмериодраздоми
нантногдискурсауСрбијикојииматенденцијудакривицу
за нарастајућу неједнакост, стопу криминала, корупцију и
осталедруштвенепроблемекојипратетранзицијуукапи
тализам,свалинаплећаомладинеизнижихслојевакојате
жипроменисвоједруштвенепозицијенебирајућисредства.
Током90иххипхопзаједницууСрбији јечинила,углав
ном,омладинасредњекласекојајеприхваталадоминантан,
осуђујућиморалниназорпремамладимаизнижихслојева
ињиховимкултурнимпраксама.Отварањелокалнехипхоп
сценепремадругимпоткултурамамладих,анарочитопре
мадизелашима, било је, због тога, дуготрајанпроцеспун
напетостииконтроверзе.

Уовомпоглављусеодбацујеидејадасутурбофолкидизе
лашкакултураинструментализованидруштвенифеномени
саутврђенимдруштвенимиполитичкимциљевимадизај
нираниодстраневласти.4Уместотога,дизелашисетрети
рају као аутохтони урбани омладински покрет обликован
друштвеномстварношћумафијашкогкапитализмауСрби
ји.ОдсвихгоренаведенихфазаразвојахипхопауСрбији,
управоjeотворенакомуникацијасадизелетосомдалаод
лучујућидоприносупреображајухипхопауширокопри
хваћенукултурумеђумладима.Безбрижниставинародски
музичкиизборидизелпокретапомоглисудасехипхопу
Србији поново повеже са својим заборављеним коренима
везанимзажуркеињиховудруштвеномешовитупублику
изранихдискодана.Измеђуосталог,тоново,инклузивније
усмерењехипхоп заједницеуСрбијиогледа сеиудели
мичномпрепознавањуиприхватањуурбанеромскеомлади
некаоесенцијалнеуобликовањулокалнеуличнекултуреа,
самимтим,ихипхопа.5

3 Gordy, E. (1999) The Cul tu re of Po wer in Ser bia: Na ti o na lism and the  
DestructionofAlternatives,Pennsylvania:PennStateUniversityPress,p.19.

4 Видети:Dimitrijević,B.Globalniturbofolk,20.jun2002.,15.mart2019.,
http://www.nin.co.rs/200206/20/23770.html;Đurković,M.(2002)Diktatu-
ra,nacija,globalizacija,Beograd:Institutzaevropskestudije;Đurković,M.
(2004)IdeološkiipolitičkisukobiokopopularnemuzikeuSrbiji,Filozofija
idruštvo25,Beograd:Institutzafilozofijuidruštvenuteoriju,Univerzitetu
Beogradu,str.271284.

5 Matić, Đ. i Đogani, H. Lek si kon YU mi to lo gi je, prirediliAndrić, I. i dr.
(2005),Beograd:Rende,str.117122.
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Ђускај,ђускај,ђускај…

КаорезултатполитикеотворенекултурнеразменесаЗапа
дом,ранипроизводихипхопкултуредошлисудоСоција
листичкеФедеративнеРепубликеЈугославијеупрвојполо
вини80их,уистовремекадапристижуиуЗападнуЕвропу.
УпрестоничкомБеоградухипхопјенашаосвојепрвеслед
беникемеђудиско/фанкплесачима,дискџокејимаизаљу
бљеницима. Бобан Петровић – један од најпопуларнијих,
аконеинајпопуларнијидискџокејиорганизаторзабавау
Београду,СрбијииЈугославији–објавиоје1981.суштински
дискофанкалбумназванŽur.6СамПетровићјезанимљива
личносткојајеуспеваладаиспуниклубовепубликомразно
врснихживотнихстиловаизразличитихдруштвенихслоје
ва–познатимличностима,синовимаикћеркамабирократа
Комунистичкепартије,алиикриминалцима,ентузијастич
нимдископлесачимаиомладиномрадничкекласе која је
трагалазадобримпроводом.7Симболично,можесетврдити
дајенумера„Ђускај”саалбумаЖурпослужилакаомани
фестпрвехипхопгенерацијесоцијалистичкеЈугославије.8
ИакоПетровићуњојпева,његоверимесугеришупочетак
нечегновогштосе јасноразликујеодрокенрола–музике
која је до тог тренутка већ билаприхваћена од стране ју
гословенскихкомунистичкихвластиипромовисанакаопо
жељнакултураурбанеомладине.9Петровићстајеуодбрану
музикезажуркуифанки(енг.funky)духаодсвихроккри
тичаракојисуумањивалињиховзначај,саопштавајућислу
шаоцудамузиканемораданоси„порукуисавет”(јерљуди
могусведасхватесами,користећисопственементалнека
пацитете),већда,једноставно,позиванаплес.Онзаокру
жује нумеру у истинском хипхоп „представљачком” (енг.
re pre sent) стилу, тврдећи да су лични имиџ и текст песме

6 Petrović,B.(1981)Đuskaj,naŽur[LP],Ljubljana:ZKPRTVL.
7 Musić,G.iVukčević,P.Đoganišampion(istorijaBEEGEEFONKa)–audio

intervjusaHamitomĐogajemĐoganijem,31.januar2009.,15.mart2019.,
https://soundcloud.com/djapee/djoleshampion

8 Petrović,B.нав.дело.
9 ЗваничнициКПЈсусредином1960ихприхватилирокенролкаолеги

тимну омладинску културу која има потенцијала да одрази социјали
стичке вредности.Од тада се рокмузика навелико емитује преко ра
диостаницаипостајеинтегралнидеоомладинскихманифестацијакоје
уживајуподршкудржаве.Извођачикојисубиливољнидаусвојепесме
интегришу званичне државне симболе и револуционарне поруке, би
лисунарочитофаворизованиодстраневласти;Видети:Đurković,М.
(2004)нав.дело,стр.276278и:Vučetić,R.(2012)Koka-kolasocijalizam:
AmerikanizacijapopularnekulturešezdesetihgodinaXXveka,Beograd:Slu
žbeniglasnik.
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главнастварисугеришућисвим„музикантима”дарецитују
својетекстове,јер„тојеправидар”.10

Пратећи Бобана Петровића, многи нови и перспективни
уметници, наклоњени традицији фанк музике, почели су
дауносеелементехипхопаусвојрад.Београдскиновота
ласнибендDuDuA објавио је1983. годиненумеру„Hop
ApDuAp”,укојојсепојављујурепстрофе,вероватнопо
први пут на било којем од јужнословенских језика.11 Тим
електропоппродуценатаизБеограда,Data,објавиоје1984.
електрофанк (енг. ElectroFunk) мини албум De go ut под
псеудонимомThe Ma ster Scratch Band, санумером „Break
War” као насловном.12 У тој песми, спикерка објављује:
„улице су преплављене грамофонима и касетофонима” и
„нашрепортерјеуболници,алијеуспеодапошаљеизве
штајкојигласи:BreakWarstarted!”.13Истегодинејекњига
Brejk den singКертисаМарлоуа(CurtisMarlow)преведенана
српскохрватскииобјављенауБеограду.14Уистомпериоду
судржавнеиздавачкекућепочеледаобјављујубројнехип
хоп, електрофанкидискореп компилацијеи сингловена
основулиценцидобијениходиздавачкихкућаизСАДиВе
ликеБританијекаоштосуSugarHillRecords,CBS,Charisma
итд.Такоједосредине80ихбрејкденсдостигаониво„по
маме”међујугословенскимшколарцима,којисуопонашали
плеснепокретеимоднестиловевиђенеумедијима.

Разнородниаспектиовеновеурбанепоткултуренеједнако
су се, и на специфичне начине, ширили међу омладином
различитихдруштвенихиетничкихзалеђа.Првеплочеса
утицајимахипхопастваралисуиуживалимахоммладииз
вишесредњекласекојисубилиутокусанајновијимму
зичким трендовима.15 Након јаког утицаја панк покрета,

10Petrović,B.нав.дело.
11DuDu,A. (1983)HopApDuAp,naPrimitivniples [LP],Beograd:PGP

RTB.
12The Master Scratch Band (1984) Break War, na De go ut [LP], Zagreb:

Jugoton.
13Исто.
14Marlow,C.(1984)Brejk den sing(preveoBrankoGavrić),Beograd:Nezavi

snoizdanjeBrankaGavrića.
15Југословенска верзија „тржишног социјализма” охрабривала је дру

штвенунеједнакостувећојмеринегоштојетобиослучајудруштвима
Источногблока.Урбанусредњукласусучинили„белиоковратници”из
успешнијихпредузећаилидржавнеадминистрације.Најповлашћенија
омладинајепотицалаизпородицапартијскихбирократасавишихпози
цијаируководилацадруштвенихпредузећа.Надругомкрајудруштвене
лествице,уурбанимсрединама,билајепозициониранарадничкакласа
„плавихоковратника”којајеобичноодржавалавезесаунутрашњошћу,
радницимадосељеницимаиромскомпопулацијом.Забољеразумева
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уметнички разнородна и авангардна новоталасна и пост
панк сцена је процветала у југословенским урбаним сре
динаматоком80их.Уметницикојисубилинајотворенији
за нове утицаје почели су да уносе реповање и елементе
хипхопаусвојзвук.16Упркоснегативнимреакцијамаколе
га уметника и конзервативнихмузичких новинара који су
одрасталиузрокенролгитаре,разнипојединцисановотала
сне/постпанксценепочелисударазвијајуинтересовањеза
најновијетрендовеу„црнојмузици”.17Једаноднајхаризма
тичнијихмузичаракојијепотекаоизовогмиљеа–Душан
КојићКоја,лидеркултнегрупеДисциплинакичме–почеоје
дакрозинтервјуе,гостовањанарадиостаницамаикаодиск
џокејуалтернативнимклубовима,промовишерепгрупеко
јесупочеледасепојављујуудругојполовини80ихпопут
групеPublicEnemy.18

Алтернативна рок публика је прихватила реп музику са
панкетосом.Репјевиђенкаобунтовничкамузикатешких
бубњева,гитарскихсемплова(енг.sam ple)ијаснедруштве
непоруке.Надругојстрани,традицијахипхопкултуреве
заназаплесижуркенаставилаједаживимеђуклинцима
изнижихдруштвенихслојева.Многиодтихмладихнису
ималиранијихдодира са рокмузикомпа сунове стилове
својихвршњакаизСАДусвајаличестоихнемарномеша
јући са осталим утицајима западњачке популарне културе
илокалнимтрадицијама.Брејкденсјепостаонајзаступље
нијиелементхипхопанаулицамаиукрајевиманасељеним

њедруштвенедиференцијацијеуСФРЈ.Видети:Archer,R.etal.(eds.)
(2016)SocialInequalitiesandDiscontentinYugoslavSocialism,Farnham:
Ashgate.

16Видетинпр:DisciplinaKičme (1987)Dečija pesma [LP],Beograd: PGP
RTB,иRamboAmadeus.(1989)Hoćemogusle![LP],Beograd:PGPRTB.

17Најучесталијанегативнакритикарепмузикејебиладаонаинијему
зикапоштонема„живих”инструмената.Реповање–или„рецитовање”,
како су га рок критичари називали – такође је посматрано са висине
и проглашавано превише једноставним и инфериорним у односу на
певање.

18Рокмузичарикојинисуаприориодбацивалихипхоп,одавалисупри
знањесамоњеговимрокенролилифанкелементимакојисузвучалима
њеиливише„тврдо”.ИнтервјуДушанаКојићаКојезачасописRi tam
откриваовеставове.УњемуКојаисказујеотворенипрезируодносуна
звуккојисугајилиGrand Ma ster Flash иAfrikaBambaataaјерје„преви
шедиско”иодајепризнањесамозвукугрупеPublicEnemy,иаконагла
шаваданеманичегнарочитоновогувезисањиховоммузикомјер„све
јетоWattstax”;Čikara,Aetal.(1989)Betmen,Fantom,Mandrak...Koja!
(Podrugiput)–intervjusaDušanomKojićemKojom,Ri tam,Vol.I,br.5,
str. 20.Wattstax јеназивдобротворногконцерта,каоидокументарног
филмаиаудиоснимкаистогкојегјеулосанђелеском,претежноафроа
меричкомкрајуВотс(енг.Watts)1972.годинереализовалаводећааме
ричкасоулиздавачкакућаStax–прим.прев.
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радничкомкласом.Ромскадецасукаодруштвеномаргина
лизована, дискриминисана од стране образовног система
иговорећисрпскохрватскиуглавномкаодругијезик,била
нарочито привучена могућношћу личног доказивања кроз
приказфизичкеспремностиивиртуозности.19Каоикунгфу
филмови и овај увозни културнипроизвод у којем главни
ликовинисубилибелцибиојеизузетнопривлачанзаром
ску омладину.20 До краја 80их, хипхоп је ушао нашире
музичко тржиште, захваљујући успеху неких un der gro und
уметникакојисуекспериментисалисарепмузиком,каои
сапознатимпопмузичаримакојису,санамеромдаосвеже
сопствениимиџ,позајмљивалиреписечке,хипхоподева
ње,илитачкеуличногплеса.21Раних90их,чаксуифолк
певачипочелида користе елементехипхопау својимна
ступима.22Овај тренд је самоповећао видљивостхипхоп
културезаширупубликуиомладинурадничкекласе.

Репенрол(Rap’n’Roll)

Какосусе80еближилесвомкрају,ранидухмира,зајед
ништваиљубавикроззабаву,промовисанодстранедиско
фанкдискџокејапопутБобанаПетровића,скородајене
стао.Хипхопјепрошириосвојутицајдалекованклубова
укојимасепушталаплеснамузика,алиидаљенијебило
кохерентногпокретамладихспособногдакултурууцело
сти отелотвори. На једној страни, хипхоп су однеговали
авангардниуметниципостпанкгенерацијекојисупозајм
љивалиодређенеелементерепмузикезастварањесопстве
ногзвука,докјенадругојстраниједанширислојомладине,
захваљујућипопуларниммедијима,добијаосамоодблеске
хипхопкултуреимоде.Текјераних90их–саширењемса
телитскетелевизије,музичкихспотова,пиратскихкасетаи,
оноштојенајважније,сапојавомодређеногбројалокалних

19Matić,Đ.нав.дело.
20Musić,G.iVukčević,P.нав.дело.Постојиизначајнаисторијскаепизода

сакраја1960ихкадајебендЕлипсепопрвипутсвираосоулифанкму
зикууБеоградуавећинупубликесучинилиРоми.Премасведочанству
ЗоранаСимјановића–лидераЕлипсиинајславнијегауторафилмскему
зикеуСрбији–атмосферакојусуРомистворилиузсоулифанкмузику
којусуЕлипсе свираленасвојимнаступимабила јекаоуњујоршком
Харлему.(Vukčević,P.Saovestranesoula–intervjusaZoranomSimjano
vićem,14.jun2010.,15.mart2019.,http://www.popboks.com/article/8105)

21Нпр.Balašević,Đ.(1989)SugarRap(ProcesdiferencijacijeuKombinatuza
proizvodnjuipreradušećernerepe),naTri po sle rat na dru ga[LP],Zagreb:
Jugoton.

22Нпр.BabićSneki,S.(1991)SnekiRep,naHopa-Cupa[LP],Beograd:PGP
RTB,и:Dabetić,AnnčiA.(1992)Noćludila,naAnđeozaumornudušu[LP],
Beograd:PGPRTB.
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уметникакојисупотпуноушлиукултуру–хипхоппочеода
постојикаонезависна,интегралнаомладинскапоткултура.

Удругојполовини80ихплочегрупеPublicEnemyнаилази
лесунадобродошлицуибилепромовисанеодстранеодре
ђеногбројарокмузичкихкритичара,доксујугословенске
издавачкекућеобјављиваленекеоднајпознатијихнаслова
изкаталогаиздавачкекућеDefJam–BeastieBoys,RunDMC,
LL Cool Jитд.Овиизвођачисупривуклионајслојомлади
некоји јебионаклоњенелектричнимгитарамаисировим
звуковимаритаммашина.23Допочетка90ихСрбијајесве
дочиларађањунечегаштосеможеназватипрвомбеоград
ском/српскомдеморепсценом.БендовикаоштосуБадвај-
зер(Budweiser),GhettoBlaster,Безкауције,GreenKoolPos-
se,RobinHoodи Who is the Best?сусвиправилирепмузику
укласичномстилуиздавачкекућеDef JamиРикаРубина
(RickRubin),стављајућинагласакнатекстовекојисадрже
тврдокорнолокално/екипнопредстављање,пластичнеопи
сесвакодневногживотауградуидруштвенополитичкеко
ментаре.

Овајокретка„белачкијем”звукуи„тврђим”текстовимаод
биоједеохипхоппубликекојегјевишепривлачиодеокул
туревезанзажуркеиплес.КакоМатићпластичноописује
усвомогледуочувеномплесачуЂоганијукаојугословен
скомурбаноммиту:

„Нашисуграђани,онисруба,шљакери,пролетаријат,апо
готовоњегов ’етнички’руб,РомииАлбанци–наши’Ци
ганииШипци’,какосмоим’тепали’–нисусемоглинаћи
урокенролу,упроблемимаштојепостављао,утаквојсти
лизацији.Тоихсенијетицалоуопће,превише’бјелачки’и
middle-class.Требаоимјевластитизвук,акадсугадобили,
добили су гаwith a vengeance. Саширењем дискоклубо
ва, та сцена је добилаи своје властите вриједности, своје
хероје.”24

Хипхоп клинци који су били заинтересовани за журку и
плес су на прелазу из 80их у 90е прешли на звук група
којесугајилепартихипхоп(енг.PartyHip-Hop)ијуроденс
(Technotronic,Snap!,Mantronix,Bomb theBass)илинаma-
in stre amизвођачеизСАД(MC Ham mer).Почелисудаопо
нашајуплесимузичкестиловегоренаведенихизвођачаи
поставилитемељзасвојусопственулокалнусцену.Упркос

23DefJamзвукјеибиопројектованкаоултимативниинтеграционистич
ки прелаз између „беле” и „црне” музике; Видети; Chang, J. (2005)
Can’tStopWon’tStop:AHistoryoftheHip-HopGeneration,NewYork:St.
Martin’sPress,рp.244246.

24Matić,Đ.нав.дело,стр.120.
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унутрашњимразликама–превасходноизмеђуклинацакоје
језанимаоплесузнумерезажуркуирепeнролклинацакоје
јевишепривлачилореповањетврдихримапрекобитована
прелазуизмеђурепаирокенрола–ииакојебиларелативно
малобројна,овагенерацијакојајесазревалакрајем80ихје,
посматранакаоцелина,првагенерацијачијисуприпадници
почелидадоживљавајухипхопкаозаокружену,вишестра
нуурбанукултуруиживотнистил.

„24 časa”, нумера Бадвајзера, најпопуларнијег репенрол
бендаизовогпериода,којајеснимљена1988,садрживеро
ватнопрву забележенупоетску (ауто)референцуна „репе
ра”(енг.rap per)каонапоткултурниидентитетуБеограду
иСрбији:

Ланацоковрата,прстеннаруку

Реперисеувекнајбољеобуку

Навуцифармерке,обуциАдидас

Никосенеоблачибољеоднас.25

Овајтекстпоказујејаснопрепознавањепоткултурногмодно
стилскогидентитетахипхопа,којејеисказанокрозборбе
нопредстављачке(енг.bat tle/re pre sent)риме.Уистојпесми,
у којој се осликава обичандан уживотумладихбеоград
скихрепера,Бадвајзери–којисусамисвојстилмузикена
звали„репенрол”–исказујууважавањепремарокмузици,
говорећикакојесвирајунасвојимпробама;алијејаснода
јерепњиховпрвимузичкиипоткултурниизбор.ЊиховMC
репујеследећериме:

Напробусамстигаотачнонавреме

Мојисусвиркупочелибезмене

Свиралисурок,бучноигласно

Рекаосам:„Доста!Јелијасно?!”

Почелисморепузритамјак

исвиралисмодугодокнијепаомрак.26

Мотивкојисепонављауовимранимобјаваманезависно
сти репмузике је да реп треба да буде препознат као из
двојеналокалнапоткултураурбанеомладине–различита,
напрвомместу,одрокенролауопштеодносно,конкретније,
одпанкрока.Вероватнонајпрецизнијеинајуравнотеженије

25Badvajzer(1987)24časa[Demo],14.oktobar2017.,15.mart2019.,https://
www.youtube.com/watch?v=rgIAO4ilKkY

26Исто.
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представљањеодносапрведеморепсцененаулогухипхоп
поткултуреуразвојуирокенрола,каонајвидљивијелокалне
културеурбанеомладине,даојеMC Best,члангрупеWhoIs
The Best?уњиховојпесмииз1990.којаносиназив„Rapis
MyLife”:

Hittheroad,rap!самокажу

ивидегакаомузичкубламажу

Јасамрокер,аливолимреп

Заменејеонмаштовитилеп.27

Упркос њиховом снажном осећају припадности хипхоп
култури,покушајинаведенихуметникадаседистанцирају
одрокмиљеаоткривајуколикосуони,заправо,усвакомпо
гледујошувекбилиблизусвојимгитарскимкоренима.Било
какобило,досредине90ихрепсценаСрбијеуспелаједасе
рашириувећемкругуурбанеомладине,установившисекао
јасно издвојени правац међу урбаним поткултурама. Овај
развој је убрзаннарастајућимутицајем америчког гeнгста
репа(eng.Gang sta Rap)саЗападнеобале,поджанракојичак
нинајдобронамернијироккритичаринисубилиспремнида
прихвате.28Новигангстерскизвуккојисеослањаовишена
фанкнаслеђенегонатешкебитовеисемпловегитара,каои
натемевезанезаулицу,дефинитивносупрекинуливезеиз
међулокалнерепсценеиалтернативнихмузичкихкругова
којисусеразвилиизрокнаслеђа.

(Пре)носиоципорукеГета

НедељнарадиоемисијаподназивомГето,која јепостала
главниизворширења радованових репизвођачаизСАД,
одиграла је кључну улогу у овом обрту. Са ауторитатив
нимводитељима,листамаиностранихсингловаподржаним
благовременимизвештајимачланаекипеГетакојијеуто
времебионашколовањууСАД,локалномдемолистоми
редовнимживимукључењимаслушалацаупрограмураз
говорима који су покривалиширок обим тема везаних за
музикуиживотувеликомграду,емисијасеврлобрзоуста
новилакаокаментемељацбеоградскерепсценепачакиус
пеладаосвојититулунајслушанијеемисијеусмереногтипа
уцелојземљи.

27WhoIsTheBestfeat.MCBest(1990)RapIsMyLife[Demo],naSoulFood
Music[CD](2005),Beograd:CityRecords.

28Видети:Ambrozić,D.(1994)Crnakišaćepasti,Ri tam,Vol.V,br.4,Beo
grad:Izdavačkazadruga„Ritam”,str.4849,–прим.прев.
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ГетонијепростоодражаваоглавнетрендовеизСАД,већје
уобличаваоспецифичнилокалниукус.Токомвремена,еми
сијасеразвилаусмерупромовисањамрачнијихгeнгстаре
пера,којисугајили„опасан”звук–нпр.MCEiht,Spice1и 
Scar fa ce.ThugLife-Volume1–албумкојијеТупакШакур
(TupacShakur)направиосасвојомекипом–задобиојекулт
нистатусмеђулокалнимљубитељимарепа.29Шакуровади
ректности сирова, емотивнаинтерпретација,приближили
суиностранирепмногиммладимакојисуималиограниче
но знање енглеског језика.Касете сапесмама снимљеним
са радија, видео траке са реп спотовима саМТV, хипхоп
филмовии,повремено,примерцичасописаTheSource,Hip
Hop Con nec tionисл.,кружилисуодрукедоруке.До1995.
јеџифанкзвукпостаостандардналокалнојсцени,аизво
ђачикаоштосуRhythmAttack,Гру,CYA,PlanB,187идруги
приближилисутематикусрпскогрепаулицама,покушава
јући да пронађу локалне пандане гангстерским темама из
америчкогрепа.

Паипак,хипхопизразидаљенијебиоустањудаухвати
сировидоживљајлокалнихкрајева.Реперисучестокори
стилинеуправниговор,приповедалиутрећемлицу,избега
валихвалисањеиреткопомињалисвојаименаиспецифич
нелокалнеознакеуримама,апесмесусадржалеморално
дистанцирање од контроверзнијих тема.Упркос томешто
субилиопседнутисировимизвештајимасаградскихулица,
текстовииMCпредстављањеџифанк генерације српског
репа били су – у стриктном тврдокорном реп смислуMC
вештине – корак уназад у односуна репенрол генерацију.
Српскереппесмесунајчешћезвучалегенерички,скорокао
директнипреводиамеричкихпесама.Честосууспеваледа
понудеинформативнеизвештајеоуличнојкултури,алирет
коистинскеувидеулокалнимиљерадничкекласеињегово
разумевањедруштвенестварности.

Илустративан пример недостатка локалности у песмама
џифанкгенерацијејестепрвисинглгрупе187подназивом
„Тамнастрана”.30ИзразговорасаПредрагомРадисављеви
ћем,бившимчланомгрупе,сазналисмодајеупрвојверзији
песмепочетакњеговестрофе„Возимонизулицумртвиод
коке…”садржаоконкретнулокалнуреференцунаПожешку
(београдскуулицу).Радисављевићичлановињеговегрупе
суизбацилиимеулицеизтекстапесмејерсуверовалидаће

29ThugLife(1994)Volume1[CD],LosAngeles,CA:InterscopeRecords.
30187 (1995) Tamna strana, na Tam na stra na [CD] (1997), Beograd:

CentroScena/PGPRTS.
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севишељудипронаћиуримамааконебудутоликоотворе
нолокалне.31

Крозџифанкгодине,идејадарепмузикаимаобавезудасе
политичкиангажујеосталајеприсутна.Репенролгенераци
јауметника,којајеснималакрајем80ихипочетком90их,
била јепрвакоја јепокренула тренддубокихдруштвених
коментараизперспективеомладинерадничкеинижесред
њекласе.ГрупаБадвајзерјеторекладиректно:

Минисмопопгрупакојасеупарамакупа.

Саулицесмостиглиинаврхседигли.32

Унаставкупесмесеповлачилинијаразграничењаизмеђу
члановагрупеиклинацаизбогатихпородицакојеживеу
престижномбеоградскомрезиденцијалномнасељуДедиње:

Кафићисускупи,потребнисуновци.

ГрадомсадавладајусаДедињамомци.33

Песма„Драма”,сапрвогзваничнообјављеногсрпскогреп
албумаМиленијумпосле-МистеријаIбеоградскерепгрупе
Тапири,вероватнојенајпроницљивијидруштвенополитич
кикоментарусрпскомрепуспочетка90их.34„Драма”хвата
искуство1993.године–најтрауматичнијегодинеуновијој
историјиСрбије–токомкојесумарширајућаинфлација,рат
убившојЈугославијиикриминализацијадруштваизазвали
друштвенупропаст безпреседана.Тапири су читав албум
снимилитоком1993.,аистегодинегајеобјавиладржавна
издавачкакућаПГПРТС.35УовојнумериМиланБојанић–
вођаиглавнитекстописацгрупе–почињеримамаукојима
говориотомекакочлановегрупепријатељинаговарајуда
почнудаправемузикузадевојке.Бендостављаотвореном

31Вукчевић,П.ЛичниразговорсаПредрагомРадисављевићем,25.фебру
ар2013.

32Budweiser(1989)Čuješlibuku[Demo],naOmladina’90[LP](1990),Novi
Sad:“M”ProdukcijaRadioNovogSada.

33Исто.
34Tapiri(1993)Drama,naMilenijumposle–MisterijaI[LP],Beograd:PGP

RTS.
35ЧињеницадаједржавнаиздавачкакућаобјавилаалбумТапиракојиса

држинумерукаоштоје„Драма”–нумерукојаносиоштрукритикуре
жимаСлободанаМилошевића–служикаојакаргументтеоретичарима
којиодбацујутезудаједржаваспроводилаозбиљнукултурнуполитику
уСрбијитоком90ихидаје,последично,турбофолкбиопројекатвла
сти.Онаслужикаоаргументзасупротстављеностановиштекојетврди
да јекултурнаполитикавођенау la is sez fa i reманиру,односнопрепу
штенадинамицислободногтржишта.
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могућностдаприхватитајсавет,али„загодинудве”36,зато
штојеситуација1993.превишеургентнаичлановибенда
морајударимујуоњој.37Каоизазивачератаинајодговор
није за кризу у бившој Југославији38, бендозначава биро
кратевладајућепартијеСрбије–нарочитоонесаДедиња,
београдскогрезиденцијалногнасељаприпадникавишекла
се–каоионеизХрватске;алиуспеваидаосликаситуаци
ју из перспективе просечног градског клинца, римујући о
шокантновисокимценамаинемогућностидоласкадопати
каипарфема,доксу„јакне(и)панталоне–свеизкаменог
доба”.39Остатакалбуматакођесадржинеколикоримакоје
осликавајудруштвену стварностБеоградаиСрбије 1993.,
међутим, највећи део текстова је усмерен на паралелну
традицијумузикезажуркуибависешаљивимпричамаи
стриктноMC„представљачким”римама.40

ПрелазнагангстерскетемеизвукЗападнеобале,каошто
видимо, није довео до потпуног укидања обавезе на ко
ментарисањедруштвенихпојава,нити јерашириоставда
„правецрњенејебуживусилу”41,којијеуобличенупоет
скимхвалисањимановихџифанкзвездауСАД.Задругу

36ОверимесусепоказалепророчкимјерсуТапиризаистаушлиуmain-
stre amјуроденсмузику1995.годинекадасупроменилиимеуТап011и
почелидасарађујусадвеоднајзапаженијихпевачицауСрбији90их–
ИваномПавловићПетерсиГорданомГоцомТржан.Каснијесупостали
најуспешнијибендтедеценијеуСрбији.

37Tapiri,нав.дело.
38МиланБојанићпредстављасличностановиштеудемопесми“Time’s

Up,”којује1994.написаозамладурепгрупуBel gra de Pos se;Belgrade
Posse(1994)Time’sUp[Demo],27. januar2009.,15.mart2019.,https://
www.youtube.com/watch?v=B7SSOfe5Pvw)

39Tapiri,нав.дело.
40Морамо истаћи екипну џифанк песму „Сутра је нови дан” из 1994.

године–нумерусадебиалбумаСамоуснукојег јеобјавиоFunky G,
Ђоганијевмлађибрат.(Funky Gће,унаставкукаријере,својеуметничко
имекориститикаоимесвојегрупе–прим.прев.)ПесмујенаписаоМи
ланБојанићизТапира,аснимилисујеcre me de la cre meизвођачисрп
ске јуроденс сцене 1990их –Funky G,Тапири иDuck.У тој нумери,
извођачикојићекаснијестворитимноштвојуроденсхитовакојеједи
зелпубликаобожавала,представљајусвојбезбрижниставнаклоности
журкамаутврђујућиистовременосвојурбаниидентитет.Funky Gодаје
признањеисаглашавасесамузичкимизборимасвојихслушалацакоји
наводноукључујурокенрол,реп,фанкиипопмузику,докDuckодбацује
фолкмузикуизахтеваодслушалацада„пљујународњаке”идаихпре
зирујерфолкмузичари„селодоносеуград”;Fanky,G.(1994)Sutraje
novidan,naSa mo u snu[Cass],Beograd:MAT/Zmex.

41Уоригиналу“realniggazdontgivea fuck”каопреовлађујућиставре
перакојисупредстављалигенгстарепсценуамеричкеЗападнеобале.
Видиети:нпр.Dogg,P.(1993)NiggasDon’tGiveaFuck,in:PoeticJustice
(MusicFromtheMotionPicture)[CD],LosAngeles,CA:EpicSoundtrax–
прим.прев.
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генерацијурепгрупауСрбијиполитичкиактивизамостао
јенеопходан,аконеисуштинскиелементхипхопкултуре.
ШирењерепмузикеуСрбијисепоклопилосараспадомзе
мље,грађанскимратом,међународнимекономскимсанкци
јама,нарастајућимсиромаштвом,криминализацијомипо
четкомтранзицијеиз југословенскогмоделасамоуправног
социјализмаукапитализам.Читавупоследњудеценијудва
десетогвекаобележилајеинтензивнаполитичкаборбаиз
међуауторитарногрежимаоличеногуСлободануМилоше
вићуиопозиционихснага,којасечестоизливаланаулицеу
обликумитинга,протестнихшетњиисукобасаполицијом.

Уоваквимоколностима је,можесерећи,билонеизбежно
далокалниреперипочнудаидентификујусвојудруштве
нупозицијусаономкојујеималаафроамеричкаомладина.
ГласкојирепујеупочетнојшпицирадиоемисијеГето је
објавио:

Нанаснеможешдаставишвето.

Разнеигре–непомажесвето.

Криминалиглад,успонипад,

јерјасамратник,аовојегето.

Јаснајебиланамерадасеповучепаралелаизмеђуизолова
неСрбије90ихпогођенесиромаштвомисоцијалноугроже
нихурбанихјезгарауСАД,алијеосталоотворенопитање
где повући класне и етничке линије разграничења које су
тако јасноисцртанеуСАД.Ко јебиолокалниеквивалент
„младомцрноммушкарцу”окојемсуреповалиChuck Dи
IceCube?Заштарепзаједницатребадасезалажеипротив
когатребадасебори?

Иакојејош1992.Хуса–Ром,лидерпопуларнесрпскереп,
а касније јуроденс групеBe at Stre et – у демопесми „Beat
Street” реповаолежернона емисијинационалне телевизи
је: „уз улични бит нигери су сви”42, пораст популарности
џифанка јеипакпраћеннапоримада сеосмислиместоу
хипхопкултурииMCпредстављањузасрпске,односноне
афроамеричкерепере.Заједничкиставрепсцене,окупље
неокоГета, био једареп групе требада себорепротив
Милошевићевогрежимазаједносарокенролбендовима,да
подржавају политичке снаге које се противеМилошевићу
идабране„урбани”духодсвихкултурнихиполитичких

42Станојевић, М. (Редитељ), (1992) Таленти 2000 – Beat Street
[телевизијска емисија], први пут емитована 2. децембра 1992, СР Ју
гославија:РТС.(2.децембар1992.,15.март2019.,https://www.youtube.
com/watch?v=SFh6FbozZSw)
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напада,међукојесусврстаниирепериусмеренинамузику
зажурку,којисутежиликомерцијалномуспехуповезујући
хипхопсајуроденсомитурбофолком.

Уодбрану„урбаног”

Ранегодинетранзицијекаекономијизаснованојнаслобод
номтржиштудонелесудрастичносмањењеживотногстан
дардавеликевећинестановништваибогаћењемалобројне
елите.Режимје,унемогућностидаодржистараиндустриј
ска постројења и створи нова раднаместа, отворио врата
неформалној економији као сигурносном вентилу на дну
друштвенелествице.Многепородицеизрадничкекласесу
уурбанимсрединамапочеледасеукључујууцрнотржи
ште,односноутрговинудефицитарномробом–превасход
ногоривомицигаретама–којајекријумчаренаподзидом
економскихсанкција.Тоуличнопредузетништво„одоздо”
којејеузеломаха,унелојеновудруштвенудинамикуипод
грејало наде у брзо богаћење. Такође, упркос међународ
нојизолацији,западњачкикултурниутицајиипотрошачка
култура почели су да продиру у државу брзином која ни
јевиђенаувремедржавногсоцијализма.Тржиштејеврло
брзопреплављенокакооригиналномтакоифалсификова
номбрендираномробом,којајесимболизоваладобарживот
илуксуз–спортскимпатикама,дизајнерскимтренеркама,
странималкохолнимпићима,електронскомробомитд.

Без других начина да напредује на друштвеној лествици,
омладина радничке класе је била нарочито склона усваја
њутогновогетосаинстантконзумерстваи„брзог”живота.
Музичко залеђе ове друштвеноекономске трансформаци
је јепостаотурбофолк.Увремесоцијализма,новокомпо
нованафолкмузикапрошириласеуградовимазаједноса
радницимадосељеницима,алисуњенитекстовиимузика
најчешћеостајаливернитрадиционалнимтемамаскладног
руралног живота. Раних 90их, фолк музика је почела да
прихватаутицајеамеричкогпопаијуроденса,алиигрчких
итурскихпопфолктрадиција.Тематикатекстовасе,такође,
променилаодчежњезаидеализованомруралномпрошло
шћуухедонистичкоприхватањеновихмогућностикојесу
се појавиле под окриљем мафијашког капитализма. Један
однајпопуларнијихфолкуметникатогвремена јебиоЏеј
Рамадановски,београдскиРом,којијеотвореноговориоо
својимискуствимасаситнимкриминаломиизградиосвој
имиџкаозабављачсауличнимпедигреом.Џејјеувеоузви
кеустилуЏејмсаБрауна(JamesBrown)усвојешаљивери
ме,нијеселибиокоришћењажаргонскихизразаиукључио
јепокретеуличнихплесоваусвојејавненаступе.
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Многисупојединцисауличнеплеснесценеодиграливажне
улогеуовомразвоју.ЈеданоднајзначајнијихбиојеХамит
Ђогај–младићалбанскоромскогпореклаизМиријева,одно
сноЗемуна,београдскихрадничкихнасеља.Ђогај–познат
каоЂогани–почеоједасепојављујенабеоградскимдиско/
фанкокупљањимајошкрајем70их,скупљаојепрофесио
налноискуствокаостудијскиплесачуемисијиShowFanta-
sti coнаиталијанскојнационалнојтелевизијиRAIUnoтоком
80их,дабисепочетком90ихвратиоуСрбијугдеотвара
школузауличнеплесовеинаступасасвојомгрупомЂогани
Фантастикокаоплеснапратњамногимтурбофолкзвезда
ма.Касније,током90их,ЂоганиФантастикопочињуда
објављујусопственеалбумеиуспевајудапостигнунеколи
ковеликиххитова–углавномјуроденс,алиињуџексвинг
(енг.New Jack Swing) нумере са оријенталним/турбофолк
призвуком.УзтосуиЂоганијевамлађабраћаирођаци–
FunkyG,BakiB3иSaniTrikFX–направиликаријеренасрп
скојјуроденсипопмузичкојсцени,поставшитакопрвезве
здеромскогпорекла–поредЏејаРамадановскогиХусеиз
групеBe at Stre et–којесусередовнопојављивалеуглавним
телевизијскимемисијамауСрбијитоком90их.

Првуполовину90ихјеобележиланеформалнаекономијаи
организованикриминал.Локалникриминалцисупреузели
контролу над насељима великих градова, представљајући
секаоборципротивактуелнихвластиизаштитницисиро
машних.43Младиљуди–повезивани сапоменутомновом
врстомурбанемузике,уличниммешетарењем,теретанама
ибодибилдингом,жестокимставом,брзимаутомобилимаи
скупомспортскомодећом44;икојисусеугледалинамладе
гангстере, све популарније у српским урбаним срединама
попут локалних „РобинХудова” – врло брзо су од стране
локалних медија названи дизелашима.45 Дизел поткултура

43ЗатрадицијудруштвеногразбојништванаБалканувидети:Hobsbawm,
E.(2000)Ban dits,London:Weidenfeld&Nicolson,рp.7791.

44НекиодомиљенихдизелашкихбрендоваспортскихпатикабилисуNike 
AirMax,PumaDiscиRe e bok Pumpкојисупродаванипоценамакојесу
одговаралевредности2030просечнихплатауСрбијиувремекадасу
сепојавилисредином90их.Била јеуобичајенаствардатинејџерима
патике буду отете на улици, усред бела дана и углавном уз употребу
физичкогнасиља.

45Име је настало од назива популарног џинс бренда тог времена –Ди-
зел(Di e sel).ФилмРанеидокументарацВидимосеучитуљибацилису
вишесветланамикроконтекстукојемјенасталадизелконтракултура.
Bjelogrlić,D.idr.(Producenti)iDragojević,S.(Reditelj)(1998)Rane[igra
nifilm],SRJugoslavija/Nemačka:CobraFilmDepartment/PandoraFilmpro
duktion;Baljak,J.(Reditelj)(1995)Vidimoseučitulji[dokumentarnifilm],
SRJugoslavija:RTVB92.Видетитакођеи:Лекић,М.(Аутор)иЈанко
вић,И.(Редитељ)(1994)WelcometoДизелдорф[документарнифилм],
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је била локални друштвени феномен чије су вредности и
естетикабилиблискигангстерскомставуамеричкеомлади
неизугроженихурбанихјезгара.КакоКвин(Quinn)истиче
упокушајуобјашњењаафроамеричкеџифанкгенерације:
„Гангстеровводећиетичкипринципагресивногекономског
самоодређењајеочигледнолегитиманкадасепосматракао
тактичкиодговорнанепрекиднолишавањеприступаресур
сима,правимаиначинимаотпора”.46Дизелашисуразвијали
тајгангстерскиодноспремаживотууистомдухуукојемсу
тоњиховиафроамеричкивршњацичинилинаЗападнојоба
ли,широмамеричкогЈугаинадругимместимаутовреме.
Ограниченемогућностизанапредовањеудруштвусуихгу
ралеуидолизовање„прекомерногтрошењаисамоодређују
ћепословнепраксе,”водећиихдозакључкадаје„најбоља
осветаживетидобро”.47

Џифанкгенерацијасрпскихреперајепазиладасенепри
ближи дизелашима. Чланови бендаDing Dong – реп гру
пеизНиша,трећегповеличиниградауСрбији–насвом
хитсинглуиз1999,„Ћелавсампашта”,репујуотомекако
нежеледабудуупоређивани садизелашима, иакофурају
истуфризуру: „А акоми кажеш да сам дизел,/ ја ћу тебе
каоМадонуШонПен”.48Главнаметакритикауреппесма
масуосталикорумпираниполитичарииприпадницивиших
класа,алисуреперитакођесвојбеспочелидаусмеравају
премаонимакојисубилиисподњих.Репсценајепреузела
активну улогу у таласуморалне индигнације у односу на
дизелкултурукаоинаприпадникедругихмаргинализова
нихдруштвенихгрупакојисупокушавалидасеуздигнуна
друштвенојлествицитокомтешкихвремена.

Главнипроблемиувезисадизелашкомконтракултуромсу,
изреперскеперспективе,билиследећи:1)Генеричкеипре
теранопоједностављенеромантичнеивеселепесмезажур
ку,безикаквогдруштвеногилиполитичкогкоментара;пе
смекојесу(репери–прим.прев.)доживљаваликаопокушај
заглупљивања и скретања пажње публици са правих про
блемаи,самимтим,каопомоћрежиму;2)Чињеницадате
левизијскеирадиостаниценисуцензурисаленаведенепе
сме,докрепирокпесмејесу,и3)Чињеницадасудизелаши

СР Југославија, 5. октобар 2014., 15. март 2019., https://www.youtube.
com/watch?v=q7xucYJLEiw.–прим.прев.

46Quinn, E. (2005)Nut hin’ But a G Thang: The Cul tu re and Com mer ce of 
Gang sta Rap,NewYork:ColumbiaUniversityPress,p.169.

47Исто,стр.170.
48DingDong(1999)Ćelavsampašta?,naSo uth Si de[CD](2000),Beograd:

CentroScena.
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биливеомаагресивниичестоинициралифизичкесукобеса
другимпоткултурнимиконтракултурнимгрупама.

РепгрупаMa gic Pe o pleизНовогСада–другогповеличи
ниградауСрбији–отворенојепредставилажестокидизе
лашкиставусвојојдемопесми„DieselPeople”изкасних
90их, римујући о регуларном вечерњем изласку у град и
пребијањудругих,недизелашкихекипа.49ЈедноиздањеГе-
таје,такође,доброодразилонаведенорасположење.Слу
шаоцисупозванидаискажуставодруштвенимгрупамаса
којимаимајунајвишепроблемаидаихпрогласенедостој
нимживотауБеограду.Љубитељирепасууглавномпоми
њалитурбофолкмузику,дизелаше,ратнеизбеглицеиРоме
каоглавнепроблемеусвомнајближемокружењу.

Свеоведруштвенегрупесуобичнопакованезаједноподна
зивом„сељаци”–терминомкојисекористизавређањено
вопридошлихдосељеникаизунутрашњости, алиинижих
слојевауопште,којисенаводноопируинтеграцијиипри
хватању„градских”манирасредњеивишекласе.MC Best,
оснивачГетаивођагрупеWho is the Best?–једнеодретких
групаизрепенролгенерације,којајеуспеладасеприлаго
диновомџифанкзвуку–написаоје1994.следећестихове:

Заглупесељакетојенештопето

(…)

Јеровојемојградсмрадови

Напољеолошигадови

СонестранеДринеутриматерине!50

Хипхопје,дакле,биољубоморночуванисхватанодстране
многихкаоексклузивноправо,резервисанозастановнике
урбанихнасеља,којисудовољнософистициранидаупот
пуностиразумејуи уважавају уметност.Овај антагонизам
уодносунамладеизрадничкекласекојисуупражњавали
хипхопкултурунасвојначинкаоиуодносунадруге,ау
тентичнијеградскеуличнепоткултуре,биојерационализо
ваннадванивоа:напрвомнивоу,тојебиоаргумент„пра
веглавепротивлажних”,којисечестокористиухипхоп
заједници.Оникојисуплесали51,слушаликомерцијалније

49Magic People. (1998) Diesel People [Demo], 28. februar 2011., 15.mart
2019.,https://www.youtube.com/watch?v=RgamOKCb5po.

50Who Is The Best?. (1992)WITB StrikesAgain [Demo], naWel co me to 
Belgra de[CD](1995),Beograd:ITMM.

51ЉубитељирепауСрбијикојисупропустилибрејкденсепохуилипра
теће плесне групе Златног доба репа и ушли у културу посредством
умртвљених звукова генгста репа са Западне обале или тврдокорних
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репизвођачеилимешалихипхоп са турбофолком, одба
циванисукао„фејкери”којидоприносенегативномимиџу
репера у очима јавности и других, цењенијих поткултура
младих (нпр.љубитељима„гранџа” (енг.Grun ge)иалтер
нативногрока).

Испод површине је, међутим, било дубљих културних и
политичкихразлога.Хипхоп јеуСрбији,пресвега,схва
ћен као „урбана” култура.У изворном америчком контек
ступојам „урбано” – у контрапозицији са средњекласним
предграђима–јасноуказујенаугроженапостиндустријска
градскајезграињиховесиромашнестановнике.УСрбији,у
којојурбанизацијаидосељавањеизунутрашњостиидаље
трају,„урбано”представљакултурникапиталкојисепове
зује са повлашћенијимдруштвеним слојевима.У времену
политичкеиекономскекризе,урбанасредњакласакоја је
насталаувремесоцијализма,доживелајеновудруштвену
покретљивост каопретњу, заузимајући одбрамбени став у
односунановоформиранукласуимућних, алииуодносу
на ниже слојеве друштва који су покушавали да опстану
укључивањемунеформалнуекономију.

Опозиција,којајеималасвојубазуувеликимурбанимцен
тримаиуживалаподршкувећине реп група, користила је
дискурсоријентализмаикапиталистичкемодернизациједа
би критиковала владајућу клику окупљену окоСлободана
Милошевића.52Тврдилисудајережимсастављенодпрео
сталихкомунистакојисусе,зарадостанканавласти,осла
њалинаподршкурадничкекласе,сељака,пензионераикри
миналаца.Изперспективеактивистаопозиције,тајсавезје
уништаваоурбанупопулацијуињенукултурузасновануна
увезенимутицајимазападњачкекултуретокомпретходних
деценија.Системје,наводно,упорногураодруштвонаис
ток,даљеодмодернезападњачкедемократијеипросперите
татржишнеекономије.Турбофолкје,например,углавном
биокритикованзбогпреузимањаоријенталнихмелодијаи
спречавањаразвојапопуларнемузикеузападњачкомстилу.
Дизелашитаконисубилиопажаникаожртвевећкаоповла
шћенициМилошевићевогрежима.Већиниреперасевише
свиђалодаиграјуулогуконзервативнихчуварастарихвред
ностиидасенадајубољимданима,уместодапригрленову
урбанустварностпериферногкапитализма.

репизвођачапрвеполовине90ихкаоштосуWu Tang Clan,плесника
данисудоживљаваликаодеорепискуства.Малибројдевојакајебио
присутаннарепконцертима,апонашањепубликејечестоподсећалона
понашањепубликенатврдокорнимпанкконцертимасашуткамаиуоп
штенонапетоматмосфером.

52Đurković,М.(2004)нав.дело,стр.271.
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Вистемислилидасмосесмирили?

НаконНАТОбомбардовања1999.исвргавањаМилошевића
савласти2000.,српскодруштвојеуновимиленијумушло
са великим очекивањима. Стратегија економског и дру
штвеногразвојанове,отворенопрозападњачкеинеолибе
ралнеВладебилајезасновананафинансијскимкредитима
и инвестицијама глобалних финансијских организација и
мултинационалних корпорација, које је требало да подиг
ну животни стандард и приближе Србију „нормалности”
померилимадруштаваЗападнеЕвропе.Међутим,уверење
и страхда90енисунестале, проширили су се врлобрзо
међустановништвом.Економскепотешкоћесусенастави
ле,аполитичкасценајеосталаконтроверзна,саотвореним
сукобима између главних политичких странака, државних
безбедноснихагенцијаиорганизованихкриминалнихгру
па.Скандалиувезисасумњивимприватизацијамадруштве
нихидржавнихпредузећаодстранедомаћихииностраних
купацапреплавилисумедије.

Садоброетаблираномкултуромокупљањаузелектронску
музику и великим избором јефтиних наркотика на црном
тржишту, млади су се, тражећи утеху, окренули радикал
номхедонизмуиноћномживотукојисебрзоразвијао.Није
биловишежаљења,присећањанабољедане,илиилузија
даћесвебитибољесабудућимпроменамавлада.Тајно
видухдеморализацијеинемоћије,парадоксално,отворио
могућностхипхопзаједницидапоноворазмотридогађања
усвојојсрединиидаконачноустварномживотусрпских
улицапрепознапотенцијал зареперсконадахнуће.Почет
ком2000их је, заједно са техноом, хипхоппостаонајра
ширенијакултурамладихуСрбији.Поредрепсцене,инове
екипе бибој (енг.BBoy) плесачаи цртача графита почеле
судасеформирајуијачајунанивоуцеледржаве.Журкеса
хипхопиaренби(енг.R‘n’B)дискџокејимапосталесупо
пуларнеубеоградскомноћномживотунакон2002.године,
стварајућиопуштенијииотворенијипросторкојисеретко
налазиоуатмосферичистунстваисамодопадљивостиреп
сцене90их.

Новухипхопестетикујенајавиланумераподназивом„Ко
ћетодаплати?”53ПесмујеснимилагрупаVIP,којусучи
нилиЂус(Ju i ce)–реперкојијеактиванјошод90их54–и

53VIP.(2001)Koćetodaplati?[Demo],10.maj2011.,15.mart2019.,https://
www.youtube.com/watch?v=0XYZIBdJaH8.

54Ђус је 90их био део групеFull Moon која је свој деби албум, испу
њентинејџерскиминтроспективнимримамаибумбеп(енг.Bo om Bap)
битовима,објавила1998.
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двабеоградскаемсијауналету,ИкациРексона(Rexxxona).
Иакосууспелидаснимесамоједнупесмупренегоштосу
серазишли,танумерајепосталатемељтврдокорногулич
ногрепауСрбији.Жестокеримекојесусекристализовалеу
рефрену,представљајувероватнонајснажнијигенерацијски
крикулокалномрепукојијеухватиостањедухавећегдела
урбанеомладинеуСрбијипочеткомдвадесетипрвогвека:

Десетгодинаубеди,брате–коћетодаплати?!

Десетгодинастрпљења,брате–коћетодаплати?!

Скупакола,црнакожа,клима–коћетодаплати?!

Свакидандасеима–коћетодаплати?!

Нашепоштовањекошта,брате–коћетодаплати?!

Дасеекипаскинесћошка,брате–коћетодаплати?!

Леперибе,новествари–коћетодаплати?!

Путовања,ресторани–коћетодаплати?!55

Такострасноисказивањегладиградскихклинацазаматери
јалнимбогатствомињиховапотребададостигнудруштве
нистатус,живоосликанокоришћењемлокалнихсимбола,
нијеникадаранијевиђеноусрпскомрепу.Нијебиложалби
наизгубљениурбаниидентитет,представљањасебекаожр
твенитивађењанадруге.Ђусјесистематично,безрезерви
реповаоудизелдуху,препознајућигомилањелуксузнеробе
каоједининачиндасеосвојипоштовањеудруштву:

Хиљадемарака,требаминовпарципелаипатика.

Безкешаосећамсепопутземљорадника.

ЈахоћуBMW3TDI,дватриGolfa,CRXHonda

ипунноћнипазарМонда.56

Икац је 2001. године снимио сличну химну под називом
„Атлантида(Малопара–пуностида)”,укојојјепрвипут
дизелпоткултураотвореноповезанасарепмузиком:

Уовачетиризиданисамнавик’одагубим

Реперидизелаш,брате–правиСрбин!

Навик’одаљубим,волимдакарам,

55VIP,нав.дело.
56Исто.
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Паредастварам,малодаварам.57

Наредних година,Икац је наставио да испоручује снажне
римекојесупрокламовалепогледнасветуличнихклинаца/
дизелаша.Упесми„Мојживот”например,Икациспоручу
јеистинскодизелашкостањедуха:

Почеодатренирам,духмијенемиран.

Мојејеупитању–начинчестонебирам.

Знамдасеизнервирам,знамдасепобијем,

Решимовајживотсамдадобијем.58

Па ипак, пуна локализација репа кроз његову везу у раз
воју садизелконтракултуром,морала једа сачекаЂусову
солистичкуобрадутеме.

ЂусјесвојсолистичкидебиалбумHip ho pi umобјавио2002.
КаовећоствареницртачграфитаиMC59–аопаженикао
чувар „истинског хипхоп духа”; нечег што већина срп
скиххипхопглаванебиставилауистуреченицусадизел
контракултуром –Ђус је успео да постигне велики успех
сапрвимсингломса свог албума,песмомпоимену „Кеш
колица”.60Песмајесместапосталакласикмеђуљубитељи
марепа,каоиизванграницажанра,упркос–илизахваљу
јући – чињеници да је била дубоко уроњена у дизелашки
светоназор.Љубитељирепакојисупосумњалидасенешто
„чудно”дешаваупесми,одлучилисудајесхватекаосар
кастичниосвртнатемумладићакојижеледамуљају,акоји
обичнодолазеиздизелпоткултуреиделедизелашкемани
реипогледна свет.Поредовепесме, албум је садржаои
скечсаделомпесмеМухаремаСербезовског,ромскелеген
дефолкмузике.61Општеодушевљењекојејевладалоувези
саовималбумомкаоједномодпрвихобјавановегенерације
српскогрепа,аузњегаиЂусовстатус„правехипхопгла
ве”,заштитилисугаодоптужбизапродајудизелпублиции
зацементиралињеговстатускласика.62

57VIP(2001)Atlantida(Malopara–punostida),naTILTVolume1,Beograd:
Tilt.

58VIP (2002) Moj život, na Bassivity Mixtape – Prvi put [CD], Beograd:
BassivityMusic.

59Видети:Zupanc,G.(Reditelj)(1999)Pećina[dokumentarnifilm],SRJugo
slavija:DunavfilmiArtTV,22.септембар2009.,15.март2019.,https://
www.youtube.com/watch?v=FcgzK1lZ6rY–прим.прев.

60Juice(2002)Keškolica.naHip ho pi um[CD],Beograd:BKSound.
61Juice(2002)Zovime(skit),naHip ho pi um[CD],Beograd:BKSound.
62Важно је нагласити да прилагођавање дизелашкогстава није једини

начиннакојијехипхоплокализованупоменутомвременскомпериоду.
ОдвојеноодЂусовогдијалогасаомладинскомдизелкултуром,јошједан
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ЈошједанважанисторијскимоменаткојиседогодионаЂу
совомдебиалбумујебилањеговаобрада„Ђускај”Бобана
Петровића.63Необичнавредностовеобрадесеможеразу
метитекакојеконтекстуализујемосупротстављајућијеве
ћинисрпскихрепнумераспочеткаXXIвека,којесупоку
шаваледаопонашајуњујоршкерепстиловеиз90их,каои
увреженоммишљењудасуреппесмезажурку,унајмању
руку,исподпросечнеуодносунасировепредстављачкеили
политичкиангажованепесме.Поредисцртавањадиректне
везекоренарепауСрбијисапочетка80ихињеговихнајно
вијихразвојанекихдвадесетгодинакасније,Ђусоваобрада
„Ђускај”јенајавилаважанновиразвојкојићепостатиочи
гледаннањеговомдругомалбуму.

Ђус се вратио на сцену 2006. са својим другим албумом
Братеминли.Првисингл,насловнанумера,погодилајеже
стокорепсцену,моменталностворившиконтроверзу.Ђуси
његоваекипа93FUпојавилисусеуспотуза„Братеминли”
сафризурама,тренеркамаиNikeAirMaxпатикамапопулар
ниммеђуприпадницимадизелпоткултуре90их.Упратњи
двеполуголегогоиграчице,Ђусјереповаоследећериме:

Вистемислилидасмосесмирили?!

Устварисмосеузнемирили.

Малостерибефурали,малосеширили,

Малосетуђимперјемкитили,

Докмисмоукрајуиживимореалност.

Завашепесмицевитражитезахвалност.64

значајанразвојједошаоиз43-23кругакојисузапочелиАјсНигрутин
иТимбе (познати каоБдатЏутим), оснивачи славнереп групеBad 
Copy.Утемељенкрајем90их,43-23кругуметникајенарастаоупрвој
половини 2000их и укључио уметнике међу којима су легендарни
тврдокорнирепбендПртиБееГее,првитврдокорниженскиреппројекат
Бичарке на трави, мултиталентовани инструменталиста, freestyle и
party MC Wikluhsky и познати тврдокорни репери са препознатљивим
стиловима–Бвана,SevenиLucaH8R.Њиховопредстављањеистилсу,
унекуруку,билиопуштенијиинеконфронтативнијиуодносунастав
Ђусове 93FU екипе, са већим нагласком на различите хедонистичке
аспекте свакодневног живота у крају. Презир према свему што није
било underground или потпуно „прљаво”, понекад је чланове 43-23
кругаводиоуотвореноизругивање„дизелашким”материјалистичким
претензијама њихових вршњака. Било како било, њихови забавни и
ингениозникрајевскиизвештаји,каоиаутентичнисленгизразикојесу
сковалиипопуларизовали,помоглисуимдапостануједноодглавних
упориштатврдокорногрепауСрбији.

63Juice(2002)Đuskaj,naHip ho pi um[CD],Beograd:BKSound.
64Juice93FUfeat.93FU.(2006)Brateminli,naBra te min li[CD],Beograd:

CityRecords.
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БилојејаснодасеЂусборипротивчитаверепсцене,оп
тужујућиједајемање„права”оддизелаша,акојеуопште
права.Дизелидентитеткојисуонињеговаекипаодабрали
дапредстављајуније,међутим,употребљенсамозбогњего
вешокантностиилиборбеневредности.Токомчитавогал
бумајаснојепоказанодасеконцептослањанапремисуда
рептребадапредстављаурбаниживотлокалнимсимболи
ма,победничкимтономисанивоаулице–или,прецизније,
изперспективеклинацаизрадничкеинижесредњекласе–
каоитодасудизелпоткултураињенпогледнасветнаја
декватнијилокалниеквивалентуличнекултуреамеричких
угроженихурбанихјезгара.65

Унумерикојаотвараалбум–„Увертиралектира”–Ђусда
јесаветесвојојгенерацијидапрекинесапуцњавамаико
ришћењемдрога,дапочнедавежба,итд.–саветекојеби,
углавном,одраслидизелашдаодругомдизелашу.66Овану
мера одређује тон читавог албума –Ђус је озбиљан када
причапричуоСрбији „оддеведесетпрве, друге, треће...”
када„причанаопакокреће”.67Он,међутим,надругојстрани
представљагрубустварносткрозгоркослаткешаљивеуви
де,ироничносаопштенеанегдотеиепизодекојечестозвуче
надреално,атокомвећегделавременасенаалбумуодвија
журка.68Илетимичанпогледнасписакгостијунаалбумуи
извођачакојисусемпловани–Тапири,ХусаизгрупеBe at 
Stre et,ИванГавриловић,односно,„најбољеоднајбољег”са
српскејуроденссценеисценерепазажурку90их–пока
зујекаосамоочигледнодаје,какојеЂускаснијеобјасниоу
једноминтервјуу,његованамерабиладаосвежичитавуреп

65Јошједнаважнаинтертекстуалнареференцанапесму„Драма”Тапира
сеналазиуБратеминликадаЂусрепујеопотразизановимпатикама
које сенемогунаћинигдеу граду,нарочитонечувениNikeAirMax
моделииз1990ихкојисубилистатуснисимболдизелашкеекипе.

66Juice 93FU (2006) Uvertira lektira, na Bra te min li [CD], Beograd: City
Records.

67Исто.
68Сличандуализам једубокоукорењенуконцепт93FU–називЂусове

екипе.Број„93”сеодносина1993.годину–годинупотпуногкрахаси
стемауСрбијииЈугославијисаогромноминфлацијом,таласомкрими
нала,несташицамахранеитд.–док„FU”можебититумаченокаосленг
изразкоји секористидаизразиузбуђењекојеизазиванештолудачки
доброисвеже(енг. fresh),алитакођеикаоскраћеницаод„јебитесе”
(енг.Fuck U)штотакођедаједвамогућатумачењакадасеузмезаједно
са„93”.Једнотумачењебибилонештопопут„Мисмо93,јебитесе!“,а
друго„Јебеш1993.годину!”Свеусвему,концептпокушавадаобухвати
беспремасвимакоји су створиликрахдруштвавезансимболички за
1993. годину и број „93” и, истовремено, победничкуживотнуфило
зофијуЂусове (идизел) екипе, заснованунауспехуупреживљавању
најгорихмогућихдруштвенихоколности;Вукчевић,П. (20. децембар
2012)ЛичниразговорсаИваномИвановићемЈuiceom,
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сценуСрбије из средине 2000их, дашокира и да оконча
наглипорастдосаднихипреозбиљнихреппесама.69

СнажниисложенипоетскиразвојинаалбумуБратеминли
којиреферишунастварниживотсрпскихклинацасаулице
на свим замисливим нивоима, преплављени локалним ре
ференцамаиподржанисировим,дигиталнимбитовимачији
јеауторСалиерделФлорес(Sa li er Del Flo res),којисуком
биновалиутицајеџифанкаидртисаутстилове(енг.Dirty 
So uth)сапарјуроденсифолкдодатакатуитамо,учинили
суовајалбумрегуларнојреппублицијакотешкимзапра
ћењеиприхватање.Узгред, аспекталбумавезан зажурку
и хедонизам није ограничен на позивање на 90е и дизел
контракултуру.Самнасловалбумаипрвогсингла–брате
минли–заправојепоздравбеоградскихпосетилацажурки,
дископлесачаимуљатораиз1970их–људиизистогфанки
миљеаизкојегјеБобанПетровићкренуодабиствориосвој
протохипхоп/дискофанкзвукБеограда.Овајувидуказу
је на потпуно нови симболички нивоЂусовог репа, отва
рајућипростор за једнуинтерпретацијукојаБратеминли
представљаувидупокушајауспостављањанекеврстевир
туелне фанки традиције београдске уличне културе кроз
генерације.70

ЦенакојујеЂусплатиозаваскрсавањесвојепоетскелично
стиутакоблискојразменисапролетерскимкултурамабио
јепрезиродстранеконзервативнијегјезграсрпскерепза
једнице.Надругојстрани,његовохраброделојепомоглоу
стварањупрекретницеулокалномрепизразусадизелпот
културомкојајепосталаинтегралнидеодискурсалокалне
реп сцене.Штавише, нова генерацијамладих који никада
нисуискусилитурбулентне90е,безрезервносупригрлили
стилсадизелшмеком.ЧињеницадасехипхопуСрбијико
начноповезаосаулицомпотврђенајеузиму2008.године,
набеоградскимуличнимпротестима.Године90есуобеле
жилеопозиционедемонстрацијеимасовнеуличнешетње,
организованеу знакподршке званичнојполитицирежима

69Vukčević,P.Rispektzaiskreneortake–videointervjusaIvanomIvanovićem
Juiceom, 23. decembar 2008., 15. mart 2019., http://www.popboks.com/
article/6980;читавнаведениобртуЂусовомзвукујенајављенњеговим
озлоглашеним гостовањем на хит песми групе Funky G из 2005. „У
твојимколима”,кадајепрвипутусвојојкаријериразбеснеореппублику
бацањем шмекерских рима преко оријенталног хипхоп бита који су
FunkyGпреузелиизфранцускогрепхита„JustMarried”којипотписују
RelicиAmine;Relic feat.Amine (2004)JustMarried [CDSingle],Paris:
Barclay.

70Видети:Vukčević,P.Mlad (i zdrav)kao rap: Ibrate,brate,brate– jedna
tradicijasrpskoghiphopa(2),3.јануар2009.,15.март2019.,http://www.
popboks.com/article/7021–прим.прев.
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Слободана Милошевића. Конзервативна Влада Србије је
2008.решиладајошједномподигнеграђаненаноге,узнак
протестапротивотцепљењаКосова,јужнепокрајинеСрби
је, насељене већинскималбанскимстановништвом.Влада
јепрогласиланераданданудржавнимшколама,надајућисе
даћепривућиомладинунанационалистичкиобојенепро
тесте.Омладинајезаистаизашланаулице,алисусемноги
одњиходвојилиодглавнеколонедемонстранатаикренули
дапроваљујууспортскебутикеикрадубрендирануробу.
РадњабрендаNi keјебилаједнаодглавнихметаукојојсу
младиграбилиретроAirMaxмоделе–моделепатикекојаје
посталасимболдизелгенерацијераних90их.

Једнаоднајпопуларнијихсрпскихрепгрупапоследњегене
рације–THC La Fa mi li ja–2009.јеобјавилахитнумерупод
називом„Тренерка стил”, у којој jе чујанутицајиулични
кредибилитетдизелпоткултуре:

Тренеркастил–носејесви.

Улицепратидухдеведесетих.71

Млада српска реп звезда по имену Марлон Брутал, ко
јипредстављанемилосрднеекипефудбалскихнавијачаиз
свогновобеоградскогблока,развиојеовупоентуречима:

Инисамраст’оспичкицама,негоснавијачима.

Инисамраст’осреперима,негосдизелашима.72

Коначно,једаноднајвећиххитоваудржави2010.годинена
зван„DizelPower”–нумераЂусовогпуленаитврдокорног
реперакојијесебеназваоDan ce Don Shwarzи,практично,
прилагођавањејуроденсзвуказа2009.,направљеноусарад
њи саСлађомДелибашић, бившомженомХамитаЂогаја
ибившомглавномпевачицомгрупеЂоганиФантастико–
заокружиојесвезагенерацијекоједолазе,стиховима:

Плејерјенамајку,старидоговиуНајку73,

Узвучникетистижемк’одаподиг’осамхајку.

Цифренек’себроје,великанинекастоје.

Садасклонитесесвикадаузимамосвоје.

Самобизнис,ништализинг,

71THCF.(2009)Trenerkastil,naMaj mun id zuo[CD],Beograd:Tilt.
72Marlon Brutal. (2009) HCZ KCZ [Demo], 6. septembar 2010., 15. mart

2019.,https://www.youtube.com/watch?v=WNIZ3Jhp_wQ
73Фонетски транскрибован назив брендаNi ke на српски језик – прим.

прев.
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Самокрупно,ништаситниш,

Мисмобахатиусвему,брате,кадћештодасхватиш?

Мисмоdi zel po wer–далиможешданаспратиш?74

Закључак

Токомпоследњетридеценије,вршњачкегрупеипоједин
цииницираниухипхопкултурууСрбијибилисуподне
прекиднимпритискомупогледутрагањазановомпоткул
туром,идентитетомипраксамакојебибилевише„праве”
(штосеодносиналокалнедруштвенефеноменекојиодго
варајуонимакојисуописаниурепмузициизСАД).Хип
хопјетакобиоумогућностидасеразвијеидођедовећег
бројаследбениканепрекидниммирењемувознихзвуковаи
сликасастиловима,језицимаимодамаприсутнимнаули
цама градоваСрбије.Капацитет зафилтрирање увежених
стиловаињиховуприменунадомаћеконтекстеје,увеликој
мери,зависиооддруштвенепозицијеонихкојиихпреносе.
Захваљујућивећојкуповнојмоћиипознавањустранихјези
ка,појединциизвишихкласасубилиубољојпозицијида
усвојеипреведухипхопкаооскудноувознокултурнодо
бро.Тосуобичнобиле„репглаве”саразвијенимосећајем
задетаљеиразумевањемхипхопакаоинтегралнекултур
неформе.Надругојстрани,запојединцеизнижихслојева
јебиловероватниједаћепримитисамоодређенеелементе
хипхопаитообичноонепреношенеодстранеma in stre am
културе.

Хипхопсу80ихпреузелиипромовисалиделовиновота
ласне/панксценепривученитешкимбитовимаигитарским
семпловимасаранихDefJamснимака,каоисубверзивним
имиџомрепа.Истовременојекултураушламеђународски
јудископубликуираширила семеђуомладиномраднич
кекласеуформибрејкденса.Овадихотомијасенаставила
90ихразвојемзатворенезаједницељубитељарепакојису
инсистиралинауличнимтемамаидруштвенимпорукамана
једноја,надругојстрани,групамакојесубилеоријентисане
нажуркеиплесиублискијемконтактусалокалнимукуси
ма(нпр.турбофолком)ипоткултурамамладихизрадничке
класепопутдизелаша.Докраја90ихјерепмузикапоста
ладоступнијаширојпублици,ајезгрорепсценејеуспело
дапреведеираширистилувећимкруговимамладих.Би
ло јеправовремезасинтезу.Упрвимгодинамановогве
ка тај је културни трансфер изСАД открио сличности са

74Shwarz (2010)Dizel Power [Demo], 6. jul 2010., 15.mart 2019., https://
www.youtube.com/watch?v=gwG98baHZ88
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аутентичнијимлокалнимтрендовимаипоткултурамамла
дихизрадничкекласе,каоштосухедонистичкетрадиције
локалнеклабинг(енг.club bing)сцене,турбофолкикултура
фудбалскихнавијача.

Веза између дизел и хипхоп поткултура показала се као
суштинска у овомпроцесу.Прилагођавање дизел ставова,
симболаијезикаједонелосрпскомрепукултурниикласни
кредибилитетидодалопрекопотребнилокалнишмек,ареп
текстовисузаузвратдалијавнигласмаргинализованојди
зелпоткултури.Попрвипутодраних90их,омладинаиз
нижихслојевакојасеупињаладазадобиједруштвениста
тус у источноевропском транзиционом капитализму, кроз
легалнеиилегалнешеме,била јепредстављеначињенич
ним описима без морализаторског призвука. Будући раз
војрепизразауСрбијизависиуправоодовеспособности
уметникадаизаберулокалнеурбанестиловеисентименте
којисублискирепсензибилитетуидаихреинтерпретирају
ослањајућисенахипхоппогледнасвет,ослобођениприти
сакадоминантнихполитичкихимедијскихдискурсаусвом
матичномдруштву.
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HIPHOPINSERBIAFROMSATISFACTIONOFTHE
PRIVILAGEDTOTHEMASSYOUTHCULTURE

Abstract

Firstproductsof thehiphopculturereached theSocialistFederative
RepublicofYugoslavia in thefirsthalfof the1980s,about thesame
timetheyarrivedinWesternEurope.Still,hiphop,takenasarounded
lifestyle,didnotestablishitselfasaseparatesubculturewithinathin
layerofurbanmiddleclassyouthuntil theearly1990s,withhelpof
satellitetelevision,foreignmagazinesandbootlegtapes.Somefifteen
yearsafter,hiphipbecameoneofthemostwidespreadyouthcultures
inSerbia.Theobjectiveof thispaper is to research the evolutionof
thisprocess,showinghowmoreandmoreyouthfromdiferentsocial
strata have adopted hiphop while simultaneously adding new local
meaningstotheimportedculture.Thearticlearguesforthethesisthat
thespreadingofhiphopwasallowedthroughacceptanceofadiverse
localheritageofturbofolk,funkinfluencesinthepopmusicandthe
urbanRomaculture.Therappers’imitationofthedressingstyles,slang
anddieselsubcultureattitudesfromtheearly1990s,whichpromoted

criminallifestyles,isgivenasanexample.

Keywords: hip-hop,Yugoslavia,Serbia, turbo-folk, rap,diesel sub-
culture

НевенаМаксимовић,Лепи,цртеж,2011.
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ОКТОБАРСКАРЕВОЛУЦИЈА
ТРЕЋЕГТАЛАСА

Сажетак:Урадусепредстављајунекиоднајважнијихпроблема
којејепроизвеопоследњиналетхип-хопизвођачауСрбији.Уосно-
ви,речјеогенерацијикојуобележавапосебан,„свеждерачки”од-
нос према (пот)културном наслеђу.Он се демонстрира на свим
нивоимапрезентације:иназвучно-перформатиномплану (музи-
ка,стихови),инавизуелном(естетикавидео-клипова,одевање),
иуесејистичкојактивности.Управојепоследњисастојак–есе-
јистика –можда и најнеобичнији разликовни елемент последње
генерацијехип-хопвојникауСрбији,собзиромнатодајеречо
дискурсукојизаступаипромовишеизвесне„леве”,„левичарске”
идеје.

Кључнеречи:левица,треп,бекпекинг,(пот)културнаисторија,
маргина,Центар

Tatooналевици1

Поделимо за почетак нешто од хиљаду речи које просто
хрленаустазбогприложенефотографијебеоградскогрепе
раИванаИвановићаЂуса(Juice,FU93):оношто„пробада”,
оноштопредстављаpun ctumовогфотоприлогасвакакосу
тетоваженареперовојлевици:приказвеличанственетроји
цебеоградског„новогталаса”ирокенрола,ДушанаКојића

1 Прва верзија овог рада објављена је 2017. године под називом „Фа
сцинантнамладостхипхопа: (т)реполуција ‘трећег таласа’“ (I, II),на
интернетпорталуDe Ma te ri ja li za ci ja umet no sti(http://dematerijalizacijau
metnosti.com/).Део овог чланка, подназивомTheAstonishingYouth of
SerbianHip-Hop,објављенјеутематскомзборникуАмерика(пројекат
178018: Друштвене кризе и савремена српска књижевност и култу-
ра:национални,регионални,европскии глобалниоквирМинистарства
просвете науке и технолошког развоја РепубликеСрбије, уред. проф.
дрДраганБошковићидрЧаславНиколић,ФИЛУМ,Крагујевац,2017,
стр.529–543.
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Које(Шарлоакробата,Дисциплинакичме),МиланаМладе
новића (Шарлоакробата,ЕКВ)иЗоранаКостићаЦанета
(Партибрејкерс,Шкртице).Кадаузмемоуобзирчињеницу
дајеовдеречолевициједногрепера,кадазатимпризовемо
усвестибројнекомпозицијекојејепоменутиреперизвеоса
доајенимаидоајенкамафолксцене(ИванГавриловић,Ни
наКостић,МиленаЋеранић,итд),паичињеницудајеЂус
биопрвиреперкојијеподигнутеглавезаступаонепопулар
ностајалиштедаједизелпоткултурадеведесетихлегитим
нокултурнонаслеђе–некоодотменијихиуглађенијихпо
сматрача(склонидејамаовисокимвредностимарокенрола)
очекиваобиунајмањедаовететоважечудеснооживеидаса
гађењемнапустенабилдованогвласника.

СликаИванаИвановићаЂуса;
извор:My Pe o ple Ma ga zin

Алипренегоштосебилокопрепустиизмишљањусваковр
снихпакоснихсценарија,удостојимоседачујемонештои
одисторијепоменутогрепера.Токомсвоједугекаријере–
тачнијеречено,токомједнеоднајдужихинајвиталнијихка
ријерајужнословенскогхипхопа–Ђусјеуширојјавности
створио слику о себи више као о неуморномпроизвођачу
контроверзи,негокаоореперудостојномвећеслушалачке
пажње.Збогтогабиимогаодасестекнеутисаккакојенај
већидеосвогживотанасцениИванИвановићЂуспровео
коликополивенљагомтоликоизаогрнутсрамотом.Ствар
јеутомедајеиститајЂусизсвегметежабалканскевер
зије „шоубиза” – упркос, дакле, времену, упркос себи у
временуиупркосљудимаувремену–изашаокаозависти
достојанхипхопизвођач.Јер,каонекокојетокомгодина
стрпљивопроизводиоексцесе,Ђусјесвеприкуцанеексере
исвеутиснутестигмеизнеосатоликопргавостииосионо
сти да је нејасно како за двадесетак година каријере није
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показаонинајмањизнакнекаквeунутрашњeборбe,сумњe,
преиспитивањаисл.Разумљивојеондаизаштојеуколек
тивнојсвестипоследњегналетахипхопвојникауСрбији
овајреперпонеокраљевсказнамења.Иовојеважно:није
тајпрестоонзавредиокаонекаква„старашкола”,каопен
зионерхипхопа,умртвљеногметаболизма;Ђусјетодосто
јанствостекаокаопрекаљениратникчијисуапетитигоди
намарасли,задржавајућиспособностнесамодапрати,већ
идадиктиратрендове.Уњеговомконкретномслучајутоје
„треп”(енг.trap),доминантнижанровскиизразреперапо
следњегенерације,тзв.„трећегталаса”.

Свеоноштобибиломогућеодредитикаоразликовносвој
ство српског trap подземља – његову „политику”, његову
„културу”, „идентитет”, „поетику”,итд. – све је топрика
залаприложенаЂусовафотографија.Преднамаје,заправо,
сликановогпоткултурногнередакоји је ступионаснагу,
обележен са две изразите „есхатолошке” инстанце: прву
оличава „свеждерачки” карактер културног ревизионизма,
односно, гладновихрепера запоткултурномисторијом:у
једномњиховомзалогају–исказу,стиху,строфи–прежва
кавајусеонаименазакојасеникадапренијенисањалода
бимогладабудуупарена:нпр.ДушанКојићКојаиЈужни
Ветар;ДецаЛошихМузичараиЂоганиФантастикоисл.2
Другуесхатолошкуинстанцупредставља„подлога”накојој
се„свеждерачки”културниревизионизамизводи,атоје–
какофотографијапоказује–реперовалевица.Имадајете
шкоповероватиутодаонауЂусовомслучајузначивише
од боксерског аргумента, за новодошавшу trap герилу ле
вицајезнакњеногидеолошкогдекларисања,њенепотребе
дасепрепоручикаоплејбекзаућуткану„радничкукласу“
у Србији.Означена „пракса” је заправо оваплоћење једне
инсајдерскедискурзивнеактивности,итојенештоштосе
уовдашњемхипхопискуствудогађапопрвипут за три
десетакгодинапостојања.Јер,акојекритика„другогтала
са”хипхопабилаизвођена„споља”,одстранезаступника
„политичкекоректности”–попутНенадаЧанка,Владимира
Арсенијевића,ИвеНенић,итд.3–материјализам„трећегта
ласа”,идијалектичкииисторијски,бићеартикулисан„из
нутра“,одстранепровокативнихиаутентичниххипхопте
оретичарапопутДаркаДелића,ГоранаМусићаиПредрага

2 ЕвокаконишкиреперФуриоЂунта(ДрагутинГроздановић),уепоним
скојигри,представљасвојидентитет:„ЈасамхевиметалиЗдравковиш
Бобан / ја сам Марадона, ја сам Вељковић Слободан / Ја сам Џим
ЏармушиКуртКобејн/ДанилоБатаСтојковићинаравноЏеј”(„Ritam
iBluz”,наалбумуLu ci dan po tez,BassivityDigital,2013).

3 Видети:Đorđević,D.(2016)Malacrnamuzika:hip-hopnacija,nacionalna
istorija,Državainjenineprijatelji,Loznica:Karpos,str.2141;9294.
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Вукчевића(akaDJApe,LouBenny,БегеФанк).Такојепо
првипутпреднамахипхопгенерацијакоја,поредчетири
канонскастубахипхопкултуре(graf ti,bre ak dan cing,em-
ce e ing,de e jayin g ),упоприличнојмерирачунаинаписану
речсажурналистичким,дискурзивнимиисториографским
претензијама. Сам по себи, међутим, теоријски пратилац
„трећегталаса”нијесводивнастриктнохипхопесејистику.
Пребимоглодасекажедајеречоесејимаукојимасехип
хопкултураузимауобзиркаокључни,соничниаргументу
заснивањуједне(неке)нове„леве”мислиуСрбији.

Говор о левици и десници одређен је доминантнимполи
тичкимисоциоекономскимодносимауодређенојсредини,
због чега је он увекнужно „посебан случај”, па је такои
уСрбији.Разликовањеидефинисањеопсегаделовањапо
менутихречидодатно је закомпликованонеспретнимпре
лазомизсоцијализмаунеолибералнуеру„крајаисторије”,
преко националистичког модела социјализма Слободана
Милошевића.Изпроцесатранзицијепоменутерефлексив
неипрактичнепозицијеизашлесукаопреварниоријенти
ри једненачелнонемогуће скаутскемисијеу (нашој) кул
тури,њенипуки„лутајућимотиви”.Коментаридаједанас
левицауСрбијиосталабезрадника,адесницабезсредњег
слоја,даселевицазатворилау„кругуДвојке”,докједесни
цазаразиларадничкупериферију–светонеидепревише
наштетупоменутојдијагнози,апосебнонедавноизрече
нимречимаЛешекаКолаковскогукојимастојидаје„сва
кој’фрустриранојагресији’лакодаизведефразеологијуод
одређенихмарксистичкихпарола,игратисеизразимакоји
водепореклоизмарксистичкогфразеолошкогфонда”.4Ни
штаниједругачијениуономештојепреосталоод„нашег
случаја”левогмишљења.Само,оноштотеостаткечиниу
јошвећојмерипосебнимјестечињеницада јеуовдашњу
идеолошкуразмирицуступилаихипхопкултура.Итокао
поткултура са властитим имагинаријумом, поетичким и
етичкимрегулама,каодржаваудржави,иличаккаодржа
ванаддржавом.5Пометњакојујеtrapизвеонаидеолошкој

4 Kolakovski,L.(1985)GlavnitokovimarksizmaIII,prev.TubićR.,Beograd:
BIGZ,str.55.

5 Дописаћемојошнеколико„кључнихречи”којезаступамоиуовомтек
стуиизванњега:хип-хопнација–замишљенагрупапоетичкихслично
мишљениканаистојпоетичкојтрајекторији,испресецанојзначењима:
идеолошким,националним,друштвеним,религијским,родним,психо
лошким,итд;хип-хопдржава–увекупокретуиустањуболногконсти
туисања;Молохкојиживиодништавиласвојихподаника,Крмачакоја
прождиресвојнакот;никаданеизлазиизстањаунутрашњегграђанског
„ратасвихпротивсвих”.Хип-хопистори(ограф)ја:каоштосвакана
цијасањасвојуисторију,такојеисахипхопнацијом,закојуисторио
графијапредстављаодређујућипоетичкисастојак.Видети:Đorđević,D.
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сцениутоликоје,дакле,већауколикосеузмеуобзирrespu-
bli caхипхопа,танеобичнаусклађеностсамовоље,ситно
сопствеништваинародскогдуха;принципи„мајсторисања”
ипреспајањанеспојивог;прављење„грднемјешавине”од
различитих,удаљенихкултуремаисупротстављенихидео
лошкихпозиција.У својој последњој објави, овај поткул
турникентаур–јошувекизачуђујућизаводљив;истовре
меноидиванизастрашујућ,каоштотоиначебивау„свету
наопако”популарнемузикеикултуре–недопуштанамдао
његовојлевициговоримоусмислу„левихполитичкихиде
ја”,коликопрекаоо„залуталоммотиву”ибоксерскојства
ри.Jасномзнакуједне–неполитике,већ–поетике.

Центрирањетрепа

Као жанр, trap је више препознатљив по својим продук
цијскимодликаманегопорепертоару тема.6Тема „преко
ноћног”успонагетомаргиналцанапредаторскојлествици
пре представља правило него изузетак „људске комедије”
хипхопа.Надругој страни, вишенепостоји тајна звучне
инжењеријекојунијемогућеоткритинештоупорнијимче
шљањемYоuTubетуторијала.Акоподражавањежанровских
регуланијевишебаукзаовдашњепродуценте, тосвакако
јестеобјављивањелокалне,регионалнепосебностиунутар
жанра,којијеглобалан.Какосу,дакле,овдашњи(т)репери
скинулисавратаовај„проблем”?

Последњагенерацијасрпскихрепера–Мејси,ФуриоЂун
та,колективБомбедеведесетих,Гудрослав,МимиМерце
дез,ВукМоб,ПолоЧаре,Жакила,итд.–склопилајесавез
санеофолкестетиком,иузвучном,иутематскомсмислу.7
Приметноје,истотако,даовожанровскопроширењеније
ишлоуправцууспостављањаособеног „укуса краја”, као
штојето,рецимо,постиглалириканеформалногколектива
4323(43zla,PrteeBeeGee,BadCopy),којијередизајнирао
неугледничачачатроугао(ОвЧА,БорЧА,КрњаЧА),8пре
творившигауwes si deмизансцен,докјевластитепрашњаве,
овисничке идентитете заоденуо у костиме „оригиналних”

(2016)Malacrnamuzika:hip-hopnacija,nacionalnaistorija,Državainjeni
ne pri ja te lji,Loznica:Karpos.

6 …карактеристичнаhalf-timeмузичкаматрица,тзв.„преполовљени”бит,
масиванимонументалан,сазвукомритаммашинеRolandTR808,тог
својеврсног техничког „златног руна” хипхоп културе; заразниho ok
ови(повици)иодсвирана,једноставнасинтподлога;гласЕмСијане
реткосеобрађујеузпомоћauto-tuneпроцесора.

7 Нпр.JovicaDobrica&Skele,„Zaštosisenapio”,2013;Corona&Rimski,
„Noćasnisamtvoj”,2016.

8 Arsenijević, V. (2007/2009) SouthCentral Kotež, Ju go la bo ra to ri ja,
Beograd:BibliotekaXXvek,st.2228.
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gang sta вукова. Супротно оваквим травестивним поступ
цима и изразито хумористичкопародијској поетици, trap
извођачи одабрали су стратегију која је у значајној мери
озбиљнијаодпоменуте,атоје„централизација”израза.То
не значи друго до то да су последњи репери одабрали да
будупоп,што у српском културолошкомкључуима гото
во исту вредност као ифолк. Више од тога,поп предста
вљамузичкиизразкојије„безместан”(енг.pla ce less),9што
убедљивопотврђујуиизбортемаунутарtrapлирике,каои
иконичкарешењапратећевидеопродукције.Овдашњаtrap
музиказатвориласеутескобнеентеријере,убезличнепро
сторесрпскогмејнстрима,утеретане,соларијуме,сплавове
икафане.Херметички,изнутра.Пачакикадакамераили
стихизађууекстеријер,одсвихмогућихсликаовдашњег,
аутентичног„гета”остаојетекједан,ускокадриранисте
реотип:сличица,детаљизбилокојеулице,билокогпарка,
билокогштека.Илидругимречима:каоникададосада„ге
то”јепостао„општеместо”:истовременоимасивнистере
отипипукаадминистрацијахипхопкултуре,којапоказује
досаданеизмеренетржишнеапетите.Укратко,идеалинове
генерацијесу„гозба,тозла,ћуркеифолк”.10

Осећањудаови(т)реперидолазеизједногистогнасељадо
приносиињиховотврдоглавоодбијањедаизведунекора
дикалније„територијалнораслојавање језика”,каоштосу
то,рецимо,извелилесковачкирепери,MajkiPиDelKor,ни
шкидуоSte reo Ba na na,бокељскидуоWho See?, сплитски
Dječaci, загребачкиKukus Klan илибеограђанкаSaj si MC.
Захваљујућијезичком„центрирању”,успостављањуједног
општегхипхопидиома,тексеповременопојављујепресек
географскихширинаидужинасавременеСрбије.Алисаме
локалнепосебностинесталесусамапе,итоукористБео
града.11Речјеонепосреднојпоследициувођења„службеног
језика” на значајно проширеној територији хипхоп репу
блике.Успониширењехипхопдржаве,њенонезадрживо
кретање ка мејнстриму, пратила су настојања да се власт

9 Forman, M. (2002) The ‘Hood Comes First: Race, Space, and Place in
Rap and Hip-Hop, Middletown, Connecticut:Wesleyan University Press,
рp.223224.

10Fox,„Indigodeca(feat.FurioĐunta)”,Trap Gu ru Trap Boss,Unija,2014.
11Изгледадајепрошловремекадасурепериизунутрашњостипокушава

лидаобједињавањеммањихсценапарирајукултурној,медијској,поли
тичкој,економскојдоминацијиБеограда.Једанодпокушајадасеизве
деназначенипревратпредстављаонајВудуПопаја,из2007.године,са
албумомСвиунутра(ПГПРТС).Замишљенкао„оградаодБеограда”,
овајтекскромнореализованиалбумотеловљаваојереперовуамбицију
даподједнукапуиподједанкровокупиемсијевеипродуцентеизУну
трашњости,којиутовременисууспевалидапривукупажњусрпских
официјалнихмедија(одатле„попајевска”играречи:свиунутра).
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централизујевербалним,звучнимивизуелнимсредствима,
поугледуиудослухусаестраднимснагама.Утомсмислу,
trapјеуспостављањем„службеногјезика”загарантоваове
ћутржишнуконкурентностуодносунапретходнугенера
цијурепера (уједноинепријатељскирасположенихспрам
„народњака”).Самимтимtrapјенеодложноизгубиоијед
нуоднајважнијихспособностихипхопкултуре:даконзу
ментуприближилокалнепосебности,даистакнепостојеће
идиоматскеразликеизмеђуНовогБечеја(Гудрослав)иБе
ограда (МимиМерцедез),НовогСада (Новосадска сетка),
Ниша,Лесковца(Мејси,Корона,ФуриоЂунта).Безобзира
наагресивностиарогантностre pre sen tingапоменутихиз
вођача,лакосепримећуједасутосадауједначениакценти,
уједначениидиоми,збогкојихјевећтешкоосетитида„на
гетосмрдисвакистих“.12

Смрдеовистихови,итекако;ализбогнечегсасвимдругог.
Аутентичниизразновихподаникахипхопрепубликеогла
шенјеискључивонаидејномплану:својеврснимконсензу
сомрепераупогледукриминогенеиовисничкесвакодневи
це;ипосебноупогледукултурногнаслеђаиздеведесетих
година.Наделујепотпунонивелисањепоткултурногпоља,
из којег је сада сасвим искључена вредносна вертикала,
моралнаиестетска.Такосеоновојгенерацији(т)реперау
Србијиможерећикакојојјесвојственоциничноопхођење
премабилокомвисококултурномзахтеву,ипосебнопрема
доминантним идеолошким позицијама (демократским, со
цијалистичким,националистичким,итд).Некобирекаода
јеречоговорутипичномзасавременеидиоте,ослобођене
обавезедазаступемакарједноиолеразумногледиште;даје
услучајусавременихреперанапросторечопукомређању
неспојивих исказа, које у свем том гомилању бесмислица
увезујејединојошнезаустављиворимовањеузприпаљену
буксну.Текнештодругачијепромишљено:изморенаукрат
компериодуоддејстваразличитихидеологија,нашакулту
ра–чинисе–нијезаслужилавишеодинферналногцини
змановогнараштаја.„Нисамнадркана ја,таквојевреме”,
рећићеСестраДругарица, једноодлицаМимиМерцедез
(МиленаЈанковић).13

Евоједногпримера:усвојим„песмамаодбола”,лесковачки
реперКорона(Corona,ПредрагМиљковић)унедогледпре
врћепричуовеликојреперовојпобединаднемилосрдним
законима унивезалног гета. Корона је наводно сањао „Wu 

12SestraDrugarica,11211,2013,https://www.youtube.com/
watch?v=ofnLK9UFjEY(pristupljeno14.03.2019,20h).

13Исто.
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Tang снове у десет квадрата”, животне шансе пропуштао
„каотекстнапрвомконцерту”;алијенаучиосасвимдовољ
ноизсвојихгрешака;„довољно”дабивештиномреповања
иквалитетомсвојемузикемогаодапревазиђесведруге–
разумесе–завиднерепереизкраја(закојисетекизтопо
нимскихсигналасазнаједајеречоНишу).Садакадамује
„свакидан[…]сладаккаотропсковоће”,обученуMas si mo 
Dut tiодело,можесамодаскине„прашинусарамена”,ида
каопобедникужива у гетосвакодневици, коју је употпу
ностипотчинио:

Излазимнакрајсвакидансамркимпогледима,

Србија,југ,постајетеснаПобедина,

Фајтерскидухк’одаживимсабоксерима,

Удишемсвакиновидан–dolcevita,

Нашепесмесулинијеживота–EKG,

Тврдаприча–МиланМладеновићEKV,

Затогледајмекакоуклубупредстављамулице,

Докзамномнезаплачусвеквартовскеблуднице.14

Учинком„званичног”,„централизованог”говораградНиш
јеуприложенимстиховимаостаобезиједногаутентичног
знака.Судећипоакцентимаипосликама,градНишје224
кмдалекоодовекомпозиције.Некадашња„Побединаули
ца”нијетунаправиланикаквуразлику,јерсеслушалацпо
ново и по ко зна који пут обрео у једном те истом клубу,
билокомклубу,укојемКороназаступаулицеињиховбок
серскидух.Паипак,нештодругободеиочииуши,атоје
реперовзаокреткавластитомкултурномнаслеђу–онајисти
„свеждерачки”заокреткојијеИванаИвановићаЂусадовео
предвратаta tooуметника.Коронаје,дакле,ословиоМила
наМладеновића(ЕКВ),реклобисенеочекивано.Покојни
музичарбеоградског„новогталаса”представљенјеупесми
каоочинскафигуракоја јебитноодредилаправацразвоја
реперовогдуха,посвемусудећивишеудекадентномсмеру
негоумузичком(„тврдаприча”/овисништво).Уреперовом
осећању,њиховеживотнеидуховнепутање(„ЕКГ”)тежиле
супреклапању,очему јеексплицитно„проговорила”упо
требљенарима„EКГ”/„EKВ”.15Али,акосамопривиримоу

14Corona(2015),WuTang1995,IDJTunes.
15ИФуриоЂунтарадореферишенанаслеђеЕКВа:„ЈасамРитамиблуз,

јасамомажрокенролу/Јасамхипхопидосмртиучићушколу/После
идемурај,јерјасампас/Миимамојошсамопаргодиназанас/Насрп
скомсрању,наградскомflowу/Насопственојхаризми,значинанивоу/
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нештостаријупесмуовогреперасанашег„прљавогЈуга”,
АцаЛукас,из2014.године,приметићемодасенаочинском
месту овог пута нашао именовани турбофолкдекадент,
АцаЛукасhim self:

Новацнасчинибољимљудима.

Душасуровак’опустиња.

Украјусаекипомкулирам.

Ујутропрезубљенк’оЛукасизлазимизстудија.

Иникаданећустати

докнавратунебуденакитзлатни!

Затоми,пичко,плати!

Овапесмајеодбола…

ЗовимеАцаЛукас,брате!16

Свако културно рачуноводство које се спрема да провери
фискалнирачункултурнеполитике„трећегталаса“томоже
са лакоћомда изведе сравњењемпоменуте две песме, ко
јесууједноисвеКоронинепесме,паисвепесмесрпског
трепа.ТеКоронине„песмеодбола”,дакле,уистовреме
суи„савњеговбол”,панамјевећвремедасепробудимоу
самомсредиштуземље„трећегталаса”овдашњегхипхопа,
застрашујућемидемонскипретумбаном;утоликопреакосе
узмеуобзирулогастандардизованог,нормираногговорног
варијететаРепублике.

Онакокаконамсечини,одустајањеодговорнеразноврсно
сти науштрб локалне аутентичности није допринело само
комерцијалномпробојутрепа.Истотако,онојеомогућило
дасеујошвећојмериистакнесхизоидност,измиксованост
иконтингентностартикулацијеновостасалиххипхопкен
таура–сасвимспремнихнасуманутејезичкевратоломијеи
нанемисливаисклизнућаупроцесуозначавањаовеништа
мањепервертиранеепохе.

Послеидемурај,јерјасампас/Миимамојошсамопаргодиназанас”;
„RitamiBluz”,naLu ci dan po tez,BassivityDigital,2013.

16Corona(2014)AcaLukas,OneMusic.
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Идеологијакурчења
…пророкидилер,истинаимашта,ходајућапротивречност…

Таксиста,1976,МартинСкорсезе

Са појавом разуларене деце „трећег таласа“, након 2010.
године,догодиласенајжешћаоставинскарасправаокоов
дашњепоткултурнепрћије.Таседрамапренелаунеколико
инамогућностнаслеђивања(пре)остатакапатријархалног
етоса.Стасализахваљујућидемократичнојсназиинтернет
сервераYоuTubеа,реперипоследњегенерацијепослалису
исвојимпесмамаисвојимвидеоклиповимајасну–штоу
случајуњиховеуметностинезначидругодо„експлицитну”
– поруку да више не постоји никакав ta boo. Као најради
калнијауовој генерацијиизвођача,МимиМерцедез (Ми
ленаЈанковић;akaГудаизХуда,ЈованкаОроз,СестраДру
гарица),произвелајемузичкеивидеосадржајекојејејош
предесетгодинабилонемогућезамислитиујавнојсфери.
Потпунодепилиранимјезикомиискварцованимтеломану
лиралајеонаинајмањузаосталуинхибицијуудушамасво
јихвршњакаијошмлађихгенерација.Кинетичкомснагом
својихстиховаирима,онајеистимударцемобесмислилаи
билокојифеминистичкиилиродитељскикоментарнатему
достојанстважене.Радикалнијеодтога,понижење јепре
творилаупобедунадлицемерјемсавременеотмености.У
осећањуданепостојиништастабилноусавременом(срп
ском)друштву,почеводидентитетапасведоекономскеи
егзистенцијалне сигурности, па јоши са јасном свешћу о
неодбрањивој снази капитализма и глобализованог импе
ративажеље,МимиМерцедезсесасвакомобјављеномпе
смомпотврђивалакаосвојеврснаделезијанска„желећама
шина”, свим својим вентилима отворена премаживотним
флуксевима.Не само „То дише, то греје, то једе. То сере,
тотуца”,каоштобимрмљалиЖилДелез(GillesDeleuze)
иФеликсГатари(FélixGuattari),17–већиово:торола,то
вари,тоснифује.Тоснима,торепује,тотверкује!Усти
ховимаовеГудеизХуда(којамислидајеМираМарковић)18
непостојининајмањинаговештајрезигнације.Свејеуњи
ма заоденуто у један препотентни, слављенички цинизам,
којиутренуобесмишљавасвакипокушајдасеуњеноимеи

17Delez, Ž. i Gatari, F. (1990) Anti-Edip: kapitalizam i shizorenija, prev.
Ana Moralić, Sremski KarlovciNovi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana
Stojanovića,p5.

18„Командујемизфотеље, ја самМираМарковић,/ председницаГудро
славије,јасамМираМарковић,/владаркаизсенке,мислимдасамМира
Марковић,/правипримерal faженкекаоМираМарковић”;„MiraMar
ković”naNašminkamseipravimhaos,Bombedevedesetih,2015.
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зањенуљубаводглуми„грижасавести”.Незамисливоједа
биМимиМерцедезикадабилаустањудасеинатренутак
окренеуназад,концентрисанауједномдрском„овдеиса
да”,„подешена”такодаујезикупрославиоргијашкупреко
мерностибахатосттренутка.Товишенисусновиогламуру;
тојезахтевањегламура,посвакуценуиуиместраховито
неизвеснесутрашњице;сасвешћуо„првомправилухард
кора”,којеизричитокажеда„курчитисемора”.19

Засвеонекојисањајусновеоудобности,доследности,оси
гурностиистабилностикултуре,идентитета,живота–по
моћиовденема.Свејеуовдашњојtrapмузицизавршилона
добошу,узсвесрднупомоћнеумољивог„кика”и„хета”20:
икултура,иисторија,иидеологије,морал,вредности,итд.
Алинетребагајитиилузијуданатомистомдобошунису
завршилиисамирепери.Утом(бе)смислу,немогућејеза
мислитибогоугодникакојибибиоустањудапомогнебило
једној,билодругојстрани;билонамагарченимузвишеним
духовима,билохипхопнаказама,тим„схизоидимакапита
лизма”,насцени,преднама,упроцесу.

За академске даме и џентлмене постоји сасвим изгледна
опасност од болне спознаје властитог „стања празног по
тенцијала”;тачније„опасностодспознајекакосуустању
дасхватесве,адаопетнемогудатидоказадасуразумели
билошта”.21Заштоондаподгреватинадудабибашонимо
глидаспасуреперењиховелиричкесуманутости?

ЖитељимахипхопРепубликеништанијетоликосвојстве
нокаоштојето„идеологијакурчења”исањомекстатична
махнитосткојанегледагдеудараиодкојеседижекосана
глави.Имисепрематомделиријумскомигерилскометосу
односимосапуноразумевањаинаклоности. Јер,накрају
крајева,тојестехипхоп.Каониједнадруганацијанасве
ту,хипхопнацијаизкомпозицијеукомпозицију,изстихау
стих, у буци саундсистема прославља својуфасцинантну
младост,ане–какобибилоочекивано–својудревност.22

19„Kurčitisemora”,naSa ha ra2014,nezavisnoautorskoizdanje.
20Кик,хет,снер(енг.kick,hat,sna re)–односно:басбубањ,контрачинела,

добош,представљајуосновнесастојкехипхопбита.
21Baba,H.(2004)Smeš ta nje kul tu re,prev.ĐorđeTomić,Beograd:Beogradski

krug,str.268.
22Алузија на чуђење Бенедикта Андерсона: „Ali zašto nacije slave svo

ju drevnost, a ne svoju fascinantnumladost?” (премаBaba,H. nav. delo,
str.263).Кадајеречополагањупуногправахипхопкултуренадрев
ност,поменимодајеуједнојодпрвихзваничнихпубликацијаохипхо
пу,1984. године,музикологДејвидТуптврдиоданамапипопуларне
музикенепостојижанрчијекорењесежедубљекаоштојетослучајса
репмузиком;видети:Toop,D.(2000)RapAttack3.AfricanRaptoGlobal
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Утомкарневалу,хипхопнација,следећиискључиводиктат
властитогритмаивиталности,рушииуздижеауторитете:
властите и туђе; било нехотице, било са предумишљајем.
На исти начин поступају њени припадници и према дру
штвенимуговорима,ипремародним,класним,образовним
идругимразликама.Исвакако,онисеистотакоопходеи
премаидеологијама,којерадопретварајууap pa ra tusсвог
профитаиновеградскефаме.

Укратко:одовихнапујданих,прашњавихбезумника–про
фетаипрофитера,„пророкаидилера”,„ходајућихпротив
речности”, поринутих истовремено и умаштуи у истину
–немогућејесакритибилокаквуумишљеностиуображену
надутост.Јер,истинуговорећи,јединоштојебесмислени
јеодговорахипхопкултурејестеотмениговоронекаквој
безбедности, стабилности и сигурности: културе, живота,
вредности,идентитета.Алибашзбогтога,и тимпре,по
кушај кристализовања извесног „смисла” галванизацијом
„левих идеја” на кентаурском телу хипхопа постаје про
блемска тачка, која нас ипак приморава да наставимо са
паметовањем.

Левицазамладе

ХипхопкултуриуСрбијиоднедавноприпадајошједанпу
ноправниносећиелементкојинијеништамање„тврдоко
ран”иништамање„курчевит”уодносунабитовеилирику.
Речјеотзв.„бекпекерима”(енг.bac kpac ker),односнооним
фановимахипхопакојисусвојезанимањезавластитукул
туруразвилиу(пара)академскомконтексту.23Појаваинсај
дерске дискурзивне арматуре велика је новост у историји
овдашњегхипхопа,итојоценипосебнодоприносиспособ
ностхипхопесејистикедаисама–дакле,мимомузике–
произведеконтроверзеједнаког,аконеивећегинтензитета
негоштосутоконтроверзеизвођачанасцени.

Имеђуреперима„другогталаса”било је (високо)образо
ванихреперакојисусвоје„идеје”самањеиливишеуспеха
изражавалиусусретимасамедијима,каоиуредовнимко
лумнистичкимчланцима(нпр.МарчелоиБеоградскисин
дикат).Додуше,ни„трећемталасу”немањкаобразовногка
дра.Алиуновојхипхоптактициобразованиљудскиресур
синештосудругачијераспоређенинегоштојетобиослучај
са„другимталасом”.Оноштојеtrapгенерацијуодредило

Hip Hop– thirdrevised,expandedandupdatededition:1984–1991–2000,
London:Serpent’sTail,p.19.

23Kohl,O.Backpackeri:Sruksakomnatoranjodslonovače,u:Ri tam i ri ma,
ur.Grgić,V.(2004),Zagreb:AGM,str.126143.
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каопосебанслучајуисторијиовдашњегхипхопискуства
јесте потпуно одсуствоизвођачаcon sci o us провенијенције
и–надругојстрани–одлучујућаулогаесејистике.Тајнео
чекивани, сателитски „говор о културии друштвенимпи
тањима”одважиоседаразузданимтрикстериманасцении
њиховојперформативнојпротивречностиобезбедиизвесну
сериозност,политичкисмисаоизначење.Ивишеидаљеод
тога,захваљујућињемучитавајеједнагенерација,зачетаи
порођенауоколностимаванреднихдруштвених,политич
кихиекономскихнапетости,добиланеочекиванодостојан
ство.

Теоријапомериове„нежељене”децеискројенајењиховом
властитомруком.Удухуњеног„радног”имена–„теорија
изтеретане”–моглобисеприметитикакојесваенергија
њенепаметипреусмеренаискључивопремабилдовањуапо
логијскемускулатурекојајеустањуда„избаци”иувазду
хуодрживисокодевијантнооптерећењекултуремладиху
Србијиоддеведесетихгодинанаовамо.Узтакоосмишљени
план дискурзивног тренинга дописан је и императив бор
безаполитичкулегитимацијуразблуднихсиноваикћери,
чиме је сасвимпомућенаразликаизмеђу„политичкемар
гиналности” и „друштвене девијације”.24 Другим речима,
уокуовенове„друштвенетеорије”чинслављењаулицеи
њеногморалапостаојесаморазумљиваинеупитнадопуна
савременогполитичкогидруштвеногживотауСрбији.

Пренегоразмотримопоменутепозиције,приметимокакоје
уоквиру„теоријеизтеретане”учињенважаннапредакуов
дашњојперцепцијирепизвођача.Јер,овдесурепериузети
уобзирискључивокаоиндикаторидруштвенихпроблема,
анекаоњиховиосвешћенирефлектори,заслепљенисвојим
судбинскимвелепосланствомусавременом(српском)дру
штву.Паралелносатим,међутим,схватилосеионоштоје
својевременоувидеоиБаракОбама(BarackObama)насвом
историјскоммаршукаВашингтонуиБелојкући:дагенера
ција,којојрепериприпадајуикојојсеобраћају,представља
довољновеликубазуполитичкогорганизовања.Захваљују
ћитаквимувидима,са„теоријомизтеретане”уистикош
моглисудабудупобацанииполитичкиидевијантниеле
менти,адруштвенапитањалакопреобраћенаукатегорију
политичкогпитања.25Утомсмислу,сасрпскимбекпекерима
наступилајефазапрогресивнеполитизациједевијације.Но
опет,неможесерећидатонеодговараприликамауСрбији,

24Hol,S.(2013)Devijacija,politikaimediji,u:Medijiimoć,prev.Svetlana
Samurović,Loznica:Karpos,st.27100.

25Ibid.
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укојојјесамаполитикаогрезлаудевијацију,прихватајући
да јој надесној руцибудеистетовиран трајни знакњеног
историјског распознавања, а то је бескрупулозна одбрана
корпоративногфинансијскогкапитала.Чаксеможеићисве
докоментарадасунадевијацијуовдашњихдоминантихпо
литичкихструктура,и„теоријаизтеретане”иовдашњаtrap
генерацијаодговорилекозерски,„помери”.Сасвимудуху
либерализма.Атозначи–удухуостваривањаправанаисте
условенесамоутржишној,већиупредседничкојтрци,као
штојетобиослучај2017.године.26

Називинекиходблоговавишесунегосугестивни:Теори-
јаизтеретане,Враћањенаправо:хип-хопиуличнакулту-
ра(Дизелгориво),Танкацрвеналинија.Упитањујеснажна
афирмација „дизел”, „турбо”,навијачкеихипхоппоткул
туре; не толико као „грешних”, колико као саморазумљи
вихаспекатаживотарадничкекласеуСрбији,који–како
сепримеренокажеуједномодтекстова–деценијамауна
задпредстављају„вреокромпиркојичекамодаскувамои
сваримо”.27Тојеговоруиме„наулицугурнутегенераци
јеY”,која је годинамаизложенапритискудапосвакуце
ну окаје „своје ‘силне грехе вршњачког насиља, хулиган
ства,крађепатиказаКосово,порноклиповамалолетница,
селфија,немарародитељаслуђенихутранзицији,болесне
компетитивнеамбицијегајенеудухукапитализма’”.28Како
даљестојиуовојманифестној,пасамимтимиауторитар
нојобјави,прошлостибудућностобеснеСрпчадидубокосу
„укорењен[е]управоусвете’грехе’;а„та’грешност’упра
вопроизводизалогтогчврстогтемељасакогасеодскачеу
новудруштвенубудућност,необрнуто”.29

Реклобиседајеовоједантипичанодељак„теоријеизтере
тане”,чијаједвосмисленостдодатнопобркалавећполупа
непролетерскелончићеунашојкултури.Јер,штајезаиста
та„одскочнадаска”којаомогућава једнојгенерацијимла
дихдаизведерискантанскокиданаконцупљусне„унову
друштвенубудућност”?–Свакако,једнумогућу,очекивану
платформузамуњевитизлазакизегзистенцијалног,економ
скогидруштвеногпаклапредстављаконкретнареволуција,

26Токомпредизборнекампање2017.годинепредседничкикандидатгрупе
грађанаБели–Самојако!,ЉубишаБелиПрелетачевић(ЛукаМаксимо
вић),представљаосе,измеђуосталог,икаоприпадник,односнопобор
ник„дизел”поткултуре.

27Vrućikrompiriuteoriji–nelagodnostiNovogLumpenproleterijata(deoII),
http://teorijaizteretane.blogspot.nl/2014/06/vrucikrompiriuteorijinela
godnosti.html;Приступљено25.03.2019,у22h.

28Исто.
29Исто.
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марксистичкокомунистичкогкарактера.Али,уситуацијиу
којојјерадничкипокретданас„клинички[…]мртав,побе
ђенирасутнакласномбојномпољу”,уситуацијиукојојје
„капиталпрепуштенсамсеби,бездруштвенихпротивснага
којебимогледаобуздајуњеговетенденцијекамиказе”,30на
„октобарски сценарио” више се не рачуна са довољноми
потребном озбиљношћу. Једину изгледну платформу од
скока„уновудруштвенубудућност”представљаискључи
вомасовно одавањемузици, пороцима и криминалу, и то
у околностима у којима је долазакдонекогпродуктивног
посла постао прави куриозитетживота уСрбији: „Пошто
немаперспективе,остајејошсамобрзо,предаторскоотима
њеусадашњемвремену.Тусебанкарнепонашадругачије
оденглескихпљачкаша”.31

Иакосутрадиционалниполитичкиоријентирисадапоста
ливећсасвимобесмишљени,онинисуосталинисасвимне
употребљиви.Управојетонештошто„теоријаизтеретане”
потврђује.Свусвојуесејистичкуснагуиреторичкесупле
ментеонајенамениларевизијиисториографскеидентифи
кацијеовдашњерадничкекласе.Алионошто је зачуђују
ће,онајетоизвелауједномкентаурском,тачнијехипхоп
кључуразумевања:српскипролетерјефранкенштајновски
накалемљеннаафроамеричкогроба,чувајућиизгледавели
кутајнусвогпочетног„теоријског”капиталауовдашњем
урбаномидиому:„радимкаоцрнац”,којикаоархеолошки
артефакт из ране фазе успона овдашње интернетзаједни
це,ноншалантноиготово„тектако”упризораваистински
метеж српске друштвенополитичке и најшире посматрано
–културнеарене:њенокобно„живоблато”значења,укоје
њениучесницибезнадежноредомтону.

Уз неизбежне духовитости, као најпоузданије преостатке
друштвенестварности–убилокојемњеномстању:стању
распадаилиуређености–„пролетаријат”јеостаодасепри
виђајединојошкаоускршњизекакојијеизвађенизмарк
систичког бејзбол качкета, заједно са јајима друштвеног
препорода.ТакобисвакаАлиса, затеченауземљинајсве
жијихмарксистичкихчуда,мораланеизоставнодапљеска
томсулудомбеломзецузакрвављенихочију,новомљубим
цуинародаинације;који„идена”дизелгоривопопа,али
икоји„доброради”надекаденцијурокенрола;чијекрзно
носи једнуизразитутурбонијансунеофолка,алиикоје је

30Паоли,Г.(2016)„Противозбиљностиживота”,прев.санемачкогМир
јанаАврамовић,у:Правоналењост–оповргавање„Праванарад”из
1848.године,прев.ГоранБојовић,Лафарг,П.(2016),Карпос,Лозница,
стр.75117.

31Исто.
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подобразомовдашњеградногчовекаираднеженемекано,
каопамукцрнаштва.

Јасно једанисмоустањудаповодомновеверзије„левог
мишљења” замислимо нешто више од фарсичне октобар
ске револуције којој је једини оствариви циљ „промена
игре”,тзв.ga mec han ge,односноуспостављањепољановог
тржишног деловања у којемби хипхоппродукција – под
етикетом кључног соничног аргумента заснивања нове
(дизел!) левице – суверено одредила номиналну вредност
изведене револуцијемладих.У таквомпролетерскомпри
хватањувластитекапиталистичке„грешкеусистему”,као
револуционарнаостајејошјединожељадасеследиимпулс
уписанегрешкеидасеидедокрајатогишчашења.Утом
смислу,„лево”,дакле,неможедругачиједасеузмеуобзир
већсамокаовесели, готовонеобавезнипутоказкабољим
–ато,опет,најчешћезначи:индивидуалним–тржишним
позицијама.Свекључнеречидруштвенеиполитичкествар
ностисутууигри:и„пролетерско”и„народно”и„фолк”
и„национално“.Свејеподрукомисвејеподложномајсто
рисању;затошто јеекономскаегзистенцијаостала једини
прихватљив обликживљења; затошто је уживање остало
јединоисходиштеудруштвенојигрикојејемогућедосећи.
Изистогразлогаи„нова(хипхоп)левамисао”знадајењен
патентирани„дизелпролетер”–атоје,заправо,особаузра
стаод18до25година–запоседнутмагијомфетиша.Иона
можедагаоправда још јединодуховитостима,досеткама,
вицевимаибесмислицама,свевремесимулирајућињихов
субверзивникапацитет.

ОпобединадМоћи„најновија”левамисаонијевишеуста
њудамислиукатегоријамабрисањакласнихразлика,већ
искључивоукатегоријамакојеиспитујумогућностучешћа
пролетерауживотунависокојнози;могућностЊеговог,од
носноЊеногуспонанапредаторскојлествицикапитализма.
Илидругимречима–(апренегоштокреационизамодне
сесвушалууСрбијици…)–реч јео„ганцновој”левици
чије је доминантно средство артикулације дарвинистички
принципнеумољивеселекције.

Револуцијаиендорфин

Задржимосејошкојитренутакузонишегачењакојебимо
глодаимареволуционарнеконсеквенце.Сетимосе,дакле,
ЖилаДелеза ињегове „веселе науке”, која у основи није
биланамењенаодраслима,зрелимиакадемски„озбиљним”
персонамапопутИванаМиленковића,АндријеФилипови
ћа,ЈованаЧекића,итд.–већпревасходномладимособама,
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узраста „од петнаест до двадесет година”!32 Управо ова
pour-les-jeunesагендаДелезовевеселесхизонаукеодјекује
уwебтекстовимаиобјавамаВладимираТабашевића,сате
литскогтеоретичара„новевеселеилевемисли”уСрбији,
чијиидејнипатентпредстављапојам„презупча”;појмовно
идиоматскиехоДелезове„желећемашине”имарксистичког
„пролетера”.Дакле,речјеосвојеврсномновомарксистич
комбрендуинеодољиводуховитојпосластициà laGil les
De le u ze, којој посебан укус даје локални идиом: „презупч
јеокретањекојејесамосебисврха”,као„обновакрозпре
терану самопотрошњу.Презупч је укидање субјектобјект
односа.Некалкулативанмоменат, кадапотрошњаенергије
није под контролом система. Прекомерно, нерационално,
бескорисно–свакиодноспремареалностикојијеодстране
доминантих идеолошких форми представљен као пробле
матичан.Капитализамактивно,бољеодбилокојерелигије,
продукујеосећањекривице.Презупчитизначиодбитидасе
пристаненаодговорности.Презупчитизначиводитисвоју
политику,онукојаћебитиуинтересусвихпрезупча”.33

У случају овдашњег нагнућа „на лево” – неодвојивог од
хумористичкосатиричарских wебпортала као што су то
www.tarzanija.com, www.njuz.net, итд. – ствари су, дакле,
уистојмериозбиљнеколикоинеозбиљне.Узосећањеда
Табашевићевконцепт„презупча”башзбогсвоједуховито
стипредстављанајубедљивијечитањеДелезаиГатаријау
нашојкултури,питањакојасмовољнидапоставимотичу
сеиВладимираТабашевићаипоменутихфранцускихми
слилаца,једнакоамбивалентних:како,дакле,уједанактив
никонцепткаоштојето„левица”укључитигегове,шале,
карикатуре, провокације, итд? Колико је могуће озбиљно
узетиуобзирвициколикојезаистатрајноифункционал
ноњеговоделовање?Несумњамоутодасмехпредставља
моћносубверзивнооружје.Алинеможемодасенезапита
мо:штапослесмеха,пачакиуслучајуданамјепомогаоу
откривањуопакеистине?Штанамтоговоретоликифазо
ни,духовитиклипови,гифови,гафови,„готивни”статуси,
постови,хештеговиисл?Револуцијатражиодговоре.Када,
дакле,крећемо?Када,накога?Икојимјошсредствима?А
незаборавимоионошто јенајважније зареволуцијукоја
рачунанаинтернетискуство:коликонасје?

Ниједанисаминисмосклонисмеху.Знамоими„завеселе
часове”,кадвећморамодацитирамонесретногДиса,који

32Delez,Ž. (2010) Pismo oštromkritičaru, u:Pregovori, prev.Andrija Fili
pović,Karpos,Loznica,str.1528.

33http://www.tarzanija.com/prezupcisvihzemaljaujedinitese/
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јеживеоуТамници.Међутим,чиниседа је времедако
начнопризнамодасунасузамкунамамили„злочестиман
гупи”,каошто јетонекадауНовомсветуслутиоизбегли
Адорно,добацујућијошиовоташтојжељиинтелектуалаца
дасепосвакуценуобјавеТарзанимаиземљиТарзана:да
резултатљубавиинтелектуалаца (amor in te lec tu a lis) према
„кухињскомперсоналу”неможедабудедругодоходис
подсвакогнивоа,којисеогледаиутомештосекаохероика
једногинтелектуалногконформизмапромовишеапсолутно
снижавањепроизводнихзахтева.34Итоискључивоуправцу
подстицајаафекатакојитојитаквојмислиузвраћајуемоти
конимаовеилионеграфичкесложеностиидизајна.Икада
сеугаси„прозор”цитираногтекста,сва„децамашине”мо
гудасепрепустеосећањусрећеизадовољства.Попитању
властитенесрећеинезадовољства.

Нијетобогзнакаквооткровење.Скоковитакретањамишаи
прстијупотастатури–садокументанадокумент,саклика
наклик,салинканалинк,саблоганаблог,одпрофиладо
профила,одпостадопоста,саједненотификацијенадругу–
усвенадирућојанонимностииwеbписацаиwebскакача–
пољуљаласуосновнепредусловезадосезањекакветакве
целовитеистинеодобуукојемживимo.35Чакконректни
је,практичнијеодтога,грозничавимрадомпрстију–који
свој матични пролетерски простор препознаје искључиво
у предлошкопадежним конструкцијама „над тастатуром“
или„надекраном”(безобзиранастварнусобу,кафану,ка
фић,сплав,илипокретустварномекстеријеру:трг,улица)–
ћути се заправо о апсолутној несташици револуционарне
политичкемисли.Лековитакатарзичностидејеангажмана,
пресвученаудосетке,сасвимсезапетљалаучворлајковања
ишеровања,магновенихрефлексабезправогсубверзивног
учинка.Свеседалонасмех, аодабранапутањасмеховне
субверзијеније у стањудадâнаговештајнекенеочекива
неплатформе„одскока”,већбираутапањеутоталнупроиз
водњузабавеизадовољства.Укратко,бира„центрирање”и
пунутржишнумобилизацијусмехаибесмисла.

Неко би се можда запитао како је другачије и могуће, у
околностима у којима је светост финансијског капитала
традиционални политичкиживот свео на једну бесмисле
нутековину.Заиста,мождасу,накрајусвихангажманских

34Видети: микроесеј „Kad te mame zločesti mangupi”, u:Adorno, T. V.
(2002)MinimaMoralia – refleksije iz oštećenog života, prev.AleksaBu
ha,SremskiKarlovciNoviSad:IzdavačkaknjižarnicaZoranaStojanovića,
str.2526.

35Dean,J.(2010)BlogTheory:FeedbackandCaptureintheCircuitsofDrive,
Cambridge:PolityPress,p.121.
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крајева,подрукомосталијошсамопокушајимедијскере
волуције.Чувенаspoken-wordпроповедЏилаСкотХерона,
TheRevolutionWillNotBeTelevised, из 1970. године,36 са
временомслушаоцу(братуилисестри,уграничномстању
„презупча”)ненудивишеништасвојимзастарелимубеђе
њем,изнетимунаслову.Супротносвакомреволуционарном
идеализму, предизборна председничка кампања у Србији,
априла 2017. године, побудила је у блазираном бирачком
телу,херметичкизатвореномукафићу,кафани,сплаву,тра
чак некакве парализоване наде да бимедијска револуција
јединојошмогладаимасмисла;револуцијакојасобомноси
подостаисмехаи забаве;револуцијакојој ангажманпри
падакаоамбивалентнисастојак,носећиусебиисатиричку
пародијуигоркунаду:„знакпоследњигрозницеживота”.37

Идеологијахип-хопгенерације

Оставимопо страниреволуционарне ефекте хормона сре
ћеи задовољства,ивратимосеосматрањублискогсусре
та„трећеврсте”левихполитичкихидејасаједном(супер)
соничном културом какав је хипхоп. Дакле, ако већ ни
смо спремни да са довољном озбиљношћу узмемо у об
зир идеју хипхоп пролетаријата у „новој левој мисли”
уСрбији, поставља се питање:шта је заиста у игри?Из
гледа да је идеолошки кључ разумевања овде ипак не
избежан. Јер, у случају који испитујемо на делу је оно
што је Фредрик Џејмсон (Fredric Jameson) својевреме
но назвао „идеологијом генерације”; концепт који је –
иовојезанашслучајодпресудневажности–неодвојивод
насумичног,свеждерачкогисторицизма.38

Сама франшиза описаног заокрета на овдашњој разоре
ној друштвеној и политичкој сцени уобличена је заправо
деведесетих година уСАД и заведена под патентименом
„хипхопгенерација”.Упитањујеистраживачкамахинаци
ја,спроведенаунутармагазинаThe So ur ce,којијепоставио

36ScottHeron,G.(1970)TheRevolutionWillNotBeTelevised,Small Talk at 
125thandLenox,FlyingDutchmanRecords.

37ШалакојајезапочелауклетимВладиславомПетковићемДисомнеможе
адасенедоврши„посмртнимпочастима”значајномањеуклетогСиме
Пандуровића.Уњеговојпесми„Потрес”савременадекаденцијамогла
биврлолакодапронађеизврстандертрефренштоусрцепролетерага
ђа:„Јошсавестиветарнеки,уздах,//Знакпоследњигрозницеживота,/
Потресеме,паишчезнеблизу/Срца.Видиммалупарализу,–/Знакпо
следњигрозницеживота”;Пандуровић,С. (1968)Посмртнепочасти,
Београд:Просвета.

38Jameson,F.(1988)Postmodernizamilikulturnalogikakasnogkapitalizma,
Postmoderna: Nova epoha ili zabluda, prev. SrđanDvornik, Zagreb: Na
prijed,str.187232.
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темељједненовеполитичкеактивностипоклоникахипхоп
културе, након 1991. године.39 Током деведесетих година,
подуредништвомБакаријаКитване(BakariKitwana)иЏе
фаЧенга(JefChang),овајјелистусвевећојмеридоносило
чланке које су излазили из оквира најужих интереса хип
хопкултуре,обликујући„генерацијско”гледиштеупогледу
друштвених,економскихиполитичкихприлика(Заливски
рат,AIDS…). Еволуција је довршена преименовањем ма
газинаThe So ur ceу„магазинзахипхопмузику,културуи
политику”,40 па је хипхоп култура поново доведена пред
врата политичког ангажмана.Поменути уреднички двојац
показао се као идеална дискурзивна формација: Китвана
јебиозадужензапостављањетеорије,ЏефЧенгјепостао
дежурниисторичар„хипхопгенерације”.41

Одређена према генерацијском збиру оних који су током
деведесетих узели учешће у комеморативним маршевима
заубијене„дизелаше”саИсточнеиЗападнеобале,Бигија
Смолса(BiggieSmalls,TheNotoriusB.I.G.)иТупакаШаку
ра(2Pac;TupacShakur)42–„хипхопгенерација”јесвојпр
вивеликиполитичкиокршајимала2004.године,уизбор
ној трцикоја је вођенаузмеђуЏорџаБуша (GeorgeBush)
иАлаГора(AlGore).43Свусвојуполитичкумоћ„хипхоп
генерација”ћепоказатитокомизборне2008.године,бива
јући једнимодпресудних актерауданимабирањаБарака
Обамезапредседникадржаве.Имаојебудућипредседник
СједињенихДржавакомедасезахвализаагилностнаби
рачкимпунктовима; „јахао јена таласухипхопа”, како је
туепизодусликовитодочараоједанчланаклондонскогIn-
dependent-a.БиојеОбамаипрвикандидатзапредседника
ипрвипредседниккојисеодважиода,упркосскупоценом
Hart marxоделу,привијенасебесубверзивнотелохипхопа.
Захваљујућиовомнеочекиваномполитичком гесту,Обама
јепостаознакједненовефазеиполитичкогделовањаинове

391991.годинапредстављаангажманскиврхунац„хипхопнације”,аод
носи се на побуне поводом бруталног пребијања „обојеног” таксисте
РоднијаКинга(RodneyKing)одстранеприпадникаLAPD.

40Chang,J.(2005)Can’tStopWon’tStop:aHistoryoftheHip-HopGenera-
tion,EburyPress,p.413.

41Оовојтемивидети:Đorđević,D.(2011)Kopanjeistorijskogbunara,Ula-
zni cabr.226227,Zrenjanin:Gradskanarodnabiblioteka„ŽarkoZrenjanin”,
str.93112.

42Kitwana,B.(2002)TheHip-hopgeneration:YoungBlacksandtheCrisisin
African-AmericanCulture,NewYork:BasicCivitasBooks;Chang,J.нав.
дело.

43Видети:Kitwana,B.(2004)TheStateoftheHipHopGeneration:HowHip
Hop’sCulturalMovementIsEvolvingintoPoliticalPower,Diogenes203,
рp.115–120.
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фазехипхопкултуре.Акојеуопштемогућесвестихипхоп
нањеговангажманскиаспект,дајеон–рецимо–искључи
воизразпобунемладостипротивокошталогсистема,даје
то„режањепротиврежима”(упарафразистиховабеоград
ских хипхоп пионира,WITB?), са брачним паромОбама
хипхопјеокренуотајстереотипнилистипостаопреобра
ћениразметнисин,којијепобрљавиооджељедаисплати
негуиоцуимајци,посебнонекадашњојПрвојДами,скло
нојибацањуримаиплеснимкореографијама.Укратко,за
разликуодсвојихпретходника,Обамајезнаогдетачноле
жегласовикојинаизборимамогудаоднесупревагу:одва
жиоседаприпитомииукротипоткултурнубестију,пајош
и да анимира онај део гласачког тела који чинеДелезови
миљеници, политички непоузданимладиљуди узраста од
18до25године.Прематоме,аконијемогаодасезакунеу
токаквајеполитичкаоријентацијаомладине,оњимајеса
поузданошћумогаодазнабарово:дајеречомладимљуди
макојисуунајвећојмеринаклоњенихипхопкултури,из
вођачимакаоштосутоLudacris,PDiddy,LillWayne,Busta
Rhyumes,JayZ,итд.

Штосекаже,осталојеисторија.Коликогодтомоглодабуде
увредљивохипхопправоверницима,Обамајестекаопуно
праводасеназове„првимхипхоппредседником”.

Фамаодизелашима

Разумеседа„хипхопгенерација”нијеистоштоихипхоп
култура.Онанијенирепмузика,нитијеистоштои„хип
хопнација”.„Хипхопгенерација”нијеникаквааутентична,
чудеснапобеда„малихбогова”из„лековитогблата”.44Она
јепрекњишкисимулакрум,дискурзивнатворевина;победа
конзервативних снага над субверзивним и самодовољним
потенцијаломхипхопа.

Нијетајконцептмогаодапромениодносеснаганаполи
тичкојмапиАмерикеадасенајпренијеизвежбаонапољу
тенденциозног „свеждерачког историцизма”. Тек је акти
вираниисторицизам,археолошкосондирањесатржишним
иполитичкиминтересом,могаодадођеупозицијудаиз
ведепрошивањеинтерпелативногконцакрозтелоозначе
не генерације.Иданебуде забуне, санамеромукрштамо
алтисеријанску слику „интерпелације” са лакановскожи
жековском сликом „прошивног бода”. Јер, и унашем, као
и у америчком случају, помолили су се јаснинаговештаји
стављањановог,генерацијскогтелаутржишнуиполитичку

44Kid,P.(2010)„KakojeuBeču(feat.Juice)”,naBečkočudo,DeineMutter
Records.
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службу.Оноштојеразличито,ионоштојеготовоиронично
услучајуовдашње„теоријеизтеретане”јестевисокамера
реферисањанаЛујаАлитисераиСлавојаЖижека,итоса
циљем спровођењау дело једненадасве антиалтисеријан
скетактикепостварењаовдашњихприпадникахипхопна
ције:преименовањеомладинеуполитичкисубјекат(франц.
su jet), које је једновремено и пад у политичко сужањство
(франц. su jet).И хипхоп туимаискључивофункцију ин
терпелативногпозива.

Паралела овдашњег бекпекинга са поменутом епизодом
из новије политичке и поткултурне историје Сједињених
Држава требало би да је сада кудикамо јаснија. Није без
значајанитоштосудомаћибекпекери,усвојојпрвојфази
рада,превелиЧенгово„јеванђељехипхопа”,његову„дефи
нитивнуисторијурепмузике”,првоидонедавночакједино
књижевноиздањеуСрбијикојејепосвећенохипхопкул
тури.45Уистовреме,сапредузетимнапоримадасекултур
ноискуствоовдашњихприпадникахипхопнацијеупотпу
никанонскимиздањемамеричкогбекпекинга,приступило
сеистварањуједнемогућепоткултурнеисторије,историје
обичногживотауСрбији.Итомнапоруморасеодатипри
знање:упркостенденциозностиговора„теоријеизтерета
не”,њенапоткултурнаархеологија(назовимојеуовојпри
лици„историјомизтеретане”)удобромсмислупредставља
деокојијенедостајаоудосадашњимприступимапопулар
ној култури код нас. Без обзира на извесна исклизнућа у
аргументацијиизакључцима,неможесеодрећихраброст
испремностдасераспоред(пот)културнихснагауСрбији
(иу савременомиу југословенскомконтексту) сагледаса
значајномањеизвештаченостиипретварањанегоштосуто
чинилесведосадашњекултуролошкеекспедиције.Тосуиз
разитевредностииврлинехипхопесејистикеуСрбији.Без
претераногснебивањаможемодакажемокакојеуправоса
ГораномМусићем,ПредрагомВукчевићемиДаркомДели
ћемархеологијапопуларнекултуреуСрбијидобилазнача
јанподстицај.Итомесупосебнодопринелеисоциолошкеи
историографскекомпетенцијепоменутихаутора.

Итугденаилазимонапуноповодазакомплименте,лежи
иједануљез,поводкључнојзамерци.Изузетнопознавање
фактографије код поменутих теоретичараисторичара по
сталојепредметискључивосоциолошкихрефлексија,што
узчестозанемаривањепоетичкихаспекатахипхопкултуре

45Jef,C.(2009)Nemožedastane,nećedastane–jednaistorijahip-hopgene-
ra ci je,prev.PredragVukčevićiZoranLojanica,Beograd:RedBox;“Finally,
rapmusicgetsthedefinitivehistoryitdeserves”(промотивникоментарна
корицамаоригиналногиздања).
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(саизузеткомПредрагаВукчевића)46најчешћеиндицираза
кључцимаонајширезахваћенојдруштвенополитичкојди
намици и коначно тотализујућим друштвеноисторијским
концептом„дизелаштва”,симулакрумомкоји,попутпреко
барског концепта „хипхоп генерације”, развија апетит да
сасвим прогута овдашњу хипхоп културу. Хипертрофија
овогдискурса,његоваозначитељсканабреклост,посебноје
видљивау тежњида се уз „дизелаше”допишеиреч „по
крет”,47збогчега„дизелаше”инијесасвимтешкодовестиу
везусарадничкомкласом.

Идок идиом „повратка у прошлост” представља један од
најважнијихпоетичкихсастојакахипхопкултуре,иуаме
ричкомиунашемесејистичкомслучајуwaybackхипхопа
постаојеаконенештовишеаонданештодругачијеодпо
етичкепропозиције.Посезањезапрошлошћуизведенојеу
име„виших”интереса,уимеартикулисањасавременегене
рацијскеидеологије:„новевеселеилевемисли”уСрбији.
Итомсепослуприступилодонеклеиконтролисано,адо
неклеисасвимслободно,дабисенаконцу,укомбинацији
истраживачкетрезвеностииадреналина,успоставиоједан
нови историографски консензус, провокативна, генера
цијска „свеждерачка” генеалогија. Подређеност принципа
стварањадруштвенополитичкимзначењимаучинилаједа
хипхопкултурабудеузетауобзиртеккаоповодједногдру
гогразрачунавања.Усвојимнајрадикалнијимтренуцима,и
„теоријаизтеретане” (Д.Делић)и„историјаизтеретане”
(Г.Мусић,П.Вукчевић)показују, између осталог, знакове
афектногкултурногреваншизма,фаворизујући сасвимне
јасноздруженетурбофолкихипхопснагеуодносунане
кадашњимонополрокенролаињегове„митовеилегенде”.

Преднама, дакле,нијеникаквановалевица („дизеллеви
ца”!),нитиоктобарскареволуцијановогхипхопталаса,већ
објављивањепоследњеградскефаме.Спрамнекадашњено
воталасне„фамеобициклистима”,принципијелноовде,у
„фамиодизелашима”,немазаправоничегановог,изузевто
гаштоје„погон”другачији.Простоговорећи,тојеновопо
глављеовдашњепоткултурнеисторије,које„поштено”из
носисвиманаувидвластиту,карневалскудијагнозу:да„реп

46…који је једини спреман да објави и заступа контигентност хипхоп
изразакаоњеговокључнообележје.Несумњамодајетаквапозиција
проистеклаииздоброгобразовногтренингаиизњеговедвадесетого
дишњеизвођачке„километраже”наовдашњојхипхопсцени(DJAPE,
LouBenny,BegeFank).

47Musić,G.andVukčević,P.DieselPower:SerbianHipHopfromthePleasure
ofthePrivilegedtoMassYouthCulture,in:HiphopatEurope’sEdge:Mu-
sic,Agency,andSocialChange,eds.Miszczynski,M.andHelbig,A.(2017),
Bloomington:IndianaUniversityPress,pp.85108.
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нијемртав,алинајвећајепревара”;48даништапредочимаи
уушиманијеистинито,већнапротив–какоуједнојодсво
јихпесамакажеLouBenny(П.Вукчевић)–„свејегистро”:

И,коиувек,свејефуш–иримеибит,

Исвеуњојјелаж,башсвакистих.

Мислим,небашправалаж,неговишеоно,као49…

Идаљејеактуелнопоигравањесакултурнимстереотипима,
идаљејеактуелнопровоцирањеепохесуманутимумрежа
вањемнеспојивихозначитеља.Најновијаградскафаматако
вишеинематоликовезесасамомпрошлошћу,нисатеори
јама,нитисабилокаквомозбиљношћу:ниполитичком,ни
мисаоном.Прећебитида је „фамаодизелашима” запра
воидеални tat tooзнакиголанужностнашегвећдовољно
дугогипретумбаногвека.
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OCTOBARREVOLUTIONOFTHETHIRDWAVE

Abstract

Thepaperpresents someof themost importantmysteriesof the last
generationofhiphopperformersinSerbia.Itisagenerationmarked
by a special, anythinggoes attitude toward (sub)cultural heritage,
demonstrated at all levels of representation: sound and performance
(music, lyrics), visual (video clip aesthetics, dress code), andfinally
literary–theiranythinggoespoliticsisalsodemonstratedinessays.It
ispreciselythelastcomponent–anessay–thatperhapsdiferentiates
thelatestgenerationofhiphopartistsinSerbia,sinceitisadiscourse

thatadvocatesandpromotescertainleftwingandsocialistideas.

Key words: left-wing, trap, backpacking, (sub)cultural history, 
margin,Center

НевенаМаксимовић,Мушкарац,цртеж,2011.
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SAM PLING ТРАДИЦИЈЕ
ДУХОВИПРОШЛОСТИ У 
СРПСКОМХИП-ХОПУ

Сажетак:Српскахип-хопсценаконструишеипрерађујеразличи-
те идеологије традиције, у распону од аутореференцијалности
самогдомаћегрепа,прекореминисценцијанаразличитеисториј-
скемоменте„народског”популарногзвукаСрбијеиБалкана,до
захватањаупраксенеотрадиционалненароднемузике.Будућида
јеизворноповесносвојствоглобалногхип-хоппокретауправопре-
вођењеобразацатрадиционалненароднекултуреумодернитех-
нологизиранимузичкиипоетскијезикурбанесвакодневице,нечу-
дичињеницадасубројнехип-хопзаједницеодређененационалним
ирегионалнимпредзнацима,увишенавратаизновауносилеираз-
личитотретираленеколикеаспектетрадицијског, вршећитим
путемизрицањесвојеприпадностилокалноме,алии смештање
наодговарајућуидеолошкупозицију.Архивкултуралногпамћења
укоји увире српскихип-хопрасполажевишеструкимтраговима
давнеиблискепрошлости,одкојихпосебналадицаприпадаоној
традиционалнојнароднојитзв.етномузицикојасеусавременом
тренуткуиздвајакаонајпожељнијелиценационалнемузичкекул-
туре.Расправапотоњегзапажањаизведенајепрекодвестудије
случајаконкретногпрожимањахип-хописрпскетрадиционалне/
етномузике(песмеДогодинеуПризренуиНикацодРовина).

Кључнеречи:српскихип-хоп,реп,традиција,етно,гусле,идео-
логија,„ДогодинеуПризрену”

ИВА НЕНИЋ
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Повеснереактивацијетрадицијеуконтексту 
глобалнеирегионалнегеографијехип-хопа1

Репмузикаихипхопкултурасуусвомизворномафроаме
ричкомконтексту,алииусвојимбројнимпреузетимигло
кализованимформамаширомсвета,праксеурбанекултуре
заснованенаапропријацији,презначењуивишеструкојпре
ради, алиинаспецифичномдискурсуаутентичностикоји
непледиранаесенцијализамкакавсеуосновивезујезадо
минантнеобликерепродукцијенационалнекултуре,већна
хибридност,цитатностистратешкоформулисањеконцепта
аутентичности, у виду знамените максиме ke e ping it real.
Аутентичност локалниххипхоп сценаможебити одређе
нарасним,етничким,националнимилирегионалнимпред
знаком,гдесебезсумњезадржавајуосновниобликотворни
принципи и дистинктивне техничке, поетичке и музичке
карактеристикеамеричкогрепа,алигдејепроизводњаса
држаја доминантно обликована тиме како „локалне дру
штвенеформацијепреламајуимодификујуглобалнапрису
ствахипхопкултуреирепмузике”.2Премештањехипхопа
нановесценеипреузимањењеговихмузичкожанровских
и поетичких карактеристика, како истичу Андруцопулос
(JannisAndroutsopoulos)иШолц(ArnoScholz),представља
специфичнуретериторијализацијужанракојисе,примери
це, уЕвропинарочито популаризовао током 90их година
прошлог века, омогућивши „мултимодалне конструкције
хибридних идентитета”3 и постепену трансформацију до
шљачкихзвуковауовдашњеидомаће,штоовиауторипрате
анализирајућиодликехипхопсцена,музикеитржиштапет
европских држава. Најупадљивије референце на порекло
заједницамогу се сагледатиу чињеницида је репмузика
извананглосаксонскогтржиштанајчешћеизвођенанадома
ћемјезику,саобиљемречисленга,локализамаиразличитих
паралексичкихсредстава,каоиусамимтемамакојемогу
укључиватибрзе реакције на скорашњедогађаје, опсежне
критикеполитичкихдешавања,алузијенаменталитет,ау
некомтренуткуиинтертекстуалне,„инсајдерске”референ
цена различитеисторијске тренуткеиз развоја конкретне
хипхоп сцене. Такође, различити нивои музичког израза,

1 Радјереализовануоквирупројекта„Музичкаииграчкатрадицијамул
тиетничкеимултикултуралнеСрбије”број177024(20112019),којифи
нансираМинистарствозанаукуитехнолошкиразвојРепубликеСрбије.

2 Krims, A. (2000) Rap mu sic and the po e tics of iden tity, Cambridge:
CambridgeUniversityPress,p.156.

3 Androutsopoulos, Ј. and Sholz,A. (2003) Spaghetti Funk:Appropriations
ofHipHopCultureandRapMusicinEurope,Po pu lar Mu sic and So ci ety 
26(4),London:Taylor&Francis,p.469.
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почеводметроритмичкихструктура,прекомелодијскиин
тониранихделовапесама,вокалногтембра,начинанакоји
сеградиflow,напослеткуисамихмузичкихцитата,семпло
ва или уметнутих жанровских пастиша, могу да послуже
каоспојницасалокалномисторијом,знањемитрадицијом.
Понекадтаквереференцемогубитиупадљиве,каоуслу
чајумонголскогхипхопаукојемсеначинистилрепова
њанаслањају на традиционалне техникенародногпевања
са издвајањем хармоника (overtone singing, Хөөмей), док
тематикапесамасежеодромантичнеиеротскељубавидо
национализмаидискурса„чистокрвности”уновијојпрак
си.4Упућивањенаспојисторијеитрадицијеможеподразу
меватиипевањеЕмСијева (eng.MC;Ma ster of Ce re mony),
чимеселокалнирепдонеклеодмичеодглобалнихконвен
цијажанра,алииупотребупрепознатљивихцитатамузика
сапрефиксомнародне,каоиконичкихзнаковаетницитета.
Упечатљивпримеркојикомбинујеобапоступкајестепесма
Набојномпољу/Витешка2(2002)дорћолскогрепколектива
Београдскисиндикат.ПесмасадржисемпловеизфилмаБој
наКосову(1989),игенерално јеорганизованаокопарале
ле између реактуелизације косовскогмита почетком деве
десетих,ипозицијечлановаСиндиката каоинкарнираних
правовернихсрпскихвитезоватранзицијскогпериода,који
наслушаоцеапелујусаодговарајућегидеолошкогместакао
носиоцинепатвореногнационалногидентитета,изреченог
преузетимипреиначенимјезикомсавременеглобалнекул
туре.5Посебнојезначајансредишњимузичкицитат–одло
макнумереХристе,боже,распетиисветикомпонованеза
филмБојнаКосову6 удухународнемузике,чијаупотреба
снажновезујепесмузаидеологијукрвиитла.Понекадје,

4 Delaplace,G.TheethicsandestheticsofMongolianhiphop,in:Understan-
dingContemporaryMongoliain50Chapters,eds.Konagaya,Y.andMaeka
wa,A.(2014),Tokyo:AkashiShoten(AreaStudies133),pp.296302.

5 Даљуанализупесмевидетиу:Nenić, I. (2006)Politika identitetausrp
skomhiphopunaprimerugrupeBeogradskisindikat,TkH,JournalforPer-
formingArtsTheory(Self-organizationissue)11,Beograd:TkH–Centrefor
PerformingArts,TheoryandPractice,pp.161162.

6 Самамелодијскаструктурасадржитетрахорд (низодчетиритона)са
интерваломпрекомернесекундеизмеђудругогитрећегступњареали
зоване мелодије, карактеристичним за српску традиционалну музику
пониклууурбанимокружењимасаизразитиморијенталнимутицајем.
Интервалпрекомернесекунде,заједносадругим„оријенталним”еле
ментима, био је предмет критике више фолклориста, композитора и
културнихделатника,нарочитодопрвеполовинеXXвека, као своје
врсниатавизамотоманскекултуре.Занимљивоједаукупнитонскиниз
песменеодољивоподсећанатурскимакам(лествицу)хиђаз(hijaz),што
јесасвимлогичнобудућидасеталествичнаструктурапренелаубројне
балканскепесме,пајетакоупотребаовогмузичкогцитатаупесмикоја
пледираначистотунационалног,својеврстанироничниcon tra dic tio in 
adjecto.
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пак, референца на локални идентитет индиректна и може
се препознати не толико у конкретној употреби читљивог
музичког знакаилидословних језичкихпорука, већпреу
специфичној артикулацији вишемузичкопоетских плано
вапесме, гдеидеолошкадетерминантанијепредстављена
појединачним елементом који доминира, већ садејством
музичког, поетског и афективног. О потоњем пише Адам
Кримс(AdamKrims),анализирајућиидентитетскудејстве
ност аутохтоног индијанског Кри (Cree) репа. Он запажа
дапојединииндијанскиреперикаоштојеБенок(Bannock)
понекадне користенедвосмислене референцена звукин
дијанске музике, нити у стиховима непрестано апостро
фирајусвојураснуприпадност,алиспецифичнимпозици
онирањем местā где се изражава понос услед припадања
племену(накрајумелопоетскецелине),коришћењемречи
попуттипи(шатор)иchi ef (поглавица),намернопомереном
акцентуацијом управо у том текстуалном одељку и своје
врсним динамичким крешендомкоји кулминира ускликом
(Chief!) као наменским затварањем означитељског ланца,
ипакнедвосмисленоувезујуидентификацијусаконвенци
оналнимглобализованимизражајнимсредствимарепмузи
ке.7

Постјугословенскаибалканскарепсценагранасенавише
поджанрова,укојесетематизацијанационалногпостепено
удевапочеткомновогмиленијумакао једноодпостојећих
усмерења, но које без сумње привлачи не само „тврдо је
згро”хипхоппубликевећислушаоцекојиприпадајудруга
чијимжанровскимкохортама.Употребанароднихмузичких
традиција у постјугословенском репу одређена је, између
осталог,селекцијомизтрадицијеукојојсеизвесниоблици
традиционалне народне музике, попут архаичних сеоских
обичајних и обредних форми, најчешће заобилазе, док се
одређенемузичкепраксеудискурсупостсоцијалистичких
друштаватрансфигуришутакода–иакоуосновиимајуин
теретничкикарактер–заправотумачекаодапредстављају
музичкутековинуискључивоједненације.Рецимо,уХрват
скојсупанонскиидинарскимузичкидијалекти–првиоли
ченутрадицијитамбурашкихоркестара–наконратакоји
јеокончаоЈугославију,посталипожељнаграђазамузичко
утемељењенационалногидентитетаХрвата.8Тако,Кетрин
Бејкер(CatherineBaker)анализиракакосеупесмиДођиу
ВинковцехрватскогрепераДалибораБартуловићаShortyja
(2004)оваплоћуједоминантнинаративо„домовинскомра
ту”ижртвовањууисточнојСлавонији,иизводизакључак

7 Krims,A.нав.дело,стр.190197.
8 Petan,S.(2010)LambadanaKosovu,Beograd:XXvek,str.168.
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дајеуShorty-jевојпесмисемплистоименемелодијенатам
бурициупотребљенкаопотврдаконтинуитетаприпадности
локалнојславонскоји,шире,хрватскојкултури,штојеза
узвратомогућилопесмидауђеумејнстримтокове, ање
номауторудонелокомерцијалниуспехизнадочекиваног.9
ИдругихрватскиЕмСијевитакођепосежузаразличитим
реминисценцијамананационалнумузику,патакогрупаThe 
Be at Fle etнаалбумуиз1997.годинекористизвуковеман
долинеиклапскогпевања.10НасличанначинсеуСрбији
традицијаепскогпевањаузгуслеузимакаоexem plum наци
оналногмузичкогнаслеђа,мушкостиихеројства,безевен
туалногсагледавањарегионалногпростирањаовемузичке
праксе,доксеизуглаДругих–примерице,уБосни,након
ратагуслепретежноодређујукаоинструментсрпскемузи
ке,традицијапевањагангитретиракаотековинахрватског
идентитета, док се севдалинке неретко присвајају као ис
кључивисимболбошњачкемузичкекултуре11,премдасусве
тримузичкепраксеуосновирегионалне.Ноодноспрема
традицији у случају српског, али ишире, постјугословен
скогрепа,нијенаистиначинконципирануразличитим„та
ласима”илифазамауразвојусцене.Данашњанаслојеност
значењатрадицијеусрпскојхипхопкултуринеподразуме
ва самоуметањеипрерадувисоковреднованихмузичких
маркераетничкогидентитета,већивернакуларнетрадици
је,одјекеитраговенародскемузичкепраксе,којасеможе
различитоименовати,ураспонуодновокомпонованемузи
кедопреовлађујућегбалканскогжанрапопфолка.Стогасе,
нпр.гуслеурепмузицинајмањејављајуусвоморигинал
номмузичкомидиому (премдаћеунаставку текстаупра
воотомебитиречи),већувидусвојеврснепаралелекоја
између репераи гусларапоставља знак еквиваленције, па
ЕмСиРодасебеназива„модернимгусларом”уистоименој
песми,доксеновагенерацијабосанскихреперакојојпри
падајуЈалаБратиБубаКорели,описујекао„фолкрепери
(...)савременигусларикојикористепесмукакобиобјасни
лиданашњицу”12,узимајућинатајначинљуштуруисториј
скетрадицијеипреводећијеусимулакрумсвоједанашње

9 Baker, C. (2009) War Memory and Musical Tradition: Commemorating
Croatia’sHomelandWar throughPopularMusicandRap ineasternSlavo
nia,JournalofContemporaryEuropeanStudies,17(1),London:Taylor&
Francis,рр.1214.

10Bosanac,J.(2004)Transkulturacijauglazbi:primjerhrvatskoghiphopa,Na
rodnaumjetnost41(2),Zagreb:Institutzaetnologijuifolkloristiku,str.119.

11Петровић,А.(1994)према:Petan,S.нав.дело,стр.208209.
12Lazević,D.Balkanbeats:introducingfolkrap,thehybridmusiccrazeswee

pingSerbiaandbeyond,9.May2018.,https://www.calvertjournal.com/artic
les/show/9932/balkanbeatsfolkrap
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улогенарасапуглобалногилокалног,популарнихжанрова
и бројних локалних традиција, у променљивој тектоници
овдашњег„трећегталаса”.

Идеологијатрадицијенасрпскојрепсцени

ХипхопкултурадеведесетихуСрбијиразвијасекрозапро
пријацијуглобализованихмоделаамеричкепопуларнекул
турекојанајпреподразумевауношењелокалнихтематских
перспектива упрепознатљив језикрепа, безнедвосмисле
нихзвуковнихреференцинатемемотивеикарактерлокал
не популарне и народне музике. У мејнстрим дискурсу, а
донеклеиулитератури,заступљенајеподеланатзв.„три
таласа”овдашњереппродукције,одкојихсепрвивезујеза
срединудеведесетихгодинапрошлогвекаиизвођачепопут
ДалибораАндонова Груа,Voodoo Popeyеа, ИванаИвано
вићаЂуса,двојцаSha-Ila, тегрупаRobinHood,BadCopy,
Stra ight Jac kin и других.13 Тематски корпус тог инаугура
тивног периода варира од карактеристичних обрта попут
пропагирања хедонизма, хвалисања луксузом, сексуалних
алузија и квазиисповедних текстова са идејом савладава
њатешкихоколностииреперовогтријумфанадживотним
недаћама,до специфичнеконструкције српског „гета“као
топосакојиукрштасупкултурнупозицијусрпскогпредгра
ђаили„блока”савизијомполупериферијекаовечитенаци
оналнесудбине,алиињенепркоснереафирмације.Потоња
сликанаставићедасекристализује токомнареднедведе
ценијеуједанодомиљенихтематскихобртарепа,видљив
ширемкултурномаудиторијуму.Срединомдеведесетихпа
ралелносезбиваинатурализацијастилскомузичкихитех
ничкихзначајкирепаудругимжанровима,попутденссце
неињенихприпадникакаоштосудвочланисаставиDuck 
илиĐoganiFantastiko,акојикомбинујупевањеатрактивних
женскихчланицаиједноставанdeliveryмушкихизвођачау
забавним, игривим нумерама без претензија на начињање
„тешких” тема.Док типичнареппродукција којаприпада
језгрусценепрвогталасанеобилујеалузијаманаетнички
звук, хипхоп/ денс crossoverукључујешаролике ремини
сценцијенамузичконаслеђеподнебља.УпесмиИдемона
марс (1994)групеĐoganiFantastiko,наконинструментал
ногуводаипочеткапесмеурепманиру,следистрофакоју
изводи певачица, са мелодијом заснованом на материјалу
изложеномуинструменталномуводуитонскимнизомкоји
асоциранаоријентализованепопфолкнумередеведесетих,

13Šentevska,I.(2014)Kon struk ci ja iden ti te ta i me dij ski tekst: re pre zen ta ci ja 
urbanihtransformacijaBeogradaumuzičkomvideu,doktorskadisertacija,
UniverzitetumetnostiuBeogradu,Beograd,str.545.
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али који у основи има структуру већ поменутог блискои
сточногмакамахиђаз,којисеможепрепознатииубројним
традиционалним варошким песмама где представља теко
винулокалногмузичкогнаслеђанакојусегледасодобра
вањем.Тујеприродамузичкогзнакауосновиполисемична,
јеристовременоевоцираразличите–актуелнеизасенчене–
историјате, а у поетичком и идеолошком смислу, нумера,
чијитекстпредстављатравестијутадашњихљубавнихтема
попфолка14можесеопределитикаотрансжанровскооства
рење чије је значење негде на потезу између иронијског,
игривогиафирмативноггледе„локалности”локалнекулту
ре.Овахибриднаепизодаће,међутим,доцнијебитиконсти
тутивнапосагледавањеисторијаталокалногхипхопауну-
тарсамесцене,крозновоформиранидискурсносталгијео
деведесетимилиривајвлдизелпоткултуре,очемућекратко
битиречидаљеутексту.

За почетак другог таласа начелно се узима настанак про
дукцијеBassivityMusic(2000),темузичкосазревање,број
чано омасовљење и медијска видљивост извођача српске
репсцене,којимасепридружујуибосанскиихрватскиреп
извођачи,уартикулацијиновог,регионалногпросторахип
хопкултуреуновоммиленијумукојијеобухватиозападни
Балкан и утицао на „проширивање иницијално оформље
непротонације”хипхопа,15 тенаконсолидацијуњегових
генеративнихпотенцијала.Употоњемсмислу,можесего
ворити о постјугословенској интеркултури хипхопа као
афинитетскојкултури16којанадилазипочетнаограничења
раногпостсоцијалистичкогетноскејпа,уланчавањеммалих
иструктуралносроднихсценаиницијалноповезанихсано
вопроизведеним границама на Балкану након рата који је
окончаоЈугославију.

Хипхоп колективи попут Београдског синдиката настоје
да кроз дискурс реп музике артикулишу интерпелацијску
тачку блиску животним околностима „малог” човека који

14Мултиперспективностпесмеукључује дванаратора–мушкарцакоји,
бежећиодсвојихљубавнихпроблемаодлази„наМарс”,гденалазинову
„женузелену“ијадикујеосвојојсудбиниурефрену,и„остављену“де
војку,којуимперсонирапевачица.

15Đorđević,D.(2016)Malacrnamuzika:Hip-hopnacija,nacionalnaistorija,
državainjenineprijatelji,Loznica:Karpos,str.76.

16Појмуинтеркултуре етномузикологМаркСлобин (Mark Slobin) при
ступакрозтријадусуперкултура–интеркултура–супкултура.Интер-
културапредстављаначинпутемкојегсесавременаглобалнакултура
укотвљује у слушалачким заједницама повезаним преко националних
граница, заобилазећихегемониимператив.Видетивишеу:Slobin,M.
(1993)Sub cul tu ral So unds: Mic ro mu sics of the West,HanoverandLondon:
WesleyanUniversityPress,pp.61,68etpassim.
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сепозивананационалноосвешћење,17докнизгрупаипо
јединачних извођача наставља да конструише и истражу
је поетику гета која сеже од излива gang sta интонираних
стиховa до карневализације, хиперпродукције сленга и на
њему засноване намерне херметичности израза „из лока
ла“каоступњауиницијацијиухипхопсферу(МикриМа
ус,Бвана,MCMonogamija,PrtееBeeGee,BadCopy,43zla,
Бетонлига;идруги). ФигурепопутМаркаШелићаМар
чела, ауторакојиделујекаописацикаорепер,настоједа
у дискурс локалне хипхоп културе унесу критичку резо
нанцупромовишући„’политички’и’освешћени’реп”,18те
да бунтприкажу сложенимпоетичким средствима која се
ослањајуназналачкупримену језика,алиинаповремену
трансгресијукадругиммузичкимжанровима,високопози
циониранимнаскалипопмузике.Приметноједауовојфа
зиразвојарегионалнеинтеркултурехипхопапочињедасе
јављааутореференцијалност,односнодажариштепрераде
постепенопостајуспецифичнимузички,стилскиипоетски
идиомипретходнихгенерацијарепизвођача,тедасесвече
шћесрећумањемонотонемузичкематрицеикомплекснији
аранжманскипоступци,алиидадолазидопрвих,премда
не честих озвуковљења трагова музичких традиција које
носепредзнакетничког.УтомесеиздвајаБеоградскисин
дикат,који,какојевећинапоменуто,повременоисврсис
ходнорециклираипрерађујенајпремузикукојајеуспрези
саобновомнационалнихмитовадеведесетих,каопотврду
своје припадности стратуму националне културе. Уједно,
чланови овог колектива користе се иронијом и пастишем
када се ради о приказивању других, ривалских културних
просторасадугимтрајањем,попутспрегеновокомпоноване
народнемузикеикафане.УпесмиАлалвера(2005)учију
архитектонику је уграђен „измишљени” исечак кафанског
„завијања”(мелизматичногпевањауженскојизведби)као
подлогареповању,кафанскамузичкакултураповезујесеса
криминалом и, генерално, сликом посртања српског дру
штва,којојзаправоцелокупанопусСиндикатапредставља
алтернативуусмислуполагањаправанастатусистинског
репрезентамодерненационалнекултуре.Идеологемаурба-
ногхуда,поредтога,подразумеваидистанцупремаономе

17Важнуулогууиницирањудругогталасаимала јепесмаГовединако
јасимболичкиурамљујепредседничкеизборе2002.годинеизпозиције
„критикепротивсвих”гласом(мушког)колектива,уидеолошкомапелу
којиједновременоафирмишеприпадност„јединомправоверном”иден
титетузаснованомнапрожимањунационалног,супкултурногинаводне
саморазумљивостионогаштобибила„нормална”политичкапозиција
„обичног”Србина.Вишеу:Nenić,I.нав.дело,стр.162165.

18Исто,стр.146.
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штосесагледавакаоучмалаибременитасвакодневицасрп
ске варошице или села, те се у последњем смислу,живот
руралнихподручјаприказујекаотежакиоптерећенбројним
недаћама,асамизвођачзаузимапозицију„посетиоцакоји
репује”, и који са симпатијама, алии са дистанце, упућу
једруштвеникоментар,какотозапажатеоретичаркаИрена
Шентевска.19Постоје,међутим,иизузециодописаног,пасе
такосаразвиткомтрећегталасајављајуиЕмСијевипопут
куршумлијскогдуаусаставуMC Cac heиНемањаЂорђевић
Ђаво, који уместопогледа „од споља”нудеинсајдерскуи
аутоироничнупозицију,аупесмамакористечитавупалету
звукова, од класичниххипхопмелодија, прекопопфолка
(употребомсемпловаизпесамаСинанаСакића,АнеБеку
теидругих)доглобалнихпопхитова.20УнумериРабаџија
(2018)овајизвођачкипаркористисемплмелодијенахар
моници сапрекомерном секундомизмеђудругоги трећег
ступњатонскогниза,карактеристичногзаоријентализовану
варошкуидоцнијуновокомпонованународнумузику,што
сепонављаиупеваномрефрену(„Цеоданјадрватумбам,
тумбам/Тежакрад,мишићепумпам,пумпам/Целогаживо
тајармбам,рмбам/Тумбам,к’онекирабаџијасам”),доксе
ванрефренскиблоковистиховаизводеизнадматрицекојом
доминираимпровизацијанакларинету, још једномтипич
номбалканскоминструментумодернизованенароднемузи
ке.Ефекаталитерације(рмбам/тумбам)додатносепојачава
синкопомнапочеткупоследњегстихакојакаодаметрич
ким одуговлачењемприпрема конклузивни стих у којој је
рабаџија,мушкарацкојиуправљаволовскомзапрегом,си
нонимзатежачкуиуизвесномсмислу,заосталудруштве
нупозицију.Естетичкеипоетичке,алииидеолошкеодлике
овакве„визије”бивањаусвакодневициизванмегалополиса,
одређенесуамбиваленцијомизмеђуприпадањаисуптилног
истицањапозицијесупериорности21некогко је,пресвега,
део„хипхопнацијекао[...]’замишљенезаједнице’поетич
кихсличномишљеника”.22

Аконедвосмисленодистанцирањеиусецањесоничнихгра
ницакултуралнихтериторијадефинисанихизведенопреко
жанровскихмаркера,ипак језаовдашњусценутипичнија
употребафрагменатадругихжанроваимузичкихисторија
наначинкојиподразумеваамбивалентност,вечитупозицију

19Šentevska.I.(2017)Thepeasantghetto:Serbianhiphoprevisitsthecoun
tryside,Ur ban pe o ple – Lidé me sta19(2),Prague:FacultyofHumanitiesof
CharlesUniversity,р.202.

20Исто.
21Исто,стр.206.
22Đorđević,D.нав.дело,стр.53.
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измицањаукојојхипхоподбијадасесведенаинстанти
јацију једног идеолошког светоназора, а опет, потврђује
свој статус маштовите, бритке и брзе хронике друштвене
свакодневице. Један од таквих примера је и скит Југосла-
вија (1998) двојцаFull Moon (Ђус иШорти), нумера која
сезасниванасемпловањупесмеБилајетаколепајугосло
венскогшансоњераДраганаСтојнића,штопојединитумачи
видекао„симболичкоопраштањеодјугословенскеидеје”23.
Усемпловани одломак („Била је тако лепа /Увек се сећам
ње”...) измешта се из своје оригиналне семантике насло
јавањем ритмичке деонице бубњева и кратким синтетиса
нимпискавимзвукомнапоследњојшеснаестинидвочетвр
тинског такта,што умиксу ствара узнемиравајући утисак
контраста између сентименталног и високо стилизованог
призвукапесмеињеногсврховитог„прљања”андерграунд
звуковношћу репа, и где романтична женска фигура бива
метафоричкипреозначенауфигурутеланекадашњеНаци
је.Нумерасезавршавапрелазомузпомоћскречтехникеу
краткисегментукојемсесударајунамернонедовршенаре
ченица(„такојеЈугославијабиларазоренаи...”)ипостепе
нојењавањеоригиналногпеваногодломкакојитимедоби
ја достојанственомрачни призвук завршетка (диминуција
семплаукраткиодломак„Билаје....”),дабисенакрајучуо
огољенигласнаратора„ТакојеЈугославијабиларазоренаи
опљачкана”.Овај пример је необичан јер користи експре
сивнепотенцијалерепамимоочекиваног,најпреутомеда
улогуЕмСиjaкаосавременог„певачаприча”поверавааку
зматичнимгласовимамузичкепрошлостикојитимепостају
аветињски(са)говорнициуформулисањупогледанаисто
ријске догађаје који су изнедрили националне државе на
Балканукрајемдвадесетогвека,адатајпогледнијенужно
обојен реториком национализма, већ извесним сентимен
талнимцинизмомиприсношћупозицијемаргинеи (тада)
маргинализованеилиодбачененедавнеисторијскепрошло
сти.Међутим,присвајање’народског’идентитетаиформу
лисањепопулистичкогстилакојеизводигенерацијатрећег
таласанакон2010.године(Co ro na,Гудрослав,МимиМер
цедез,СајсиЕмСи,колективБомбедеведесетихидр)вели
кимделомзараженаидиомомтрепа,најчешћеједругачије
артикулисано.Захваљујућизамашнојвременскојдистанци
уодносунапостсоцијализам,овагенерацијскарепкохорта
обраћаседеведесетимидизел/„турбофолк”поткултурикао
свежемкултурномресурсузахипхопрециклажу,стварају
ћиновимитоаутентичнојпобуни„радничког”дизелаштва

23Maksimović,V. Ivan Ivanović Juice: pričaouspehu–odbackpackerado
mladogbiznismena,19.maj2015.,https://www.beforeafter.rs/muzika/ivan
ivanovicjuicepricaouspehu/
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којиДраганЂорђевићкритикујекао„новиисториографски
консензус,провокативну,генерацијску’свеждерачку’гене
алогију”24,односносвојеврсни„пуцањупразно”хипхопа
који је заглављенупозицијиизмеђу својатања субверзив
ности и конформирања доминантној попкултурној матри
ци.Ипак,можесерећидаседискурсаутентичности„тур
бофолка” каотрадиције деведесетихформирану трећем
таласутемељисенауважавањухибридностипопфолкакао
доминантнесоциомузичкеформацијенасменивекова,али
најпренаидејидајетајполижанр,нарочитоувременупре
негоштосеуздигаонапозицијумузичкесуперкултуреБал
кана,аутентичанизразрадничкекласе,ауједноидоступан
музичкијезиковдашњепопуларнекултурекојисеможена
чичкатизвуковима,призоримаиманиримахипхопакакоби
сеонувидунекаквоглокализованогBalkanbeat-aприбли
жиотржишномипродукцијскоммејнстриму.

Стога,може се издвојити неколико оријентација у оквиру
актуелнесценерепмузикеуСрбијикојенаразличитначит
приступају појмутрадиције као културном инвентару се
ћањаи значењакојисеможепрерадитиизражајнимсред
ствималокалнехипхопкултуре.Уизвесномсмислу,сама
логикатрадицијекаоизбораизинвентарапрошлостикул
туре који доминантна идеолошка формација преуређује,
стилизујеификсира,можесесагледатииуначинунако
јихипхопфункционише,итонесамоуодабирупрошло
сногизразавећиуодносукојисеуспостављапрематаквом
исечкукултуре.Актуелникрајоликсрпскехипхопмузичке
заједницејестедистопијапостиндустријскогградаукојој
сеживљенасуровостнеолибералнесвакодневицепрожима
сабластиманационализмаивишеструкихприпадањаономе
штосеможеозначитикаодељенапопуларнакултураСрбије
ипостјугословенскогрегиона.Хипхоптрадицијиприступа
стихијскиибезослањањанаконсензусоизврсности/репре
зентативности одређених форми прошлости, али то чини
нереткоисајаснимидеолошкимулогом,увилијамсовском
манируселекцијекојупрофилишу„онидејствујућипокрети
итенденцијеуинтелектуалномиуметничкомживотукоје
имајузначајноипонекадпресуднодејствонаактивнираз
војкултуре”.25ТулогикуДраганЂорђевићодређујекаоде
ловање„савременогкентаура”којисврховитоодабирасвоју

24Đorđević, D. (2017) Fascinantna mladost hiphopa – (T)repolucija „tre
ćeg talasa“ (II deo), De Ma te ri ja li za ci ja umet no sti, http://dematerijaliza
cijaumetnosti.com/fascinantnamladosthiphopatrepolucijatrecegtala
saideo/?fbclid=IwAR36sYIaeNNzDUMqix5ggI9K8KjshoqE_yxngqie
oh38zF7UE1OuLj4qRrw

25Williams, R. (1977) Mar xism and li te ra tu re, Oxford: Oxford University
Press,р.117.
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историјскуприпадностодређенојтрадицији,алијеустању
идаје„самствориипотомпустиупроцеспреношења.”26

Национализамухипхопуузимавишеструкалицаиналичја,
тесеизвођачимогуразличитопоставитипремарепродук
цијииапропријацијитрадицијесаме,алиипремаантагони
стичкомкарактерусвакодневицеоличеномупотрош(е)ном
карактерудоступнихполитичкихартикулацијаидеолошких
позиција.Тако,примераради,афроамеричкиреперинаци
оналисти, према тумачењуЏефрија Луиса Декера (Jefrey
Louis Decker), представљају пример грамшијевских „ор
ганскихкултуралнихинтелектуалацаусмислудасуњихо
веактивностидиректноповезанесасвакодневнимборбама
црногнародаи(пошто)њиховамузикакритичкиупошљава
популарнознањечијисуисамидео”.27Известанбројизво
ђачасрпскогхипхопасмерадазаузмесличнупозицију,па
утомпокушајупосежезапрепознатљивимсимболимана
ционалне културе као разазнатљивим идентификацијским
усидрењима.Надругојстрани,деосценесеобраћаидру
гимфиламентимаетничке,националнеирегионалнетради
ције,патакоразличитевернакуларнемузике,однародских
до модернизованих, постају извор инспирације и звучно
имагинарнетериторијеукојесевршижанровскиискорак.
У конкретним посезањима за културалним текстовима из
вањске позиције, tra di tum се може сврховито преузимати,
интерполирати,прерађиватиалиисимулирати;напослетку,
посебнукатегоријучинесарадњеукојимахипхопизвођачи
правестратешкесавезесамузичаримадругачијихжанров
ских оријентација или у својим спотовима ангажују јавне
личности,какобиоснажилисвојупоруку,алиидодатноуо
квирилисвојупозицијунедвосмисленомприпадношћуло
калномитимепотврдилисвојепретензијенааутентичност.

Pointdecapiton:етнохип-хоп?

Какобихилустровалапоследњистав,послужићуседвема
студијамаслучаја:песмомДогодинеуПризрену(2018)на
сталомусарадњиБеоградскогсиндикатаиетногрупеТраг,
као и нумеромНикац од Ровина коју изводи репер Борис
Митровићaka Rizbow Sensei.Заобепесмејекарактеристич
нодаправевидљивожанровскопрекорачењеупољеетно
звука.Етномузикајекровнаодредницакојасеможеноти
ратиодсрединепоследњедеценијеXXвека,ачијеседа
нас актуелно значење формира почетком 2000их када се

26Đorđević,D.(2016)Malacrnamuzika:Hip-hopnacija,nacionalnaistorija,
državainjenineprijatelji,Loznica:Karpos,str.50.

27Decker,J.(1993)TheStateofRap:TimeandPlaceinHipHopNationalism,
So cial Text34,Durham:DukeUniversityPress,p.59.
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неколико оделитих тумачења музичке традиције Србије и
Балканасабралоуједандискурзивнипреплеткојичине:не
измењена(аутентична)сеоскатрадиционалнавокалнаиин
струменталнамузиканекадашњегобреднообичајногкруга,
потомтумачењатаквемузикекојајојпридодајуквазитра
дицијскеодликеипреиначењакојасеуширојкултурнојјав
ностидоживљавајукаовернаи„аутентична”,инапослетку,
комерцијализованаикомодификованатрадиционалнамузи
каупопуларноинтонираномаранжманскомруху,која јеу
контекстумузичкеиндустрије прва видљивопонела лејбл
„етно”.28Развојетно/world mu sicсцененијеимаопунодо
дирних тачака са домаћом хипхоп продукцијом, но ипак
обемузичкокултуралнеформациједелестатусалтернатив
них култура деведесетих, и пролазе постепену комодифи
кацијуиубрзанупотрошњукултурногкапиталастеченогу
почетном „субверзивном“ периоду након преласка у нови
миленијум.Њиховаупадљиваразликасастојисеуправоу
смеру идентификацијскоинтерпелацијске петље коју ус
постављајуналинијилокалноглобално:докетноурањау
идиомелокалнихархаичнихмузичкихкултураинакнадно
их заодева естетиком и одјецима музика различитог гео
графскогижанровскогпрофила,овдашњирепчиниупра
восупротно,преузимајућидоминантнемузичке,стилскеи
поетичке одреднице изворног афроамеричког хипхопа, и
тек их спорадичнопрожимајући онимшто се умузичком
смислу доживљава као овдашње, народно, „нашки” рече
но.Другаразликовнакарактеристикатичесеопозицијеур
баноги сеоског: утемељујућимит етноправца заснива се
напосебностируралнекултурекаоизвориштааутентичне,
чистеидревнемузике, док је репнатопљенимагинарију
мом постиндустријских урбаних простора и хетерогених
заједница.Постоје,међутим,двеепизодеуразвојусрпске
етносценекојесузначајнезадругачијепоимањетрадици
је,ближехипхопу:конструисање„музичкеВизантије”које
сеодвијалодеведесетихгодинапрошлогвека,урадовима
композитораичембалистеМилошаПетровића,нишкегру
пеХазари, православног појца и извођача традиционалне
музикеДрагославаПавлаАксентијевићаидругих,каоивеб
ретериторијализацијаетномузикеудругојдеценији2000
их и изразита популарност обрада патриотских народних
песама као нова субжанровска оријентација етно музике,
санеуобичајеноживомиактивномафилијацијскоминтер
нетсупкултуром.Оваквесликемузичкепрошлостиукојима

28О етно музици, као и о разлици/пресецањима појмова етно иwor ld 
mu sic погледатиу:Nenić,I.(2015)World/ворлдмјузик,etno,nonameat
all: izmeđuzajednice,scene i institucije,Etnoumlje28,Jagodina:WMAS,
str.8589.
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доминирајуузвишениетосимаскулинипризорихеројства,
погодовалисуаспирацијамаунутархипхопадасеискаже
одговарајућа блискост са пожељном верзијом националне
прошлости.

КомпозицијаДогодинеуПризренупредстављанедавнипо
кушајдасе’обновикосовскизавет’,позивањемнаидејуо
Косовукаоопраизворусрпскогпорекла,културеидржав
ности,начијуодбрануобавезује залоглегедарних јунака,
част и историја. Коришћење препознатљивих означитеља
у вези са косовским митом (црвени божурови, кнез Ла
зар,МилошОбилић),алиинамернеархаизацијепоетског
текста (лексемедушмани,мајка,чедо,млеко)служидасе
успостави аисторијски хронотоп песме. Призор Косова и
Метохијекаоколевке српскекултуредодатносепојачава
бројнимструктуралнимпаралелама,попутонеустиху„зар
јебитнодалисамсМетохијеил`сДорћола”,иличитавог
одељка„Ал’тунаместустаром,гдејеМилошживотдао/
вођенЛазаровомправдом,опетваскрснућенарод/Јеруна
маидаљеживипредсказање–Косовскизаветкојитрајаће
занавек”, који служи да потврди нераскидиву везу места,
пореклаиидентитета.Пратећивидеоспотпредстављамон
тажуснимакабомбардовања1999.годинеипризораалбан
скогскрнављењасрпскихцркава,штојепонукалоплатфор
муYou tubeдапесмууклонисатрендинга,односнодаје,у
тумачењучлановаСиндикатаифанова,цензурише.Песма
настајеутренуткузаоштравањапитањанезависностиКосо
ваусрпскојјавности,иупрепознатљивомманируБеоград
скогсиндиката,износисекаојакстејтменткојинепосредно
претходиочекиванимполитичкимпотезимавласти, која у
овомслучајуеуфемистичкизаступа„рационалнаиреална
решења”поводометничкогразграничењауоквирукосовске
територије.Посезањезазвукометнаослањасенапретход
но разрађене облике поступања са национално интонира
номмузикомсвечаногкарактера(Набојномпољу/витешка
2),алиовајпутподразумевасарадњусаконкретнимизвођа
чимаизсференеотрадиционалнемузике–бањалучкомгру
помТрагкојајеу„пјесмеудахнуласвојличниизраз,каои
духнашегвремена,оживљавајућиихтиме,алииостављају
ћисуштинскинепромијењенимиувијекнародним,уаманет
будућимгенерацијама”.29Деоницакојуизводечланице/ови
групеТрагнијеаутентичнанароднамелодија,већодломак
компоновантакодазазивапризоресрпскогсредњовековља,
најпре преко модалне мелодике, али и уз асоцијације на

29Pijetlović, M. (6. januar 2011) Etno grupa Trag – tradicija u duhu vre
mena, Glas srp ske, http://www.riznicasrpska.net/muzika/index.php?to
pic=23.5;wap2
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традиционалну и црквенумузику у самом начину певања
имелодијскомвокабулару(употребакраткихфалсетнихто
новакарактеристичнихзанароднопевање,квинтнасазвучја
увокалномпартунакрајумелострофе).Централнирефрен
скиодломак(„Ајамолимсеогњиштусвомдавратимсе/
Душатебецјелива,земљосветаодНебакупљена)уизво
ђењу женских вокала најављује последњи реповани блок
стиховакојисезавршаваидеолошкимословљавањем„Зато
доброслушај,сине:Инајгоремсепрашта,ал’заотаџбину
гине/Косметвечноземљанаша!”.Занимљивојесагледати
однос репипеванихдеоница:женскимизвођачима је по
вереноданапочеткупесмеизводемелодијубезречи,као
идаотпевајустиховеукојиманепостојеконкретнеисто
ријскеилиличнереференце,доктројицаЕмCијеваговоре
изпозицијеега,којунаслојавајуидеолошкимречникомна
ционалногмита.Томсразмеромпостижеседапесма,ипак,
превасходноостанеудоменухипхопаалиидасепрошири
креативниарсеналжанра,чимесеотварамогућностдасеу
њенеслушаоцеубројеибројниљубитељиетномузике–ка
кооникојиномадскитрагајузастаринскимзвукомСрбије
иБалкана,такопотенцијалноионидруги,којисепоглавито
везујузановулинијупатриотскогетнаиобраденародних
песамасатемомнационалногослобођења(хајдучке,ускоч
ке,ратнеисваковрснепатриотскепесме).

Осиметричномвезивањузајакжанровскиозначитељнаци
оналнетрадицијесведочииостварењеНикацодРовинакоје
јеRizbow Senseiреализоваоусарадњисапсеудонаучником
инадрилекаромМирољубомПетровићем,звездомсрпског
интернет неба, чувеном по контроверзним и неретко опа
снимјавнопропагиранимставовима.Уједномодприлога
наYou  tu beканалуBalkanInfoПетровић јеговориоотур
скомнападунаЦрнуГорууXVIIIвекуиојунаштвуНиколе
Томановића, „Никца одРовина” који је извео диверзију у
самомсрцу турскоглогораиубиоОсманпашу.Петровић
јеНикчевчинпротумачиокаоисторијскимоделнаоснову
којегСрбијаможеда„победиНатопактиЕвропскуунију”.
НумераНикацодРовинапочињесемпломгуслања,асамог
реперавидимоодевеногувитеза,докупозадиниМирољуб
Петровићдругогмладићаподучавагуслањуипоказујему
књигунасловљенуИстинаобојунаКосову1389.Текстпе
смеобрушавасенаразноврснесавременепороке,одпићаи
пушења,прекодрогирањадоатеизма,ицитираселустра
тивнамераувидуфразепокојојјеПетровићпостаочувен,
„подмач,бато!”.Рефрен„Кидамо,синак/к’оНикацодРо
вина/Јошоддавнина/К’оНикацодРовина/Сведовиси
на/К’оНикацодРовина/К’оНикацодРовина/К’оНикац
одРовина“понављањемполустиха„К’оНикацодРовина”
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уводиудинамичкукаденцукојасеокончавазаокруженом
идентификацијом, како самог репера, тако и оних који ће
сепрепознатиуидеолошкомпозивупесме:„ЈасамНикац
од Ровина!”Тиме сефигура српског репера коначно сим
болички и реално приближава структурално симетричној
позицији гуслара као некадашњег гласоговорника шире
друштвенезаједнице.Дајеувезивањедважанраделотвор
ноидасезасниванаспецифичнојвезиетницитетаизами
шљањасредњовековнекултурекојанаилазинаодобравање
уновимформулисањимапостпостмодерногнационализма
наБалкану,сведочеикоментарикојипратевидео,укојима
сеговориообновиДушановогцарства,апесмаименујекао
„изворнисредњовековнитреп”,истичедеоницагусалаико
ректив који оваква „витешка” песма уноси на испошћену
сценупопуларнемузикеуСрбији.Очито, српскихипхоп
јеустањудауспешнопосегнезанационалномтрадицијом,
али јетавезазасада једносмернаитаквадасе,насупрот
игривојупотреби„меких”интеркултуралнихихибридних
традицијскихформиудомаћемрепукојесувишеудомену
савременепопуларнекултуре,звучнаматеријаетномузи
кеупошљаваусуженомобиму,неувидуиспитивањапо
тенцијалнобогатихмеђусобнихрезонанцихипхопиетно
идиома, већ у највећој мери као потврда унапред задатих
интереса,звучнапозајмицакојаћетекамплифициратина
мерено дејство идеолошке поруке заогрнуте звуковношћу
реписказа.
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SAMPLINGOFTRADITION–
SPECTRESOFTHEPASTINSERBIANHIPHOP

Аbstract

Serbianhiphopsceneroseduringtheninetiesandquicklyblossomed
intoseveralhistorical,stylisticandideologicalorientations,sometimes
seenas“waves”inpopular,emicdiscourseofhiphopfans.Itsgrasp
overtheconceptofauthenticitymostlydealswiththeconstructionof
animagined,localized“ghetto”,rangingfromurbanneighborhoodsof
BelgradetoanideaofneoliberalSerbiaasghettoizedstateandcultural
territorywherevarious formsof resistance takeplace. In thepresent
dispersion of the scene, discourse on ethnicity (and locality) can be
pinpointedasanimportant,albeitnotovertlydominantaxisofSerbian
hiphop,thatyetsteadilygainsrecognition.Thisreachtowardsethnicity
initially was propagated by the members of rap collectives such as
BelgradebasedBeogradskisindikat,and in recentyears followedby
otherhiphopperformersaswell.Althoughtheideaofnationalculture
thus became visible in overall discourse of hiphop community, the
useofparticular local,“ethnic”sounds,motivesandmannerswasn’t
socommonforrapsongs.However, thishasbeenchangingrecently,
assocalled“ethno”musicconsistingofneotraditionalorpopularized
localtraditionalmusicforms,becameasourceforrapmusic’scurrent
endeavor to propose a viable alternative to dominant political and
culturaldiscourses–bothdominantonesandthosewithinrap.Serbian
hiphopperformersuseethnicmusicasaclearindexicalsignpointing
toward the authenticity and historicity of traditionalmusic, and thus
attempttoadda“flavor”oralocalrenditiontoglobalized,popularand
commonraptropesandsounds.Thesongs“NextyearinPrizren”by
groupBeogradski sindikat andNikacodRovinaby rapperRIZBOw
SENSEIcanbetakenasseparatecasestudiesthatindicatehowSerbian
rapmusic utilizes sounds labeled as ethnic, aswell as the forms of
cooperationwithhiphop‘outsiders’, inorder topromoteapowerful
call of interpellation possibly reaching beyond the community of

‘hiphopnation’.

Keywords: Serbianhip-hop, tradition, ethno, gusle, one string folk
fiddle,ideology,„NextYearinPrizren“
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ПРЕВОЂЕЊЕТЕРМИНАREAL 
ИЊЕГОВАУПОТРЕБАУ 

РЕПМУЗИЦИ
Сажетак:Примарнициљовоградајеразрешењепроблемапрево-
ђењатермина„real”изенглескогнасрпски језикуњеговојупо-
треби у хип-хоп култури.У раду је описан пут који је довео до
налажењаадекватнеречинасрпскомјезикузатермин„real”,а
то јетермин„прави”.Секундарнициљрада јеунапређењеспо-
разумевања међу припадницима хип-хоп заједнице давањем ар-
гументованепрепорукеоусловимаупотребетермина„прави”у
репмузици.Условиупотребеовогтерминадатисуизтеоријскеи
историјскеперспективе,aпонуђенаjeиаргументацијаукорист
тумачењатермина„real”/„прави”каосинонимапојма„hardcore”
уконтекстуговораорепмузици,текстовимаиуметницима.

Кључнеречи:превођење,хип-хоп,„real”,прави,реп,„hardcore”

Sohere’sthedeallikeShaquilleO’Neal

Ifyoudon’tknowwhatyouaredoing,howthehellcanyoubereal?!1 

Термин real није само камен спотицањапреводилаца који
себавепревођењемтекстоваохипхопуиафроамеричких
филмоваупоследњетридеценије,већиширехипхопза
једницеуоквирукојесевећидеонеспоразумаукомуника
цијамајављазбогвишесмисленостисамогтерминаreal,од
носнонеразјашњенихусловањеговеупотребеуразличитим
контекстима.

1 Martin,C.andElam,K.Alongwaytogo[RecordedbyGangStarr],in:Hard 
toEarn[LP](1994),London,UK:Chrysalis/EMIRecords.
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Сапроблемомпревођењафразеke ep it real–најпознатијег
принципахипхопкултуреучијојјеосновиуправотермин
real–првипутсамсенепосредносусреотокомпревођења
насрпскијезиккњигеЏефаЧенга(JefChang),Неможеда
стане,нећедастане–једнаисторијахип-хопгенерације,
итовећнасамомпочеткурада,ууводукњигекојипотпи
сујеродоначелникхипхопмузикеКулДиџејХерк(KoolDJ
Herc).2

Најзначајнијипомакуразумевању самогпринципаke ep it 
realомогућилојеоткрићедафразаstay true–јошједанпо
знатихипхоппринцип–заправоимаистисмисаокаоke ep 
it real.Поштоупотребафразеstay trueуразличитимконтек
стиманаенглескомјасноуказујенатодајењенодговара
јућипреводнасрпски„останиверан(нечему)“,посталоје
јаснодафразаke ep it realимаскривенирелационикарактер,
односнодазахтеваобјекатуодносунакојитребаостати,
тј.битиreal.Тооткрићеједодатнопоткрепиоувидуразли
читеупотребефразеke ep it realодстранеприпадникахип
хопзаједницеуСАД–увидкојијепонудиотекстКембруа
Меклиода (Kembrew McLeod) Authenticity Within Hip-Hop
andOtherCulturesThreatenedwithAssimiliation.3

Анализирајућијављањепојмаreal,фразеke ep it realисрод
нихизразауисказимаприкупљенимизхипхопмагазина,
дискусија на Интернет форумима, текстова реп песама и
званичнихобавештењазамедијеоновимрепмузичкимиз
дањима4,Меклиодјепрепознаошестразличитихупотреба
принципаke ep it real,односнотерминаreal–каоињемусу
протногтерминаfa ke–којесемењајуузависностиодкон
текстаукојемсеозначенипринципјавља:

1.Усоцијалнопсихолошкомконтексту,ke ep it realодго
варазахтевудасеостаневерансамомсеби,докјесупрот
ноодтога–оноштобибило fa ke –праћењемасовних
трендова.

2.Урасномконтексту,realје„црно”,докјеfa keзаменљи
воса„белим”.

2 DJKoolHerc.Introduction,in:Can’tStopWon’tStop:AHistoryoftheHip-
Hop Ge ne ra tion,Chang,J.(2005),NewYork,NY:St.Martin’sPress,p.XII
Српскоиздањекњиге,Неможедастане,нећедастане–једнаисторија
хипхопгенерације(RedBox,2009),преведенојеусарадњисаЗораном
Лојаницом.

3 McLeod,K.(1999)AuthenticityWithinHipHopandOtherCulturesThre
atenedwithAssimilation,Jo ur nal of Com mu ni ca tion, volume49, issue4,
Oxford,UK:OxfordUniversityPress,pp.134150.

4 Исто,стр.137.
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3. У политичкоекономском контексту, real је исто што
иun der gro und,докјекомерцијалноидентификованокао
fake.

4.Уродносексуалномконтексту,realзначи„тврдо”(му
шко,мужевно),докјеfa keоноштоје„мекано”(женско,
женскасто).

5.У контексту друштвене позиције, real одговара „ули
ци”–односнорадничкојинижојсредњојкласиуугро
женимурбанимјезгримакоја,увеликимградовимаСАД,
углавномнасељаваобојенапопулација–докfa keодгова
ра„предграђу”,односнорезиденцијалнимкрајевимакоје
махомнасељава(бела)друштвенаелита.

6.Уконтекстухипхопкултуре,realјеold school,докје
fa keоноштојеma in stre am.5

Меклиодовоистраживање је пружилоискуственупотврду
променљивостизначењафразеke ep it realузависностиод
контекста,каоипотврдуозначењскојздруженоститермина
realињемусупротногтерминаfa ke.Уједно,онојеотворило
двапитања:далитерминrealтребапревестикао„стварно”,
„реално”или„право”,идалитермин fa ke–закојивећи
наенглескосрпскихречника,каоодговарајућипревод,нуди
термин„лажно”–требасхватитикаолажноусмислунеи
стинитости,неискреностиилиунекомтрећемсмислу?

Штосетичетерминаreal,јасноједагајенемогућепреве
стиса„стварно”,јертозначидабиfa keтребалопревестиса
„нестварно”.Ниједанодречниканадајеоваквупрепоруку,
нитибитакавпревододговараоконтексту. Јер,у томслу
чају,терминrealспрамсебеимаантонимun real,анеfa ke.
Поредтога,разликаrealиfa ke–баремпремамојимиску
ствимасањиховомупотребомуенглеском–неподразумева
тзв.онтолошкуразликуизмеђуствари,односнотврђењеда
јенештостварно,анештодруго–нестварноили,чак,не
постојеће.

Термин„реално”сетакођепоказаокаонеадекватанпревод,
јерсеон,узсебиодговарајућисупротантермин„нереално”,
усрпскомјезикупојављује,пресвега,уконтекстуговорао
изводљивостинечега,доксетерминиrealиfa keуенглеском
користедаопишусвојстваствари,бића,говораитд.

Надругојстрани,методелиминацијеједонеоодређенере
зултате и у покушајима превођења термина fa ke. Наиме,
уколико би термин fa ke био схваћен као лажно у смислу
„неистинитости”,потпуноумеснобибилопитањезаштона

5 Исто,стр.139.



245

ПРЕДРАГ ВУКЧЕВИЋ

енглескомјезикувећнијеупотребљенпарtrue/un true,уме
сто real/fa ke?Исти случај је и са схватањем термина fa ke
каолажногусмислу„неискрености”,поштоиутомслучају
постојиадекватнијипартерминанаенглеском–sin ce re/in-
sin ce re.Наконелиминацијеалтернативнихпревода,термин
„право”сејошвишеистакаокаоодговарајућипреводтер
минаreal,атермин„лажно”каопреводтерминаfa ke,стим
што је у случају „лажног” остао захтев за прецизирањем
смислатерминакојибибиодругачијиод„неистинитости”
и„неискрености”.

Анализирајући контексте у којима се најчешће јавља тер
минfa ke,посталојејаснодасеонпрвенственоупотребљава
каданештотребаозначитикаолажноусмислупретварања,
опонашања, копирања, издавања за нешто друго од онога
штооноочемујеречзаистајесте.Терминrealсе,ускладу
стимувидом,показаокаоознаказанештоштојеаутентич
но,изворно,аутохтоно,нештоштонијекопијанечегдругог.

Захваљујући свим наведеним увидима, а затим и увиду у
употребуовихтерминаулокалнојрепзаједници,упрево
дуЧенговекњигетерминreal јепреведенса„право”,тер
минfa keса„лажно”,докјепринципke ep it realпреведенса
„будиправи”.Ипак,саморешењејошувекненудизадово
љавајућеразумевањеупотребетермина„право”и„лажно”
нарепмузику,наримеинауметнике.Оноштоме,дакле,
првенственозанимајенаосновучегасетврдидајенешто
„прави”репидалисеупотребатермина„право”и„лажно”
нарепделаиуметникеможенекакоуредититакодасеиз
бегнучеститерминолошкинеспоразуми?

Различитисмисловиreal(односно„правог”),којеМеклиод
наводикаооткрићасвогистраживања,могубитиисигурно
јесудеорешења.Немасумњедавеликибројљудиуокви
ру хипхоп заједнице процењује реппесмеи уметнике на
основутогадалисутиуметницивернисопственимприн
ципима,далисудовољноun der gro und,„тврди”,old school,
далисеобраћају„улици”идалидоследнозаступајуњене
вредности...То,међутим,ниједовољнодабисеокончало
оворазматрање,затоштојепотребноразмотритииутеме
љеност, одрживост, јасност и применљивост различитих
принципаисхватањабивања„правим”.

Смислови„правог”којејеМеклиодоткриоусвомистражи
вањуочигледносамипосебимогупредстављати–амноги
ћепотврдитиидазаистапредстављају–изворнеспоразума
уговоруохипхопкултуриодносно,прецизније,уговоруо
музицииизвођачима.Многичлановихипхопзаједницеби,
једноставно,многерепуметникеиделаназвали„правим”,
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иако тиуметнициидела, барнапрвипоглед,нисуправи
усвакомоднаведенихзначења„правог”.Постоји,напри
мер,значајанбројуметникакојисуоствариликомерцијални
успех,алиизакојебималокоуоквирухипхопзаједнице
рекаоданисуправи.Постојидостауметникакојинисуold 
school (у било ком смислу), али које, опет, већина сматра
„правим”извођачима.Другимречима,уместодасеразма
тра јасност, утемељеност и применљивост сваког од сми
словакојеМеклиоднаводи,требалобикренутидругимпу
тем:усусретанализитрисхватањабивања„правим”,која
семеђуприпадницимарегионалнерепзаједнице–аиши
ре–најчешћејављајууговоруорепмузици,текстовимаи
уметницима6.

Правојеакојеистиннитои/илиискрено

Значајан број припадника регионалне реп заједнице ће на
питањедалинекиуметник, албумилипесмапредставља
„правиреп”,одговоритиданештојестеправирепуколико
јеоно„истинито”,односно„искрено”.Оноштопрвоупада
уочиувезисаовимсхватањемједаоно,заправо,садржи
двасхватањакојанисунужноповезана.Једноставно,нешто
може:

1)Битиистинито,анебитиискрено–могућеједане
искрено тврдимо нешто истинито, тј. да верујемо да је
нештолаж,алидатоипактврдимокаоистинуидаоно,
противнонашемуверењу,заистајестеистина.

2)Битиискрено,анебитиистинито–могућеједаве
рујемоитврдимодајенештоистина,адаонозаправото
није.

Овосхватањеје,каоисвакиодсмислова„правог”којенаво
диMcLeod,заправовредносно–акојенештоозначенокао
„право”уовомсмислу,њемујеприписанаи(висока)вред
ност,докјеоноштоје„лажно”изразитонискевредности,
иличакбезвредно.

Уоквируовогсхватањаскривенјеиједанодсуштинских
проблема тумачењарепа јошодњеговихнајранијихдана:
унутаррепзаједницесеовајпроблемјављауобликузахтева

6 Иакосеопринципуke ep it real говориучитавојхипхопзаједници–
дакленесамомеђуљубитељимаиствараоцимарепмузикевећимеђу
цртачимаграфита,затиммеђутзв.бибојс(bboys)ибигрлс(bgirls)као
иплесачимаосталихуличних/хипхопплесоваитд.–удругомделуовог
текста сеусредсређујемискључивона схватања„правог”уконтексту
говораорепмузици,римамаиуметницима,односноуоквируреп,ане
ширехипхопзаједнице.
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заутврђивањемуличногкредибилитета7 репуметникакоји
усвојимпесмаматврдедачинеопаснаинесвакидашњаде
ла.Заовајзахтевсепретпостављадасугарепуметницима,
историјски гледано,поставилиљудикојинисубилиуспе
шнирепери,алисуу„стварном”животузаистачинилиод
ређенаопаснаинесвакидашњадела.Надругојстранисеи
јавностизванрепихипхопзаједницезанимазаистинитост
реприма,нарочитоонихримаукојимасепојављујуагре
сивнииантисоцијалниставови8.

Чини се да ово тумачење „правог” – као истинитог и/или
искреног–напланукомуникацијеунутаррепзаједницедо
носивишепроблеманегоштоихрешавазатоштопретпо
стављапознавањеприватногживотарепуметника,односно
аутора рима и композиција9. У случају доследне примене
оваквогсхватањанапроценурепуметникаипесама,јасно
јеидабивећинузначајнихуметникаипесаматребалопро
гласити„лажнима”илибиим,једноставно,требалоодрећи
свакувредност.Накрајукрајева,овосхватањејенепримен
љивонарепмузику,односнонарепбитове10–бит,односно
инструменталтешкоможебити„истинит”и/или„искрен”,
апознато једасефраза„правиреп”користииуговоруо
инструменталима, пабиуспешнаинтерпретација термина
„прави”,примењеногнарепстваралаштво,требалодаочу
ваитозначење.

Правојеакојеуверљивои/иливеродостојно

Овосхватањеби,уодређеномсмислу,моглода се схвати
као ублажена верзија претходног.Многи припадници реп
заједницећеједноставнорећиданијенужноданечијериме
будуистинитеи/илиискрене,сведоксутеримеуверљивеи
док,заједносасвимдругимодликамарепуметникаокојем
јереч–физичкиизглед,бојагласа,гардероба,понашањеу

7 Наенглескомstre et credодносноstre et cre di bi lity.
8 УпоследњихнеколикогодинауСАДиширесе,чак,каодоказнима

теријалпротивоптуженихусудскимпроцесимакористеињиховереп
риме. (University of CaliforniaTelevision (Producer).Rap on Trial: Is it
a Cri me to Rhyme? [Videofile],November 15th2018, January8th 2019,
https://www.youtube.com/watch?v=2fo4TIoXkNs)

9 Иаконетоликочестокаоудругимжанровимаиурепуседешавада
извођачи,каосопственоауторскодело,изводериме–чакионесаизра
зито„личном”садржином–којенисусаминаписали.Традиција„духо
писаца”(енг.ghostwri ter)урепмузици,односнопостојањеауторакоји
пишутекстовезаизвођачеодричућисесвогауторстваукористизвођа
ча,додатнокомпликујеутврђивање„правих”репримапрематумачењу
укојемсе„право”урепутумачикаоистинитои/илиискрено.

10Урегионалнојрепзаједницисезарепинструменталекористифонетски
транскрибованианглицизам„бит”(енг.be at).
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јавномживотуисл.–испостављајууједначенуидоследну
слику,нешточемусеможевероватидајезаистатошто
тврдидајесте.

Башкаопретходно,иовосхватањејевредносно:говорећи
дајенекоилинешто„право”уовомсмислу,мипроцењује
моособуињенумузику,тврдећизаправодајеона,штосе
настиче,уверљиваутомешторади.Прихватањемовогста
новиштаочигледноможемобранити вредност већегброја
репуметникаиделанегоштојетомогућеуслучајустано
виштакоје„право”поистовећујесаистинитими/илиискре
ним–другимречима,лакшејебитиуверљивнегоистинит
и/илиискрен.Надругојстрани,међутим,јасноједатума
чећинечијуличностирименаосновуовогстановиштадо
лазимоу опасност да отпишемонеког уметникаињегове
песмесамонаосновутогаштонеодговаранашојпредста
ви, односно стереотипуо томекакобинеко ко себепред-
стављанаодређениначин,требалодаизгледа,дасепона-
шаизвучи.Тојејошједанпроблемодносасхватања„пра
вог”као„истинитог/искреног”и„правог”као„уверљивог/
веродостојног”.Могућеједаодређенирепуметнициињи
хова дела заиста јесу „истинити”и/или „искрени”, алида
припадницимарепзаједниценеделујууверљиво,односно
веродостојно.

Наравно, ни ово становиштеније применљивона репби
тове јернесамоданијеудуху језикавећ је, једноставно,
тешкорећидајебит„уверљив”,анеувестијошнекеодред
нице.Можеморећидајебит„довољнореп”дабибиоуреп
песми,односнодаодговаранашојпредставирепинстру-
ментала али, каошто ћемо видети, то се да одредити ја
снијеиједноставнијеодоногаштонамомогућавасхватање
„правог”каоуверљивог,односноверодостојног.

Правојеакоје„hardcore”

Ова интерпретација „правог” у реп музици је, вероватно,
најмањепознатаи, самим тим,најмањеприхваћена у реп
заједнициодсветринаведене,алијенаводимзатоштове
рујемутодарешававећинупроблемакојипратепретход
ноописанеинтерпретације.Основнаидејаувезисаовим
схватањем„правог”јестеутврдитиштајеhard co re,односно
штајетврдојезгрорепизраза;штаје,наиме,оноштореп
музициипоетицидајеидентитетичиниихтимештојесу,а
затим,уодносунаторазумевање,одредитиштаје„право”а
шта„лажно”усвакомпојединачномслучају.

Одређењемтврдог језграрепизразавећсамсебавиораз
матрајући историјски развој овог термина у фељтону
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насловљеном„Кратакприказразвојатврдокорногрепа–од
старешколедокрајазлатногдоба(1970–1990)”,којијеобја
вљен2009.годиненаИнтернетстранициПопбокс–webма-
газинзапопуларнукултуру11.Укратко,штосетичепоетског,
текстуалногделарепа,тврдојезгрорепизраза,тј.оношто
издваја реп у односу на остале врсте популарне музике,
јестетзв.„represent”став,односнотежњарепуметника
дасекрозримепредстави–дефинишеиафирмишесвоју
личност–каоидатопредстављањебудетакводареперњи
меутврдисвојуизванредностимоћидаих,акојепотребно,
одбрани у симболичкој борби са другима који претендују
на исти статус12.Ако бисмо, дакле, „право” тумачили као
hardco re –што је, између осталог, у складу и са претход
номанализомупотребетермина„право”и„лажно”13–реп

11Vukčević,P.Nemojdagaizgubišjerjekeva,21.maj2009.,6.januar2019.,
http://www.popboks.com/article/7390;Vukčević,P.IliveitIseeit,25.maj.
2009.,6.januar2019.,http://www.popboks.com/article/7410;Vukčević,P.
Sirovo,29.maj2009.,6.januar2019.,http://www.popboks.com/article/7419

12Основнипоетскиставтокомвећегделареписторијеје,заправо,борбе
нопредстављачки (енг.battle-represent) став–одкласичногbat tle rap
стила,прекоgang sta rapиhor ro co reстиловадотзв.mafiosorapстила–с
тимдасеборбени(bat tle)елементудетаљнијемразматрањуиспоста
вљакаопрепрекаразвојупредстављањадопретпостављеногпоследњег
нивоа–„божанског”,односнонивоаапсолутности,одрешености(лат.
ab-solutio)одсвиходноса–какопоказујеПитмен(Pittman),анарочито
Бејли(Bailey)анализирајућиримезначајнихамеричкихрепераи,међу
њима,римекојејеобјавиоЗондоизсплитскегрупеДјечаци,каоири
мекојесамјаобјавиоподпсеудонимом„LouBenny“;Pittman,J.P.Y’all
NiggazBetterRecognize:HipHop’sDialecticalStruggle forRecognition,
in:HipHop&Philosophy:Rhyme 2Reason, eds.Darby,D. and Shelby,
T. (2005), Chicago andLa Salle, Illinois:OpenCourt, рp. 4153;Bailey,
J. (2014) Philosophy and HipHop: Ruminations on Postmodern Cultural
Form,NewYork,NY:PalgraveMacmillan,pp.4557.Узгред,оваквотума
чењетврдогјезграпоетскогделарепа,измеђуосталог,најнепосредније
испоставља реп израз као интегрални део хипхоп културе, пошто се
истиставпоказивања(енг.sho wing)идоказивања(енг.proving)налазиу
основиbboy/bgirlкултурекаокултуре„борбеног”плесаукојемсетежи
личнојафирмацијииостваривањунадмоћиуодносунадругеплесаче
сопственомвештиномистилом,затимукултурицртањаграфитагдета
кођепостојипотребадаселичнимстиломостварииндивидуалнадоми
нацијанаддругимцртачимаитд.

13Овотумачењеје,наиме,највишеускладусаранијенаведеноманализом
наосновукојејепрецизиранодасеупревођењутермина„право”(real)
и„лажно“(fa ke)трагазапреводомукојемсе„право”јављанеусмислу
истинитостиилиискреностивећусмислуаутентичности,изворности,
тј.каоонокојенијекопијанечегдругог,доксе„лажно”нетумачикаоне
истинитоилинеискреновећкаоонокојесеиздајезанештодруго,копи
ја,имитација,каоонокојеније„право”иакосњимделиодређенасвој
стванаосновукојихбисмогамождагрешкоммоглиидентификовати
као„право”.Својстварепизразакојаприпадајуњеговомтврдомјезгру,
у томсвојеврсномесенцијалистичкомтумачењу,управопредстављају
тоизворно,аутентичноштосеопонашауслучајевиманеhardcore,од
носно„неправог“,односно„лажног”репа.
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стихове,строфе,песмеиуметникебисмомоглидаозначи
мокао„праве”искључивонаосновуанализетекстова,од
носнонаосновутогакакосебепредстављајуусвојимри
мама,занемарујућињиховеосталебиографскеподатке.Ово
схватање,узгред,нијенужновредносно,поштотодајенеко
„прави“можемо–и,додаобих,треба–схватитикаоописну
одредницукојомсенеодређујевредностуметникаињего
вогдела.Одређивање„правости”уовомсмислуједностав
нозахтеваутврђивањетогадали јеставкојисеможеиз
двојитиизримаускладусаонимшторепчинирепом,што
репудајеидентитетуодносунадругеврстемузике–дакле,
да линеко репује саhard co re ставом, односнонаизворни
репначин.Такобисмозанеку„праву”реппесму,римуили
уметникамогли–штоје,унекуруку,издраворазумскипри
хватљиво–сасвимлегитимнорећиданамсенесвиђаи/или
данемавеликувредност,каоштоизанештоштоимапојав
не,техничкеодликерепа,алиније„право”–односноније
hard co re–можеморећидајевредно14.

На другој страни, ако посматрамо историјски развој му
зичкеподлогеуоквирурепмузике, лакоможемооткрити
штајетоштосесматратврдимјезгроммузичкогделарепа.

14Иакосецелокупнотумачењетврдогјезграреппоетикекојеизносим–
каоисвакодруго,наравно–можедовестиупитање,уприлогистом
бих,узставовеутекстовиманакојесамвећреферисао,каопоткрепље
њенавеоитодасеонопоказујекаолегитимнидеовећегдуховногкре
тања,прецизнијетзв.историјеразвојаафроамеричкемушкости.Поред
тогаштосмовећуистраживањуКембруаМеклиодавиделида је јед
наодупотреба термина realмеђуприпадницимахипхоп заједнице–
четврта, тзв. „родносексуална” – директно повезана са „мушкошћу”,
вишерадовауверљивоприказујереп,односноборбенопредстављачку
(bat tle/re pre sent)поетикукаоразвојниступањуоквируширегдуховног
стремљења,тј.уоквирутрадиције„кулпозе”(cool po se)каоспецифич
ногначинадржањадосебемеђуафроамеричкиммушкарцима.Мотиви
попутемоционалнедистанцираности,говорничкевештинеиоштроум
ности,физичкеснаге,сексуалнемоћиистилизованогоблачењаипона
шањасепојављујукаовредностиафроамеричкихмушкихархетипова
bad ma naиtric kste raјошодвременапреукидањаропствауСАД,азатим
имеђусимболимаафроамеричкемушкостиуXXвекумеђукојимасу
макроиСтегерЛи(StaggerLee)иАјсбергСлим(IcebergSlim), јунаци
Blax plo i ta ti onфилмова,ЏејмсБраун(JamesBrown),МухамедАли(Mu
hammadAli)имногидруги.Овимувидомсе,наравно,непоричедасуу
стварањухипхопкултуреирепмузикеуБронксуиЊујоркутоком‘70
–а,касније,ишире–поредафроамеричкихмушкарацаучествовалеи
Афроамериканкекаоиприпадницииприпадницедругихетничкихгру
па,већсесамотврдидасупринципи,уверењаисимболиисторијеафро
америчкемушкости, ипак, највише утицали на обликовање хипхопа;
видети:Majors,R.andBillson,J.M.(1992)Cool Po se: The Di lem mas of 
BlackManhoodinAmerica,NewYork,NY:LexingtonBooks;Coleman,K.
Power,MoneyandSex(uality):TheBlackMasculineParadigmin:LSUDoc-
to ral Dis ser ta ti ons(2005),р.337.January6th2019https://digitalcommons.
lsu.edu/gradschool_dissertations/337/).
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Наиме,одКулДиџејХерковеанализереакцијаbboyекипа
намузикуиоткрићавредноститзв.„брејкова”(енг.bre aks)
– инструменталнихдеоница којемузичкидоживљај своде
наосновни,носећигрув(енг.groove),којијесиров,односно
„чист”усмислуданемамелодијскохармонијскихразрада,
већјепотпуноодређенсамосвојомпокретачкоменергијом–
репмузикајекрозсвесвојестилскеразвојејасноодређена
управосведеношћунасировгрув.15 

Дакле,одкраја’70идискофанкматрицадоданашњихтреп
битова,јасанјетемељнипринциппристварањурепмузи
ке–независноодгруваинструментала,односнотогакакав
ритмичкиосећајствараинакакавплеснаводи,независно
одњеговог такта и темпа, независно од тога да ли је бит
направљен од семплованих деоница неке раније објавље
немузике,звуковауснимљенихинструменатаилиоделек
тронскигенерисанихзвуковасаритаммашина,синтисајзе
ра,компјутерскихпрограма,онтребадабудесведеннагрув
који„вози”,„тресе”,„удара”ислично.

И за битове би, по овом тумачењу „правог” каоhard co re,
важилосличноштоизариме,односнозапоетскопредста-
вљањерепуметника.Занекирепинструменталбисмо,да
кле,реклидаје„прави”акојеурађенпремакритеријумуко
јиделивећинарепподжанрова,односнолокалнихсценаи/
илишкола,атоједајесведеннасировгрувињеговупокре
тачку енергију, односно да немамелодијскохармонијских
разрадакојеслушаоцимастварајубилокаквеасоцијацијеи
емоције,аузтоисужавајумогућностивокалногдоприно
сарепуметника.Наравно,ниуовомслучају,каоуслучају
рима,нијенужноречовредносномодређењу.„Право”,на
име,иовдеможемоупотребитисамодаопишемомузику,
тј.дакажемодалиприпадатврдомјезгрурепизраза,онога
штоодређујерепнамузичкомизвучномплану,безтогада
тврдимодајевреднасамимтимштојеназивамо„правом”.

Коначно, не само да је тумачење „правог” као hardcore 
много прозирније и јасније од осталих наведених пошто
нам омогућава да одлучимо да ли је нешто „прави” реп
искључиво на основу онога што нам је дато у самим
нумерама, већ нам омогућава да, уколико желимо, то
урадимомногодетаљније.Овосхватањенам,наиме,пружа
могућностда,примераради,препознамодалијенеко–што
јемогућеизаистаседешава–снимио„праве”(hard co re)ри
мепреко„неправог”односно„лажног”бита,илиобрнуто;
затимколикопесамауоквируалбума(илитокомцелокупне

15Vukčević,P.Nemojdagaizgubišjerjekeva,21.maj2009.,6.januar2019.,
http://www.popboks.com/article/7390.



252

ПРЕДРАГ ВУКЧЕВИЋ

каријере)некогуметникајестеупотпуности„право”ида,
наосновутога,одредимо–можда,чак,ипроцентуално–у
којојмериодређениуметникпредставља„прави”реп.

Билокакобило,верујемдаовотумачење„правог”припад
ницимарепихипхопзаједница,омогућаванајјаснију,нај
утемељенијуинајдоследнијуупотребутермина„право”на
репмузику,поезијуиуметнике.То,наравно,незначидаје
билокообавезанданаовајначинупотребљаватермин„пра
во”уговоруорепмузици,анарочитонезначидајеовим
разматрањем решено општије питање смисла одређивања
критеријума „правог” репаи самогпроцењивањада ли је
нешто„прави”реп?Оноокочегасеувекможемосложитије
да,безобзирадалијенешто„право”,постојеримеимузика
којиизазивајунашуреакцијуидаћетога,врловероватно,
битииубудуће.Дакле,безобзиранатодалијеправи,реп
ћепостојати...Илисе,ипак,неможерећидареппостојиако
нијеправи?
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Abstract

The primary goal of this paper is the solution of the problem of
translatingthetermrealfromEnglishtoSerbianwhenitisusedinHip
Hopculture.Thepaperdescribestheroadmapoftheprocessoffinding
theadequatewordinSerbianfortheterm”real”–theterm”прави”.The
secondarygoalofthispaperistheimprovementofthecommunication
amongmembersoftheHipHopcommunitybyoferinganargumented
recommendationfortheuseoftheterm”real”/”прави”inRapmusic.
Theconditionsfortheusageofthistermaregivenfromboththeoretical
andhistoricalperspectives,aswellastheargumentfortheadvantages
of interpreting the term ”real”/”прави” as synonymous to the term
”hardcore”whenusedinreferencetoRapmusic,lyricsandartists.
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НОВИМУЗЕЈПРЕД
СТАРИМДИЛЕМАМА

Сажетак: По јам но ви му зеј је у упо тре бу ушао кра јем 20. ве ка, 
пра ћен но вом му зе о ло ги јом, у ко јој су се кри тич ки ис пи ти ва ли те
ме љи на ко ји ма је по чи вао тра ди ци о нал ни му зеј. У кон цеп ци ји но
вог му зе ја ње го ва пред ло же на дру штве нопо ли тич ка уло га је му
зеј ске струч ња ке ста ви ла пред но ве иза зо ве, нај пре про грам ском 
про ме ном фо ку са са пред ме та на чо ве ка, а за тим и уво ђе њем по
се ти о ца, кон зу мен та му зеј ског про из во да, у про цес му зе а ли за ци
је, од но сно, кре и ра ња му зеј ског са др жа ја. У ра ду пред ста вља мо 
кон цепт но вог му зе ја кроз при зму ње го вих те мељ них кон це па та, 
а за тим кроз при зму пој мо ва са др жа них у ICOMовој пу бли ка ци ји 
Кључ ни пој мо ви му зе о ло ги је: му зеј, му зе а ли ја, му зе а ли за ци ја, ме
наџ мент, му зе ал ност, му зе о ло ги ја, му зе о гра фи ја. Иа ко се у овој 
пу бли ка ци ји пре по зна ју кри тич ки то но ви у за го ва ра њу ре ви зи је 
му зе ја, уо ча ва мо и зна чај ну уз др жа ност као од раз кри зе ин сти
ту ци је му зе ја.

Кључне речи: му зеј, му зе а ли ја, му зе а ли за ци ја, му зеј ски ме наџ
мент, му зе ал ност, му зе о ло ги ја, му зе о гра фи ја

Музејје,каоинституција,токомсвојеисторијенепрестано
пролазио кроз промене изазиване различитим друштвено-
политичкимфакторимаиликонцептуалнимдилемама.1Да-
нас јесуоченисанужнимпреиспитивањемнеопходности
свог постојања схваћеног у традиционалном смислу речи
услед превласти виртуелних музеја, нових технологија и
медија који своју ефемерну природу супротстављају тра-
диционалном, опипљивом, предмету носиоцу информаци-
јаињеговоммузејскомконтексту.Стога,уколикоразумемо

1 Рад је реализован на пројектуМо дер ни за ци ја за пад ног Бал ка на, ОИ
177009, финансираном од стране Министарства просвете, науке и
технолошкогразвојаРепубликеСрбије.

АНГЕЛИНАМИЛОСАВЉЕВИЋАУЛТ
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вековнагибањаипрестројавањапремисанакојимапочива
оваинституцијаосетљивазапроменеопштихдруштвених
итехнолошкихтрендова,појамно ви му зејнебитребалода
намбуденов.Његаје,разумесе,пратилаиновафилозофија
баштињења,музеализације,музеографије,новафилозофи-
јапрезентацијеиедиције,обједињенеуновојмузеологији.
Илијеонпратиоњих.2

Музеј какав познајемо данас је релативно млад феномен,
иако јекаоснажанчуварбаштине,произвођачзнања,или
израз богатства и укуса (појединца, друштва) стар готово
коликоинашацивилизација.Од самих зачетака га карак-
теришенаучно-истраживачкаулога,пачакиондакадасе
истицаорепрезентативношћусвојихзбирки,јерјемузејбио
иостаоидејаиместокојечовекутребадапомогнедашто
потпунијеразумесамогсебеисветукомеживи,безобзи-
ранатодалисерадилоокомпендијумимазнања,односно
књигамакојесуусвомнасловуносилему зеј,илио збир-
камаразличитихпредмета,или,пак,омузејскиминститу-
цијама.Значајнајечињеницадајеисторијамузејапостала
привлачна истраживачка тема током последње четвртине
20.века,кадасепојавилаидејановогмузејаиновемузе-
ологије,његоветеоријскизаснованепратиље.3Појамно ви
му зејјекомплексанбаремколикоипојамно ва му зе о ло ги ја
препунаантагонистичкихтонова,насталакаопоследицаре-
акцијенатрадиционалнумузејскупраксузакојусетврдида

2 Starn,R. (2005)AHistorian’sBriefGuide toNewMuseumStudies,The 
Ame ri can Hi sto ri cal Re vi ew110(1),рр.68-98;Marstine,J.ed.(2006)New 
Mu se um The ory and Prac ti ce. An In tro duc tion,Oxford:BlackwellPublis-
hing Ltd; Gavrilović, Lj. (2011)Mu ze ji i gra ni ce mo ći, Beograd: Čigoja
štampa;DalleVacche,A.ed.(2012)Film, Art, New Me dia: Mu se um wit ho
ut Walls?,NewYork:PalgraveMacmillan;Kidd,J.(2014)Mu se ums in the 
New Me di a sca pe. Tran sme dia, Par ti ci pa tion, Et hics,Farnham–Burlington,
VT,Ashgate;Makdonald,Š.ur.(2014)Vo dič kroz mu zej ske stu di je,Beograd:
Clio;Милосављевић-Аулт,А.(2014)Новамузеологијакаочињеницаса-
времености,Кул ту рабр.144,Београд:Заводзапроучавањекултурног
развитка,стр.11-37;Спасојевић,Б.(2014)МалроиДелош.Једанразго-
воромузеју,Кул ту рабр.144,Београд:Заводзапроучавањекултурног
развитка,стр.55-68;Мартиновић,Д.(2014)Сталнепоставкеуфункцији
трансформисањамузеја уСрбији,Кул ту ра бр. 144,Београд, Завод за
проучавањекултурногразвитка,стр.69-93;Gray,C.(2015)The Po li tics 
of Mu se ums,Houndmills–NewYork:PalgraveMacmillanLtd;Zhiljaev,A.
ed.(2015)AvantGar de Mu se o logy,UniversityofMinnesotaPress–eflux,
Inc;Pollock,G.andZemans,J.eds.(2007)Mu se ums Af ter Mo der nism. Stra
te gi es of En ga ge ment,Malden,MA:Blackwell.

3 Vergo,P. ed. (1989)The New Mu se o logy,London:ReaktionBooks;Hoo-
per-Greenhill,E.(1992)Mu se ums and the Sha ping of Know led ge,London:
Routledge;Witcomb,A.(2003)ReIma gi ning the Mu se um. Beyond the Ma
u so le um,London:Routledge;Ambrose,T.andPaine,C.(2006)Mu se um Ba
sics,London:Routledge,р.8;Milosavlјević-Ault,нав.дело;Makdonald,Š.
нав.дело,стр.461-545.
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јенаумору,превазиђена,тромаинедовољноангажованау
савременомдруштвукомејепотребанмузејкаоместона/
у комеће се огледатидруштвене различитости, едуковати
најширидруштвенислојеви,добијатиодговоринаактуелне
друштвенепроблеме,ислично.Радисе,свакако,опромени
парадигме: док се традиционалној музејској пракси заме-
ралодајеуцентарпажњеставилафетишизован(му зеј ски) 
пред мет,концепцијановогмузеја,новемузеологијеимузе-
ографијестављауцентарфокусачо ве ка,4истраживањасе
одвијајуокоте ме,заразликуодпредоминантнеусредсре-
ђеностинапред мет у традиционалноммузеју.А, теме се
тичуколективнемеморијеисавременихпотребазаједнице.
Тимесепостижедамузејбудекористанурешавањупробле-
масадашњице–упућујући,натемељуисторијскогискуства
(којесе,дакле,неодбацује,већинтегришеустварност),на
могуће стратегије одговора на текућа питања (расне или
националне нетрпељивости, економске кризе, и слично).
Едукативна улога музеја у животу заједнице и појединца
никаконијеноваисежеудалекупрошлост,икаојасанис-
казјеможемопратитиунатрагбаремдо18.века,5нопрема
концептуновогмузеја,таулоганијенаучнауужемсмислу
речи,већје,сугерисалибисмо,уколиотерминнијепрејак–
информатив на.Осетљивостзанеопходнепроменеумузеј-
скојделатностисупрограмскидефинисаневећод1946.го-
дине,кадајеоснованICOMкојијеусклађиваосвојудефи-
ницијумузејасаопштедруштвенимтоковимаитрендовима,
незнатноилиузначајнијојмери,зависноодприлика,алије
самасрждефиницијеувекприсутнаиактуелна,иодговара
концептувећинемузејскихинституција(чланицаСавета):

„Музејјенекомерцијална,сталнаустановауслужбидру-
штваињеговогразвоја,отворенајавности,којасакупља,
чува, истражује, објављујеиизлажематеријална сведо-
чанства ољудимаињиховој околини радипроучавања,
образовањаиестетскогдоживљаја.Наведенадефиници-
јамузејапримењује себезобзиранаприродууправног

4 Ross,М. (2004) Interpreting theNewMuseology,Mu se um and So ci ety 2
(2),рр.84-103;Krivošejev,V. (2009)Mu ze ji, pu bli ka, mar ke ting – stal ne 
mu zej ske po stav ke i Nje go va Vi sost Po se ti lac,Valjevo:NarodnimuzejVa-
ljevo;Krivošejev,V.(2012)Mu ze ji, me nadž ment, tu ri zam – ka sa vre me nom 
mu ze ju, od te o ri je do prak se,Valjevo:NarodnimuzejValjevo;Anderson,G.
ed.(2012)Re in ven ting the Mu se um: The Evol ving Con ver sa tion on the Pa
ra digm Shift,WalnutCreek,CA:AltaMiraPress.

5 Poulot,D. (1988)TheBirth ofHeritage: ‘leMomentGuizot’,Ox ford Art 
Jo ur nal11(2),рр.40-56;Hooper-Greenhill,нав.дело;Milosavljević-Ault,
A.Muzejskipredmetinjegovarečitostupan dec hion-urenesansneisavre-
menemuzejskeprakse,u:Mu ze o lo gi ja, no va mu ze o lo gi ja i na u ka o baš ti ni,
priredilaMilosavljević-Ault,A. (2013),Beograd:Centar zamuzeologiju i
heritologijuFilozofskogfakulteta,str.133-148.
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тела,територијалнуифункционалнуструктуруилиори-
јентацијузбиркиодређенеустанове.Узустановекојесу
дефинисане као ’музеји’ ова дефиниција под музејима
подразумеваследеће:природне,археолошкеиетнограф-
скеспоменикеиналазишта,каоиисторијскеспоменике
иналазиштамузејскогкаракеракојисакупљају,чувајуи
објављују материјална сведочанства о људима и њихо-
војоколини;установекојесадржезбиркеиизлажуживе
примерке биљака иживотиња, каошто су ботанички и
зоолошкивртови,акваријумиививаријуми;научнецен-
треипланетаријуме;конзерваторскезаводеиизложбене
галеријеусталномсаставубиблиотекаиархивскихцен-
тара;природнерезервате;другеустановезакојеизвршни
савет, на основу консултација саСаветодавним комите-
том,будесматраодаимајунекеилисвекарактеристике
музеја,илидапомажумузејимаипрофесионалнимрад-
ницима у музеолошком истраживању, образовању или
делатности.”6

Наравно,самачињеницадасенаведенадефиницијаодно-
синачланицеICOM-а,имплицирапостојањенекихдруга-
чијихдефиниција,попутбританскеилиамеричкемузејске
асоцијације.Наводимоихдабисмопотврдилитезуопроме-
нипарадигме,тедасезаговорнициновогмузеја(иновему-
зеологије)водепризнатимразличитостимаунационалним,
локалним,приликама.7ДефиницијаБри тан ске асо ци ја ци је 
му зе јагласи:„Музејјеинституцијакојасакупља,докумен-
тује,чува,излажеитумачиматеријалнасведочанстваиин-
формације оњима ради јавног добра.”, праћена појашње-
њем свих појмова садржаних у дефиницији:ин сти ту ци ја
–имплицирапостојањеформалнеустановекојаимадуго-
рочнусврху;са ку пља–усебисажимасвеобликеаквизици-
је;до ку мен ту је–наглашаванеопходностбележењаинфор-
мацијаи сазнањаомузеалији, каоињиховочување;чу ва
–означавасвеврстефизичкогочувањамузеалије:конзерва-
цију,рестаурацију,каоифизичкубезбедност;из ла же–овај
појампотврђујеочекивањепосетилацадаћемоћидавиде
баремрепрезентативниизборпредметакојисечувајууму-
зејскимзбиркама;ту ма чи–односисенаразличитеобласти
делатности музеја од изложбе, образовања, истраживања
до публикације;ма те ри јал но – појам који указује на фи-
зичко, опипљиво постојање предмета (музеалија); све до
чан ство–појамкојигарантујеаутентичностматеријалног;

6 ICOM-ов Ко декс про фе си о нал не ети ке, издање Музејског друштва
Србије, доступан на: http://www.mdsrbija.org/2016/wp-content/uplo-
ads/2016/08/ICOM-ov-kodeks.pdf.

7 Ambrose,Т.andPaine,C.(2006),нав.дело,стр.7-8.
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ин фор ма ци ја–знањекојеспречавадасемузејскипредмет
схватисамокаонекаврстакуриозитета;подразумевазабе-
лешке свих знања која се тичуисторије предмета, начина
аквизиције ињеговогместа умузејској збирци, или свеу-
купниходносауновоконтекстуализованојстварности(ње-
говеупотребе);ра ди јав ног до бра–имплицираотвореност;
одражаватре нут ниставдамузејислужедруштву.Аме рич
ка асо ци ја ци ја му зе јаједонеласвојудефиницијумузеја,по
којој јемузејнепрофитнаустановакојане по сто ји пр вен
стве нозарадприређивањаповременихизложби,изузетаод
пореза,отвореназајавностипостојирадијавногинтереса,
сациљемда„чуваиочува,изучава,тумачи,сакупљаииз-
лаже јавности зарадњенеинструкцијеиужиткапредмете
ипримерке од едукативнеи културне вредности, укључу-
јући уметничке, научне (живе или неживе), историјске и
технолошке.”8

Концептновогмузејадугујенајпрепорастубројамузејау
светутокомдругеполовине20.векаипроширењупољаде-
ловањамузејаудобаглобализацијеидигиталногокружења,
мултикултуралности,покретузаеманципацијуиинклузију
домородачких заједница и маргинализованих група, про-
менамаууметничкимпраксамакојепредмузејнепрестано
постављајуновезахтевезаевалуацијуипрезентацију,тен-
денцијама на макрополитичком плану да се ревидира ин-
ституционализованаисторија,свевећемзначајуприватних
финансијских фондова, децентрализацији музејских слу-
жбиуразвијенимземљама,питањимакако,идалиуопште,
локалниирегионалнимузејимогудадопринесупобољша-
њуусловаживота,ислично.Свеовојемузејскестручњаке
ставилопредновеизазовеипреиспитивањетрадиционал-
ног, европског, репрезентативног и научног модела.Одго-
ворјетребалодадонесеновамузеологија,којајепредста-
вљалаидејуомузејукојићезаистабитиуслужбиопштег
друштвеногразвојакаоједномоднајсавршенијихсредстава
трансформациједруштва,резултирајућитежњомдасеурад
установа заштитенаслеђауведештовећиброј актера, са-
жетомуконцепцијиинтегралнебаштинеињеномизданку
со ци о му зе о ло ги ји.9

8 Исто,стр.8.
9 Hauenschild,A. (1988)Cla ims and Re a lity of New Mu se o logy, Ca se Stu

di es in Ca na da, the Uni ted Sta tes and Me xi co,Ph.D.Dissertation.http://
museumstudies.si.edu/claims2000.htm(преузето 23. 04. 2014.), рp. 8-45;
Vergo,P.(1989),нав.дело;AssuncaodosSantos,Р.(2010),нав.дело;Ми-
лосављевић-Аулт,А.(2014)Кустосиликураторза21.век.Једанпоглед
полемичког тона,Кру ше вач ки збор ник 16, Крушевац, Народни музеј,
стр.63-70;Makdonald,Š.нав.дело.
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Идеја о смрти музеја, његовој гвозденој завеси отвореној
самозаконошере,опотрошеностизначењанедостатнихза
нове генерације, свакако, није нова.Припадници историј-
скихавангарди,одфутуристадоуметникарускеавангарде,
су одбацили вредности западне грађанске културе видев-
шињихове одразе башумузејскимоквирима.10У новије,
информатичко,добадошло једоукидањастатусафетиша
првенствено уметничког предмета чију је комплексност
сада требало доводити у везу саширимдруштвенимкон-
текстима.11Музејсемења(о)–упркосутискутромостико-
јиодаје–ускладусадруштвенимоколностимаипотреба-
ма,саизазовимакојеједонелоиоснивањеантрополошких
музејау земљамаТрећегСвета,укојисусемигољилииз
традиционалних европских модела. За разлику од музеј-
скихсведочанставапрошлости,овдесусепоставилапита-
њапрезентацијематеријалнихсведочанставадревнихијош
увекживихкултура,12свакакокомбинованасакритикомму-
зејског рада у случајевимаизлагања савремене уметности
која једовелаупитањеисвемоћкустоса,доминацијули-
ковнихуметности,естетскоуживањекаосуштинскикрите-
ријумвредностипредмета,иапсолутнупревластпредмета
надживотом.13Но,новимузејнијетребалодапредставља
ал тер на ти ву установљеном поретку ствари већ до да так 
ко ји отва ра но ве ди мен зи је, уз очувањенаучне димензије
музејског рада, објективност и уважавање документарне
вредностимузејскогпредмета,чимесеизбегавањеговазло-
употреба,накојусеуказујеустриктномјезикуICOM-овог
Ко дек са.Знањеје,напокон,крајњипроизводмузејскограда,
којисепласираикомуницирајавностибилонамузејскојиз-
ложби,билоуштампанојмузејскојпубликацији.14

10Zhilјaev,А.(2015),нав.дело,стр.38-56.
11Vergo,P.нав.дело,стр.41-59;Milosavlјević-AultА.Muzejskipredmeti

njegovarečitost,Попадић,М.(2014)Исходиновемузеологијеиликакоје
романописацпостаомузеолог,Кул ту рабр.144,Београд,Заводзапроу-
чавањекултурногразвитка,стр.128-143.

12Hurt,D.(1978)AgriculturalMuseums:ANewFrontierfortheSocialScien-
ces,The Hi story Te ac herII(3),рp.367-375;Hauenschild,А.нав.дело,стр.
6-7;Lattanzi,V.(2008)‘Testeparlanti’efinzioniinterpretative:etnografia,
audiovisivi,musei,La Ri cer ca Fol klo ri ca57,рр.93-99;Gimenez-Cassino,
E.(2010)WhoamI?AnIdentityinCrisis.IdentityintheNewMuseologies
andtheRoleoftheMuseumProfessional,Ca der nos de So ci o mu se o lo gia – 
So ci o mu se o logyIII(37),рp.25-41.

13Tucker,M.(1978)TheNewMuseum:AForumforDialogue,Controversy,
andVisualProvocation,Art Jo ur nal37(3),рр.241-244;Smith,T. (2012)
Thin king Con tem po rary Cu ra ting,NewYork:IndependentCuratorsInterna-
tional(ICI).

14Булатовић,Д.(2006)Музеологијаи/каохерменеутика.Гла сник На род
ног му зе ја Цр не Го ре 2, стр. 111-120;Milosavlјević-Ault А. Kustos ili
kuratorza21.vek.
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Новимузејједефинисансоцијалнорелевантнимциљевима
и основним принципима, ињегов рад као едукативне ин-
ституције јеусмеренкастварањусвестипопулацијеоње-
номидентитету,помажућијојдадефинишесвојустварност.
Јер,музејможедапомогнедасезамислипрошлост,алии
будућност,паисоцијалнипроблемиуопште15идаактивно
учествујеупроцесупрепознавањаоногашточинисаставни
деоамбијентаукомесеживидабисеостварилоправона
сопственилокалниирегионалниидентититет.16Дневнопо-
литичкиаспект,реклибисмо,деловањамузејауновојму-
зејској пракси, јесте доприносформирању свести попула-
цијеоњенимсуседимаилирегионууопште,паинечуди
идејада јемузејместокојеможеиморадабудеогледало
питањакојапојединциидруштвенегрупепостављајусами
себи,иточакнедабидалиодговоре,већдабиоткрилии
дефинисалипроблеме,указалинаалтернативеипонудили
материјалиинформације којииммогубитиодкористиу
том процесу.17 Отуд, улога новог музеја јесте да утиче на
интегралниразвојједногрегионаињеговепопулације,што
је,узгред,појамкојифигурираудокументимакојенаувид
стручне јавности даје ICOM, али поново, чини нам се, у
кључустриктнонаучно-образовнеулогемузеја (оногпро-
светитељскогзаостатка).Подразумеваседанаведенаулога
оријентишеновимузејкалокалнимусловимаиспецифич-
ниминтересимаипотребамалокалнезаједнице,итаокре-
нутостлокалнојзаједницијепредновимузејпоставилазах-
тевзаидентификацијупотенцијалнепублике,причемујеу
игруушаоиосновнипринципновемузеологије:принцип
територијалности.Новимузејсе,идеално,односинајасно
одређенутериторијуињенупопулацију,којесудефиниса-
некултурнимиприроднимграницамаиутомележињегов
значајзалокалнупублику.А,дабисеочуваоексперимен-
талникарактериодржаланајвећамогућаотвореностзане-
престанопроменљивустварност,новимузејтребадабуде
динамичанидатежинискомстепенуинституционализаци-
је,тенињеговапросторнаиорганизационаструктуранису

15Hauenschild,A.нав.дело,стр.8-15;Vergo,Р.нав.дело.
16Maure,M-A.(1985)Identité,écologie,participation:Noveauxmusées,no-

uvellemuséologie,Musées8(1),р.21;Autry,R.(2013)ThePoliticaleco-
nomyofmemory:thechallengesofrepresentingnationalconflictat‘identity-
driven’museums.The ory and So ci ety,42(1),рр.57-80;Makdonald,Š.нав.
дело,стр.225-318.

17ShannanPeckham,R.(2003)Ret hin king He ri ta ge: Cul tu res and Po li tics in 
Eu ro pe,London:I.B.TaurisPublishers;Smith,L.(2006)Uses of He ri ta ge.
London:Routledge;GavrilovićLj,nav.delo;O’Neill,P.(2012)The Cul tu
re of Cu ra ting and the Cu ra ting of Cul tu re(s),Cambridge,MA;Scott,C.
ed.(2013)Mu se ums and Pu blic Va lue. Cre a ting Su sta i na ble Fu tu res,Surrey,
England–Burlington,VT:AshgatePubl.Ltd.
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фиксиране.18Нижи степен традиционалне институционал-
неорганизацијеновогмузејаодразиосеинадецентрали-
зованупросторнуструктуру,заразликуодтрадиционалног
музеја у коме су активности ограничене зидовима музеј-
ског здања:потребно јеизаћиуамбијентекојинеодгова-
рајумузејскимусловима,даклепроширитимузејкрозцелу
једнугеографскуобласт,организоватиизлетеунемузејске
амбијенте,приређиватиизложбезазапостављануимарги-
нализованупублику,улазитиупородичнедомове,болнице,
фабрике, и слично.Услед тог просторног разграњавања и
подељености,оновоммузејусеговориикаоофраг мен ти
ра номмузеју.19Уовоме,наравно,препознајемоопасностод
идеализације(паиизолације)локалног,сједнестране,аса
другенеопходностдасеукажеинатодајеодкруцијалног
значајалокалниамбијентбашкрозмузејску,баштинарску,
праксу повезати са ширим националним, регионалним и
интернационалнимокружењем,чиметајлокалниамбијент
потврђује своје јединственоместоу глобалномамбијенту,
ипрошлостииусадашњости.20Кључниелементуструкту-
рииорганизацијиновогмузејапредстављапонудаактивне
улогестановништвауњеговомобликовањуиделовању,уче-
шћекојесезасниваназнањуижи вот нојенер ги јипопула-
ције,њеномколективномпамћењу.21Уместоконтемплације
иинтелектуалногзадовољства,утојдинамичнојструктури,
наступа ангажовањепосетиоца којина овај начинпостаје
саставнидеоновогмузејауместодабудесамогост;онпо-
стаједоносилацодлуке,учесникупроцесу,музеографипо-
средникупреношењупоруке.22Новимузеј,дакле, у иде ал
ном слу ча ју,имаорганизационуструктурукојајеокренута
највећојмогућојинклузији,односнозаједницикојаактивно
учествујеуконцепцији,планирањуипродукцијимузејских
изложби.Укустоскомраду,односнотумачењуипрезента-
цијипрошлости,огледајусепрофесионалциипознаваоци
различитихнаучнихидруштвенихсферакојимасусеотво-
рила–аотварајусејошувексасвевишежара–вратаму-
зејаиразличитихисторијскихамбијената,укојеониуносе

18Ross,M.нав.дело,стр.84-103.
19Carr,D.(2006)A Pla ce Not a Pla ce: Re flec tion and Pos si bi lity in Mu se ums 

and Li bra ri es,WalnutCreek,CA:AltaMiraPress.
20Hauenschild,А.нав.дело,стр.9-10,75-78.
21Rivard,R.(1984)RedéfinirlaMuséologie,Con ti nu ité23,рр.19-22;Мило-

сављевић-Аулт,А.Новамузеологијакаочињеницасавремености.
22Lavine,S.ed.(1991)Ex hi bi ting Cul tu res: The Po e tics and Po li tics of Mu

se um Dis play,Washington,DC:SmithsonianInstitutionPress;Милосавље-
вић-Аулт,А.нав.дело;Кисић,В.(2014)Стваралац,саучесник,крити-
чар,конзумент,Кул ту рабр.144,Београд:Заводзапроучавањекултур-
ногразвитка,стр.106-127.
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нова,животнијаистварнија,чинисе,тумачењаидоживљаје
прошлостиисадашњости,памфлетскиудаљениодвештач-
кестварноститрадиционалногмузеја.

Оноштојезаистановоуконцепцијиновогмузеја,уодносу
настари,биојеконцепт кон ти ну ал не еду ка ци је,којасеве-
ликимделом,заузврат,неспорнобазиранаконцепту,поме-
нуте,колективнемеморијечимесепрепознају,сакупљајуи
чувајуонаматеријалнадобракојапоседујуинформацијскуи
комуникацијскувредностуодносунаколектив.Самопред-
метикојиимајузначењезаколективнумеморијусесматра-
јуделомнаслеђа,њиховопрепознавањевишенијезадатак
научника,каоутрадиционалноммузеју,већстановништва
чијесећањедетерминишенаслеђекојетребачувати.23Упра-
воовдепадаконцепцијаиновогмузејакаоотвореногсисте-
маиновемузеологијекаофилозофијебаштињењауопште,
јер,прадоксално,за тва ра,акотакосмемодасеизразимо,
обиммо гу ћегнаслеђакогсенеказаједницасећа;илисене
морасећати,каоуслучајевимаелиминацијечитавихкулту-
ра,етничкихзаједница,ислично,причемусеможејавити
идеолошка,интересна,матрицапокојојсесећањебришеу
складусаонимштозаједницажелидапамти(поменимо,на
пример,рушењеспоменичкогнаслеђаодстранеприпадни-
каИсламскеДржаве у актуелним верскимратовима).24 Та
опасностодзатирањасећања,упозоримо,нијепрепознатау
утопијиновогмузеја,којијенастаоизнуждедасеочувана-
слеђемалихзаједницакојесуискушавалегубљењеиденти-
тетаумиграцијама, заборављање језика,променеобичаја,
употребаманаметнутимупотрошачкомдруштву.Наравно,
овајутопијскипројекатнијезаживеоусвојојпунојчистоти,
алијепослужиокаопокретачкаснагаиинспирацијазано-
вемоделемузејскеделатностииновеидејеипринципена
којимаделасавременимузејкаоинституција.25

Новеидејеиновипринциписавременемузеологијепред-
стављенисуупубликацији ICOM-аподнасловомКључ ни 
пој мо ви му зе о ло ги је (Key Con cepts of Mu se o logy), коју су
уредили Андре Девале (André Desvallées) и ФрансоаМа-
рес(FrançoisMairesse),уформиречникаосновнихтермина
интерпретираних у складу са тенденцијама новемузеоло-
гије,преиспитивањанеопходности (ис пла ти во сти)посто-
јањамузејакаоинституцијеиревалоризацијењеговеулоге
увођењем термина теорије менаџмента, којом се утврђује

23Милосављевић-Аулт,А.нав.дело.
24Makdonald,Š.нав.дело,стр.290-318.
25Ross,М.нав.дело,стр.87-99.
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његовакул тур навред ностиса мо о др жи вост.26Овајдоку-
ментјенастаосасвешћудасусеулога,развојиуправљање
музејимазнатнопроменилиидасусадржајииприродаму-
зејскихизложби,ускладусапринципимановемузеологије,
усмереникапосетиоцу,дасемногиммузејимаданасупра-
вљапомоделукорпоративногменаџмента,алиисасвешћу
отомедасујошувекнеразјашњенапитањазначајамузеја
задруштвоињеговеграђанеидасеусавременомдруштву
осећаизванреднапотребадасеудефинисањефилозофских
основамузејскоградаукључинајширамогућа,напрвомме-
сту,стручнаинаучна,јавност.Основнимтеоријскимпрет-
поставкама музеологије као науке се у овој публикацији
пришлосаинтегралногиплуралистичкогстановиштакоје
имплицираконцептуалнавишезначностибогатствосваког
одизабранихпојмовапонаособ,маколикодасуони„древ-
ни”инаизглед,крозсвојуисторију,многопутадефиниса-
ни.Већсмоприметилискроманбројод21појма,коликоје
обрађеноуовомречнику.27Циљауторајебиодапредставе
најширимогућипогледнасветамузеја,предлажућипреи-
спитивањемузејскоградаунајширеммогућемсмислу,даље
одтрадиционалногмузеја.Итобашоногмузејауслу жби 
дру штва и ње го вог раз во ја,какостојиудефиницијикојује
давнихдана,какосмогоренавели,1974.године,даоICOM,
иукојусемогуупаковати,адаимпритомнебудепретесно,
свиосталипојмовимузеологијеимузеографије,теоријеи
праксе.

Пробаћемодапредставимодефиницијуновогмузејаизви-
зуре,већнаговештене,логикекојуследипојмовникКључ ни 
пој мо ви му зе о ло ги је,обраћајућисеињемусроднимпојмо-
вима,класификованимподсловимаМиО;подсловомМсе,
редом, налазе појмови: менаџмент, медијација, музеално,
музеализација,музеографија(музејскапракса),музеологи-
ја,музеј.Појаммузеалија јесврстанподсловомО:објект
илипредмет.Занимљиво је,састановишта, горепоменуте,
промене парадигме, односно концентрације не на инсти-
туцијумузејакоја јеносећи, темељни,чинилацсваког го-
вораомузеологијиимузеографији(безмузејанебибило
нињих),већнасведругеаспектемузејскеделатностичији
себрој,илитумачења,непрестаномењају,умножавају,за-
висноодсоцијалних,културних,економских,политичких,
илидругихприликакојерађајутренутнепроменљивеокол-
ностииагенде.Коликосе,заправо,кадасеизађеизпојма

26Desvallées,A.andMairesse,F.еds.(2009)Key Con cepts of Mu se o logy,Pa-
ris:ICOM;Scott,С.нав.дело;Милосављевић-Аулт,А.Новамузеологија
каочињеницасавремености.

27Милосављевић-Аулт,А.нав.дело.
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новемузеологије,појаммузејаињемуприрођенипојмови
којеовдежелимодапредставимо,тумачеутерминимано-
вефилозофијебаштињењаипрезентације?Видећемодасе
ауториутекстукојиседржиинституционалногамбијента
неудаљавајуодготовонеутралнепозиције,показујућиза-
видну уздржаност одпамфлетског језика гласноговорника
новемузеологије.28

Ме наџ мент

Музејски менаџмент29 се данас дефинише као делатност
којаобезбеђујерадмузејскеадминистрације,алиисвеоне
активности које нису директно повезане са специфичним
пољеммузејског рада (попут заштите и очувања, научног
истраживањаикомуникације).Усуштини,музејскименаџ-
ментобухватазадаткекојисетичуфинансијскихиправних
обавеза,безбедностииодржавања(просторија),управљања
људствомимаркетинга,каоистратешкогиопштегплани-
рањамузејскихактивности.30ОноштоДевалеиМареспри-
мећујујестеданачинуправљањаупојединачниммузејима
одражавањиховуконцепцију,нарочитоупогледуњиховог
служењајавности.Администрација,подсећајуаутори,тер-
минјекојисе,уисторијскомсмислу,нијеодносиосамона
наведене активности, већ на целокупну делатност једног
музеја.Заиста,реткоузимамоуобзирчињеницудајепојам
менаџментаумузејууупотребивећу19.веку,идасевезује
зањеговујавност.Наиме,усвомтрактатуомузеологијииз
1895.годинеподнасловомПрин ци пи му зеј ске ад ми ни стра
ци је(The Prin ci ples ofMu se um Ad mi ni stra tion),ЏорџБраун
Гуди(GeorgeBrownGoode),јеизнеоаспектесвакодневних
музејскихактивностикојисетичупроучавањаиизлагања
збирки и менаџмента имајући у виду и целокупну визију
музејаињеговуинтеграцијуудруштво.Својукњигуонза-
почињедефиницијоммузеја:„Музејјеинституцијазачува-
њеонихпредметакојинајбољеилуструјуприроднепојавеи
човековаостварења,изањиховокоришћењерадистицања
новихсазнања,ирадинеговањакултуреипросветљењељу-
ди.”31Он,такође,јаснопостављаграницемузејскоградаи
упозоравадајепосебнафункцијамузејадачуваикористи
предметеизприродеичовековепроизводе(уметничкадела
итехнолошкадостигнућа),адајефункцијаби бли о те кеда

28Исто.
29Desvallées,А.andMairesseF.нав.дело,стр.45-46.
30Boylan, P. ed. (1992)Mu se ums 2000. Po li tics, Pe o ple, Pro fes si o nals and 

Pro fit,London:Routledge.
31BrownGoode,G.(1895)The Prin ci ples of Mu se um Ad mi ni stra tion,York:

Coultas&VolansExchangePrinting,р.3.
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чувазабелешкечовековемисли,функцијауче ног дру штва
дарасправљаочињеницамаитеоријама,ашко ледаобра-
зује,каоидаседелатностисвиховихинституцијасусре-
ћуупословимаочувањаиширењазнања.32ДевалеиМарес
исказујусвестобирократскимконотацијамаимплицираног
терминаад ми ни стра ци јакојисенајчешћеодносинанеефи-
касностјавнихслужби,иуказујунатодајесавременозала-
гањезатржишнуекономијудовелодосвечешћеупотребе
појмаменаџмент,којисекористиуорганизацијамасрачуна-
тимнастицањепрофита.Увођењеконцепататржиштаиму-
зејскогмаркетингадовелоједоразвојастратегијаиапарата
прилагођенихпотребамамузеја,поузорунапословноокру-
жење(дефинисањестратегије,фокусирањенапублику,ме-
наџментресурса,ислично)иувеликојмеријепроменило
самемузеје,мадајечестоусукобусатрадиционалнимна-
чинимањиховогфункционисања.Резултатје,свакако,био
развојновихобликафинансирања,попутрентирањамузеј-
скогпростора,свевећегбројамузејскихпродавница,орга-
низовањаблокбастеризложби,ислично.Но,специфичност
музејскогменаџмента,подсећајуаутори,потичеизлогике
давања путем донација предмета и новца, волонтирања,
оснивањаудружењапријатељамузејакојидоприносесво-
јимресурсима.Занимљивоједасусвеове,заистапомоћне,
активностидобиленаснази,честонауштрбосталихактив-
ностиизадатакамузејскоградакоји,напокон,оправдавају
постојањемузејакаоинституције.33

Му зе ал но / му зе ал ност

Овај комплексни појам, који означава поље музеалног, не
односисесамо,какотонаводеДевалеиМарес,34наствара-
ње,развојирадједнемузејскеинституције,већинаразми-
шљањаоњеномпореклу,темељимаипроблемима.Дакле,
насвеаспектемузејскогделовања.Уовомпојмовнику,ау-
ториистичу,музеалнокојеимајунаумукарактеришеједан
специфичанприступкојиустановљаваизвестанпогледна
стварностуодносунасветнаслеђа,патакогадоводеувезу
самузеологијом,којаби,поњима,могладаседефинише
као сванастојањада семислиопољумузеалног, иликао
етика и филозофија музеалности.35 Музеалност, знамо то
каостручњаци,представљаспецифичанодноспремаствар-
ностишто је смешта, указују аутори овог појмовника, на
позицију тик уз политику и на раван друштвеногживота,

32Исто,стр.4.
33Makdonald,Š.нав.дело,стр.554-602.
34Desvallées,А.andMairesse,F.нав.дело,стр.48-50.
35Исто,стр.49.
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религије,економије,итакодаље.Тојезбогтогаштосваки
пример/предметпредстављасферуилиоригиналнопољеу
комећесепостављатипитањанакојаодговоредајупојмо-
ви,пасесвакифеноменможенаћиумултидимензионалној
равниукојојсесрећенеколиконивоазначења,питањаили
одговора.Овапозицијамузеалногкаотеоријскогреферент-
ногпољаотварамногеновемогућностизаразмишљање,јер
имузеј(институција)можедасевидикаоилустрацијаили
примермузеалног.Уколикоовоприхватимо,затренутак,ка-
конамнудеДевалеиМарес,можемодоћидокривог,пона-
шеммишљењу,закључкаданисумузејионикојисуродили
музеологију, већмузеологијамузеје. То нам омогућава да
разумемодасуискуствакојасеразликујуодонихуобичаје-
нихкојаимамоусусретусамузејима(збирке,зграда,инсти-
туција)деоједногистогпроблема,идау(класичне)музеје
лакоубројимоиекомузеје,музејебезколекција,вебмузеје,
и слично.Специфичностпољамузеалног, другимречима,
којагачинипосебним,почиваудвааспекта,поовимауто-
рима:1.учулности,којаразликујемузејскоодтекстуалног,
библиотечкогкојенудидокументаувидусписа(сетимосе
БраунГудијаињеговеклаисфикацијеустанова),којиимпли-
цирањупознавањејезикаиписма.Чулнидоживљај,сусрет
сапредметима,артефактима,довољанјеизворинформација
којемогудапримесвеврстепопулације,безобзиранаобра-
зовање,порекло,интересовања,ислично,иу2.умаргина-
лизацијистварностијермузејсебе„чинипосебнимуисто
време се одвајајући од стварности”.36 Музеалност служи
датеоријскииспитаначиннакојиједнаинституцијаства-
ра,путемиздвајањаизстварностиидеконтекстуализације,
заправо,претварајућиуслике,просторзаједнучулноопа-
жљивупоставку,из ло жбу на мар ги на ма ствар но сти.Овоје
имагинарнипростор,симболичан,алиненеопходнонедо-
дирив,ипредстављапројекцију,тумачење,објашњењесве-
такојинасокружује,37иутомсмислу,поДевалеуиМаресу,
музеалнопредстављамаргинализацијустварности.И,ето,
парадокса:нијелитежњамузеалног,заправо,дастварност
ставиуфокус,уколикоузмемодајеспецифичанодноспре-
мастварностистављананивостварностисаме,илиуколико
сесетимопредмета,физичкогносиоцаинформација?

36Исто,стр.50.
37Fuko, M. (2005) Druga mesta, u:Mi šel Fu ko: 19261984, Hre sto ma ti ja,

NoviSad,Vojvođanskasociološkaasocijacija,str.29-36.
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Му зе а ли за ци ја

Према прихваћеном разумевању овог термина,38 музеали-
зација значи смештање у музеј, или у општијем смислу,
претварање неког средишта живота у неку врсту музеја.
Аутори предлажу и израз баштињење (хе ри та ги са ти он),
закојисматрајудапредстављабољиописовогпринципа,
којисесуштинскиослањанаидејуоочувањунекогпред-
метаилиместа,алинепокривацеопроцесмузеализације.
Овосемораиматиувиду,приметимо, јер, заиста,процес
музеализације,уколикогасхватимоутрадиционалномсми-
слуречи,односисенапокретнакултурнадобра,тепроши-
рењепојмамузеализацијенанепокретнубаштинудоноси
новедилеме.Даље,ауторидајуинеологизамму зе и фи ка ци
ја (museumification),којипреводипежоративнуидејуопе
три фи ка ци јиилиму ми фи ка ци јинекогживогпростора,која
можедабудерезултатпроцесамузализације,акојасесреће
у бројним критичким освртима на „музеализацију света”.
Састриктномузеолошкогстановишта,музелизацијајена-
стојањедасенештоиздвоји,физичкииликонцептуално,из
свогприродногиликултурногокружењаидамуседамузеј-
скистатуспретварањемтогнечегумузеалију,илимузејски
предмет,штоћерећи,његовимувођењемупољемузеалног.
Музеализацијајекрајњикоракузаштитипредмета,проце-
сомселекције,формалнимишчитавањемибележењемсвих
нивоањеговихзначења,променомконтекста,чимесемења
истатустогпредмета,кадапредмет,му зе а ли ја,постајеима-
теријалноинематеријалносведочанствоочовекуињеговом
окружењу,изворзапроучавањеипрезентацију,стичућина
тајначинједнуспецифичнукултурнустварност.Музеализа-
цијапочињефазомпрепознавањаииздвајања,кадапредме-
тибивајуиздвојениизсвогоригиналногконтекстадабисе
проучаваликаодокументи,аутентичнасведочанства,ствар-
ности којој су некадаприпадали.Овопреношењеиз при-
марногконтекста,истинаје,неизбежнособомносиигуби-
такнекихесенцијалнихинформација,теотудонопредста-
вљапочетнуформусупституцијестварностиокојојсведо-
чи,каконамобјашњавајуДевалеиМарес,јертакомплексна
супституцијаилимоделстварностиподразумеваодређену
вред носткојадокументујестварносталиникаконијесама
стварност. Процес музеализације подразумева, да се под-
сетимо:очување (селекцију, аквизицију,менаџментколек-
ција, техничку заштиту), истраживање (и каталогизацију),
икомуникацију(изложбу,штампанупубликацију),иактив-
ностикојесетичувећпостојећихмузеалија.Предметкоји

38Исто,стр.50-52.
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носиинформацијуилидокумент-предмет,којијеједномму-
зеализован,инкорпориранјеусамусржнаучнеактивности
умузејима, јошодренесансе.Сврхаове активности једа
истражистварностпомоћучулнеперцепције,експеримента
истудијењенихсаставнихделова.Ованаучнаперспектива
условљаваобјективнуинепрестанустудијуоногаштојеса-
држаноуједномпредмету,даљеодау рекојаскривањегово
значење.39Чинмузеализације,слажемосе,удаљавамузејод
неправедномудодељеногстатусахрама,претварајућигау
једнуврстуистраживачкелабораторије.

Му зе о гра фи ја

Термин,старијиодпојмамузеологија,му зе о гра фи јасепрви
путпојавиоу18.веку,уНикелиусовојМу зе о гра фи ји(Neikel
C.F.,1727.Mu se o grap hia oder An le i tung zum rec hten Be griff 
und nützlic her An le gung der Mu se o rum, oder RaritätenKam
mern,LeipzigunderBresslau:BeyMichaelHubert)иДевалеи
Марессупрепозналињеговаспецифичназначења:1.музео-
графијајепојамкојисеодносинапрактичанилипримењен
аспектмузеологије,техникекојесуразвијанетакодаиспу-
њавајусвемузејскезадатке,поготовоонекојесеодносена
планирањеиприлагођавањепростора,конзервације,рестау-
рације,безбедностииизлагања;2.употребатерминамузео-
графијачестоозначававештину,технике,излагања.Аутори
насобавештавајудајеуоптицајуиновитерминекс по гра
фи ја(дизајнизложбе),којисеодносинаизлагањеиумузе-
јимаиванњих.40Уопштеноговорећи,оноштоминазивамо
музеографским програмом покрива дефиницију садржаја
изложбе ињене захтеве, као ифункционалне везе између
изложбенихиосталихпросторамузеја.Овадефиницијане
значи да семузеографија дефинише само онимшто види
посетилацмузеја.Музеографи (музејски дизајнери, дизај-
нериизложби),попутосталихмузејскихпосленика,узима-
јууобзирнаучнипрограмименаџментколекција,иимају
зациљдаприкажуонепредметекојејеодабраокустос,на
одговарајућиначин.Ониморајудапознајуметодеконзер-
вације,алиимузејскедокументације.Онистварајусцена-
риозасадржајипредлажуонуформујезикакојаукључује
идодатнемедиједабисепомоглоњеговоразумевање.Они
се баве потребамапублике и користеметоде комуникаци-
јекојинајвишеодговарајузасаопштавањепорукеизложбе.
Њихова улога је често улога вође пројека, када они врше

39Pearce, S. ed. (1990)Ob jects of Know led ge, London:TheAthlone Press;
Pearce,S.ed.(1994)In ter pre ting Ob jects and Col lec ti ons,London–New
York:Routledge.

40Desvallées,А.andMairesse,F.нав.дело,стр.52-53.
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координацију свих специјалиста из науке и технике који
радеумузеју.Занимљивоједаауторинаводедасе,узову
функцију музеографа, стварају и посебне дужности ради
испуњавањасвихзадатакауорганизацијиизложби:менаџ-
ментуметничкихделаилипредметајепрепуштендокумен-
таристима,некустосима(упадљивинедостатакприручника
изкогацрпимосавременемузејскеперспективејестенедо-
статакпојмаку стос),41шефобезбеђењајезадужензабез-
бедност,конзерваторсебавипревентивномконзервацијом,
па ирестаурацијом.Музеографијасеразликујеодсценогра-
фијекојасеодносинатехникекојесупотребнезаинстала-
цијуиопремањеизложбенихпростора.Свиовиаспектичи-
немузеографе посредницима између кустоса (магловитих
задужења,приметимо), архитектеи јавности;3.музеогра-
фијасечестокористизаописивањесадржајамузеја,мадаје
уовомзначењуДевалеиМаресприписују19.векуистарим
школама музеологије. Каошто је библиографија једна од
фундаменталнихфазаунаучномистраживању,музеографи-
јатребадаолакшапотрагузадокументарнимизворимакоји
сетичунекогпредметадабисеразвилањиховасистематска
студија.

Му зе о ло ги ја

Етимолошки, музеологија је студија принципа на којима
почиваидејамузеја, не студијамузејскепраксе,42 иако се,
каотермин,користизасвештоимавезесамузејимаињи-
ховомфункцијомселекције,аквизиције,студије,чувања,и
презентацијемузеалија.Но,унекимслучајевимасеодно-
синамузејскестудије,у својствупримењененауке,науке
омузеју,темузеологијапроучавањеговуисторију,улогуу
друштву,специфичнеформеистраживањаичувања,орга-
низацијуифункционисање,архитектуру,његовутипологи-
ју, и тако даље.43 Такође, послеДругог светског рата, му-
зеологијајепостепенопостајаласамосталнопољенаучног
истраживањаиистраживањастварности,тејеубрзопочела
дапроучаваспецифичанодносизмеђучовекаистварности;
музејисупосталисамоједнаодњеговихмогућихманифе-
стација. Музеологија је (Девале и Марес не заборављају
ЗбињекаСтранског),независнанаучнадисциплинакојаима
зациљдаистражиипредстави специфичанодносчовека
премастварности,којисеисказиваоуразличитимформа-
мамузејатокомисторије,аимајаснувезусамнемоничким
и документаристичким, доприносећи разумевању човека

41Милосављевић-Аулт,А.Кустосиликураторза21.век.
42Desvallées,А.andMairesse,F.нав.дело,стр.53-56.
43Исто,стр.54.
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идруштва.Иакосеуправонаведениприступмузеологији
честоподвргавакритици,онјеречитипрепунимпликаци-
ја.Такосе,подсећајуаутори,музеологијаможедефиниса-
тикаонаукакојапроучаваспецифичанодносчовекапрема
стварности, која се садржи од сврховитог и систематског
сакупљањаичувањаизабранихнеживих,материјалних,по-
кретних и већином тродимензионалних предмета који до-
кументују развој природе и друштва.Ово поређењемузе-
ологијесанаукомјепостепенонапуштано,јернипредмет
студије,ниметодологијамузеологије заистанеодговарају
епистемолошким критеријумима посебних наука. Но, ова
дефиниција,понама,имасмислаиданас,иакосечинида
својомригидношћухерметизујемузејскуделатностуопште.
Небисесмело,понашем,мишљењу,напуститистановиште
инеопходностдамузејскистручњацидолазеизосновних
научних дисциплина, упознајући се, као специјалисти, са
специфичностимамузејскогамбијента.Искуствонасучида
јепрофанизацијамузејскогсетингадовелаидобанализаци-
језначајамузејскограда,честодоводилауопасностмузеа-
лијекаоизворнедокументенекепрошлестварности,уводе-
ћидневнополитичкеилиличнеинтересе.Новамузеологија
језнатноутицаланасхватањетрадиционалнемузеологије
(већод1980-их)кадасепочеланаглашаватидруштвенауло-
гамузејаиновемогућностикомуникацијеипубликације,
нарочито окретати новим типовима музеја (екомузејима,
научнимцентрима,укојимасекористилокалнонаслеђеса
циљемпромоције локалног развоја), као критике социјал-
неиполитичкеулогемузеја.44ДевалеиМареснаводејош
једнудефиницијумузеологијезакојуверујуданаткриљује
све старије јеруобзирузимасвеновепраксеипроблеме
музејскограда.Овиауторипредлажуједанза јед нич ки име
ни тељ–специфичанодносизмеђучовекаистварностикоја
сеизражавадокументацијомоногаштојествар ноиштосе
можеразуметикрозди рек тан чул ни кон такт.Овадефини-
цијанеодбацујеа при о ри ниједнуформумузеја, укључу-
јућиинајстаријеинајновије(попутсајбермузеја),јерњен
једоменслободан за све експериментеупољумузеалног,
нити јеограниченанаљудекојисебеназивајумузеолози-
ма.Али,штаћемо,ипак,савиртуелниммузејем,саонима
безмузеалија?Или ћемоширити доменмузеологије и по
сваку цену избећифизички, конкретан, стваран предмет /

44Davis,P.(1999)Eco mu se ums: A Sen se of Pla ce. Le i ce ster Uni ver sity Press;
Милосављевић-Аулт,А.Но ва му зе о ло ги ја као чи ње ни ца ствар но сти;
Менш,ванП.(2015)Ка ме то до ло ги ји му зе о ло ги је,Београд:Музејнауке
итехнике.



274

АНГЕЛИНА МИЛОСАВЉЕВИЋ АУЛТ

носилацинформација?45Умузеологији семогу препозна-
тидвеструје:1.заговорнициосновнихфункцијакаоспеци-
фичногпољамузеологије:документација,сакупљање,изла-
гањеичување,истраживање,комуникација;2.заговорници
њеногтумачењауодносунанаукесакојимасепреклапау
свомметоду,теје,имајућиовоувиду,БернарДелошпред-
ложио да семузеологија, у својој интердисциплинарној и
мултидисциплинарној комплексности, разуме као филозо-
фијамузеалног,којаимазадатакдаслужикаометатеорија
наукеоинтуитивнојконкретнојдокументацији,идаобезбе-
дирегулаторнуетикусвихинституцијакојесуодоговорне
заменаџменттењенеконкретнедокументарнефункције.46

Му зеј

Терминмузејможедаозначавабилоинституцијуилиуста-
новуилиместокомеједатзадатак[sic!]дасакупља,проу-
чаваиизлажематеријалнасведочанстваочовекуињеговој
околини.47Формаифункцијемузејасусезнатномењалето-
комвекова,ањиховисадржајисубилиразличитиколикои
њиховамисија,формеделовањаимоделиуправљања.Ауто-
рипримећујудајеувећиниземаљанасназидефиницијаму-
зејаформулисанауправнимактима,сједне,иустатутима
националнихорганизација,сдругестране.Упрофесионал-
нимкруговимасејошувекуважаваICOM-ова,горенаведе-
на,дефиницијадајемузејнекомерцијална,сталнаустанова
услужбидруштваињеговогразвоја,отворенајавности,која
сакупља,чува,истражује,објављујеиизлажематеријалнои
нематеријалнонаслеђељудиињиховеоколинерадипроу-
чавања,образовањаиестетскогдоживљаја.Овадефиниција
се разликује од претходне, из 1974. године, у којој се ни-
јепомињалонематеријалнонаслеђеиукојој језначајнији
просторбиодатнаучно-истраживачкомраду.Алимузеј,по
нама,ипак,несмедаизгубитусвојуфункцију,произвођења
знањанатемељуизучавањафизичкихпредмета,докумена-
та, сведочанстава неке стварности, оних тродимензионал-
них,којисеналазеу,доленаведеној,дефиницијимузејској
предмета,каоместасећања48штоимплицираинституције,
местаитериторије,искуства,ислично.Изовеперспективе,

45CarrD.нав.дело;Деспотовић,Ј.(2006)Сајберкултура–виртуелниму-
зеј,Го ди шњак гра да Бе о гра да53,стр.399-407;Ćirić, I. (2010)Baština
u“Microsoft”muzeju–kakojeinternetpreuzeoulogumuzeja:prvavelika
seobaznanja,Et noan tro po loš ke sve ske15,str.55-64;Daverio,P.(2011)Il 
mu seo im ma gi na to,Milano:RCSLIbriSpa;DalleVacche,А.нав.дело.

46Deloš, B. (2001) Ima gi nar ni mu zej, Beograd: Clio; Спасојевић, Б. нав.
дело.

47Desvallées,А.andMairesse,F.нав.дело,стр.56-60.
48Менш,П.нав.дело.
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подсећајуаутори,којапревазилазиограниченуприродутра-
диционалногмузеја,онседефинишеикаосредствокојеје
човекствориорадиархивирања (похрањивања),разумева-
ња(проучавања)ипреношења(комуникацијезнања).Или,
попутДелошове дефиниције, коју уводе аутори (а која је,
слободнисмододати,увеликојмериоснаженаМалроовим
хуманизмом)музејимогубитиспецифичнеинституцијеко-
јемогудадобијуинституционалнообличје,аличијициљ
јесте да обезбеде смештање и преношење културе која се
разумекаокорпусаквизицијакојеодбића,којејепогенет-
скимкарактеристикамахумано,чиничовеком!Тодамузеј
може,алинемора,дадобије–традиционално–институци-
оналнообличје,уводимогућностнастанкаивиртуелногму-
зеја49иекомузејакаоинституцијекоја,сациљемдадопри-
несеразвојунекезаједнице,комбинујечување,излагањеи
објашњење50 културног и природног наслеђа које припада
тој заједници. Екомузеј, појам који су 1971. године увели
ЖоржАнриРивијер (GeorgesHenriRivière) иИг д’Варен
(Hugues de Varine) представља живи и делотворни амби-
јентнанекој територијиињеговоистраживањеуцелини,
заправохолистичкиприступинтерпретацијинаслеђа.51На-
равно,онподразумеваоноуновојмузеологијинаглашено
учешћезаједницеукреирањусадржајамузејскихизложби.
НајновијадекларацијаоекомузејудонетајеуИталији2004.
годинеиодводипрвобитнуидејудаље,уводећипојамди-
намичностикојизначипревазилажењеформалнихаспеката
екомузеја,превазилажењеједноставногиједносмерногкур-
сакојисестављанапапир,залажућисезастварнеакције,
деловањекоје јеустањудапроменидруштвоипобољша
условеживотаирада.Утомсмислу,заједницадобијазначе-
његрупеграђанакојисеуцелостиангажују,делеобавезе,
узимајуразнеулогеутомпроцесуускладусапотребама,
штојеодживотневажностизаекомузеје.Одрживиразвој
јекључнатемаекомузеја,ионимплицирапораствредно-
стиместа,територије,анењенпад.Несамодасерадио
развојуместа,већиоразвојулокалнихмрежаикомуника-
ције,уздоговорсвихстранаореципрочномидобровољном
учешћу у пословима локалне управе.52 Развој дигиталног
света једонеоиконцепт сајбермузеја, честопоистовећи-
вансавиртуелниммузејем,акојисегенералнодефинише

49Deloš,B.нав.дело;Деспотовић,Ј.нав.дело.
50Desvallées,А.andMairesse,F.нав.дело,стр.57.
51Davis,Р.нав.дело.
52Ognjević,T.etal.(2017)Ecomuseumsandcommunitymuseums.Topmuse-

um.Trendintheworld,ICOM Ser bia, the na ti o nal com mit tee ma ga zi ne(7),
р.12.
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као логично повезана колекција дигиталних објеката ком-
понованихуразличитиммедијимакојинезаузимајуреално
местоилипростор,акојизахваљујућиновимтехнологијама
превазилазе традиционалненачинекомуникацијеиинтер-
акцијеса„посетиоцима”којисеналазеуистовременараз-
личитиммеридијанима.53ДевалеиМаресупућујунатода
севиртуелнонеразликујеодстварног,већод„актуелног”,
постојећег, а самом том чињеницом, да постоји у сваком
тренуткуинасвим„местима”,виртуелнимузејјепроблем
музеализације, радије рецимо: поље музеалног, довео до
крајњихграницадеконтекстуализацијеиреконтекстуализа-
ције:виртуелнимузејјепакетмогућихрешењазапроблеме
музејакаоинституције,алиимузеологијеимузеографије,
можедаукључиисајбермузеј,алињименијеограничен.54

Му зеј ски пред мет / му зе а ли ја

Иаковерујемодасемузеалијаморанаћииспредпојмаму
зеј, уколико следимо логику тумачења му зеј ског као оп-
штегпољакојујеуовајпојмовникувелаабецеда,одлучили
смодаседржимообећаногкурса.Заиста,утекстусмосе
досадасреталисавечитомдилемомразумевањамузејског
предмета, који је од своје чисте и непатворенематеријал-
ности, физичког присуства које једино може да гарантује
свеимпликацијеоногаштомиумузеологијиназивамопо-
љеммузеалне (не)одређености,каоносилацинформације,
изкогмиишчитавамо,дешифрујемо,нивоестварности,оне
ствар не,укојојјевршиофункцијуичијијесведок,стигао
дочистеапстракцијекојаплутапоповршининекеслућене
нестварностикојурекреирамопожељиилипотреби,акоја
јесамомсвојомапстрактномсуштиномушлаусветвирту-
елног–које,пер се,никаконијелоше,аличијасе(медијска)
нестварност,пелцујенанеопходностчулногдоживљајако-
јунегује тродимензионалностистинског,правог,предмета
старине,баштине,патримонијума,тетајправи,тродимен-
зионалнипредметпостанеизлишан.Акоможемостворити
светобјеката,чистихсуштина,аватара?,притискомнадуг-
ме,чемумузеј?Чиниседасебашнапроблемумузејског
предметабијемузејскабитка.Но,отомедругомприликом,
а да се вратимо, са својом конзервативном забринутошћу
ипотребомдапресаберемопојмове, речнику који су уре-
дилиДевалеиМарес.55Наиме,ауториодмахдајулогичну

53Carr,D.нав.дело;Деспотовић,Ј.нав.дело;Ćirić,I.нав.дело;Daverio,P.
нав.дело;DalleVacche,A.нав.дело.

54Deloš,B.нав.дело;Деспотовић,Ј.нав.дело;Ćirić,I.нав.дело;Попадић,
M.нав.дело;Спасојевић,Б.нав.дело.

55Desvallées,А.andMairesse,F.нав.дело,стр.61-64
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дефиницију:музејскипредметјесинонимзамузеалију,не-
штоштојемузеализовано,инастављајуосвртомнамузеј-
скипредметразликовањемства ри одпред ме та / објек та
којитопостајеондакадасестворисвестоњемукаоонече-
муштопостојинезависноодсвојефункције.Заиста,појам
му зеј ски пред мет,онда,указујуони,можедасеразумекао
плеоназамјерсеумузејскомокружењупред меттрансфор-
мишеуобје кат.Ствар,објашњавајуДевалеиМарес,пред-
стављаконкретансаставнидеоживотаинашодноспрема
њој јеодносафектацијеилисимбиозе,употребе,корисно-
сти.Пред мет / обје кат, је апстрактан, мртав, затворен у
себе, попут збирке, оно што су бјект до жи вља ва као не
што из ван се бе,одвојеноодкорисности,лишеноупотребне
вредности.56Захваљујућиаквизицији,проучавању,чувању,
комуникацији,музејимогудасесхватекаоједаноднајве-
ћих ауторитета у произвођењу објеката.У овом смислу –
азанимљивајеоваконстатацијанакојојинсистирајуДева-
леиМарес–музејскипредмет, објекат,музеалија, непо-
седујеникаквусопственустварност, слично, заправо,оној
„објективацији”,какооникажу,унауциукојојсеустано-
вљују стандардне референце које су сасвим независне од
субјекта.Музејскипредмет/објекат,јестворендабисеви-
деосасвимсвојимконотацијама,којесеуњемусадрже,јер
гаможемо, заузврат, кажуовиаутори,изложитидабисмо
изазвалиемоције,забавили,илиподучили.Тајчинизлага-
њајеодтакоодлучујућегзначаја,поовимауторима,даје
башонтоштоједнустварпретварауобје кат,стварајући,
притом, ону дистанцу.Музејски стручњаци, уопште узев,
селектују ствари које већ називају предметима/објектима
ускладусањиховимпотенцијаломсведочанства,односно
квалитетом информације коју могу да пруже да би пред-
стављалиодразекосистемаиликултурачијетраговежеле
да сачувају. Свакако да систематско претварање ства ри у
објек те /музеалије,омогућавањиховопроучавањекаквосе
неможеизвестиуусловимаоригиналногконтекста,кадасу
јошувек,макарпотенцијално,уупотреби.Такосевишене
налазимоустварномсвету,већуимагинарномсветумузеја,
укомесупредметидеконтекстуализованииреконтекстуа-
лозовани у једном симболичном поретку, постајући носи-
оци значења, те је Давалон57 одвео дефиницију музеалије

56Bal,M.TellingObjects.ANarrativePerspectiveonCollecting,in:The Cul
tu res of Col lec ting, edited byElsner, J. andCardinal,R. (1997), London:
RaktionBooksLtd,pр.97-115;Baudrillard,J.TheSystemofCollecting,in:
The Cul tu res of Col lec ting,eds.Elsner,Ј.andCardinal,R.(1997),London:
RaktionBooksLtd,pp.7-24.

57Davallon,Ј.(1992)Lemuseeest-ilvraimentunmedia,Pu blic et mu se es2,
pр.99-124.
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јошдаље,признајућијојнапрвомместулингвистичка,не
физичкасвојства:музеалијесемогусматратимањествари-
ма(физичкимпостојањем),авишеје зич ким би ћи ма(онасу
дефинисана,препознатакаовреднаочувањаиизлагања),и
по др шком дру штве них прак си (сакупљајусе,каталогизују,
представљају,ислично).Објектисе,отуд,кадасенађуна
изложби,могукориститипопутзнакова/речи.Но,онинису
самото,знаци,јерсамоњиховоприсуствоомогућавадаих
опажамочулима,истогасетерминства ран пред метчесто
користидабиуказаонамузејскипредметкоји јеизложен
збогсвојеснагеау тен тич ног при су ства.Музејскипредмет
јестетоштојесте,немоделилисликаилипредставанечег
другог,ипостојиснажнатензијаизмеђуреалногпредмета
и његове замене, јер само стварни, оригинални, предмет
може да буде преносилац значења.Но, парадокс кога смо
свесни јесте да је и сам музејски предмет, иако аутенти-
чанизворинформација,ипаксамозаменазастварносткоју
представљаинакојуреферира,иувекускладусанашим
знањем,интересовањима,склоностима,којеуводерелати-
визам (присутан у новијим партиципативним праксама),
којијезгодносумираоЕнар(JacquesHainard)58рекавшида
објект ни је исти на ни че га.Најпреполифункционалан,апо-
томиполисемичан,ондобијазначењасамокадасесместиу
увекпроменљивиконтекст,59којисевечнорекреиразависно
од–дасевратимонапочетак–однизасоцио-политичких,
економских,културних,финансијских,технолошких,естет-
ских,идругихчинилацакојиобликујунашусвакодневицу,
билокаопрофесионалаца,билокаокунзумената.

За кљу чак

Тешкојезамислити,истина,речниккојиће,својомпотра-
гомзајаснимдефиницијама,усвојебићеуткатисвеслојеве
значењаисве,личнеипрофесионалне,дилеме.Новимузеј,
старимузеј, виртуелни, без зидова, сајбер,музеј у који је
претворенфилмскиопусредитељаПитераГринавеја(Peter
Greenaway), гледалац-учесник, пасивни конзумент, поли-
тичкиактивиста,објект,предмет,музеалија,збиркаимузеј-
скаадминистрација,менаџерскиосмишљенестратегије,но-
вац,волонтирање...свеподразумеванашеактивноучешћеи
инвестицијунашихличнихипрофесионалнихресурсаради
очувања те рањиве, али још увек на ногама, институције:
музеја. Кренули смо одњега и завршавамоњиме.Ако се
разумеутерминимагробља,маузолеја,ондајетозбогтога
штозаказујељудскифактор.Уколикосеразумеутерминима

58Desvallées,А.andMairesse,F.нав.дело,стр.64
59Bal,M.нав.дело,стр.97-115.
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живогорганизмакојидишеиодишеинформацијама,сазна-
њимакојепласирапутемсвојихедиција(изложби,публика-
ција),уколикојеотворензапосетиоце,мале,велике,писме-
не,неписмене...онданатоме,поново,захваљујемољудском
фактору. Посетилац, исправно умногоме, стављен у сре-
диштепажњеновогмузејаиновемузеологије,менаџмен-
та,исвихфакторакојесмоуовомрадудотакли,јеуправо
(идеално Делошов) чо век конзумент музејског производа,
алииизворинформација:иообичајима,начинимаживота,
којеспадајуудоменнематеријалнебаштине,начинимане-
кадашњеупотребепредмета,ислично,ионихкојесетичу
проблемасакојимасесуочаваједназаједницаотуђенаиод
својетрадиције.Тимесеуфокусунашлоипитањеба шти не
којајепозванадауђеупроцесодбранеидентитетатакошто
јојсеживотудахњујепомоћуразличитихврстамедијаци-
је,и која тражиспону саодређенимдруштвеним заједни-
цамаињиховимконвенцијама.Музеј,каочувар,неопходно
круту својимпраксама,нијеизгубиосвоју активнуулогу
удруштву,маколикодамусечу вар ност замера.Заврши-
моједнимцитатом,којипобуђујеноваразмишљањананове
темеалииоправдава,верујемо,опстанактрадиционалних
институцијазаштитеипрезентацијебаштине:

„Уинформациономдруштву,уопасносностисмодаизвида
изгубимоконтексте.Музејииизложбемогудапонудеме-
стоу/накомеконтекстизначењамогудасеискусеидасе
отворезадискусију,у/накомесуприсутнииоткривајусе
прошликоренисадашњости,игдесезнањепреноситакода
обнављанашурадозналостиистраживање.”60
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Abstract

Theterm‘newmuseum’cameintouseattheendofthe20thcentury,
followedby‘newmuseology’whichreferredtoquestioningthevery
foundations of the traditional museums. In the concept of the new
museum,itssuggestedsocial-politicalroleplacedmuseumprofessionals
before newchallenges,first programme-wise, by changing the focus
fromtheartefacttotheperson,i.e.bycreatingmuseumcontent.This
paperpresentstheconceptofthenewmuseumfirstthroughaprismof
itsbasicconcepts, and then through theprismofconceptscontained
in the ICOM publication. Although this publication recognizes the
criticaltonesinadvocatingfortherevisionofthemuseum,wenotice
considerable reservations as a reflection of the museum institution
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ŽENSKIKNJIŽEVNI
EKSPERIMENTKINT SU GI JA 

TI JE LASENKEMARIĆ
Sažetak: Kint su gi je drev ni ja pan ski umjet nič ki po stu pak “zlat nog po
pra vlja nja” po lo mlje nih ke ra mič kih pred me ta zlat nim ili pla ti na stim 
“ša vo vi ma”, od no sno li je pim po ru bom pu ko ti na. Na su prot sa kri va nju 
oš te će nja, suš ti na kint su gi ja je ste da se oš te će nje vid no uklo pi u este ti
ku ob no vlje nog umjet nič kog pred me ta ka ko bi se ras po zna la i pri zna
la nje go va hi sto ri ja. Ta kvim po stup kom po pra vlja nja se obič no stva ra 
je din stven umjet nič ki pred met, či ja je lje po ta još ve ća od pr vo bit ne. 
Sen ka Ma rić, sa vre me na bo san sko her ce go vač ka pje sni ki nja i pro za i
sti ca, ko ri sti umjet nost kint su gi ja u vi du žen skog knji žev nog eks pe ri
men ta “kint su gi ja ti je la” u svom ro ma nu na zva nom upra vo Kint su gi 
ti je la (2018), a ko ji se ba zi ra na nje nom vla sti tom is ku stvu ra ka doj ke. 
Shod no to me, ovim se ra dom ana li zi ra po et ska „umjet nost dra go cje nih 
oži lja ka“ u Kint su gi ju ti je la Sen ke Ma rić.

Ključne riječi: Žen sko pi smo, knji žev ni eks pe ri ment, Kint su gi ti je la, 
is ku stvo ra ka doj ke, „umjet nost dra go ci je nih oži lja ka“

PrviromandosadaostvareneinagrađivanepjesnikinjeizMo-
staraSenkeMarićpodsimboličnimnazivomKint su gi ti je la,ob-
javljen2018.godineuizdanjusarajevskogBuybo o kaiuured-
ništvujednogodnajboljihsavremenihbosanskohercegovačkih,
južnoslavenskihi,općenito,slavenskihknjiževnikaFarukaŠe-
hića,jedinstvenojeirevolucionarnoknjiževnoostvarenjeuizri-
čajubosanskohercegovačkeknjiževnosti.Kint su gi ti je la neupit-
nopripadakategorijibosanskohercegovačkei(južno)slavenske

SELMARALJEVIĆ
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beletristike,itoženskogli je pog pi sa njaižen skog pi sma1 u no
vom i ori gi nal nom žen skom knji žev nom iz ra zu umjet no sti dra
go cje nih oži lja ka, odnosno ženskog kint su gi ja ti je la, u ključu
SenkeMarić.Njenromanjepluralističkiialternativniknjižev-
no-umjetnički prostor artikulacije i afirmacije univerzalnih i
jedinstvenihženskih(sa)znanja,aliionihsveljudskih,samoiz
pozicijeivizurežene.Svojimženskimknjiževnimeksperimen-
tomSenkaMarićnastojipromijenitikonotaciju„pojmažensko
pismo – da ono prestane predstavljati oznaku roda i preuzme
oznaku svjetonazora, kojimože pripadati jednako imuškarcu
iženi–kaotrećapozicija,kojaćegovoritijedandrugačijisvi-
jet,drugačijimodelstvarnosti,gdjemuškaraciženanestojeu
vječitojopoziciji.“2Kint su gi ti je laseutomdomenu,aliiudi-
menzijiprogovaranjaopreživljavanjubolestikarcinomadojke
idetabuiziranjatepretežnoženskebolesti,kaoivišeaspektnim
iskazivanjemsebevlastitimjezikomtijelaneimenovaneženske
junakinjeual tereg uSenkeMarić,ostvarujekaonovitipženske
proze.Inače,ženskopisanjeižen sko pi smo,iuproziiupoeziji,
u savremenojbosanskohercegovačkojknjiževnostiuspostavlja
novidiskursusmislunačinakakoseženaiženskobivanjeupi-
sujenesamougi no tekst(žen skitekst),većopćenitouknjiževni
tekst3u(ne)skladusastatusomženeusavremenojbosanskoher-
cegovačkojisvjetskojpojavnosti,čijije„glavni“tokidaljepre-
težnomuški. JasminaLukić,profesoricanaOdsjekuza rodne
studijeCentralnoevropskoguniverzitetauBudimpešti,uMađar-
skoj–zemljičijaVladaprikrajudrugedecenije21.stoljeća,tač-
nijeljetaGospodnjeg2018.godine,uvrijemenastajanjaovoga
teksta,planiraukinutirodnestudijenamađarskimuniverziteti-
maizabranitinjihovoizvođenjeubudućnosti–zapisujeutekstu
„Ženskopisanjeižen sko pi smoudevedesetimgodinama“:

“Političkakrizairatovikojisuusledilinaprostorimaneka-
dašnje Jugoslavije potisnuli su rodna pitanja u literaturi u
drugiplan,alitasepromenanebismelatumačitikaojedno-
stavanpomakudominatnim interesovanjima,kojimsema-
njevažnetemepotiskujuudrugplan.Naprotiv,potiskivanje

1 Premafranc.écri tu re fémi ni ne,diskursuizniklomizkovaniceikonceptaHe-
lenSiksu(HélèneCixous)iznjenogeseja„SmijehMeduze“(„LeRiredela
Méduse“,1975).

2 Marić, S. „Uoklopu tijela, u tijelu bez smijeha – odEurinomedoEho, i
svihDrugih“,Stra ne, 21. april 2004., 7. septembar 2018., http://strane.ba/
senka-maric-saric-u-oklopu-tijela-u-tijelu-bez-smijeha-od-eurinome-do-eh-
o-i-svih-drugih/

3 Međuknjiževnicamaiknjiževnicimausavremenojbosanskohercegovačkoj
književnosti,ali,unekimslučajevima,iutransnacionalnojbosanskoherce-
govačkoji,paralelno,nekojdrugojknjiževnosti,izmeđuostalih,takavnovi
diskursuvlastitomključustvaraju:TanjaStupar-Trifunović,FeridaDurako-
vić,LejlaKalamujić,AdisaBašić,TatjanaBijelić,MagdalenaBlažević, te
FarukŠehić,BekimSejranović,AleksandarHemon.
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rodnihtemadeojedalekokompleksnijihprocesakojisudelo-
valiprotivduhadijalogairazumevanja,apodržavaliisključi-
vostinetoleranciju.Potiskivanježenskogpisanjanamarginu
(teknakonštojepočeloozbiljnijedaseafirmiše)deojepro-
cesarepatrijarhalizacije,kojijezahvatiosvesredineuvučene
ukrizu,ikojijebiopovezansaklimomnacionalneisključi-
vostiinetolerancije.”4

RomanSenkeMarićsenebavipolitičkimkrizamairatovima,
ionjetekstkojinastajesmargine.Njeneodrednicesuirodne,
inacionalne,iklasne,ihistorijske.Iintelektualneiknjiževno-
umjetničke,izmeđuostalih.Sveto,istovremeno,tekstKint su gi
ja ti je la činislobodnim–onjeprostor,glasi,iskazanouduhu
naslova romana, tijelo slobode, i to posebno ženske slobode.
Dodatno,tekstprvogromanai,ujedno,četvrteporeduobjavlje-
neknjigeSenkeMarićjednajevrstatransgresijenjenetrećepu-
blikacije,zbirkepjesamaDo smr ti na red ne.Iakozasebneine-
zavisne,dvijeknjigekomuniciraju,međusobnosedopunjuju,pa
iispreplićuuduhumnogihtvrdnjimnogobrojnihknjiževnikada
svimsvojimknjigamapišujed nusvojuknjigu.Do smr ti na red
ne iKint su gi ti je la sufragmentijednehistorije,odlomljenidi-
jelovijednogtijela,književno-umjetničkieksperimentipi sa nja 
ti je lomipi sa nja se beSenkeMarić.Ovimradomćesepokušati
analiziratiknjiževnieksperimentkint su gi ja ti je lauistoimenom
romanuiistoimenimromanomSenkeMarić.

FarukŠehić,povodomobjavljivanjaromanaSenkeMarić,kaže
da„[s]vakiputkadanekouBiHnapišeromantojerazlogza
maloslavlje,pogotovokadatajromannapišespisateljica“5, te
dodaje:

“UromanuKint su gi ti je la čijinaslovlaganootključavasamu
bitknjigepratimoglavnitokradnjeispresijecanflešbekovima
kojinasvraćajuudjetinjstvoioporoodrastanjeheroineove
autobiografskeknjige.StilSenkeMarićjepoetičaniminima-
lističan,apripovijedanjeseostvarujerealističkimprosedeom
romanapisanog tijelom. Junakinja romanavodiprivatni rat
protivbolesti,aliovonijeknjigasamoobolesti,negojeovdje
riječoborbizadostojanstvo,čulnostieros.Nijedovoljnoreći
dajeovozaistaborbentekst,njegovužitaksekrijeiupoet-
skimopservacijamaukojima jepotezhirurgapleskistapo
slikarskomplatnu.Međutim,dovoljnojerećidajeKint su gi 

4 Lukić, J. (2003) Žensko pisanje i žen sko pi smo u devedesetim godinama,
Sa ra jev ske sve skebr.2,7.septembar2018.,http://sveske.ba/en/content/zen-
sko-pisanje-i-zensko-pismo-u-devedesetim-godinama

5 Šehić,F.U:Marić,S.(2018)Kint su gi ti je la,Sarajevo:Buybook.
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ti je la hrabraknjigapisanavlastitimiskustvomkojenamnudi
tolikopotrebnunaduupobjeduživotanadsmrću.”6

Kint su gi ti je la SenkeMarić je u velikojmjeri autobiografska
knjiga,kakotoiautoricakažeurazgovorusFarukomŠehićem
natrećemporeduMeđunarodnomfestivaluknjiževnosti„Book-
stan“uSarajevu,7.7.2018godine.Onadodajeda,iuneautobi-
ografskimsekvencama,njenaknjigauvijekgovorionečemušto
jestvarno,onečemuštosedogađalo(ištoserealnomožedo-
goditi)drugimljudima.Prematome,idijeloviknjigekojinisu
autobiografskiromansirajubiografskefragmentenekogživotai
nečijestvarnosti,ponovouvidujednogeksperimentaknjižev-
nogkintsugijavlastiteiuniverzalnese be.Njimese,također,u
narativnojukupnostispajaju triosnovne tematskecjeline,a to
su:(1)ženskoiskustvobolestikarcinomadojke,(2)ženskois-
kustvo odrastanja i (3) porodični odnosi.Kako to objašnjava7
autorica, tematska cjelinaknjigekoja sebaviodnosimaupo-
rodici, socemunarativnomcentrukaoantistubomporodične
konstrukcije,ikojaposebnonarativiziraodnosnje(nejunakinje)
uulozikćerkeinjenogoca,imanajvišefikcionalnihelemenata,
dokjedioromanakojigovoriobolesti„potpunoautobiograf-
ski“8.Osimtoga,glavnidioromanaijesteonajkojitematizira
iskazateljicinopreživljavanježen skogkarcinoma,kojije,tako-
đer,preživjela injenamajka.Dio toga tekstakojimseostvar-
njujesvačijamogućastvarnost,mada„dostatogaštosezaista
dešavalonijemogloućiutekst“9jerknjiževni„tekstnijemogao
podnijetisveonoštojestvarnostpodnijela“10,čineifantazme.
Onesuizmaštanemitskimkonstruktimaimitskimjunakinjama,
pričemuseisamajunakinjaKint su gi ja ti je lamitskiosmišljava,
akakobisvojevlastitoiskustvokint su gij skispojilasasveopćim
ihistorijskimiskustvomženeiženskogbivanja.Shodnotome,
asličnotvorevinamafantazmiusvojojzbircipoezijeDo smr ti 
na red ne,SenkaMarićfantazmeiusvomprvomromanustvara
suporištemurealnosti.Onakažedajezanju„književnostodu-
vijekbilakonstruktživota“11idodaje:

6 Isto.
7 „Buybookpredstavlja:NinaTikveša(BiH)iSenkaMarić(BiH)urazgovoru

sFarukomŠehićem“,7.juli2018.,7.septembar2018.,https://www.facebo-
ok.com/BOOKSTANSarajevo/videos/967907866741722/

8 Zablocki, T. „Ženski osjećaj vlastitog tijela treba izvući izmraka tabua“:
IntervjusaSenkomMarić,Ur ban ma ga zin,22.avgust2018.,7.septembar
2018.,  https://www.urbanmagazin.ba/senka-maric-zenski-osjecaj-vlastitog-
tijela-treba-izvuci-iz-mraka-tabua/

9 Isto.
10Isto.
11Isto.
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“Zasveonoštoiskušavamisčimsesuočavamokrećemse
književnostikaomjestunakojemćunaćiodgovore.Umojoj
svijestitoješemauodnosunakojutragamzasmislom,iliu
konačniciiutjehom.Slikaženeuknjiževnosti,krozhistoriju,
najčešćejedanaizpozicijemuškarca,iutomsmislufunkci-
oniše ikaosocijalnikonstruktkojinamnamećeulogekoje
sunampretijesne.Mitskeženesu još imale snagudabudu
dosljedne sebi, onome što jesu, što su nakraju uvijek sku-
poplaćale.Volimfrancuskipoststrukturalističkifeminizami
slažemsesaHeleneCixouskadakažedajepapirmjestona
kojemženamožedapronađeiosmisliistinskusebe.Zatoje
važnodaženepišu,daispisujusebe,dapovežujeziksasvo-
jimtijelomiutisnuseukolektivninarativ,jertekstostvarnju-
jestvarnost,otvaramogućnostizanovemodusepostojanja.U
konkretnomsmislu,štovišebudemogovorileonašemosje-
ćanjuvlastitihtijela,njegovimpromjenama,seksualnojželji,
masturbaciji,menstruaciji, porodima, te teme će svemanje
bititabu,izvućićemoihizmrakaitimeumanjiti,ajednom
konačnoidokinuti,krivicuistidkojiseuvijekvežuzaženu
onakvukakvajeucijelosti.”12

Kako SenkaMarić objašnjava, njen prvi objavljeni roman je
prvobitnobio„zamišljenkaoromanobolestikarcinomadojke
i trebaojegovoritisamotupriču.“13Međutim,kroz„specifič-
nostbolesti“14 koju jepreživjela i koju,na jedinstvennačinu
smislunoveženske slobode,govori ubosanskohercegovačkoj
književnosti,nametnulojojserazmišljanjeoširimi,konkretno,
„oprvimspoznajamatijelakaoženskog.“15Neimenovanajuna-
kinjauulozipripovjedačiceiprotagonistkinjeKint su gi ja ti je la 
romanesknoispisujesebe,prvenstvenosvojetijelo,aondaisvoj
umiduh,udrugomlicujednine.Autoricaromanakaže16daje
pričuprvoprobalaispričatiuprvomlicujednine,alidatonije
smatralauspješnimjer joj je to„ja“ izgledalopatetično ineu-
vjerljivo.Ondajepričupokušalaispričatiutrećemlicujednine.
Nitonijesmatralauspješnimjertakojesve„izgledalopreviše
distancirano, previše uopšteno, i nije se uklapalo u atmosferu
koju[je]željelapostići.“17Tekkadajepričanje„okrenulau‘ti’,
kockicesusepočeleslagati“18itadajeuvidjeladajedrugolice

12Isto.
13Isto.
14Isto.
15Isto.
16„Buybookpredstavlja“,nav.internetizdanje.
17Zablocki,T.nav.internetizdanje.
18„Buybookpredstavlja“.nav.internetizdanje.
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jednine„najprirodnijinačindasepričakaže.“19Pričaokintsugi-
jutijelaSenkeMarićispričanaudrugomlicujednineseupravo
timnarativnimpostupkomdirektnijeprenosinačitaocai,poseb-
no,načitateljku.Timesestvaraosjećajneposrednogpreživlja-
vanjapričenavlastitom tijelu.Roman ispisuje životvlastitim
iskustvomSenkeMarićufragmentimaneimenovanejunakinje
kojamože(š) biti bilo koja i bilo koji „ti“. Predstavljajući ži-
vot kaoniz života koji se žive od smrtido smr ti na red ne, da
se poslužimometaforomnaslova posljednje objavljene zbirke
poezijeSenkeMarić,Kint su gi ti je la je sastavljenod različitih
odabranih, odnosno odlomljenih i, unutar njih, mnogih polo-
mljenihdijelovaživota,metaforičkirečeno,ili,drugimriječima,
različitihpreživljenihživotajednogživotakojiikojim„govori
subjekta.“20Oni,tidijelovi-životi,suodlomljenii/ilipolomljeni
uduhuznačenjanaslovaromana,takodaje,utomkontekstu,i
njegovaforma„kintsugi“.Uviduobjašnjenja,aliiključačitanja
Kint su gi ja ti je la, knjiga počinje objašnjenjemznačenja pojma
„kintsugi“kaosvojevrsnimmotom:

Kint su gi je ja pan ska umjet nič ka teh ni ka po pra vlja nja po lo
mlje nih ke ra mič kih pred me ta teč nim zla tom ili pla ti nom, na
gla ša va njem oš te će nih mje sta, s ci ljem da se proš lost pred me
ta is tak ne, a ne sa kri je, što je bli sko na če lu wabi-sabi, od no
sno na la že nju lje po te u oš te će nim ili sta rim stva ri ma. Is ti ču ći 
oš te će nja i lo mo ve, kint su gi sla vi je din stve nu hi sto ri ju sva kog 
pred me ta, re vi ta li zi ra ju ći ga no vim ži vo tom, i da ju ći mu ve ću 
lje po tu ne go što je ini ci jal no imao. Kint su gi je na stao iz ja
pan skog osje ća nja mottainaia– ža lje nja za iz gu blje nim, kao i 
mushina – pri hva ta nja pro mje ne. Mo der na umjet nost eks pe
ri men ti še s ovom drev nom teh ni kom kao na či nom te ma ti zi ra
nja ide ja gu bit ka, sin te ze i po bolj ša va nja kroz de struk ci ju i 
po nov no ra đa nje.21

Upravouviduknjiževnogeksperimentakintsugijatijela,glavni
tok radnje romanabavi seživotnim iskustvomkintsugijažen-
skogtijelaoboljelogodkarcinomadojke,gdjejeglavnajuna-
kinja,čijimtijelomSenkaMarićispisujesebe,onačijejetijelo
polomljenoikojese,kaotečnimzlatomiliplatinom,popravlja
kemoterapijomidrugimtečnimotrovimakojiliječe.Paralelno
tometokuradnjei, istovremeno,unutarnjega,odvijaseiraz-
vijapodtokradnje,relativnonaprincipuasocijativnihsjećanja
glavne junakinje, koja na početku vremena „sadašnjeg“ priče
imačetrdesetidvijegodine.Naime,romanseostvarujeuunu-
trašnjemvremenuvječnesadašnjosti,kakobitorekaoVilijam

19Zablocki,T.nav.internetizdanje.
20Marić,S.nav.internetizdanje.
21Marić,S.(2018)Kint su gi ti je la,Sarajevo:Buybook.
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Fokner(WilliamFaulkner),madaimaivanjskivremenskiokvir
odljeta2014.doljeta2016.godineuglavnom,„sadašnjem“to-
kuradnje,aondaiupodtokuradnjeglavnepričesu bjek tekoji
seostvarujeunelinearnimanalepsamauvidufragmenatanje-
nog psiho-fizičkog odrastanja od najranije dobi sjećanja, i to,
premazapisima,odčetvrte(amoždairanije)dodvadesetišeste
godinenjenihživotauzbirunjenogjednogživota.Utompogle-
duKint su gi ti je lanarativnospajadviježenskeodiseje.Jednaje
teškoinepredvidljivoputovanjeliječenjakarcinomadojke,po-
čevšiodslučajnogotkrivanjabolestiuotjelovljenjukvržicekao
oblogkamena„kojisezavukaougornjidiokupaćegkostima“22
nabočnomrubudesnedojke,krozliječenje,svedoizlječenjai
zdravljatijela,atimeiumaiduhaženekoja,kojojikojomse
priča.Taodisejapočinjenakonnepunihmjesecdanaodkadase
završavakancerogena,metaforičkirečeno,odisejabraka,kojase
okončavaodlaskomnevjernogsuprugaglavnejunakinjeiznje-
nekućeiporodičnezajednice,opetmetaforičkirečeno,kaootki-
danjanjemjednevrstebo le snog tki vajunakinjinogtijela.Nakon
suprugovogodlaskaje„dugo,dugosjedilasamaispred...golog
zidaipolakoshvatiladaizanjeganijeostaoosjećajpraznine,
samoosjećaj poraza.“23Krajem te priče počinje priča romana
Kint su gi ti je la.Druganarativnaodisejapredstavljazamršenoi,
nasvojnačin,teškoprobijanjeputemiskustvatijelompostaja-
nja ibivanjaženomumikrosvjetovimaporodice,mostarskog
komšiluka,gradaidruštva,izmeđuostalih,iuopćenitommakro
svijetu.Mikrosvijetporodiceuromanuseogoljavaiizvrćekao
rukavicauotvorenomislobodnomprogovaranjuvlastiteintime
iporodičneprivatnosti,učijemjefokusujunakinjinproblema-
tičniodnossocem.Ucjelini,SenkaMarićsvojimnesputanim
islobodnimjezikomsvogatijelakaomjestom„ukojemjemo-
gućprostorzapromjenuulogežene“24 ikoji,„kaonepregled-
namogućnost igre,kaobezgraničnoživotkivoimaprostorza
obrazovanjedrugogidrugačijegsimboličkogreda,stvarnosti“25
ukojojćese„svijet ...zaogrnutičudovišnimdahomširine je-
zikažene“26,ogoljavasvoježenskobićeibivanjeuKint su gi ju 
ti je la.Takoreći,odisejomuženskijezik(raz)otkrivasežensko
tijelo i, istovremeno, odisejom u žensko tijelo (raz)otkriva se
ženski jezik.Sve tosepoetskimstilomlirskogminimalizma i
slikovitostiromanesknoispisujeiobjedinjuježenskimknjižev-
nimeksperimentomkintsugijatijela.Pritomeje,dakle,ijezik
romana jezik (kintsugija) tijela. Spajanjem različitih diskursa

22Isto,str.12.
23Isto,str.11.
24Marić,S.nav.internetizdanje.
25Isto.
26Isto.
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kojisučestoisuprotnihpolova,kao,naprimjer,subjektivnogi
objektivnog,čuvstvenogihladnogmedicinskogteksta,realnosti
ifantazme,naglašavajućispecifičnostisvakogzasebnogdiskur-
sa,sciljempričanjajednepričekojaživotnosastavljamnoge,
romanseotjelovljujejezikomijezikseotjelovljujeromanom.
Fragmenti romana, u vidu kratkih romaneskno-poetskih slika,
tvorepoglavljaKint su gi ja ti je la,patijeloromanaimaeksperi-
mentalneodlike i/ili lirskepjesmei/ilipoeme.Proporcionalno
tome, u dosadašnjem stvaralačkomopusuSenkeMarić, njena
zbirkapjesamaDo smr ti na red neimakarakteristikestihovanog
romanaistesu bjek te, takodaKint su gi ti je la iDo smr ti na red
ne,uvjetnorečeno,činejedno(žensko)književnotijelo.Sjedne
strane, ono ima „čudovišn[u] dimenzij[u] koja nemožeda se
uklopi“27usmislu„drugačij[e]mogućnost[i]postojanja,razmiš-
ljanjaiosjećanjasvijeta.“28Sdrugestrane,onopredstavljasen
ko ma ri ćev skieksperimentljepotekoja jeu ti je lu be smrt na,da
seposlužimoparafraziranimriječima29izpjesme„PeterQuince
at theClavier“ američkogpjesnikaVolasaStivensa (Wallacea
Stevensa).Upravo te iste odlike pojedinačno imaju i zasebna
književnatijelaDo smr ti na red ne iKint su gi ja ti je la.Dodatno,
romanSenkeMarićrelativnoimaelemenataidrame,itomono-
drame,kojimaautorica romanesknoeksperimentirau svojevr-
snomoblikovanjuženskemonološkeproze.

Prijeiiznadsvegadrugog,Kint su gi ti je laje„pričaotijelu.Nje-
govojborbidaseosjeticjelovitimdokgastvarnostrastavljana
fragmente.“30Tijeloje(sve)žensko.Tojetijeloženekoja,usljed
bolesti žen skog karcinoma, „odbacuje obilježja žene.“31 Para-
doksalnotome,uromanuseotomtijeluženiunjemuotkrivai
daje„[g]inekologinja...rekladatiprirodnonebiušlauklimaks
zajošpetnaestgodina.Takvajebilahiperprodukcijaestrogena
utvomtijelu.Tisionoštosezoveekstremnoženstvenažena.“32
Zbogtogaona,junakinjatogtijela,pomisli„dajeupravotoraz-
log“33svemu,teuodređenomautodijalogumisli:„Moždasislu-
tiladasvijetnemamu struzatakvuženu,zatoovasramnaizdaja,
ovoodbacivanjedijelovasebe,osjećanjedateuvijekimaviška,
damorašodsjeći dabipripadala, dabi seuklopila.“34Tokom

27Isto.
28Isto.
29Stevens,W.„PeterQuinceattheClavier“,Po e try Fo un da tion,7.septembar

2018., https://www.poetryfoundation.org/poems/47430/peter-quince-at-the-
clavier

30Marić,S.nav.djelo,str.21.
31Isto,str.113.
32Isto.
33Isto.
34Isto.
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bolesti, liječenja,lomljenja,odlomljavanjaiodricanjadijelova
sebeisvogatijelauzbirupetoperacija,pa,prematome,imno-
gihsvojihsmrtikojejepreživjela–jer“[u]mrijetisemožena
milionnačina, toneznačidanećešostatiživa“35,a i„[n]ekad
semoramonečegaodrećidabismobileonoštojesmo“36–ona
je,kakosamapopisuje,izgubilasljedećedijelovesvogatijela:
desnusisu,lijevusisu,matericuijajnike.Onajejednaijedin-
stvenažena,aliisveženaumatrilinearnojsveobuhvatnosti.Kao
takvajeiču do viš teiču do viš na.OtomeSenkaMarić,dapara-
fraziranoupotrijebimo riječiMedejekojeza pi su jeKristaVolf
(ChristaWolf),„upornomislisvojomglavom“37ipiše:

“Čudovištepoosnovnojdefinicijipojmajeonoštoseneukla-
paustvarnost,štosvojimpostojanjemnarušavared,Zakon,
simboličkired,rekaobiLacan.Terminjeneodvojivodpojma
čudovišnosti.Konceptčudovišnosti sustavnopotkopavaan-
tropocentrizam.Predstavljaprekidspretpostavljenimredom
u prirodi, sa slikom svijeta koja je zasnovana naDescarte-
sovomcogitu, gdje se čovjek postavlja kaovladar svijeta i
poretka,tesvojemjestoutomsvijetupercipirauodnosuna
linijskuudaljenostizmeđumetafizikeipojedinačnosti...Ču-
dovišnostotvaraprostorukojemsečovjekstapasaprirodom,
safiktivnim,saimaginativnim,samogućiminemogućimu
nebrojenim kombinacijama postojanja koja uporno naruša-
vajuslikuopćeprihvaćenogporetka,reza izmeđuljudskogi
neljudskogkaojedinognačinanakojejemoguće,ilibarem
poželjno,ostvarenječovjeka.Utomsmislučudovišnojebli-
skoonomkonceptusvijetakojijezasnovannaprincipuhao-
sa,svepostojanja,svijetakojinemapotrebuzačvrstimgrani-
cama.Ženapredstavljenausvojojcjelovitosti,neotuđenaod
svojeistinskeprirode...jestebićekojepostojiučudovišnoj
dimenziji,astvarnostnemaprostorzatakvuženu.Cogitose
opire takvombićukojenepristaje na simbolički red, jasan
vertikalni poredak koji ocrtava granicu između stvarnosti i
stvarnog.Akoježenazaistaposvojojprirodičudovišnobiće,
vjekovniprocesodricanjaipotiskivanjejeučiniotuprirodu
strancem.”38

UKint su gi ju ti je laSenkaMarićsvojim,tj.svojomal teregom
o/(u)pisuječu do viš nost(sve)ženskogtijelaurazličitimnivoima
postajanjaipostojanja,aliipostojnogostajanjaženomusvojoj
cjelovitosti.Papir,zapravo,njenroman,baškaoinjenazbirka
pjesamaDo smr ti na red ne, jemjestonakojemona,preciznije

35Isto,str.68.
36Isto.
37Wolf,C.(2001)Me de ja: Gla so vi,Sarajevo:Svjetlost,str.17.
38Marić,S.nav.internetizdanje.
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njen(a) romansiran(a) al tereg o, izrađa sebe. Na taj način je
„ona“,uznačenju iknjiževnice injene junakinje,kao i svake
ženeuširemsmislu,aliiknjiževnostiopćenito,„sveopćamaj-
ka“39. Iona, tasvakanavedena„ona“, ječu do viš na.Junakinja
Kint su gi ja ti je la se tijelomrazvijaodču do viš ta iču do viš no sti
djevojčice,čije je tijelo,kakose touromanu lajtmotivskipo-
navlja,„šakajada“,alijei„tijeloiznadbolakojeprihvatasve
udarceiodnjihjača“40,prekoču do viš taiču do viš no stižene,čije
tijeloobolijevaodkarcinomaizbogtoga(p)ostaje„šakajada“,
alijeidaljetijeloratnice,doču do viš taiču do viš no stiženeko-
ja je „usavršila ... vještinu gubljenja“41 i „[n]aučila propuštati
bol42krozsebekaokrozsito.“43Napočecimapriče,onasama
(o)sebikaže:„Bilasi tužnodijete?Sadatisetakočini.Ništa
tinijenedostajalo,alinikadasenisimoglaosloboditiosjećaja
dasvestojipomalonakrivo,daizsvegavrebaneštomračnoi
teško. Jednako si sve tovrijememislilakakoznašda ćešbiti
sretna.Jersipredodređenazasreću.Usvijetuukojemsrećane
postoji.“44Kakojeiknjiževnostču do viš nanasvojnačin,roma-
nomknjiževnica,odnosnojunakinjanjenogtijela,nelinearnoi
fragmentiranotragasvojomprošlošćuza tačkom„štokaonož
zasijecaumesovremenaiodređujeputanju“45kojajedovodido
trenutkagdjepočinje„tapričaštosepodjezikomdrobiiodbija
dapreuzmečvrstoblik.“46Uporedo,onapisanjemsamusebeiz-
govara.Stimuvezi,uoblikuneostvarenogunutarnjegdijaloga

39Isto.
40Marić,S.nav.djelo,str.24.
41Isto,str.119.
42SenkaMarićusvompostu,nasvomzidu,naFa ce bo o ku,27.jula2017.go-

dine,zapisujesljedeće:„nedavnosamzavršilapisanjeromana,sadgaišči-
tavam,prepravljam,tražimgreške,teutoskontahdaustvarinisamsigurna
da li je bol, koju kako na kraju primijetih jako često spominjem, imenica
muškog ili ženskog roda,pa sam tonaravno i istražila i saznaladasebol
umuškomrodukoristizafizičkubolauženskomzaemotivnu...eto,ito
neštogovorionama...“ (Citiranouzodobrenjeautorice.)Usvomromanu,
onaimenicu„bol“većinomkoristiutomduhu,alijenekada,kaoštojeto
slučajucitiranomprimjeru,dvosmislenrod„boli“.Tojejedanodnačinana
kojeSenkaMarićupisujetjelesnostusvojtekstjer,sobziromdapi še se be,
njenotijelomoradasečuje.KakotoističeJasminaLukić:„Ženskopismoje
uveksubverzivno,ononarušavakonvencionalnulogikujezika,suprotstavlja
segramaticiisintaksi.Ženepišu‘vulkanski’,poričuzakone,podsmevajuse
‘istinama’.Oneneželeinetrebadapreuzmupojmoveiinstrumentefalocen-
tričkogjezika–tojemuškinačin.Ženeneželedaposeduju,dainternalizuju,
oneprolazekroz jezik,one lete ičineda jezik leti takođe.Letenje je tipi-
čanženskigest–gesttransgresije.Ženskopismojetransgresija,narušavanje
pravila,onojeantiinstitucionalno,oslobađajuće,heterogeno.“Lukić,J.nav.
internetizdanje.

43Marić,S.nav.djelo,str.119.
44Isto,str.15.
45Isto.
46Isto,str.14.
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uvidupisanjapismamrtvomocudokjojon,mrtav,govori,kao
podkategorijenjenogautodijalogaselementimaunutarnjegmo-
nologa,askojimživim(panimrtvim)nijemoglaostvaritiko-
munikacijuriječima,nitiživotnupovezanostuljubavijerjeion
biojednavrstanjenerak-rane,onaautoreferencijalnozapisuje:
„Ili si počela da pišeš zato što zaistamisliš tek kad pišeš. Ili
što jedino tadaznašda jesi.“47Onapišesebesvojim tijelom i
njegovimožiljcima nastalim od rana koje joj nanose i lične i
porodičneidruštvenebolesti.Jošoddjetinjstvaseborisnamet-
nutimpredodžbamapr lja vog žen skog ti je laižen ske či sto će,tes
ulogom,istotakonametnutom,do bre i pri stoj ne dje voj či cekoja
trebaizrastiudo bru i uzor nu že nu,čemuseuvijekodupireibi-
vanekonvencionalna,drugačija,svoja.Takoudobiodtrinaest
godina,„[j]akaidivlja“48,uodbranimlađegbrata,pretučegodi-
nudanamlađegdječaka,svogadonedavnogprijateljaodkojeg
jujerazdvojilaupravoulogapristojnedjevojčicekojuje,zbog
porodičnihidruštvenihzahtjeva,mo ra lapreuzeti,akojiodnje
branisvogamlađegbratakojijeudarionjenog.Udobioddva-
naest godina, na šamar koji joj udara pripiti otac uzvraćamu
udarcemuobraz.Zatimmu„polako,gotovopribrano“49kaže:„I
damenikadavišenisiudario“50.Nanjegovueskalacijuljutnjei
udaraca,ona,umalomstanuukojemnemagdjepobjećiisakri-
tise,skačenaugaokauča,naslanjasenaleđaidivljegaudara
nogama,kojesu„neuništiva,nezaustavljivamašina.“51Kasnije,
kadautijeluodrasleženeobolijevaodkarcinoma,onaseopet
di vljeboridapreživiidaživi.Iakojojdvaljekaraudržavnoj
bolnicikažudajoj„nijeništa“52kadaotkrijeprijetećukvržicu
narubudesnedojke,kaoženakojaneželidabudeosuđenane-
znanjeminemaromodlaziradiologukojempovjerava„svojesi-
sevećgodinama,odlučnadaredovnimpregledima“53preduhitri
„bolestštojepoharalatijelo“54njenemajke,iotkrivadaboluje
odkarcinomadojke.Većodsuočenjasdijagnozom,onaodluču-
jedaćeživjeti.Teiscrpljujućeodlukesedrži,madaunajtežim
trenucimarazmišljaiosamoubistvuukontekstuokončanjasve-
gaiosmrtinasvojnačin.Uvijekiznovaodlučujedaživi.Isto
tako,odlučujeidaćeostationakojaištojeste.Idezintegrirano
itransformiranotijelojenjeno.Onojeuvijeknjenoiunjemu
seuvijekboridabudesvojauprkosibolestiinjenojdruštvenoj

47Isto,str.81.
48Isto,str.24.
49Isto,str.42.
50Isto.
51Isto.
52Isto,str.17.
53Isto.
54Isto.
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stigmatiziranosti,kaoiuprkossamojsebiisvojimstrahovima.
Uprkossvemutome,također,SenkaMarićprogovoraigovori,i
uDo smr ti na red ne iuKint su gi ju ti je la,omnogimfragmentima
ženskogbivanjaibivanjaženomokojimasevećinomšuti.Ona
izgovaraidajekarcinom„jošuvijekpomalo...tabu,kaodase
vjerujedariječimamagičnasvojstva,pajeseizbjegavačaki
izgovoriti,kažese:‘ononajgore’,‘gluhobilo’,‘nepitaj’iličaki
samo‘ono’“55,idodaje:„Tojetakođerjedanodrazlogazaštomi
jebilovažnorećiovupriču,ogolititubolest,sebeisvojetijelo,
bez zadrške.“56 JunakinjaKint su gi ja ti je la prvenstvenogovori
tijelomjer,kakotosmatraSenkaMarić,„tijelomosjećamopuno
višeodracionalnog.“57Utrenucimakadaemocijene mo žeizra-
zitiriječima,uromanukaonaslikarskomplatu,svojunutarnjost
slikatijelom.Takvaje,naprimjer,sljedećaromaneskno-poetska
slika:

“Noćje.LežišnakrevetuimislišnaFriduKahlo.Zavidišjoj.
Njoj nisu bile potrebne riječi.Ona je govorila tijelom. Za-
mišljaškakonazid,dužinomcijelogstana, lijepišogromno
platno i nanosišboje. Imaščetku tolikovelikuda jemoraš
držatisobjeruke.Umačešjeukantucrvenebojeisporovu-
češdebelelinije.Plešeš.Nizrukeseslijevaboja.Tonijekrv.
Krvjedubokounutra,upreplašenimvenama.Platnoprekriva
neujednačenislojcrvene.Željelabinaslicirazdvojitisvoje
tijelo,osvijestitinjegovufragmentiranost,bolonogaštoviše
nijetu.KaoFrida.Nemičešse.Ležišnakrevetu,rukesuti
opuštene.Poželišplakati.Zaridašjakodvaputa,paprekriješ
ustadlanom.Danečujudjeca.Da ne ču ju dje ca! Tijelose
preslikavanazid.Naprsima,sdesnestranejerupa.Ožiljak
jezmija.Vijugaodpazuhadobradavice.Odižeglavu.Smiju
sezmijskeoči.Otvorišsvoje.Nadtobomseotvaraplafoni
propuštanebounutra.Znašdaćešpreživjeti.”58

Istotako,onasvoju,usljedbolesti,ćelavuglavu,„bijeluiumor-
nu“59,auočimadrugihču do viš nu,nosi„okolokaozastavu“60
iuhladnimzimskimdanima jer jeona izraznjenogodabira i
slobode.Njomegovoriidaje„jačaodsvega,danematogači-
me“61nećeplatitidaostane,kakotosamakaže.Nakonopera-
cijetrećegkarcinomaitrećeporedufragmentiraneoperacione
dezintegracijeitransformacijenjenogatijela,izmeđuostaloga,

55Zablocki,T.nav.internetizdanje.
56Isto.
57„Buybookpredstavlja“,nav.internetizdanje.
58Marić,S.nav.djelo,str.26.
59Isto,str.65.
60Isto,str.85.
61Isto,str.65.
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iugradnjamaprotezanamjestagdjesubilenjeneotkinutesi-
se,onaseprivikava„napomisaoosvojojbionerazgradivosti.“62
Govorisebidaje„bićebudućnosti.Bioničkobiće.Organizam
kojipostojizahvaljujućivještačkimelementima.Futurizamtije-
la.Vrijemekojedolazi.Iznadgranicaorganskog.Nevišesasvim
čovjek.Nevišesasvimžena.“63Postavljasebizadatakda,prije
svega,pripremisvojorganizamzasveštogamožezadesiti,da
ga učini „boljim, jačim, zdravijim.“64Međutim, tijelo joj, po-
putneposlušnogdjeteta,kako toopisuje, „histeričnoodbija“65
ozdraviti„podrijekomnajrazličitijihinajodvratnijihokusašto
seneprestanoulijevajukrozusta.“66Sobziromdapočnekrvariti
ivaginalnoirektalno,uvjerenadajetokonačna„[k]apitulacija
tijelaštohoćesamoizsebedaiscuri“67,odlaziuHitnuslužbu,
gdjesedešavasljedeće:„Primatemladidoktorkojitejeobila-
zionakonprveoperacije.Prijateljice,uposjeti,previšesugla-
snogovoriledajezgodan.Onsepraviodanečuje.Smijaleste
se.Sadsenamještaškakotikaže–nastolusioslonjenanalak-
toveikoljena.Pantaloneigaćicesuspuštene.Gumenurukavicu
ukojojjenjegovprstguratiuanus.Nedodirujetebol.Samo
stid.“68Njenotijelopreživljavai tajpad, izdravljaidostojan-
stva.S tomslikomse, također, asocijativnouvezuje fragment
stidaiznjenogdjetinjstvazbogpijanogoca,itoposebnokada
jepijanijiismrdljivijinegoobičnoupovratkukućiprošaopo-
rednjeinjenihprijateljicaskojimaseigralauulazuzgradeu
kojojjestanovala,dokmujeiz„desnenogaviceneštosmeđe...
kapalonapod“69,ana„stražnjicijeimaovelikusmeđufleku.“70
Onauvijekdostojanstvenopodnosisituacijepadadostojanstva
iborisezasvojedostojanstvo.Predčetvrtuoperaciju,kojomće
jojodstranitimatericuijajnike,akadajojjetijelonajslabijeu
ukupnostisvogasuočenjasbolešću,ona(o)sebibilježi:„Pitaš
sehoćešliondabitižena.Bezsisa,bezmaterice,jajnika.Žena
bez tijelakoje ječiniženom.Gotovo ti je svejedno.To je još
samojednastvarkojutrebašuraditi,jošjedandiotebeodkojeg
trebašodustatidabiostala.“71Tojejednaunizusmrtikojenjeno
tijelopreživljava.SenkaMarić,stimuvezi,kaže:„Bolestnam,
vjerujem, više nego bilo šta drugo osvještava tijelo, njegovu

62Isto,str.48.
63Isto.
64Isto.
65Isto.
66Isto.
67Isto.
68Isto.
69Isto,str.50.
70Isto.
71Isto,str.48.
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limitiranost.Smrtjepouzdanosamosmrttijela.Uosvještavanju
tijelaonosenanekinačinodvajaodja,odsvijesti, jersvijest
neučestvujeupropadanjutijela.Tajprocesseprirodnoodvija
ikrozstarenje,alibolestgaubrzava, suočavanje je trenutno i
preplavljujuće.“72ZbogtogajunakinjaKint su gi ja ti je lanesamo
dapreživljavabolestkarcinoma,većsesnagomsvojesvijesti,
svogaumaiduha,trudiidaživisvojživotuprkosbolesti,uvre-
menunjenogtrajanja.Nakonsvojeprveoperacije,uunutarnjem
obraćanjukarcinomu,kaže:Niš ta mi ne mo žeš! ... Ne pri sta jem 
da ži viš u mom ti je lu!73,azatim(o)sebizapisuje:„Uzdižešseiz-
nadstvarnosti.Prostirešjenavelikomkrojačkomstolu.Kredom
iscrtavašnoveobrise.Rezatćeštekomadićepolako.Prišivatiih
jedanzadrugi,svedoknesašiješslikuukojojsipotpunozdra-
va.Tosiodlučila.“74Međutim,ništaodtogasenedešavalako.
Neprestanojeprisutnaiborbasastrahom,odnosnostrahovima.
Jednogjutrase,naprimjer,probudilaustrahudasepretvorilau
GregoraSamsu.Kaže:

“Nisiseusudilaotvoritioči,pomjerititijelo,uplašenafluid-
nošćusvojihmogućihmetamorfoza.Umorilisutedaniuko-
jimanepopuštaš.Držišsebečvrsto.Urlaš:Ovo sam ja i niš ta 
me ne će pro mi je ni ti! Mučninajeprevelika.Prazanstomakna-
puhanostrši,ustalasano,prekvasalotijesto,dokprstimakliziš
prekoćelaveglave.Počinješdasumnjaš.Jaseraspada,rasipa
usitnebeznačajnefragmente.Neobećavajumogućnostpo-
vratkacjelini.Smislenojcjelinikojasiti,pošteđenaodpre-
lijevanjaudrugeoblike...To sam i da lje ja. To su mo je oči. 
To su mo je oči!Nedaš.Udaraš.Kažeš:To ni je bor ba, ni je 
po treb na bor ba, to sam ja.”75

Pisanjemsebeonasamusebeipopravljakaoštosetečnimzla-
tom ili platinompopravlja polomljeni keramički predmet, na-
glašavajućioštećenamjestasvojeneposredneidaljeprošlosti,i
timeseponovorađa.Ona,također,ispisujeda,kadapiše,„dru-
gizaista inepostoje“76, idodaje:„Unajboljemslučajususa-
mo funkcije. Pišem samo da bih pokušala uhvatiti trenutak. I
sebeunjemu.“77U tomsmislusudiopričeKint su gi ja ti je la i
pričeodrugimosobama,kakoženama,takoimuškarcima,io
njihovimkakobolesnim,takoizdravimtijelima.Izmeđuosta-
lih,Aida,njenanekadašnjaškolskadrugarica,čije tijelobolu-
je inakrajuumireodrakamaterice, jeosobaskojomglavna

72Zablocki,T.nav.internetizdanje.
73Marić,S.nav.djelo,str.22.
74Isto.
75Isto,str.78.
76Isto,str.81.
77Isto.
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junakinjaostvarujeposebnukomunikacijutijelom.Njihdvijese
vantjelesnim iskustvommeđusobnoosjećajuvlastitim tijelom.
Trenutke-fragmente-slike-priče unutar junakinjine priče čine i
drugeosobečijasutijelaoboljelaodkarcinoma.Takavjekratki
poetskizapisoSelmi:

“PrijenekolikodanajeumrlaSelma.Nisijepoznavala.Dok
nijeumrlanisibilasigurnanidalijojjezaistaimeSelma.Sa-
nela?Sanja?Senka?NeštosaS.ŽenasaSkojaradisMinjom
ubanci.ŽenasaSkojunikadaneviđaš,alivećšestmjeseci
znašdapostoji,dasebudisvakojutroidolazinaposao.”

Zdrava.

Nakonodstranjenedojke,kemoterapijeizračenja.

Zdrava.

Preživjela.

Sada su njene ruke ispustile zastor što te ograđivao od
straha.”78

Takav je imajski lirskizapisomrtvomsinuTaibunjenežive
komšiniceVahide,učijojbašti, togaprvogproljećanakonsi-
novejojsmrti,„nijednaružanijerodila.“79Taibjeimaorakna
plućima.Takavje,također,izapisoKathykoja„imamelanom,
u četvrtom stadiju“80 iz „VelikogR.“81, televizijske serije čije
epizode,sveosimposljednetri,intenzivnogledaskćerkomisi-
nom.Sdjecomsve„mutnoinejasno,zastrašujućeiteškookar-
cinomu[prolazi]prekoKathy.“82Djecasu,istovremeno,injena
najveća snaga i najveća slabost.U ljubavi s djecom se njeno
tijelopo pra vlja,pačakiondakadajeljekariotpuštajuizbolnice
jerjojnemoguobavitičetvrtuoperacijuzbogslabogstanjakrvi,
akadaonanijepitaladalijetošaljukućidaumrejerjojonine
mogupomoći.Sdjecomosjeća„potpunuljubav.“83Njenotijelo
liječinjihovdodir.„Dodirje“,kažeSenkaMarić,„neštoštoko-
municiravišeodbiločegadrugog.“84TijelojunakinjeKint su gi ja 
ti je la je„naviklonabol“85ičeznezadodirom–zadedinomru-
komkojajojunajranijemdjetinjstvudržistopaloprijespavanja,

78Isto,str.77.
79Isto,str.97.
80Isto,str.72.
81Isto.
82Isto.
83Isto,str.108.
84„Buybookpredstavlja“.nav.internetizdanje.
85Marić,S.nav.djelo,str.113.
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zaštokažeda„[d]odanasnepostojiutješnijidodir“86,kaoiza
ljubavnikom„kojijejačiodstrahadoktoplotanjegovogtijela
zagrijavaustreptalivazduh ispod tvoga jorgana“87,zamuškar-
cemkoji će jevoljeti „bezostatka, tebeu tvojoj fragmentira-
nosti, izlomljenomtijelu“ču do viš nežene.Utomkontekstuse
upričiKint su gi ja ti je la pojavljuju ifiguredvojicemuškaraca.
Jedanje imenovantekkao„M“,adrugi jeoznačensamokao
ljubavnikbezoznake imena.Oni „predstavljaju funkcijukroz
kojusemanifestuježeljaimaštanje“88,kakotoobjašnjavaSen-
kaMarićuodgovorimanapitanjaizpublike,nakonrazgovoras
FarukomŠehićem,naBo ok sta nu,2018.godine.Tedvijeličnosti
muškaracasenemanifestirajukaopravilikovi,većkaofigure
uzpomoćkojihseizražavaidajetijelojunakinjesposobnoda,
osimbola,osjeća iužitak.Prema tome,njenepričeo tijelima
drugihunutarpričenjenog tijela funkcioniraju i/ilikaoožiljci
njenogtijelai/ilikaoteč no zla to ili pla ti nakojepo pra vljanjeno
tijelo,pričemujenjeno(žensko)tijeloiumjetnicaiumjetnost
iumjetnina.Popravkomsebeslomljenesesu bjek taKint su gi ja 
ti je la stvara jedinstvenijom,ljepšomiotpornijom.Pri tomese
otkrivadaonanikadane(za)uzimapozicijužrtve.Ikaojedna
žena i kao svežena,ona jeuvijek ratnica.Pisanjemsebekroz
ožiljkesvojeprošlostiodranogdjetinjstva,kadajesamoosjeća-
la,ajošnijerazumjelabremenitostsvoježenskeodiseje,idalje,
shvatanjemsvoje„različitostiodsvakogdrugogtijela“89,samo-
prihvatanjemiobljubljivanjemsvojenesputanecjelovitosti, te
povratkom„iskonu,svojojprirodi,svomtijeluunjegovojukup-
nojčulnosti, čudovišnosti, spremnostina igru i smijeh“90, ona
seostvarujekaoslobodnaženakojajedosljednasebii,upravo
zbogsvegatoga,kaosretnažena.

Njenotijelojeiskonsko,kakavjei jeziknjenogatijela.On(o)
je„karnevalskotijelo.Plodno,bremenito,razigrano,zanesenou
plesu,ukršenjunormi,iznadhijerarhijedruštva,granicasiste-
ma,tijelokojeobjedinjujesmrtirođenje,početakikrajsvegau
univerzumuukojemkrajanema,vječnopretakanje,uvijekbre-
menitonovimživotom,uvijekbremenitosmijehom,nesvodivo
podjedanznak,poduskudimenzijuroda.“91Prematome,nje-
no tijelo i tijelonjenoga jezikasugroteskniu izrazu„ekscen-
tričneumjetnosti“92Kint su gi ja ti je la SenkeMarić.Onausvom

86Isto,str.95.
87Isto,str.113.
88„Buybookpredstavlja“.nav.internetizdanje.
89Marić,S.nav.internetizdanje.
90Isto.
91Isto.
92Tamarin,G.R.(1962)Te o ri ja gro te ske,Sarajevo:Svjetlost,str.22-26.
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romanukint su gij ski„montiradisparatneelemente“93,pričemu
su„neke‘kemijskeformule’”njenoggrotesknogpisma,i tou
njenomvlastitomključu:„fantastično+komično;tragično+ko-
mično–patos,ukojojsesmjesigubeprimarnikvaliteti;jezivost
+ komično ili besmisleno; komično + alogizam; deformacija
(komika,karikatura)komike,deformacija tragike.“94Usmislu
antipatetičnesubverzivnejukstapozicijeiprožimanjaoprečnosti
bezizmirenjaistihuKint su gi ju ti je la doposebnogizražajadola-
zeču do viš nismijehigrotesknihumor.Takoseglavnajunakinja,
naprimjer,prijeoperacije,prilikomkojećejojotkinutiobjesise,
sjećasvognajboljegprijateljaSrđana,učijimje„očimaživot...
jednasavršenojednostavnastvar“95,ismijehasnjim,pakaže:

“Srđanitiseoduvijekzajebavatenaračuntvojihsisa.Zato
štosumale.ULondonu,jednomdavno,upustomtunelupod-
vožnjaka,grupamomakakoji su izgledalikaodapripadaju
nekojbandi išla jeprematebi.Bilo te jestrah.Ali tisiona
kojaseničegneboji,pasenisiokrenulaipobjegla.Prolazeći,
jedanodnjihtejekrozsmijeh,ušali,uhvatiozasisu.Trčala
sisvedostanaiuplakananazvalasvognajboljegprijatelja.
Uhva tio me kre ten u pod vo žnja ku za si su!

Jestsezajebo!–rekaojeSrđan.“96

Doživljajoperacione saleonaoslikavaopisom:„Nazidovima
suplavekockastepločice,kaoumesariukojojponedjeljkom
kupuješbiftekzasvogasina.“97Nadalje,naslikufantazmeuko-
jojjeposjećujumitskeženekojeu„rukamanoseotkinutesise,
kao lončićeukojimasuzasađeni tumori“98 iukojoj jednaod
njihkaže:„Ikodmenesubilatri“99,asocijativnosenadovezu-
jeslikaizdjetinjstvaukojojtijelompričasituacijukadasujoj
gruditekpočelerastiikadasuizgledalekaodvamalanabrekla
ispupčenja,akadaje,zbogizbočenjaizmeđunjih,misliladaje
„[č]udovištestrisise“100,svedomomentakadanakontridana
skrivanjasvoječu do viš no sti,utokuljetovanjanamoru,hrabro
obučekupaćegaćiceikrenenaplažu,amamajezaustavii„is-
cijedijojbubuljicuizmeđusisa.“101Ubolnici,gdjesuonaiVera
–ženakojuviđavećdugo,svakiputkadadođedaprimiterapiju

93Isto,str.32-22.
94Isto,str.132.
95Marić,S.nav.djelo,str.30.
96Isto.
97Isto,str.34.
98Isto,str.67.
99Isto.
100Isto,str.69.
101Isto,str.70.
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–uistojsobi„prikopčanenacrijevaizkojihcureotrovikojitre-
bajuda[ih]izliječe“102,Vera,izmeđuostaloga,objašnjavakakav
jeHerceptin,„čudotvorni lijek“103 zaonekoji imaju„najagre-
sivniji,histeričnitipraka“104,poputnjihdvije:„Herceptintije
ništa.Ništa.Kodaništanisiniprimila.Evo,gledajmene.Ništa.
Većdvijeipogodine.Jest.Jest.Svaketrisedmice.Štaćeš.Al
ništa.Odeškućikakosiidošla.Viditćeš.Nikakvihproblema.
Nikakvih.Ovdje jesamo jednomjednaženaumrlakadsu joj
daliprvudozu.Ali inačeništa.Ništa...“105U tomduhu,nepo-
srednopriječetvrteopetacije,u trenutkuprijenegoštoćeza-
spati„snomkojićeomogućitioperaciju“106,anesteziologulica
zabrinutog,opreznog iusredotočenog iznadnjeneglave,kako
seopisuje,kaže:„ZnatelionokadjeCharlieBrownrekaoSno-
opyju:‘Jednogadanasvićemomiumrijeti,Snoopy!’ASnoopy
jeodgovorio:‘Istina,alisvedrugedanenećemo.’“107Junakinja
Kint su gi ja ti je la sesmijehomuzdižeizhaosasvijetasvogatije-
la,uprkossvemu,svojaicijela,madaje,paradoksalno,smijeh
blizakkonceptusvijetakojijezasnovannaprincipuhaosa.Ta-
kođer,paradoksalno,smijehjeiplestijelakojimsetijeloiznova
stvara.Smijehom/plesomtijelobrišegraniceipolaritete.Smijeh
je,istotako,iborbailijekprotivstraha.Toseposebnoopisu-
jekadajunakinjinagolastražnjicazaglaviulavoruukojijuje
potopilaudnevnomboravkuzbogliječenjaranauvaginalnom
predjelu tijela, akakobi,kakopojašnjava,piljenjemu televi-
zorponištilaneumoljivosporoproticanjevremenaitakvevrste
liječenjakojesepreporučujesjedenjemutoplojslanojvodi,u
kadi.Usituacijiukojojsezatekne,primoranajedazovedjecu
dadođuudnevniboravak,ukojiimje,teknekolikotrenutaka
prije,rekladaneulaze,idajojpomognu.Zatimsedešavaslje-
deće:„Jednodržilavor,drugotebe.Iščupajute.Donosepeškire,
bacajuihpopodu.Vašdnevniboravakjeplažakojusuiznena-
dilivalovi.Šarena, lijepa imokra.Smijete se.Smijehom,kao
kadpretis propišti, izbacujete strah.“108Ču do viš nim smijehom
seuvijeksmijesAidomisvojojinjenojču do viš no sti.Smijehje
ipleskojimsetresunjihovatijela„ubolu,ugrču,ustrahu“109,a
kojimseodupiruupravosvemutome.

102Isto,str.88.
103Isto.
104Isto.
105Isto.
106Isto,str.108.
107Isto,str.109.
108Isto,str.62.
109Isto,str.106.
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KadajeAidaumrla,kažedajojnikonijetrebaoreći,dajeznala,
dajujeosjetilakakoprolazikroznjenu„bolničkusobu,lakai
nasmijana.“110Opisujeda jeokoAide tada„titralasvjetlucava
srebrenasvjetlost.“111Kosa,kojunijeimalakadajeumrla,bila
jojje„dugaibujna.Uočimajojnijebilostraha.“112Tadajeju-
nakinja tijelaKint su gi ja ti je la pomislilada je„mogućsvijetu
kojempostojiBog.“113Ona,upretpostavci,odrednicomimena,
kojanijenjenoodređenjeuromanujerdokrajaostajebezime-
na,„pripada“islamskojvjeroispovijesti,alijevlastitimodređe-
njem,posvemusudeći,ateisticakoja,takoreći,vjerujeubogove
umjetnosti,atimeiknjiževnosti,ilije,možda,agnostik.Medi-
cinskasestraElvira jeubolnici,predčetvrtuoperaciju,vjero-
vatnounajgorojnoćinjenogukupnogstanjabolesti,pitaznali
ijednusurudajeprouči.Onaodgovaradanezna,iondaplače,
asestraElvira,zatim,nekovrijemeostajeporednje,milujućijoj
kosu,„doknjenaustatiho,jedvačujno,izgovarajumolitve.“114
Bilajesasvimuvjerena,kakokaže,dajetobionjenkraj.Nakon
toga,kakotoizgleda,idoktoridižurukeodnje,alizahvaljujući
međusobnojljubavisdjecomdoživljavačudnovatupromjenui
stanjeorganizmajojsepopravlja.Tadaznada„akopostojiBog,
onjetu“115,utojljubavi–BogjeLjubav(108).Ljubavjeteč no 
zla to ili pla ti nakojomsenjenotijelopopravljaiiznovastvara.
Usvojimfantazmamautokubolestijojmitskežene,one-njena
majkakoja jepjesmompostankaponovo rađa i, istovremeno,
njene„pramajke“116,kćerkeAresa,grčkogBogarata,kažudaje
ionakćerkaAresa,dionjihovogplemena,patimeiratnica,te
dasuonetudajepoučenjenojiskonskojprirodi,alijojufanta-
zmiukojojsezatičeutijelukadajeononajslabijedešavadai
njihzatekneslabeilimrtveiporažene,aMeduzajojgovori:„To
nijesan.Smrt jeprelaznabolest.Bježi ... ionakojesvakabit-
kaunaprijedizgubljenakadsižena.“117Međutim,onaizdržava,
ostajesvojauprkossvemu,paiuprkoshistorijisvojihporaženih
majke-pramajki,itimepoprimaatributeBoginjekojasamusebe
stvara.Bog(inja)jeiLjepota.IUmjetnostopćenito,pa,prema
tome,iKnjiževnost.Sličnu,akoneiistupriču,samonadrugi
način,pričaiautoricinazbirkapoezijeDo smr ti na red ne.Iako
dvijesu bjek teizdvijuknjigaSenkeMarić,Kint su gi ti je la iDo 
smr ti na red ne,funkcionirajuzasebno,njihdvije,istokaoidvi-

110Isto.
111Isto.
112Isto.
113Isto.
114Isto,str.107.
115Isto,str.108.
116Isto,str.67.
117Isto,str.103.
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jepomenuteknjige,funkcionirajuikaojednoču do viš notijelo.
Kint su gi ti je la,madapo redunastajanja iobjavljivanjaknjiga
SenkeMarićdolazinakonDo smr ti na red ne,završavaneznatno
transformiranim riječima i proširenomslikomepigrafa118 iz te
autoricinezbirkepoezijekojaprethodiromanu.Teriječikraja
Kint su gi ja ti je la,uslicinovogpočetkajunakinjenaslovnogtije-
la,ukojemje„sadazdrava“119,glase:

“Ostalojejošsamojednomjestonakojetrebašotići.Sjedaš
uauto.Vozišsenaobalu.UonoselonaPelješcukojejetvoj
istinskidom.Podnogamatiškripišljunak.Okotebeseraz-
mičuvinogradi.Uskomšumompenješsedokapelenalitici.
Nasusjednombrdu,odolijevajućigodinama,stojitvojedrvo.
Tojesasvimdovoljanznak.Zaleđimatijekamenizid.Uru-
cibocavećugrijanevode.Ispijaštopligutljaj.Zatvarašoči.
Ispodbliještimore,plavetnilokojejesposobnodapjeva.U
daljinisenaziruotoci,kaoostaciplastelinaodkojegsubogo-
vipravilizemlju.”120

Slika njenog istinskog, a uzgred rečeno, i transnacionalnog121
domaumalomselu,„skrivenomučarobnojuvali“122naPelješ-
cu,„skamenimkućamapredprozračnimmorem“123seujošjed-
nom fragmentu iscrtavau romanu.U tomselu se, kakokaže,
onounjoj„ionovaniporavnaju,ostvaresimetriju“124kojajoj
omogućavadadiše.Tommjestusepridodajuimitskasvojstva–
ono„jepočetakilikrajsvega“125,panjegovomslikomipočinje
Do smr ti na red ne izavršavaKint su gi ti je la.Unjemurastenje no
drvoskojimse,nasvojstvennačin,identificira,madaganikada
nijevidjelaizblizainezna„kojejevrste.“126Naime,todrvo,ko-
jesenalazina„jednojodpadinakojeokružujuseloiuranjajuu
more“127,predalekodabimumoglaprići,rastedrugačijeodbilo

118Za le đi ma mi je ka me ni zid. U ru ci već bo ca ugri ja ne vo de. Is pi jam to pli gu
tljaj i za tva ram oči. Is pod me ne blješ ti mo re, pla vet ni lo ko je je spo sob no da 
pje va. U da lji ni se na zi ru oto ci, kao osta ci pla ste li na od ko jeg je Bog pra vio 
ze mlju...;Marić,S.(2016)Do smr ti na red ne,Tešanj:Izdavačko-štamparska
kuća„PlanjaxKomercdoo“.

119Marić,S.Kint su gi ti je la,str.119.
120Isto.
121Ukontekstusvojevrsnogtransnacionalnogizraza,također,glavnajunakinja

zaZagrebkažedajetajgradpostaonjena„bolnica“;Isto,str.115.
122Isto,str.83.
123Isto.
124Isto.
125Isto.
126Isto.
127Isto.
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kojegdrvetakojejeikadavidjelaine„pristajerastikaodrugo
drveće.“128Ionoječu do viš no,baškaoiona.

RomanKint su gi ti je laSenkeMarićjeteškoinelagodnoštivo.
Onojeizraznajboljeknjiževnostikojanassuočavasteškoćama
inelagodamaživotajednogčovjeka,preciznije,jednežene,ito
sosjećajemistihvlastitimtijelom,akakobisedoprinijelospo-
znajivrijednostiživotaisavršenstvasvihnjegovihnesavršensta-
vai,time,življenjaživotacjelovitomicjelovitimsobom.Kint
su gi ti je la seostvarujeknjiževnimeksperimentomumjetničke
teh ni kepopravljanjapolomljenihdijelovatijelažene-junakinje
užen skom pi smu,naglašavanjemoštećenihmjesta(sve)ženskog
i,šire,(sve)ljudskogtijela,sciljemdaseistakneljepota,čijisu
dio iožiljci.Dodatno,alinemanjebitno,romanSenkeMarić
jeipoučnoštivo.Kint su gi ti je la jeknjigakojanekome,even-
tualno,podizanjemsvijestiisvjesnostiomogućnostilo mlje nja
vlastitogatijelabolešću,kaoštojetouslučajukarcinomakoji
ogoljava,može spasiti život.Ona, također, slobodno i hrabro
govori o tijelu žene tijelom žene, ističući oštećenja i lomove,
čimeslavijedinstvenenuhistorijužene,akakobinjenobivanje
revitaliziralanovimživotomu savremenosti, „dajućimuveću
ljepotunegoštojujeinicijalnoimao.“129
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Herzegovina

WOMEN’SLITERARYEXPERIMENTOF
BODY KINTSUGIBYSENKAMARIĆ

Abstract

KintsugiisanancientJapaneseartformof“goldenrepairing”ofbroken
ceramic pottery by using beautiful seams of gold or platinum. The
essenceofkintsugiistovisiblyincorporatethedamageintotheaesthetic
oftherestoredartpieceinsteadofdisguisingit,soastorecognizethe
historyoftheobject.Theprocessusuallyresultsinamasterpiecemore
beautifulthantheoriginal.SenkaMarić,acontemporaryBosnianand
Herzegovinian poetess and writer, has used the art of kintsugi in a
women’sliteraryexperimenttocreateher2018novelBody Kintsugi,
based on her own breast cancer experience.Accordingly, this paper
analysesthepoeticartofpreciousscarsinSenkaMarić’snovelBody 

Kintsugi.

Key words: women’s writing, literary experiment, Body Kintsugi, 
breast cancer experience, the art of precious scars
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ОДРАЗКУЛТУРНЕПОЛИТИКЕ

ТОКОМХЛАДНОГРАТА
ОДВАРШАВСКЕЈЕСЕНИДО

МУЗИЧКОГБИЈЕНАЛАЗАГРЕБ1

Сажетак: У ра ду се размaтра ути цај по ли тич ких про ме на на кул
тур ноумет нич ки жи вот Пољ ске и Ју го сла ви је сре ди ном про шлог 
ве ка. На кон пе ри о да соц ре а ли зма, као во де ћег умет нич ког прав ца, 
у обе зе мље је от по че та те жња ка де е та ти за ци ји кул ту ре, што 
је у сфе ри ор га ни за ци је му зич ког жи во та ре зул ти ра ло осни ва њем 
ин тер на ци о нал них фе сти ва ла са вре ме не му зи ке. Бу ду ћи да је пољ
ски фе сти вал Вар шав ска је сен (1956), уте ме љен пет го ди на ра
ни је, он је по стао узор ју го сло вен ском Му зич ком би је на лу За греб 
(1961), што им пли ци ра по тен ци јал не ана ло ги је из ме ђу стра те
ги ја и ци ље ва ових ма ни фе ста ци ја. Оба фе сти ва ла за ми шље на 
су као ме ста на ко ји ма би се су сре ли ком по зи то ри са обе стра не 
Гво зде не за ве се. На и ме, ор га ни за то ри су те жи ли ин кор по ри ра њу 
до ма ћих ком по зи то ра у ак ту ел не за пад но е вроп ске му зич ке то ко
ве, не би ли ство ри ли по вољ ни је усло ве за кул тур ну ли бе ра ли за
ци ју Пољ ске и Ју го сла ви је. Сто га, иа ко пер ци пи ра ни као от клон 

1 Студија је писана у оквиру пројекта Идентитети српске музике 
од локалних до глобалних оквира: традиције, промене, изазови (бр.
177004)којифинансираМинистарствопросвете,наукеитехнолошког
развоја Републике Србије. Рад је изложен на Научном скупу Владо 
С. Милошевић: етномузиколог, композитор и педагог. Традиција као 
инспирација,одржаномод12.до14.априла2019.годиненаАкадемији
умјетности у Бањој Луци (Сажетак рада је штампан у Програмској
књижициНаучногскупа).
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од соц ре а ли зма, те као вид де по ли ти за ци је му зи ке, ови фе сти ва ли 
су, са свим па ра док сал но, на ста ви ли да слу же но во про кла мо ва ним 
по ли тич ким иде ја ма, усме ре ним ка пре зен та ци ји Пољ ске и Ју го
сла ви је као ли бе рал ноде мо крат ских сре ди на. 

Кључне речи: Пољ ска, Ју го сла ви ја, ли бе ра ли за ци ја, му зич ки 
фести ва ли, Вар шав ска је сен, Му зич ки би је на ле За греб

Спе ци фич ност дру штве нопо ли тич ког ста ња  
Пољ ске и Ју го сла ви је по сле Дру гог свет ског ра та

Југославија иПољска прошле су кроз сличан еволутивни
путнаконДругогсветскограта,којије,најпребиоруково-
ђенполитичкомхегемонијомСојветскогСавеза.Међутим,
уобеземљесеупослератномпериодууочавајуитачкера-
зилажењасаСтаљиновомполитиком,наосновучегабисе
могаопратитиразвојјугословенско-пољскиходносиусфе-
рикултурнеполитике,којису,истина,биливишезначнии
доживљавалисвојеврснеобртенапутукакултурнојлибе-
рализацијиовихземаља.Устудијиојугословенскимипољ-
ским културним политикама, Матеуш Соколски (Mateusz
Sokulski)наводидасу(збогпревеликогбројажртаваура-
ту)ЈугославијаиПољскаузајамноосећалеидеолошкубли-
скост,што се наконДругог светског рата пројектовало на
оснивањеУговораопријатељствуипомоћидвеју земаља,
теДруштвапољско-југословенскихпријатеља,1946.године
уВаршави.2Но,занимљивојеуказатидасујугословенски
комунистивећуовомпериодуизносилиставовеоинтен-
зивнојиштетној„вестернизацији”пољскогдруштва,тесу
[u]internimdopisimaopoljskojkulturipisalikaoo„dekadent-
skoj”, aKrakov [...] smatrali gradomkoji je potpuno zadržao
„buržoaski” karakter”.3 Међутим, убрзо након тога (1948),
сасвим парадоксално, Југославија ће постати прва земља
којаћесесупротставитисовјетскојполитици,тепочетида
гради специфичну варијанту социјализма; доста блажег у
односунаполитичкесистемеудругимкомунистичкимзе-
мљама.Ипак,важнајечињеницадаЈугославијаникаданије
прекинуласарадњусаисточноевропскимдржавама,алисе
увеликојмериокренулаЗападу,штојој јеутомтренутку
омогућилодастекневисокурепутацијуусвету.Тајсвоје-
врснидуализам,балансирањенаразиниисток–запад,по-
стаћеуједноиглавнакарактеристикајугословенскогсоци-
јализма, а својеврсну институционализацију добиће 1961.

2 Sokulski,M.(2014)Poljskakultura1948.-1956.Perspektivajugoslavenskog
veleposlanstvauPoljskojkaoizrazlegitimizacijevlastitogrežima,Hi sto rij
ski zbor nik br.LXVII/2,Zagreb:Društvozahrvatskupovjesnicu,str.346.

3 Исто,стр.349.
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године,оснивањемПокретанесврстаних.Уместостриктне
државнеконтролепривреде,1950-ихгодинауЈугославији
јепочеладасеспроводитакозванаДДДполитика (децен-
трализација–дебирократизација–демократизација),4 а до-
лазисеидопрвихрезултата„обновеиизградње”,што је
испрва било евидентно у економској и инфраструктурној
сфери.Такорадикалнепроменеоставилесувиднепоследи-
ценакултурно-уметничкиживотуземљи,пасупостепено
почелидапристижу„западни”културнипроизводи,докје
потрошачкамасовнакултурасвакодневногживотапостала
трендиујугословенскомдруштву.Сдругестране,упери-
оду југословенске „вестернизације”, Пољској се (иако зе-
мљи која је дубоким коренима везана за западноевропско
културнонаслеђе)интензивносервирасовјетскакултура,а
социјалистичкиреализамглавнијеправацууметности.Ме-
ђутим,Стаљинова(ИосифСталин)смрт,1953.године,би-
лајепрекретницазасвеземљеИсточногБлока,укојимасе
одтадаможепратитипостепено„одмрзавање”репресивног
политичкогсистема.

Дакле, југословенско-пољски културни односи, најпре су
се, непосредно после Другог светског рата (1945–1948),
заснивалиуизградњи јединственог социјализма, диктира-
ногизСојветскогСавеза,алијеЈугославијасвевремекри-
тиковала традиционалну приврженост пољске културе За-
паду,дабисе,потом,ЈугославијапрваодвојилаодИсточног
Блока (1948)иу знатнојмериокренула западнимвредно-
стима,штојепосталопредметосудепољскихполитичких
елита.5Међутим, убрзо ће (наконСтаљинове смрти 1953.
године)доћидоновогобрта,причемућеПољскакренути
„западнимпутем”,дотемередаћесеЈугославијинаметну-
тикаоузор,штосеможесагледатиинапримеруорганиза-
ционихстратегијапрвихпослератнихфестиваласавремене
музикеуВаршавииЗагребу.

У овом раду се размaтрају интернационални фестивали
савременемузике–Варшавска јесен (War szaw ska Jesień – 
Międzyna ro dowy Fe sti wal Muzyki Współcze snej) и Музички
бијеналеЗагреб(Mu zič ki bi en na le Za greb – Me đu na rod ni fe
sti val su vre me ne gla zbe)–уконтекстудеетатизацијепољске,
односнојугословенскекултуре,упериодуод1956.до1961,
тојест,ододржавањапрвеВаршавскејесенидогодинекада
јеутемељензагребачкиБијенале.Успоставићесеаналогије

4 Marković,P.J.(2007)Traj nost i pro me na. Druš tve na isto ri ja so ci ja li stič ke 
i post so ci ja li stič ke sva ko dnev ni ce u Ju go sla vi ji i Sr bi ji,Beograd:Službeni
glasnik,str.19.

5 Окритикамајугословенскекултурнеполитикеодстранепољскихзва-
ничникавидетиу:MateuszSokulski,M.нав.дело.
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измеђуовихфестивала,односно,измеђузаједничкихциље-
ваорганизаторадаседомаћикомпозиториуклопеуактуелне
западноевропскемузичкетокове,штојеутомтренуткутре-
балодаомогућиповољнијеусловенапутукакултурнојли-
берализацијиПољске,односноЈугославије.Такође,увидом
урепертоарВаршавскејесениизпрвихгодина,терепертоар
првогБијенала,установићесетачкесусрета,алиипоједина
местаразилажењаовадва,идејносроднамузичкадогађаја.

Ли бе ра ли за ци ја пољ ског му зич ког  
жи во та то ком 1950их го ди на

Године 1951. у Пољској је основан „партијско-соцреали-
стички”Фестивал пољскемузике.Политички званичници
виделисуовајфестивалкаоприликудамобилишукомпо-
зиторе,музичареидруштво,уциљупромовисањаполитич-
кихидеја.6Поштосурепертоаровогфестивалаобележили
типични жанрови музичког социјалистичког реализма –
масовне песме и кантате, тематски усмерене ка величању
и слављењу социјалистичког друштва, ЗигмунтМичелски
(ZygmuntMycielski), композиторимузикикритичар,изја-
вио је следеће: „Постајемомутна вода у којој не можемо
низамислитикакосемузикаизводиистварабилогдедру-
где[...]”.7Имајућиовоувиду,Министарствокултурепоста-
ло јесагласносапољскимкомпозиторимаокоставадаби
репертоаровогфестивалатребалообогатитисвимделима
насталимнаконДругогсветскогратакојарефлектујуакту-
елнимузичкипростор,8тејенаистомфестивалу,одржаном
четири године касније (1955), учињенвиданпомак ка ли-
берализацији пољскогмузичкогживота.Иако јефестивал
остаозатворензаЗападниблок,соцреалистичкаоријента-
цијанијевишебилајединикритеријумрепертоарскеселек-
ције. За разлику од првог, организација другогФестивала
пољскемузикеповеренајеУдружењупољскихкомпозитора
(узминамалноучешћеМинистарства),штосутадамлади
композитори,ТадеушБерд(TadeuszBaird)иКазимјешСе-
роцки(KazimierzSerocki)мудроискористили,поставивши
као примарни задатак фестивала, промоцију авангардних
естетичкихтенденцијаумузици.Стимувези,променаре-
пертоарскихначелаФестивалапољскемузике,несумњиво

6 Tompkins,D.G. (2013)Com po sing the Party Li ne Mu sic and Po li tics in 
Early Cold War Po land and East Ger many,WestLafayette:PurdueUniver-
sityPress,p.175.

7 Jakelski,L.(2015)PushingBoundaries:MobilityattheWarsawAutumnIn-
ternationalFestivalofContemporaryMusic,East Eu ro pean Po li tics and So
ci e ti es and Cul tu res,No.29/1,Newyork:SAGEPublications,p.192.

8 Tompkins,D.G.нав.дело,стр.174.
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јеподстаклаидејуооснивањуинтернационалногфестива-
ласавременемузикеукомунистичкојПољској.Својеврсна
аутономијаУдружењапољскихкомпозитора,безкојезаси-
гурнонебибилооваквихрезултата,премаречимаЛисеЈа-
келски(LisaJakelski),билајеомогућенатимештопољски
композитори и музиколози нису претерано критиковали
политички режим, те су, у извесној мери, успели задоби-
типоверењеполитичкихзваничника.9Нетребазаборавити
да су иницијални кораци ка својеврсној либерализацији и
демократизацији пољске културе били могући тек након
Стаљиновесмрти(1953),кадајеодносСовјетскогсавезаи
Пољскевиднопочеодасемења.Но,требаиматинаумуда
вишегодишње цензуре (диктиране изСССР-а) нисумогле
престатипреконоћи,такодасу,истинаумањојмери,биле
присутне и даље.Такође, не треба заборавити да је упра-
воуовомпериодуконструисанВаршавскипакт(1955),који
је, окупљајући комунистичке земље у војни савез, подву-
каограницуизмеђуИстокаиЗапада.Уоваквојдихотоми-
јинаполитичкојразини,1956.године,подокриљемУдру-
жењапољских композитора, оснива сеВаршавска јесен –
јединствени међународни фестивал савремене музике у
Источномблоку.

Значајовогфестивалабиојевишеструк,азамишљенјекао
једино место на којем би се сусрели композитори са обе
странеГвозденезавесе.КакосенаводиуСтатуту,примар-
нициљбиојеостваритиувидукомпозиторскииизвођачки
учинакупољусавременемузикеуПољскојиуиностран-
ству, као и размена искустава композитора из различитих
земаља.10Пољскојпублиципопрвипутјепруженаприлика
дасеупознасаактуелнимзападновевропскиммузичкимто-
ковима(укојејепољскакултурапрератабилаукључена),
доксе,сдругестране,функцијаВаршавскејесениогледала
упромовисањупољскихкомпозитора,којису,саутемеље-
њемовогфестиваладоживљавалиренесансуна европској
музичкој сцени.Поред концертне делатности, плурализам
концептаВаршавске јесениогледаосеиуштампањупар-
титура,каоиуиздавањуграмофонскихплочапољскеумет-
ничке музике, чиме је пољским композиторима додатно
олакшанпродорнаЗапад.Иакоје,премаречимапојединих
критичара,Варшавскајесен„[...]представљалапобедумо-
дернизма над соцреализмом и охрабрила композиторе да
истражују богатство стилског проседеа и композиционо-

9 Jakelski,L.нав.дело,стр.193.
10Bylander,C.(1989)The War saw Au tumn. In ter na ti o nal Fe si tval of Con tem

po rary Mu sic 1956–1961: Its Go als, Struc tu res, Pro grams, And Pe o ple, Co-
lumbus:TheOhioStateUniversityPress,p.232.
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техничкихпоступака,11 овајфестивал савременемузике је
насамомпочеткуобележенврло„проблематичном”репер-
тоарскомполитиком,која,упркоссвојимнапорима,крите-
ријумесавременемузикеникаконијеуспеваладајасноде-
финише.УизвештајимаУдружењапољскихкомпозитораи
Министарствакултуре,нигдесенепрецизираштазањих
терминса вре ме на му зи каобухвата.12Доксе,сједнестране,
предлаже извођење дела насталих у претходних неколико
година, с друге стране, у критеријуме савремености (пре-
мастатутупрвеВаршавскејесени)уклопилабисеимузика
из19.века.Стога,репертоарпрвеВаршавскејесенитреба
разумеватинајпрекаопокушајостваривањавезесараним
модернизмом, који је 30-ихи40-их годинадоживеовели-
ку кризу. Такође, могуће је да су организаторифестивала
били свесни потенцијалног притиска политичког врха, те
су направили својеврсни баланс, тимешто су се на првој
Варшавској јесени представили аутори старије генераци-
је модерниста – Барток (Béla Bartók), Стравински (И́горь
Страви́нский), Шенберг (Arnold Schönberg), Берг (Alban
Berg), Хонегер (Arthur Honegger),Месијан (OlivierMessi-
aen).Но,„неухватљивост”репертоаранавјвишесеогледа-
лаузаступљеностинеколицинеделаиз19.века(Till Eu len
spi e gel РихардаШтрауса/RichardStrauss/,Пе та сим фо ни ја
ПетраЧајковског/ПётрЧайковский/иЧе твр та сим фо ни ја
ЈоханесаБрамса/JohannesBrahms/),доксуостварењаакту-
елнихмладихкомпозиторапослератне авангардеупотпу-
ностиизостала.

Дакле,можемолиуопштеговоритиоостваренимциљевима
дасепољскамузикауклопиузападнеестетичкетенденци-
је,уколико јеваршавскапубликаудругојполовини50-их
година остала ускраћена за већ афирмисане композицио-
нетехнике,попутинтегралногсеријализма,алеаторике,те
електроакустичкемузике?Собзиромнатодасууововреме
Штокхаузен(KarlheinzStockhausen)иШефер(PierreScha-
efer)усвојимстудијимаувеликовршилиекспериментеса
електронском,односноконкретноммузиком,одговорнапо-
стављенопитањенебимогаобитипозитиван,илибимогао
битиделимичнопозитиван.Међутим,очитоједасеупрвим
годинамаВаршавскајесеннијенивредновалапремаумет-
ничким, односно естетичким критеријумима, већ искљу-
чивонаосновудруштвено-политичких,културолошких,те
идеолошкихаспеката.Јер,иакојепрваВаршавскајесенса-
мополовичноодговорилана,евидентнопревисокекритери-
јумесавременемузике,онајезапољскумузикунесумњиво

11Исто,стр.207.
12Bylander,C.нав.дело,стр.124-134.



312

МИЛОШ МАРИНКОВИЋ

посталаwin dow on ide as.13Дакле,симплификованобибило
перципиратипрвуВаршавскујесен(какосетоусталилоу
литератури), као афирмацију пољскемузике изванИсточ-
ногБлока;уместотога,прикладнијебибилопојмитијекао
првизначајнијикоракнатомпуту.Чиниседасусенајвеће
заслуге овогфестивала огледале у остваривању контаката
Пољакаса„западним”композиторима,очемусведочичи-
њеницадасуодмахпоодржавањупрвеВаршавскејесени,
наредне године, композитори из Пољске први пут прису-
ствовалиЛетњимкурсевима за новумузику уДармштату
уЗападнојНемачкој,накојимасу(измеђуосталог)имали
приликедачујуLe Mar te au sans maître Булеза(PierreBou-
lez),Il can to so spe so Нона(LuigiNono),Kla vi erstück XI, Ze
it maße, Grup penШтокхаузена.14Занимљивоједајевећина
делаовихзападноевропскихаутораизведенавећнанаред-
нојВаршавскојјесени,тетакоДармштатможемотумачити
као„лабораторију”,укојојсупољскикомпозиторитрагали
забољимтемељимапрограмскеконцепцијесвогфестивала.
ОвутезупотврђујеиСинтијаБајландер(CynthiaBylander),
која(анализирајућирепертоарВаршавскејесениод1956.до
1961.године)истичедасе,већнадругојВаршавскојјесени
програмскаполитикапочела„одмрзавати”,пајепољскапу-
бликатегодинеималаприликедасеупознаса,например,
електроакустичкоммузиком.До1961.године,кадасе,пре-
маречимапоменутеауторке,програмскаполитиканаВар-
шавскојјесенистабилизује,15представилисусеБулезиКејџ
(John Cage), Шефер, Штокхаузен, Берио (Luciano Berio),
алисеидаљенисузанемариваладелаумеренихмодерни-
ста,попутфранцускихнеокласичнихкомпозитора,Иберта
(Jacques Ibert)иПуланка (FrancisPoulenc),каои,тадавећ
историјска достигнућа Друге бечкешколе. Оваква могућ-
ностувидауавангарднетенденцијенанареднимВаршав-
скимјесенима,запољскекомпозиторебилајеодкруцијалне
важности.Усвајајућиисједињавајућизападноевропскетех-
никесаличнимуметничкимизразом,пољскикомпозитори
(особитоЛутославски /WitoldLutosławski/иПендерецки /
Krzysztof Penderecki/), убрзо ће ступити на европску му-
зичку сцену са новоформираним властитим авангардним
музичким језиком, чије ће тенденције у историји музике
остатипознатекаоавангардаПољскешколе.Натајначин,

13Терминпреузетиз:Stanevičiūtė,R.(2017)Receptionof theWarsawAu-
tumnFestivalinLithuania:CulturalDiscourseandPoliticalContext,Mu si
co logy To day, No.14,Warsaw:InstituteofMusicology,UniversityofWar-
sawandUnionofPolishComposers.

14Bylander,C.нав.дело,стр.196.
15Занимљиво је да се 1961. година поклапа са утемељењем Музичког

бијеналаЗагреб.
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социјалистичкиреализамупољскојмузицидефинитивноје
напуштен,аВаршавскојјесениутомпроцесуприписујесе
кључнаулога.

Од је ци Вар шав ске је се ни у Ју го сла ви ји:  
уте ме ље ње Му зич ког би је на ла За греб

АвангарднипринципиПољскешколенарочитосуималиод-
јекаујугословенскојмузичкојкултури.Иакосумузичарииз
Југославије током 50-их година путовали уПољску, изве-
штавајућијугословенскујавностостањумузичкогживота,
тенденцијамакојевладајуупољскимуметничкимкругови-
ма,теоконтактимасапољскимкомпозиторима,југословен-
скисукомпозиторитокомпрвихгодинаосталиускраћени
заафирмацијусвојихделанаВаршавскојјесени.Нијенај-
јаснијезбогчегасепрвихгодинанаВаршавскојјесениније
чуланиједнакомпозицијајугословенскогаутора,будућида
архивскадокументаовогфестивалачувајупрепискеПољака
иЈугословена.Наиме,оноштопрвопривлачипажњу,јесте
дасуорганизаториВаршавскејесенипреговарачкепоступ-
ке водили одвојено са земљама Западног, односно земља-
маИсточногблока,причемујеЈугославијасврстанаупрви
блок (заједносаЗападномНемачком,Швајцарском,Фран-
цуском,Енглеском,Данском,ИзраеломиСАД-ом).Овонам
говорида је Југославија,наконшто јепрекинуласарадњу
саИнформбироом(1948)удржавамакомунистичкогблока
већперципиранакао„западназемља”.Иаконијеизведено
ниједноделојугословенскогаутора,сарадњаЈугославијеи
Пољскенасвојеврстанначинбилајеостваренавећнапрвој
Варшавској јесени. Наиме, представник Радија Љубљане,
УрошКрек,којијеприсуствоваоовомфестивалу,изразиоје
жељудаснимиинтервјуесапољскимкомпозиторима–Се-
роцким,Лутославскм,Доброволским(AndrzejDobrowolski)
и ГражиномБачевиц (GrażynaBacewicz) – који би, потом
били емитовани на југословенским радио-станицама.16На
другуВаршавскујесен(1958),одјугословенскихкомпози-
тора/музиколога,позванисуМатијаБравничариСтанаЂу-
рић-Клајнкаогости,но,немадетаљнијегувидаутодали
су они узели учешће на неком од дешавања у склопуфе-
стивала.ВршећиприпремезатрећуВаршавскујесен(1959),
Удружење пољских композитора упутило је позив за уче-
шће новооснованом камерном ансамблу – Загребачки со-
листи,17међутим,изнепознатихразлогаовајансамблније
оствариоучешћеуВаршави1959.године.Занаредну,1960.
годинунемаизвора о пољско-југословенскимконтактима,

16Bylander,C.нав.дело,стр.166.
17Исто,359.
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алијезначајанподатакдаЛутославскиовегодинепосећује
ЈугославијууоквируМеђународногсаветовањаосавреме-
нојмузици,одржаногуДубровнику.ПремаречимаПредра-
гаМилошевића,Лутославскијесвојимпредавањемдоказао
дасавременапољскамузикадолазиполакоалисигурноу
првиплансветскемузичкеавангарде.18

Можемо констатовати да су југословенски композитори у
овомпериоду, иако без конкретног учешћанаВаршавској
јесени, били упућени у стилске и композиционо-техничке
одликемузичке авангарде, која је постепено освајала овај
фестивал.Ипак,дасеЈугославијанаконДругогсветскогра-
таипериодасоцијалистичкогреализмадугоиспороопора-
вљала,сведочикритикаиз1961.годинекојајезабележила
следеће:„[D]okjesvijetkrenuodalje,putemnakonrataoslo-
bođeneiuzletjelemisli,svetamodovisinasvojihavangardnih
apstrakcija[...]minismoimalinipartitura,nimehaničkihsnim-
ki–unassenaAkademijijošuvijek[...]diskutiraloodozvo-
ljenosti tritonusa”.19Очито је да се и југословенскамузика
налазилаудубокој„мутнојводи”,укојојсе,премаспоме-
нутомМичелсковомзапажању,налазилаипољскамузичка
култура.Но, стање је почело да семења када је хрватски
композиторМилкоКелемен,путујућиуПаризиМинхенна
студијскаусавршавањатоком1950-их,теупознавшиакту-
елнезападновевропскетенденцијеумузици (које јеисâм
почеодаиспољава),покренуоиницијативузаоснивањепр-
вогмеђународногфестиваласавременемузикеуЈугослави-
ји–МузичкогбијеналаЗагреб(1961).Одјекнувшипозитив-
нимкритикамакаоизузетномоћнооруђезадемократизаци-
јумузикеикултуренашегдруштва,загребачкиБијеналеје
уистинујугословенскојпублициотвориохоризонтеканај-
новијојсавременојевропскојиамеричкојмузици.Међутим,
овајфестивал је у исто времепокренуои једно другачије
питање, а тицало се стриктно нас, односно југослoвeнске
музике–„гдесмотуми?”20

Савакако да је утемељењуМузичког бијенала Загреб, ко-
ји је, као иВаршавска јесен, покренут са идејоммузичке
конфронтације Истока и Запада, морала да претходи

18Milošević,P.(1961)Današnjici–Današnjamelоdija/Prvimuzičkibiennale
uZagrebu–Pogledi iutisci,Zvukbr.49-50,Beograd:Savezkompozitora
Jugoslavije,str.494.

19Kalafatović J. (1988) Tri bi na mu zič kog stva ra laš tva Ju go sla vi je (1963–
1988),Opatija:Mozaik,str.10.

20Marinković,M.Noveinternacionalneperspektivejugoslovenskeumetničke
muzičkescene(MuzičkibijenaleZagrebiJugoslavenskamuzičkatribina),
u:Knji žev nost i umet nost u Ju go sla vi ji: (dis)kon ti nu i te ti,prirediliSimić,Z.,
Knežević,A.,Bukumira,J.iZelenović,A.S.(2018),Beograd:Klub128,(u
štampi).



315

МИЛОШ МАРИНКОВИЋ

либерализација југословенске политике, отпочета још
1948.године.Но,упркостомештосуоснивачизагребачког
фестивала од Пољака преузели проверено успешну „[...]
formulu retorike zbližavanja Istoka i Zapada [...]“,21 посреди
јеједнаконтрадикторностуследудогађаја.Наиме,иакоје
Југославијасасоцреализмом„раскрстила”још1948,аПољ-
скатајпутзапочелатекнаконСтаљиновесмрти(1953),за-
нимљивојеуочитикакосеwin dow on ide as,најпредогађау
Варшави.Сдругестране,башкаоиуПољској,иуЈугосла-
вијисуцензуреидаљеималесвојејакеодјеке.Загребачки
бијеналепарадигматичанјепример,будућидасенеколико
данапредсампочетаковогфестивала,уцентралнимкоми-
тетимарасправљалооњеговомпотенцијалномобуставља-
њу,тврдећидасе„[...]koncepcijomistok-zapaduJugoslaviju
unosimarazamidekadencijaburžoaskogzapadnogdruštva,što
bi negativno moglo uticati na razvoj socijalističke kulture”.22
Упркостоме,уЗагребусусесвечешћеистицалаинагра-
ђивала остварења савременемодерне књижевности, кине-
матографије, приказивала дела апстрактне уметности, те
оснивализначајникружоци,Егзат51,Горгоне, Новетенден-
ције,докјеодмузичкихгрупазначајноиздвојитиансамбл
Загребачкисолисти, основан1954.године.23

КомпаративноманализомпрограмскихстратегијапрвогБи-
јенала и прве Варшавскe јесени, можемо констатовати да
јепољскифестивалуистинусматранпарадигмомпокојој
семоделоваоипрвиинтернационалнифестивалсавремене
музикеуЈугославији,акритичарисуувиђалиготовоиден-
тичне доприносе овихфестивала.Наиме, на првомместу
увек се истицала конфронтација Истока и Запада, оства-
ривањеконтаката,потврда Југославијекаолибералнесре-
дине,упућеностуактуелнемузичкетенденцијеусвету,те
афирмација домаћег музичког стваралаштва. Будући да је
Варшавскајесен(премаречимаПетраСелема)својомпро-
грамскомконцепцијомкојајеподразумевала,најпреоства-
ривањевезесапретходниммодернизмом,постала„водич”
МузичкомбијеналуЗагреб,24нијетешкоустановитисличне

21Milin,M.Muzički bijenaleZagreb i srpskamuzička scena: jugoslovenski
period, in:Music Cultures in Sounds, Words and Images: Essays in honor 
of Zdravko Blažeković,eds.Baldassare,A.andMarković,T.(2018)Wien:
HollitzerVerlag,p.360.

22Kelemen,M.MuzičkibiennaleZagreb,zašto?,u:Mu zič ki bi en na le Za greb, 
Me đu na rod ni fe sti val su vre me ne gla zbe 1961–2011, priredila Krpan, E.
(2011),Zagreb:Hrvatskodruštvoskladatelja,str.10.

23Markulin,L.(2005)UtemeljenjeMuzičkogbiennalauZagrebu,Ar ti Mu si ces
br.36/1,Zagreb:Hrvatskomuzikološkodruštvo,str.67.

24Jakelski,L.M.(2009)The Chan ging Se a sons of the War saw Au tumn: Con
tem po rary Mu sic in Po land, 1960–1990, Berkeley:UniversityofCalifornia,
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потешкоћерепертоарскихполитикамеђуовимфестивали-
ма.КаконаводиМилкоКелемен,назагребачкомБијеналу
бисеизводила„[...]glazbaizsvihkrajevasvijeta,bezrazlike,
uzuvijetdajenaprednapotendencijiikvalitetnapoumjetnič-
komdometu”.25Дакле,уколикосуорганизаторизамислили
Бијеналекаоинтернационалнифестивалсавременемузике,
овакопостављениКелеменовикритеријумипрограмскесе-
лекцијеостајуприличноупитни,аделујујошнеодређеније
негокритеријуминаВаршавскојјесени.Такосунекадела
домаћих аутора, (попутЧе тр де сет пр ве Миховила Лога-
ра,Ко ри о ла на СтјепанаШулека,Ла дин ске вје шти це Натка
Девчића),доспеланаБијеналеизчистопрактичнихразлога,
јер су се већ налазила на репертоаримаСарајевске, одно-
сноХрватскеопере,26тесукритеријумипојмасавременог
потпуностављенипострани.

Међутим,оноштојеБијеналеодсамогпочеткачинилосу-
периорнијимуодносунаВаршавскујесен,јестечињеница
дајејугословенскифестивал(поред„неадекватних”оства-
рењадомаћихаутора),одсамогпочеткаукључиваоделапо-
следње генерације авангардиста (електроакустичка оства-
рењаКагела /MauricioKagel/ иШтокхаузена,Tran si cion I,
односноKon tak te,теделаКејџа,Булеза,Шефера,Мадерне
/BrunoMaderna/,Лигетија /GyörgyLigeti/). Будући да је у
оваквој западноевропској авангардној конкуренцији било
неминовнодакомпозициједомаћихаутораостануусенци,
сасвимјеоправданоштосевредносникритеријумизагре-
бачког Бијенала нису односили на уметничко-стваралачки
учинак,већискључивонааспектедемократизацијеилибе-
рализацијемузичкекултуреуЈугославији,којајеузпомоћ
овог фестивала почела да се интензивира. Такође, важно
је указати на почетке конкретних југословенско-пољских
музичких веза посредством ових фестивала, Бијенала и
Варшавске јесени, с обзиромна то да пољски композито-
ри (са већ формираном властитом авангардом), остварују
учешће на првом Бијеналу (1961), а југословенска крити-
каоценилаихјеизузетнопозитивно.Чиниседаједолазак
ПољскешколенапрвиБијеналебиоиндикативан,како за
афирмацијупољских,такоизаафирмацијујугословенских
композитора,будућидајугословенски„музичкипоходи”на
Варшавупочињуистегодинеујесен,изведбомкомпозици-

p.81.
25Markulin,L.нав.дело,стр.67.
26Милин,М.(1998)Тра ди ци о нал но и но во у срп ској му зи ци по сле Дру гог 

свет ског ра та: (1945–1965), Београд:Музиколошки институт САНУ,
стр.70.



317

МИЛОШ МАРИНКОВИЋ

је Mo u ve ments co smi qu es Крешимира Фрибеца, од стране
Краковскефилхармоније.27

За кључ на раз ма тра ња

Бројни су примери који сведоче апсолутну свесност та-
дашњих композитора и музиколога у вези са естетичким
„мањкавостима”првеВаршавскејесениипрвогМузичког
бијенала Загреб. Наиме, Витолд Лутославски је изразио
дубоко разочарање поводом варшавског репертоара, изја-
вившида„[...]овајфестивалнинакојиначиннијерепре-
зентоваоШтокхаузена,БулезаиНона...Авангардниправац
[наводиЛутославски] једноставно јемалопредстављен”.28
Наконзавршеткапрвогзагребачкогфестивала,РајкоМак-
симовићнагласиоједасунаБијеналу„[p]ojmovisa vre me na 
imu zi katretirani[...]dostaširoko,jersmonakoncertimačuli
pod sa vre me nimRavela,Debussya, zatim ranogSchönberga i
Weberna”.29Надаље,АлександарОбрадовићпитаосеследе-
ће:„[K]adasedajeuvidustvaranjedomaćihkompozitora,dali
trebaizvoditionoštosvinašikompozitoripišu,dakleistarijii
mladi[...]iliseopredelitisamozakompozicijekojepodražava-
junajnovijastrujanjaizavangardističkihsvetskihmuzičkihcen-
tara”.30БлизаковаквомгледиштубиојеиИвоПетрић,који
јеоштроосудиополитикупрвогБијенала,наводећидасмо
чули„[...]previšeslabihineinteresantnihdela,kakoupogledu
sadržaja, tako i upogledu izražajnihkompozicionih sredstava
[...]”.31

Међутим,упркос„конфузном”репертоару (који јебиоре-
зултат недовољно дефинисаних критеријума савремене
музике од стране организатора), овифестивали су (самом
могућношћуизвођењаделаиисточнихизападнихкомпози-
тора)остварилисуштинскеиницијалнеидеје:дефинитивни
отклон од соцреалистичке доктрине, упознавање публике
сановинама,те„крчење”путакалиберализацијимузичког

27Током 60-их година репертоар Варшавске јесени биваће интензивно
употпуњиванделимакомпозитораизЈугославије,анекијугословенски
ауторидоживљавајучакисветскепремијересвојихавангарднихоства-
рењанаВаршавскојјесени60-ихгодина:ЉубицаМарић–Ости на то 
су пер те ма ок то и ха, КрешимирФрибец–Rythme re pri me, ДубравкоДе-
тони–Гра фи ка II, РубенРадица–Pa ean, ИвоПетрић–Cro qu is so no res, 
ПриможРамовш–En ne a fo nia иМиланСтибиљ–Im pres si ons.

28Bylander,C.нав.дело,стр.395.
29Maksimović,R.(1961)Trijumfpoljskemuzičkeavangarde/Prvimuzičkibi-

ennaleuZagrebu–Poglediiutisci,Zvuk, нав.дело,стр.492.
30Obradović,A. (1961)Nerešenproblemdomaćegstvaralaštva/Prvimuzički

biennaleuZagrebu–Poglediiutisci,Zvuk, нав.дело,стр.498.
31Petrić,I. (1961)Zaosnivanjenacionalnogfestivala jugoslavenskemuzike/

PrvimuzičkibiennaleuZagrebu–Poglediiutisci,Zvuk,nav.delo,str.498.
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репертоара,паидомаћемузичкекултуреуцелини.Друштве-
но-политичкаулогаупревазилажењукултурно-политичких
поделаупериодуХладнограта,којусуовифестивалиоди-
грали,толикојенаглашена,дасепотешкоћепочетничкере-
пертоарскеполитикеулитературинајчешћеизостављају.С
другестране,онопочемусусеупрвојгодиниовифестива-
лиразликовали,управојеестетичко-музичкифактор,одно-
сно,чињеницадаје,уодносунапрвуВаршавскујесен,први
Бијеналеуспеодапублиципредстависавременаделаакту-
елних послератних авангардиста. Но, разлог томе поново
можемотражитиуполитичкимконстелацијама,будућида
јеододржавањапрвеВаршавскејесенидоутемељењаБи-
јеналаипакпрошлододатнихпетгодина„одмрзавања”од-
носаИстокаиЗапада,алииуспецифичностијугословенске
политикенесврстаних,којаћесеиозваничитисамонеколико
месецинаконпрвогБијенала.ВаршавскајесениМузички
бијеналеЗагреб,сједнестране,парадигматичнисупримери
деетатизацијеуметностиикултуре,тесемогутумачитикао
видовинајранијихпокушајапреласкаПољскеиЈугослави-
је са државног напарадржавнимодел културнеполитике.
Како овај модел културне политике имплицира трансфер
одговорности са владе на стручно тело са сопственом ау-
тономијомодлучивања,32Удружењепољскихкомпозитораи
Хрватскодруштвоскладатељабилисукључнииграчиутом
процесу.Међутим,иакозамишљеникаовиддеетатизације
музичкекултуре,овифестивалису,парадоксално,настави-
лиданаизвестанначинслужеполитичкојпартији,која је
врло интенционално спонзорисала овакве манифестације,
промовишући себе као либералну власт. Још једна важна
карактеристикаорганизационихстратегијафестивалабила
је интернационализам, који је подразумевао инкорпорира-
њедомаћекултуреимузикеузападноевропскиконтекст.С
тимувези,географскипосматрано,ВаршаваиЗагребуи-
стинуприпадајузападнимобронциманекадашњегкомуни-
стичкогделаЕвропе,теможданијеслучајноштосенајпре
уовимградовима јавилапотреба замузичко-културалним
сучељавањима.

ЛИТЕРАТУРА:
Bylander,C.(1989)The War saw Au tumn. In ter na ti o nal Fe si tval of 
Con tem po rary Mu sic 1956–1961: Its Go als, Struc tu res, Pro grams, 
And Pe o ple, Columbus:TheOhioStateUniversityPress.

32Ђукић,В.(2010)Др жа ва и кул ту ра. Сту ди је са вре ме не кул тур не по ли
ти ке, Београд:Институтзапозориште,филм,радиоителевизијуФДУ,
стр.104.



319

МИЛОШ МАРИНКОВИЋ

Ђукић,В.(2010)Др жа ва и кул ту ра. Сту ди је са вре ме не кул тур не 
по ли ти ке, Београд:Институтзапозориште,филм,радиои
телевизијуФДУ.

Jakelski,L.(2015),PushingBoundaries:MobilityattheWarsawAu-
tumnInternationalFestivalofContemporaryMusic,East Eu ro pean 
Po li tics and So ci e ti es and Cul tu res,No.29/1,Newyork:SAGE
Publications,рp.189-211.

Jakelski,L.M.(2009)The Chan ging Se a sons of the War saw Au tumn: 
Con tem po rary Mu sic in Po land, 19601990, Berkeley:Universityof
California.

KalafatovićJ.(1988)Tri bi na mu zič kog stva ra laš tva Ju go sla vi je 
(1963–1988),Opatija:Mozaik.

Kelemen,M.MuzičkibiennaleZagreb,zašto?,u:Mu zič ki bi en na le 
Za greb, Me đu na rod ni fe sti val su vre me ne gla zbe 1961/2011,priredila
Krpan,E.(2011),Zagreb:Hrvatskodruštvoskladatelja,str.9-12.

Maksimović,R.(1961)Trijumfpoljskemuzičkeavangarde/Prvimu-
zičkibiennaleuZagrebu–Poglediiutisci,Zvuk, br. 49-50,Beograd:
SavezkompozitoraJugoslavije,str.492-493.

Marinković,M.Noveinternacionalneperspektivejugoslavenske
umetničkemuzičkescene(MuzičkibijenaleZagrebiJugoslavenska
muzičkatribina),u:Knji žev nost i umet nost u Ju go sla vi ji: (dis)kon ti nu
i te ti,prirediliSimić,Z.,Knežević,A.,Bukumira,J.iZelenović,A.S.
(2018),Beograd:Klub128,(uštampi).

Marković,P.J.(2007)Traj nost i pro me na. Druš tve na isto ri ja so ci ja li
stič ke i post so ci ja li stič ke sva ko dnev ni ce u Ju go sla vi ji i Sr bi ji,  
Beograd:Službeniglasnik.

Markulin,L.(2005)UtemeljenjeMuzičkogbiennalauZagrebu,Ar ti 
Mu si cesbr.36/1,Zagreb:Hrvatskomuzikološkodruštvo,str.63-91.

Milin,M.MuzičkibijenaleZagrebisrpskamuzičkascena:
jugoslovenskiperiod,in:MusicCulturesinSounds,Wordsand
Images:EssaysinhonorofZdravkoBlažeković,eds.Baldassare,A.
andMarković,T.(2018)Wien:HollitzerVerlag,pp.359-383.

Милин,М.(1998)Тра ди ци о нал но и но во у срп ској му зи ци по сле 
Дру гог свет ског ра та: (19451965),Београд:Музиколошки
институтСАНУ.

Milošević,P.(1961)Današnjici–Današnjamelоdija/Prvimuzičkibi-
ennaleuZagrebu–Poglediiutisci,Zvuk,br. 49-50,Beograd:
SavezkompozitoraJugoslavije,str.493-495.

Obradović,A.(1961)Nerešenproblemdomaćegstvaralaštva/Prvimu-
zičkibiennaleuZagrebu–Poglediiutisci,Zvuk, br. 49-50,Beograd:
SavezkompozitoraJugoslavije,str.497-498.

Petrić,I.(1961)Zaosnivanjenacionalnogfestivalajugoslavenskemu-
zike/PrvimuzičkibiennaleuZagrebu–Poglediiutisci,Zvuk,  
br. 49-50,Beograd:SavezkompozitoraJugoslavije,str.498-499.



320

МИЛОШ МАРИНКОВИЋ

Sokulski,M.(2014)Poljskakultura1948.-1956.Perspektivajugosla-
venskogveleposlanstvauPoljskojkaoizrazlegitimizacijevlastitog
režima,Hi sto rij ski zbor nik br.LXVII/2,Zagreb:Društvozahrvatsku
povjesnicu,str.345-360.

Stanevičiūtė,R.(2017)ReceptionoftheWarsawAutumnFestivalin
Lithuania:CulturalDiscourseandPoliticalContext,Mu si co logy To
day, No.14,Warsaw:InstituteofMusicology,UniversityofWarsaw
andUnionofPolishComposers,рp.75-90.

Tompkins,D.G.(2013)Com po sing the Party Li ne Mu sic and Po li tics 
in Early Cold War Po land and East Ger many,WestLafayette:Purdue
UniversityPress.

MilošMarinković
SerbianAcademyofScienceandArts,MusicologyInstitute,Belgrade

MUSICFESTIVALSASAREFLECTIONOF
CULTURALPOLICYDURINGTHECOLDWAR

FROMWARSAWAUTUMNTOZAGREBMUSICBIENNALE

Abstract

Thispaperexaminestheinfluenceofpoliticalchangesonthecultural
lifeinPolandandYugoslaviafromthe1950stotheearly1960s.After
aperiodofsocialistrealism(asthemainartorientation),thetendency
towardliberalizationofculturestartedinbothcountries.Inthedomain
oforganizingmusicallife,suchtendenciesreflectedinestablishingof
international festivals of contemporary music. TheWarsawAutumn
(1956) and the Zagreb Music Biennale (1961) were places where
composers from both sides of the Iron Curtain have presented their
works.Analogies between these festivals are evident, given the fact
thatthePolishfestivalwasfoundedfiveyearsearlierandservedasa
modelforestablishmentoftheZagrebMusicBiennale.Firstofall,the
WarsawAutumnandtheZagrebMusicBiennalehaveshownsimilar
problemsinregardtothemusicrepertoire.Inaddition,thesimilarities
betweenthesefestivalsarerecognizedbasedonthemainobjectivesof
bothfestivalsorganizerswhichimpliedaspirationforincorporationof
Polish andYugoslavmusic culture into the contemporary tendencies
ofWesternEurope. Itwasacrucial strategyof theWarsawAutumn,
aswellasoftheZagrebMusicBiennale,whosepurposeswereabout
contributingtotheliberalizationofbothPolishandYugoslavculture.
Therefore,thisstudyhasfoundthatthesefestivals,althoughperceived
as a departure from political ideologization of music, continued to
promotemodifiedpoliticalaimsreferringtopresentationofPolandand

Yugoslaviaasliberalcountries.

Keywords: Poland, Yugoslavia, liberalization, music festivals, War
saw Autumn, Zagreb Music Biennale
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ЛАЗЕКОСТИЋА
Сажетак: У ра ду ће би ти при ка за не по ја ве му зи ке, као и му зич ких 
еле ме на та у пе сма ма, ба ла да ма и по е ма ма Ла зе Ко сти ћа. Ука за ће 
се на то да је Ко стић при ка зи вао пе ва ну пе сму и игру као део же
ље не ат мос фе ре, као сим бол укр шта ја му зич ке умет но сти и по ја
ва из при ро де и, као ин стру мент дра ма ти за ци је по ет ског тек ста. 
Ана ли зи ра ће се по ја ве му зич ких ин стру ме на та, као и струч них му
зич ких из ра за у по ет ском те сту. Основ ни циљ би ће да се од ре де и 
кла си фи ку ју му зич ки еле мен ти у Ко сти ће вом књи жев ном тки ву, 
од но сно, на чи ни на ко је их је пе сник ко ри стио. 

Кључнеречи: му зич ки еле мен ти, му зи ка, пе сма, баладa, поемa, 
драмa

Пе сме, ба ла де, по е ме

УсвомразноврсномпоетскомопусуЛазаКостићкористи
музичкесликесједне,тј.описујемузику,икористимузичке
изразерадиописаодређенетематике,сдругестране.Обека-
тегоријенајчешћесуприсутнеуциклусуПо ста нак пе сме,
Ви ло ван ка маиКо смич ком ци клу су,доксеунајмањепојава
могууочитиуљубавним(каоштојеранијепоменутапесма
Сла вуј и ла лаукојојјепесникглорификоваопесмуславу-
ја)иродољубивимпесмама(нпр.већцитирани,последњи
стиховипесмеНа па ра сто су Ву ка Ст. Ка ра џи ћакојипред-
стављајукраткуодуВуку).Некеодпесамапоседујуусвом
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поетскомтекстумузичкесликеипојмове,али,упркостоме,
нисукомпоноване.ТаквесувилованкаМе ђу зве зда маиро-
дољубивапесмаНа па ра сто су Ву ка Ст. Ка ра џи ћа.

ВилованкаМе ђу зве зда ма,написанајеупештанскојсамици
1872. године. Већ на сâмом почетку, Костић се осврће на
својусудбину„лутањаитражења”,1сублимираљубавпре-
ма књижевностиШекспира (William Shakspеarе),Шилера
(FriеdrichSchillеr)иГетеа(JohannWolfgangvonGoеthе),као
иживотнетоковесатканеоднизапустоловина–кроздру-
жењесапоезијомимузиком.ВрснипознавалацКостићевoг
дела, књижевникМиодраг Радовић, пише у својој књизи
дасу„различитибилигласовикојисудопиралидоњегаи
претилидагаочарајуизаробе”2,тосугласовикњижевно-
стиимузикелире,који,свизаједно,посебнозвоне,посебно
звуче.Отомесведочестиховиизвилованке:

„Менисвиравечналира

–Пиндара,Анакреона–

–иМилтона–иБирона–

–Шилер–Гета–иТењира–

–Данта–Таса–

–Калидаса––

Такоменезвуцигоне,

Азасвакимречизвоне”.3

Унаставку ће бити издвојене строфе у којима се користе
музичкасредства.4Текстпрвестрофегласи:

„Ниолуја,нибујица,

тојецвркутрајскихтица;–

ил’јеразлегодпесама

изнајвишегоногхрама

надзвездама?

Потихотнојвасељени

1 Радовић,M.(1983)Ла за Ко стић и свет ска књи жев ност,Београд:Del ta 
Press,стр.15.

2 Исто.
3 КостићЛ.Иза бра на де ла (пе сме, дра ме, есе ји),приредиоЖивковић,Д.

(2006),Београд:Драганић,стр.11.
4 КостићЛ.нав.дело.Музичкипојмовиисредствазамузицирањепоми-

њусеустиховиманастраницамa,стр.9-13.
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разлежусезвуцињени

смртномувунечувени”.

Овајестрофалирскогкарактераистакнутоглирскимосмер-
цем,узполустихпослечетвртогстиха.Целастрофаједата
увидумузичкеслике.Устрофисеописујезапесниканај-
лепшапесмуувасељени,песмарајскихптица.Костићеви
стиховиупућујунанеоплатоничарскемислиФеручаБузо-
нија(FеrruccioBusoni),којиобјашњавамогућноститонског
сликањаприроднихзвуч нихпојава,измеђуосталих:тутња-
вугрома,шумдрвећаиживотињскекрике,упоређујеихса
појавамакојесеви де–севањеммуње,птичијимлетом,по-
кретомускоковима,бависељудскимосе ћа њи ма којемузи-
катребадаопишеиразјаснислушаоцу,тедолазидодефи-
нисанепро грам ске му зи ке,музикенационалногкарактера.
Свакиданпочињеисто,свитањем,алиипакдругачијенего
претходни,пишеБузони,такоикомпозиторсвојаделаувек
свира другачије, али у складу са датим односима „вечите
хармоније”5.Зањегасутосве„ситнидогађајинаЗемљи”6,
деомузикекоја„прожимачитавсвемир”.7

Наредна музичка слика, у осмерцу, такође описује појаву
песме,овајпут,замамнупесмуморскихсирена:

„Каосмелиморепловац

древнихпричаивремена,

штојевезанзакатарку,

убезумљуслатку,жарку,

слушôпесмеодсирена,

дивних,мамнихморскихжена:

такоменезвуцивуку,

устострукомзборегуку”.

Унареднојстрофијеописанзвукгусала,алинедабиафир-
мисаомузику,већјезвукгусалаистакнуткаосимболславне
прошлостисрпскогнарода:

„Ал’нечујемоногзвука,

Звонкејеке,мамнагука,

Штоусветлиј’њенихдруга:

5 BuzoniF. (2014)Notacijaprotivemocije,u:Na crt za jed nu no vu este ti ku 
mu zi ke,Београд:StudioLirica,str.27.

6 Buzoni,F.(2014),nav.delo,str.19.
7 Исто,стр.20.
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Гласимукаипокаја,

Шапатјада,сузнибризи,

Неодољнихуздисаја

Бројанички,светинизи;

Стареславесетнахвала,

Аскорањихсрамнихзала

Осветница,–јекаодгусала”,

каоиуделустиханазавршеткупесме:

„Акадгусларпоњимгуди,

изјаворајадебуди,

изтамницејадилете

дасебраћајадасете,

дасесете,даихсвете!”

ГуслесуинструментчестозаступљенупесмамаЛазеКо-
стића. То и није чудно с обзиром на његову посвећеност
Српству,српскомфолклору,песмамаиобичајима.Гуслесу
симболсрпскогнарода,историје,победоноснихидеја.Гу-
слесуепскиелементупоезијиимузици,панијеслучајно
штојеупоследњојцитиранојстрофи,наконнизалирских
осмераца, песник гусле увео помоћу епског десетерца, у
стиху:„Осветница,– јекаодгусала”!8Поменимоиразби-
јене гуслеинесрећног гуслараупесмиИза сна (из1859.
године),укојој„срцегудиоосвети”.9

Даље,увезисапретходним,уродољубивојпесмиНа па
ра сто су Ву ка Ст. Ка ра џи ћаиз1864.године,упоследњем
шестерцуостваренајеодаВукуКараџићу.Стиховипомињу
музичкиинструмент–гусле,каосимболсрпскогнарода:

„Исаслушал’настакоГосподБог,

понестаћеизрајајавора,

потесаћегадусинагусле.

затиличассрпскибићерај!

Ал’каквесмоназемљисрећице,

8 Костић, Л.Vi ta no va, приредила Стефановић,М. (2012), Београд: ЈП
Службенигласник,стр.30-31.

9 Исто.
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отећенамјошитајзавичај”.10

ИмајућиувидуКостићевоангажовање,првоумладалачким
данимаделовањаОмладинесрпске,апотомиуконкретном
политичкомраду у влади ЈованаРистића,може се закљу-
читидаКостићевокоришћењегусалаупесмаманијеусвр-
сивеличањамузике,већмутајмузичкиинструментслужи
даистакненационалност,односно, служимууполитичке
сврхе.

МиодрагРадовићбавећисепојавамавилауКостићевојпо-
езији,пише:„Узводенувилу,Костићпризивавилусветло-
газрака,којајекаозаштитницапесменајсроднијамузама.
Чињеницаштосусатимвиламаповезанептице(уSMDS11
суславуји)подсећанадревнопредањепокомептиценај-
лепшепевајуугоригдесуМузесахранилеОрфејевекомаде
тела”.12РадовићовдеуказујенамитоОрфеју,митоузвише-
ностимузичаракојипобеђујесилеподземља,игенерално,о
несхваћеномуметникукојииманаднаравнемоћи,истичући
песниковкласичарскиприступуметности.Осимроманти-
чарскогнеговањастариххеленскихмитова,Костићнегујеи
култсрпскогјунаштваипркоса,којисупрењегаукњижев-
номсветлуоживелиСимоМилутиновићСарајлијаиПетар
IIПетровићЊегошупоемиЗа ро бље ни Цр но го рац од ви ле.

Радовић пише да се зрачна вила појављује у Костићевом
сну,„алииуснународногпевача–гуслара”,каоштојеу
песмиИза сна,устиховима:

„аутихој,утавнини

вилаколозаводила”.

ТакођесеупесмиВи лајављaпојампе смеудвестрофе:

„Еј,узракусјајнавило,

дамидајешсрцетвоје,

свебипунопесмебило,

таузракуптицепоје.

Душо,виломогавека,

Тисимигадаласама,

10Костић,Л.нав.дело,стр.38.
11М.РадовићусвојојкњизивишепутадајескраћеницуSMDSзапесму

San ta Ma ria del la Sa lu te.
12Радовић,M.нав.дело,стр.43.
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Пуновере,пунолека

Пуномиљаипесама.”13

Миодраг Радовић закључује да је песник одсањао нацио-
налниипесничкисанупештанскојтамници1872.године,
кадага јевилаизсна„упутиланагуслеиназвездунаше
народнепоезије.Тимејепесничкинаговештенодајепоре-
кломитскесликеудушевнимизворима,дајевилапоникла
каосветлостсна,каоониричкиизразједногсна(којијепе-
сникуодбранаодјаве).Тојесаноослобођењуипроцвату
националнепросвете,уметностиикњижевностикојима је
вилабилачуваркакрозвекове”.14Уовомслучају,претходно
цитиранимстиховима,виланијепесникаупутиланасâму
музику,већнагуслекаосимболСрпства.

ОвајКостићевсансамојемисаони„прстен”којисепотпу-
нозаокружиоистопиосадетињимсветомукојемсудубоко
укорењенислободарскиМилетићевистихови,толикочесто
део песникових дечачких дана.15 У Костићевој поезији је
алегоријачестапојавакојом јеонпрoјектоваосвојеполи-
тичке идеале и стремљења. ЈованСкерлић, један од наји-
стакнутијихКостићевихкритичара,пишућиоКостићевом
делу„Чедовилино”,осудио јеКостићевупотрагу за стил-
скимфигурамаиметафорама,назвавшиовакавњеговјезик
извештаченимиусиљеним,пунимчуднихисмешнихкова-
ницакојејествориосâмсвојгеније.Нијеприхватиодајеза
КостићаВила–иКосовкадевојка,иносилацслободе,вере
инаде.

УтекступесмеПе вач ка ’им на Јо ва ну Да ма ски ну,којујеКо-
стићпосветиоСрпскомпевачкомдруштвупанчевачком,ја-
вљасевише„музичкихмотива”.Сâмназивупућујенатода
сеовајтекстпресвегапева,али,нажалост,доданаснисмо
нашлинотнизаписовеКостићевепесменастале1865.го-
дине у оквируКо смич ког ци клу са.Што се тичемузичких
елеменатаупоетскомтекступесме,већнасâмомпочетку
песниксвезвукевасељенесврставаупредиванпојам„сфе-
ре звучногамâ” и уњима је „песманебних снова” која у
себисадржисваосећања,људскупатњу,боликлетве.Пла-
тонова (Plato) теорија да је свет идеја једини истинити и
савршени свет, док је материјални свет само несавршена
копијастварногсветаидејапримењенјеуовојпесми,упра-
воустиху„песманебнихснова”.Људскадушапорођењу

13Радовићјеовупесмуцитираоиззбиркеподназивом:Костић,Л.(1909),
Пе сме,НовиСад:Матицасрпска,стр.73.

14Радовић,M.нав.дело,стр.46.
15Исто.
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улазиутело,докјепретходноборавилауцарствуидеја.У
сазнајномпроцесу,душазаробљенаутелузаборављаштаје
виделауцарствуидеја,аусазнајномпроцесусеоживљавају
сећања–кодКостићасуто„небниснови”сатканиодљуд-
скихемотивнихдоживљаја.

Костићпоновогусламаглорификујељудскупобеду,назива-
јућигусларскусвирку„победопој”.УКостићевојнебеској
песмиувекјеглавниликсветиЈован,којипесмомпроноси
понебу–дораја,људскенадеиснове.16Нијеслучајнопе-
сникпосветиопесмуЈовануДамаскину,сиријскоммонаху.
Упознат саДамаскиновимуделомуреформисањуОк то и
ха,једнoгодглавнихлитургијскихделавизантијскецркве,
истовременоивеликихпесничкихзборника,онгајенавео
каопесничкиузор–исâмтежећидареформишепоетски
језиксвогдоба(негујућисрпскијамбкојимсусепромени-
лиуобичајениакцентскиодносиустиху)17.ЈованДамаскин
јебиовеомаплоданпесник,атакођеиредакторканонакао
песничкеформе–скратиогајенатридочетиристрофе–
тропара,узирмоскаоносиоцатемеусвакојоди,инатај
начинмуодредиоконачнуструктуру.Узто,сигурнојеКо-
стићу био узор збогшироког поља научног и уметничког
деловања – осим поезије, бавио се и теологијом, правом,
филозофијомимузиком.Аутор је химникоје су јошувек
уупотребиуправославнимхрамовимаширомсвета.Стога
нијенеобичноштојеКостићуправоједнухимнунаписаоу
частвеликогполихисторикаиретора.

ДосаданијепронађеннотнизаписПе вач ке ’им не Јо ва ну Да
ма ски ну.Ипак,сачуванајекомпозицијаСлавољубаЛжича-
раПе вач ка хим на(уКостићевоморигиналу–Пе вач ка ’им
на)18укојојсеКостићевпоетскитекстодносинапостојање
музике,пресвега,хорске.Песниковоригиналнипредложак
из1865.годинегласи:

„Гласовапевче,Јоване,

својхрамобновисвет,

обновипесмепотоње

услусиманекпотоне

несносивочиглед!

16Костић,Л.нав.дело,стр.62-63.
17Отомевишевидетиуесеју:Винавер,С.(2005),Лазинисетниекспери-

менти,у:За но си и пр ко си Ла зе Ко сти ћа,Београд:Дерета,стр.114-115.
18Ал бум срп ских пе са ма  Albуm na ti o nal Ser be. 100 срп ских на род них пе

са ма за гла со вир,приредиоЛжичар,С.(1881),ed.HenryЛitolf’sVerlag,
Boston:ArthurP.Schmidt.
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Утемељбаснекудристен

подривљивнеимаре,

некбудимногутужнусен

изкостурницестаре,

дамахнемошти,–успомен

даносипредолтаре!

Гласовапевче,Јоване,

својхрамобновисвет,

обновипесмепотоње,

услусиманекпотоне

несносивочиглед!

Ба ри тон мушкинеказид

засветилиштегради

унепроглед,унепрокид,

незванојневеради,

аступовеунедовид

слободи,вери,нади!

Гласовапевче,Јоване,

Својхрамобновисвет,

обновипесмепотоње,

услусиманекпотоне

несносивочиглед!

Асводнекдижете норсмео,

кôрукекадсездруже,

умолитвисеБогусвео

занездруженедуше,

довршитхрамдапустицео

ил’–итонекаруше!
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Гласовапевче,Јоване,

својхрамобновисвет,

обновипесмепотоње,

услусиманекпотоне

несносивочиглед!

Ал’омладино,гласемој,

навршкутимичујсе!

Тијабуку,Адамовплод,

узнесинаврхунце,

ил’местоњенекмладипој

допојеснебасунце!–

Гласовапевче,Јоване,

својхрамобновисвет,

обновипесмепотоње,

услусиманекпотоне

несносивочиглед!”

Цитирана песма почиње припевом који се понавља након
свакеодчетириизложенестрофе.Песникјезамислиохор-
скупесмукрозмушкихорскихстав.Упрвојстрофијеопи-
саоглас–деоницубасовакаотемељуизградњимузичког
става,акојионназива„храмом”.Познато једа јеумузи-
цибасовадеоницаосновазакреирањетонално-хармонског
тока,тенијечудноштојеиКостићкренуоодње.Средњи
гласјебаритон,онпредстављаизидимостирукеканебу,
односно,канајвишемгласу–тенорукојиводимелодију.Су-
дећипоовојпесми,песникјебиозаинтересованзахорско
певањеисигурно јеимаоконтактасахорскимпеваштвом
његовогвремена.Јошкаодетејепостављанначелонацио-
налнепараде,укојојјеобилазиоселопевајућисавојницима
српске песме о слободи и јунаштву.У омладинском добу,
Костићасујакозанималеиинспирисалехимне,збогјелин-
ских слободарских порука које су носиле, химничном пе-
смомХеленисуподстицанинаборбу.19Стогајенеколицину
песаманаписаоухимничномдуху,нарочитоудвадесетим
годинамаживота.Интересовањезахорскопевањеуправоје
показао тежњомда повеже текстове химни самузиком за

19Винавер,С.нав.дело,стр.24.
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хор.ПодациговоредајеобехимнепосвећенеЈовануДама-
скинуписаозаСрпскопевачкодруштвопанчевачкоидаје
наКостићеветекстовекомпоновановишемелодија.Прашки
музичкижиријеодбијаотеверзијесведокЗмајЈованије
преуредиотекст,азатимгаЈенкокомпоновао.20

Сдругестране,какојеистакаоДушанИванић,„темељ,зи-
довиили сводовиуКостићевој пјесмипостају хомоними,
јерне значешто значе у општем језику...”.21 Разматрајући
тематикуисимболикуКостићеведвехимне,теоретичари
историчардраме,МартаФрајндуказујенабарокнеутица-
јенаКостићаприликомписањаовихпесама: „Обехимне
насталесуускороистовреме,њиховобликимаритамба-
рокнихкомпозиција,њиховасликовнаизвучназгуснутости
доследностизвођењамислииосећањасвојственесунајбо-
љојпоезији17.века”.22Ипак,Фрајднаглашаваитодасуу
овојпесмитакођеевидентниКостићевиузорикојидатирају
одантикеиренесансе,падобарока.

УбаладиСам сон и Де ли лаиз1869.године,уодељку4,Ко-
стићописујепесмузаробљеногСамсонаследећимдесетер-
цима:

„Самсонјепевô,оримусеглас,

бојевасмртнихнекадживужас

надјекујеоковатужнизвек

стамницастресамеђукамена”.

Некадамоћан,асадазаробљенислеп–чујесе„прижељак
небесни/славујаслепогутомкавезу”...Доксеона,Делила
спремазасвадбу–„Самсонћесватовацпевати!”Овабалада
нијезасадакомпонована,доксупесмечијићетекстбити
анализиранунаставку–компоноване.23

20Исто,стр.28.
21Иванић,Д.РаниЛазаКостић–свемоћметафоре,у:Ла за Ко стић 1841–

1910–2010,уредиоСимовић,Љ.(2011),Београд:Српскаакадемијана-
укаиуметности,Научнискупови-књигаCXXXIII,Одељењејезикаи
књижевности–књига23,стр.22.

22Фрајнд,M.(2017)ЛазаКостићиенглескапоезија17.века,у:У тра га њу 
за Ла зом Ко сти ћем,Вршац:КОВ,стр.29-30.Фрајндуказујеинавелику
сличностКостићевеПе вач ке ‘им не,укојојсепојављујеЈованДамаскин
каоиницијатормузикеправославногхрама, саПе смом за дан св. Це
ци ли је,ЏонаДрајдена,укојојјеописанаСветаЦецилија,заштитница
музикеукатоличкојцркви.Тусуимногобројнезанимљивекомпарације
М.Фрајнд,оизборутерминологијеиодабранихописауобепоменуте
песме.

23Костић,Л.нав.дело,стр.90-91.
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УпоемиSan ta Ma ria dеlla Salutе из 1909. године,Костић
спајасвекосмичкепојавеухар мо ни ју сфе ра,алихармони-
ју–складкојисетемељинасупротностима.Отомесведоче
стихови:

„Зарменијадномсватадивота?

Зармениблаготоликосве?

Зарменистаромнаднуживота,

тазлатнавоћкаштосадтекзре?”

–укрштајмотивастаростиимладости;илиустиховима:

„Двесеуменипобишесиле,

мозакисрце,паметисласт”

–укрштајрацијаиемоција.

„Музичкемотиве”уочавамоиустиховима:

„Тадмојавилапредамеграну,

лепшејеовајневидевид;

изцрногмракадивнамисвану,

кôпесмаславујаузоринсвит”.24

Осимшто је, за песника, најлепшамелодија симболисана
песмомславуја,уовимстиховимаизвршенјеукрштајзвуч-
ногивизуелног.Ви ла јетоликолепа,датакваранијеније
виђена;онајеосванулаизмрака,као„славујевпој”узору.
Накрајупесме,поновоуимепобедељубавиилепоте,за-
чућесеода–„душинежицесведапрогуде”.УзпесмеМе ђу 
ја вом и мед сномиМо ја дан гу ба,стиховипоемеSan ta Ma ria 
dеlla Salutесуобликованитакодасепесникчестопозивана
поређењаса„музичкимелементима”илиасоцијацијамана
музику,очемућевишеречибитикасније.

Песма Ка мо но ћи, ка мо да ни настала jе 1866. године, у
оквируциклусаТа по љу бац твој ми ри ше.Састављенајеод
петпоетскихцелина.Упрвојцелининалазисепетстрофа–
катрена у којима песникжали за прошлим временима, за
кафанским забавама, за „прозбореним, пропеваним пе-
смама”,непроспаванимноћима,састањима„међујавоми
медсном”.Песмаимузикапомињусеутрећојичетвртој
строфи,докпесмауцелинигласи:25

24Исто,стр.70.
25Костић, Л. Ме ђу ја вом и мед сном, приредио Павковић, В. (2005),

Београд:Политика–Народнакњига,стр.96.
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„Камоноћи,камодани,

пољупципроуздисани,

клетвамапрозаклињани,

камоноћи,камодани?

Седиљубав,пијевина

изочијупунихнаши’,

штогавишељубавпије,

вишегајесвакојчаши.

Апесамајатоплаво

срцимасекуца:Здраво!

–Песме,лакше!–Махни,ма’ни!–

Камоноћи,камодани?

Акадодубраћадома,

кадједостаслаткихснова,

кадсесместезанос–песме

упостељеодстихова…”

УпесмиЗво но,написаној1861.годинеуциклусуТа по љу
бац твој ми ри ше,звукзвонајављасесадвострукимтумаче-
њем,тј.улогом:првокаореалназвоњавазвона,адруго,као
тужнозвонокојесвираугрудимаиподсећанапроживљену
патњуибол:

„Звоно,звономало,

штоте,звоно,боли,

тесетакотужно

разлежешподоли?

Имојејесрце

зазвонилојако,

помоји’сегруди

разлежеједнако.

Срцемојезвони
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одтешкогаклатна,

тојеклатнотешко

њенасликазлатна”.26

Дверодољубиве,мањепознатеКостићевепесме,Срб ски пој
(1852)иПо бед на пе сма(1853)каснијесуупотребљенекао
текстзавокалнадела–хорскекомпозиције.Такођеобепе-
смеусвомпоетскомтекстусадрже„музичкеелементе”.У
песмиСрб ски пој,већизнасловасевидидајеречопесми
химничног карактера и лако семоже замислити да се пе-
вакаосвојеврснакорачница.Топотврђујустиховиупрвој
строфи:

„Асветежељепрођугруди

Намушкибој,

Намушкибој,

Слободакадсесбојемљуби

Тој’србскипој,

Тој’србскипој!”

Удругојстрофипевањеизвукжицапредстављајуреалну
песмуисвирку,алијеснажанзвуктрубедодељентоповима:

„Умукнупесмешалапређе

Умукнепир,

Умукне(?)жице,клонецвеће

Малакшемир.

Аместопесметопзатруби

Намушкибој!...”

И уПо бед ној пе сми помињу се свечане вилинске „песме
миле”ида„месторана,љубаврана/напевачепадасва!”27

ПесмaРа јо, ту жна ра јо из1860.године,симболјенадеи
вере.Писацдванаестерцимаказујеотомеданежелидапе-
васвомнароду,негодагасветииосвети:збогтурскогзу-
лума, изгубљених живота, испоштене и уништене земље.
Песникхоћедасепоново„песмазаори”,дапоновосвепро-
цветаидасе„јаркосунцезанавекразгори”.Природага,пак,

26Костић,Л.нав.дело,стр.88.
27ТекстобепесмекаоинотнизаписможедасепронађеуогледуВаса

Милинчевића:Милинчевић,В.,ДвенепознатекомпонованепесмеЛа-
зеКостића,у:Књи жев на исто ри ја,уредиоПетров,А. (28.VII1975),
Београд:ИПВукКараџић,стр.707-715.
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упућујенатодајеуњемусâмом,последичноиуцеломна-
роду–сунце,борбазабудућностибољиживот:28

„Рајо,тужнарајо,кадсетебесетим,

небихдатипевам,већбихдатесветим.

Датесветим,светагоро,облистана

одувела,бледа,турскађулистана.

Штомувенеружавећподгоромцрном,

паопеткукавнуземљукопатрном.

Изтуђегјесвета,престаладаруди,

пабидасешкропиизкрвавихгруди.

Еј,а‘дејесунцедасењимесуше

текрвавекапљесаувелеруже?

Даосушикапље,даружуизгори,

даостанезањомтекмирисугори.

Изтогамирисапесмадазаори,

кадсејаркосунцезанавекразгори.

Еј,а‘дејесунце?питамсрпскегоре,

Аонемивеле:иутеби,море!

Рајо,тужнарајо,кадсетогасетим,

небихдатипевам,већбихдасесветим”.

Јошједнапесмасадржиасоцијацијенамузику,тојепесма
Сви ра чи цакојајепрвипутобјављенауКостићевојпослед-
њој збирци–Пе сме,уНовомСаду1909. године.Садржај
песме односи се на цетињску кнегињицуМилицу, будућу
кнегињу Милицу Николајевну, која је умела да свира на
појединим жичаним инструментима. Њено умеће песник
описујепоследњимкатреном,иначе,писанимијекавицом:

28Костић,Л. Иза бра на де ла,приредиоМилинчевић,В. (1963),Београд:
Народнакњига,стр.59-60.
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„Ал’некосл’јепе:доктакеруке

небескојсвирциподижухрам,

вишевриједислушатимзвуке,

носунцавјечнигледатиплам”,29

докпремаречимаПереЗупца„утојпесмиимазвукаиспи-
ралног ткива које се касније сретно оваплотило у песми
Santa Ma ria dеlla Salutе”.30

Накрају,појединепесме,иакоутекстунесадржемузичке
сликеитермине,билесујакопривлачнемузичкимствара-
оцимакојисуњиховтекстискористилизастварањекомпо-
зицијанамењенихразличитимврстамаизвођача.Тосу,пре
свега,песме:Ме ђу ја вом и мед сном,Об је сен,Дон Ки хо ту,
Спа ва ћа пе сма,На ше,Спа вај ми че до,Ла ку ноћ,Дра га зо ро,
Мо ја дан гу ба,Сно ве сни вам,Еј, пу сто мо ре!(издрамеМак
сим Цр но је вић)иНа род ном по сла ни ку.

МногикњижевникритичарикојисубилиКостићевисавре-
меници,попутБогданаПоповићаиЈованаСкрелића,напа-
далисуикритиковалињеговстил.Речихваледобиојеод
ВељкаПетровића,МилошаЦрњанског,ИсидореСекулић,
Станислава Винавера и многих других. Исидора Секулић
1941. године, између осталог пише: „У поемамаЛазиним
имараскошнихритмоваирима,потреснихвизија”.31

ВажнојеистаћиисвеобухватномишљењеПетраМилоса-
вљевићаиз1981.године,којијеуказаонатода„величина
Костићевепесменијесамоубројнимизначајнимтемама,
којејезахватила,нитиубројнимасоцијативнимвезамако-
јима јењентекстисткан.Она јеу ситномвезуиукујун-
џијској шари: у богатству римовања, оркестрацији стихо-
ва”.32Изцитатасевидидасуикњижевникритичариима-
липотребудауописимаКостићевихделаињеговогстила
користемузичкетермине.

Очигледноједасуикомпозиторе,нетоликоКостићевеса-
временике колико следбенике, привукле на првом месту
темеимотивисадржаниуКостићевојпоезији,нарочитоу
лирским песмама из првих циклуса. Песме коју су најче-
шће послужиле као литерарни предложак соло-песме или

29Зубац,П. (2009)Лен ка Дун ђер ска (лир ска сту ди ја),НовиСад:Me dia 
in vent–Тискицвет,стр.65-66.

30Исто.
31Костић,Л.Ода бра на де ла I, уредиоЛесковац,М. (1972),НовиСад–

Београд:Матицасрпска–Српскакњижевназадруга,стр.5.
32Исто,стр.9-10.
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некедругемузичкеформесу:Ме ђу ја вом и мед сном,Мо ја 
дан гу баиОб је сен,аосимвокалнихдела,појединикомпо-
зитори писали су и инструменталну музику инспирисану
Костићевимстиховима.

Народнa песмa Же нид ба Мак си ма Цр но је ви ћа – 
ин спи ра ци ја за пи са ње дра ме33

НаконштојеИвоЦрнојевићуспеодадоговорибракизмеђу
свогсинаМаксимаикћеривенецијанскогдужда,Анђелије,
поповраткуузетскидворзатекаојесинаМаксима,оболе-
лог од богиња.Од тог момента почиње заплет који дово-
дидотрагедијесвихпојединачнихликоваупесми.Поно-
снивладарИвоЦрнојевићједеветгодинаизбегаваосвадбу
МаксимaиАнђелије,ноипак је,наконпритисакаЛатина,
десетегодинеокупиосватовеипошаоуВенецију.Сковаоје
пландаМаксима,чијејелицебилопуноожиљакаодпреле-
жанихбогиња,заменипобратимомМилошемидаМилошу,
заучињенууслугу,предамладинмираз.Наконвелелепног
славља,Анђелијаипаксазнајезазаменумладожењеитра-
жи одИва да семираз преда правоммладожењи.Милош
одбијадавратидаровеидевојку.Долазидосукоба–Мак-
симубијаМилоша,отимадевојкуибежи.Усукобугинеи
капетанЈованкојиоткриваИвудајеМаксимубиоМилоша.
АМаксимпишедуждудамувраћанељубљенукћер,идаће
сепотурчитииостатидаживиуСтамболу.СањимуСтам-
болодлазииЈованЦрнојевић,обојесупотурченинаставили
даживетамо.

Упркострагичномсижеупесме,уједноммоментуописана
јевеселаатмосфераукојојликовипевајусватовскепесме.
То је свечани полазакИвoвих сватова уВенецију.Костић
удрамипишедаИвоЦрнојевић,ЈованкапетаниНедељко
„успутпијуи–певају”идадодаје:„Коимашегрлопоузда-
но/Попијевасватовскепоскочице”.Изовогштурогописа
неможесесазнатикојесусватовскепоскочицеупитању,
алијесâмкоментардовољандачиталацстекнеопштиути-
сакотренутнојатмосферитокомпутацрногорскихсватова
уВенецију.34

33ЗаовајрадкоришћенајепесмакојасеналазиукњизиНа род не пе сме,
приредилаСамарџија,С.(1999),Београд:Драганић,стр.231-263.Поме-
нутииздавачјепесму,којујеизворноиспеваостарацМилија,преузео
изСа бра них де ла Ву ка Ка ра џи ћа,збиркaII,приредилаПешић,Р.(1988),
гдејеподреднимбројем89,Београд:Просвета,стр.373-402.

34Питањем транспоновања народне песме у Костићеву драму, изме-
ђуосталих,бавесе:ЛидијаДелић,уприлогу:ПесмастарцаМилијеи
драмаЛазеКостића оженидбиМаксимаЦрнојевића: две концепције
трагичног;потом,СнежанаСамарџијауприлогу:МилијиниКостићев
МаксимЦрнојевић.ОбатекстаобјављенасуузборникуЛа за Ко стић 
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Мотивсна јевеомчестусвимврстамакњижевности.На-
лазимо га у античкој књижевности (Хомер – Или ја да) и
у трагедијиКраљ Едип, потомуренесансиибароку,нпр.
кодКалдерона(PеdroCaldеrÓndе laBarca)уделуЖи вот 
је сан.Санубајкамаилегендамачестоосликава светсу-
протанстварности,каонапример,убајциАндерсенa(Hans
ChristianAndеrsеn) –Де вој чи ца са ши би ца ма. У романти-
чарској литератури наилазимо намотив сна који предска-
зуједогађаје(БранкоРадичевић–Ри бар че та сан),каоиу
српскојлитературидвадесетогвека(ИвоАндрић–На Дри
ни Ћу при ја).Уепској,усменојкњижевностиувекјеприсут-
новеровањедасанпружаистинскупорукуистоганерет-
коделујеналиковеиутиченањиховоделовањеинасаму
фабулу.Унекимпесмамасновичестопредсказујудогађаје,
често трагичне (Смрт Се ња ни на Ива).У песмиЖе нид ба 
Мак си ма Цр но је ви ћаописанјесанЈована–капетана,који
говориотомедасецрниоблакнадвионадИвовомкраље-
виноми да ће неко умрети.Узимајући у обзирпретходно
наведенепримереможесепретпоставитидаиспричанисан
уносибарстрепњуусрцаприсутнихликова,пресвега,Ива
Црнојевића,апосредно,икодчиталацапесме.

Драмa Мак сим Цр но је вић

ОКостићевом надахнућу приликом креирања драмеМак
сим Цр но је вић,ИсидораСекулићпише: „Укрштао јеЛаза
уМак си муШекспирасатрадицијомкласичном,ихелени-
стичкоминародномсрпском.Надодавао јенахиератичну
једноставност класичне трагедије реторику Шекспирову,
реторику вођену модерним, ренесансним интелектом који
јесвеналазиоучовекуисветумачиоизчовека.Класичан
стил,тосуврлети,врлетидухаимањедуховитости.Лазаје
имаоневероватнеспособностидаможеобастила,даможе
једнонајбоље,аонодругонајбоље.Исастављаојенајбоље
инајбоље,ионодругосубилесупротности,судари,кићење
икитинагдејојместаније,аимаодтогаврлоосетљивих
повреданаистиниуметности.Срећом,уосталомилогично,
Мак симјепостаоопера.ПетарКоњовић,маестроКоњовић
уједначиојестил,ипатетикаитрагикаЛазинедрамеостају
увеличанствумузикомказанихсудбинскихтајни”.35Коњо-
вићјечестопреиспитиванодстранекњижевнихкритичара,
јерјеКостићеврогобатантекстскратио,прецизираојеетапе
драмскерадње,свакомглавномдрамскомликудаојепосеб-
нумузичкутему,ацелокупнисадржајјеобогатиоцитатима

1841–1910–2010,уредиоСимовић,Љ.(2011),Београд:Српскаакадеми-
јанаукаиуметности,стр.191-208,стр.209-226.

35Костић,Л.нав.дело,стр.10.



338

АНА ЗЕЧЕВИЋ

народних песама које је интерпунктирао међу појединим
сегментимадрамскерадњеинатајначинзначајнообогатио
почетникњижевнипредложак.

Од драмских сцена у којима се јасно указује на појаву
музике,издвајамоследеће:

–Анђелијинапесма,Iчин,

–Песмаослобођенихробова,IIIчин,

–Песмамаски,IVчин,

–Песмагуслара(прерушеногНадана),IVчини

–Сватовациздалека,Vчин.

Ан ђе ли ји на пе сма
НамлетачкомдворуседемајкаФилетаикћерАнђелија,ко-
ја везе калпак. Заљубљена је уМаксима, аФилета јељу-
та јеркажеда јој јеМаксимубиосинаМарка,ида треба
запарастосдавезебратовљевлик,анеМаксимов.Уовој
слициАнђелија,крозмонолог,исказујесвојанајискренија
осећања. Одговор на њену патњу, на чекањеМаксимовог
одговораАнђелијатражиуузбурканимморскимталасима.
Зањујеморетворац„дубокемислистворитељске”36,запра-
во,прекомораћестићилађасавестима.Њенаисповестчак
прерастаупесму,што јеКостићназначиодидаскалијому
тексту,накончегаАнђелијапевацелинукојапочињести-
хом„Еј,пустоморе!Еј,пустивали!”.37ИПетарКоњовићће
касније,уопериКнез од Зе те,креиратисаистимтекстом
Анђелијинупесму.

Пе сма осло бо ђе них ро бо ва
Упрвомнаведеномпримеруизтрећегчина,једанодробова
певаследећестихове:

„Шалајданом,сбелимданом

друговатћумоћи,

оковејестрес’оцрне

немилосненоћи.

Даживикнез,даживидужде

штооживисвојесужне!”

36Костић,Л.нав.дело,стр.103.
37Исто,стр.104.
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Овојепрвиексплицитнипримерпесме,атакођејеиретка
појаваримованогстиха–комбинацијаосмерцаишестерца.
Ослобођениробовипесмомвеличајудуждевскупородицу.
Стиховиупесмисуримовани–укомбинацијиседмерцаи
осмерца:

„Дуждевадаживикћи

штомилошћусрећенове

старемржњескидакове,

напијајмоњојзисви!”

Пе сма ма ски
Учетвртомчинуописанајеопштаслављеничкаатмосфера,
маскенбалуМлетачкојрепублици,организованповодомве-
ридбеМаксимаидуждевекћи.Маскиранисусватовисаобе
стране, ачује сепесмамлетачкихмаскиранихсватова.То
јегрупапевачакојипевајупесмусавеомаважнимстихом:
„Нашавладанашјеред,личиначитав–свет”.

ОвојевеомаважноместоуКостићевојдрами.Песмавене-
цијанскихмаскиипосебно,претходноцитиранистих,осим
штоосликавајуопштувенецијанскуатмосферумаскенбала,
имају и другачије, донекле психолошко тумачење.Наиме,
песмупевајувенецијанскемаскиранезваницекојепоручују
дасусвиприсутни–гостинамлетачкомтлу,дасуМлеци
победнициуполитичкојборбиЗетеиМлетачкерепублике.
Стих„личиначитавсвет”дајевишеструкодвосмисленико-
ментарразноликихзваница–зетскихимлетачких,маски-
ранихинемаскираних,оданихииздајица,правихилажних
Максима–Милоша.ОтомекњижевнитеоретичарСнежана
Самарџијаизмеђуосталог,пишеиследеће:„Песманеста-
вљатежиштенаритуалнудимензијусветковина,испуњених
разузданимвесељем,мрсомипићем.Ипак,издубинесâмог
именовањапразника допиру околности уговарања свадби,
алииобавезнообредномаскирање.Бучнеповоркесирова-
ра,направљача,комендијаша,шиљкана(Недељковић),нај-
чешћесуишлеуопходекаогротескнидвојницисватовских
званица,саобавезномтрудноммладом.Али,докјењихово
весељеизмеђудвапостапризивалосвеопштуплодност,пе-
смаподшаторомнавенецијанскомтргуалудиранасрамну
маскарадусâмесвадбе.Потуљенаругалицаособенијеехо
Иванове исповести из епске песме, тим прешто се углед
кнезаињеговепородицелаганокрунимеђусвојима”.38

38СамарџијаС.РадМилијиниКостићевМаксимЦрнојевић,у:Ла за Ко
стић 1841–1910–2010,зборникрадова,стр.219.
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Пе сма гу сла ра (ма ски ра ног На да на)
Уистомчину,истојпојави,каомаскираназваницапојављу-
јесевојводаНадан.Он,препушенугуслара,певалажнуна-
роднупесму,песмуо„дватића”којасусеодродилазаувек.
ПесмасимболичноописујеодносМаксимаиМилоша.

Сва то вац из да ле ка
Последњемузичкиистакнутоместоудрамијеупетомчи-
ну.УпрвомпланудрамскогтокајеМаксимкојисевратиоу
ЦрнуГору.Дидаскалијомјеназначенодасесватовацчујеу
даљини.Каконемадругихознакаутекстудраме,поменута
дидаскалијауказуједабиприликомизвођењадраме,упо-
задинитребалодасечујеобреднасватовскапесма,којаби,
посредно,указаладасеудаљинизабављајусватови.

Иако једосадаиздвојеносвеганеколикодрамскихситуа-
цијакојеексплицитноуказујунапојавумузике,каоионих
местакојесудраматуршкипогоднезамузичкообликовање,
морасеистаћитодајетекстКостићеведрамеуцелини,уз
извеснаприлагођавања,искористиозасвојуоперуКнез од 
Зе текомпозиторПетарКоњовић(1883–1970).39

За кљу чак

Креирајућисвојепесме,баладе,поемеидраме,свестрани
стваралацЛазаКостићобилнојекористиосварасположи-
васредствакакобиихдраматизовао.Осимдраматуршких
инструменатакоји,пресвега,подразумевајуразвијањепо-
етскихтемаимотива,Костићсеокренуомузицикао зна-
чајном елементу драматизације свог опуса.Упесниковим
песмама,баладама,поемамаидрамамапомињусесвирање
имузичкиинструменти (пре свих, гусле), каои врстепе-
вања(хорско,појединачно,певањељудииживотиња).Та-
кођеКостићкористимузичкетермине,каоштосумузика,
хорскопевање,хармонијаидруги.Сједнестранепосматра-
но, песник дочаравањем музике динамизира драмски ток
књижевногдела,доксдругестране,упојединимпесмама
илиделовимадраме,музикаслужикаодеокоративниеле-
мент,драмскакулиса,којимаселатентноутиченасвести
подсвестреципијента.

39Користилисмоклавирскиизводсапевањем:Коњовић,П./s.a./,Опера
Кнез од Зе те(музичкадрамау4чина),Загреб:НакладаСавезакомпо-
зитораЈугославије.Какојеназначенонакориципоменутогклавирског
извода,КоњовићјесâмприредиотекстизтрагедијеМак сим Цр но је вић.
Упркоснастојањима,нијебиломогућепронаћипартитуруовеопере.
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MUSICELEMENTSINSONGS,BALLADS,
POEMSANDDRAMASBYLAZAKOSTIĆ

Abstract

Inthisessay,theauthorispresentingandexplainingelementsofmusic
artfoundinKostić’sliterarywork,suchaspoems,balladsanddramas.
It argues thathedepicted singinganddancingaspart of thedesired
atmosphere symbolic of the crossover of music art into the natural
phenomenaandusedtechnicalmusicexpressionsinhispoeticnarrative.
Thebasicgoalofthepaperistodetermineandclassifymusicelements
inLazaKostić’sliterarydiscourse,i.e.themannersinwhichthepoet
has used them. The author describes the function of using musical
elementsasdramatizationsof thepoetic textandits tragedies.Using
musicalelementsinanoriginalway,Kostićhasemphasizedpatriotic
themesinhisepicnarratives,aswellasromantic themein thelyrics
ofsongs,poemsanddramas.ItcanbeconcludedthatKostićhashada
greatknowledgeoftheartofdrama,andthathehasusedtheknowledge

ofdramatechniquesthroughouthisliteraryoeuvre.

Keywords: music elements, music, song, ballads, poem, drama
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СОБАУРУСКОМСТИЛУ
УТИЦАЈКУЛТУРЕРУСКИХ
ЕМИГРАНАТАНАПОЧЕТКЕ
ФОРМИРАЊАЗБИРКЕ

ИКОНАСЕКЛИЋ
Сажетак: Овај рад је за ми шљен као по ку шај да се са гле да ути цај 
ру ских еми гра на та као до брих по зна ва о ца ан ти кви те та на фор
ми ра ње Збир ке ико на Се ку лић. Збир ка ико на Се ку лић пред ста вља 
јед ну од нај зна чај ни јих бе о град ских ко лек ци ја ико на. Ико не и дру ге 
умет нич ке пред ме те при ку пља ли су ар хи тек та Ми лан Се ку лић и 
ње го ва су пру га Па ва пу них 40 го ди на. Ко лек ци о нар ство је је дан 
фе но мен ко ји се та ко ђе знат но раз ви јао под ути ца јем ру ских еми
гра на та, ме ђу тим том по ја вом се на овом про сто ру ма ње ба ви ло. 
Ана ли зом до са да не пу бли ко ва не гра ђе из до ку мен та ци је Збир ке 
за ли ков ну и му зич ку умет ност до 1950. го ди не из Му зе ја гра да 
Бе о гра да те жи ће се ра све тља ва њу упли ва ру ских еми гра на та на 
об ли ко ва ње јав ног и при ват ног уку са у кул ту ри ме ђу рат ног пе ри о
да у Ју го сла ви ји, што је има ло од је ка на опре ма ње и пре зен та ци ју 
ко лек ци је у по ро дич ном до му Се ку ли ће вих. Со ба у ру ском сти лу, 
уре ђе на у ду ху тра ди ци о нал них ру ских ен те ри је ра, у ко јој се на ла
зе ма хом ру ске ико не, ре пре зен та ти ван је при мер та квих ути ца ја.

Кључнеречи: ру ски еми гран ти, ме ђу рат ни пе ри од у Ју го сла ви ји, 
збир ка ико на Се ку лић, ко лек ци ја, ру ске ико не

ФормирањеЗбиркеиконаСекулић,једнеоднајдрагоценијих
колекцијаиконауБеоградуиСрбији1пресудносуодредила

1 ЗбиркаиконаСекулић,саукупно165икона,једнајеоднајвећихколек-
цијаовихуметнинауСрбији.Пожељилегатора,брачногпараМилана
иПавеСекулић, збирка је завештана градуБеограду 1970. године.У
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двафактора–утицајрускекултуреитрагањезаособеношћу
националнекултуре.Разлогезатотребатражитиуопштој
културнојклимикојајевладалауБеоградуупериодуизмеђу
двасветскарата,кадапочињеформирањеовезбирке.Након
завршеногПрвогсветскогратаБеоградјепостаопрестони-
цанове,великедржаве.Београдскакултурнасценапостаје
свебогатијабројниммодернистичкимиавангарднимпокре-
тимаиправцима,којисвевишехватајукораксасавременим
европскимтоковимаукултурииуметности.Међутим,пара-
лелносановиммодернистичкимиавангарднимтежњама,у
Европисеуововремепојавилоивеликоинтересовањеза
средњовековнонаслеђеинарочитозавизантијскукултуруи
уметност.2Византологијакаонаукадоживљавасвојснажан
узлетуЕвропи.Српскавизантологијапратилајеовајтренд.
Средином треће деценије (1927) одржан јеДруги светски
конгресвизантологауБеограду.Једномречју,српскакулту-
равиделајеутаквојклимишансудасесветупредстависа
својомсредњовековномуметношћуитрадицијом.Додатни
импулстаквимтежњама,упериодуизмеђудваратасрпској
културистигаојеизРусије.3НаконОктобарскереволуције,
великибројприпадниканекадашњерускеелитерасуосепо
читавојЕвропииАмерици.ЈедандеодошаојеиуКраље-
винуЈугославију.УтицајовихБе лих Ру санајугословенску,
алипресвегасрпскукултурубиојеодизузетногзначаја,и
оњему јеписаномного.Музика, позоришниживот, ана-
рочитоархитектураБеоградаиСрбије,4знатносуубрзали
свој развој захваљујући руским придошлицама.У знатној
мериподстаклисууСрбијииинтересовањезапроучавање
и„обнову”националнепрошлости,аподоласкууБеоград
Георгија Острогорског српска византологија се поставила

саставМузеја градаБеоградаушла је 1981. године.Видети:Мијајло-
вић,М.(2002–2003)ИсторијатиструктураМузејаградаБеограда(2),
Годи шњак гра да Бе о гра да, бр. 49–50, Београд:Музеј градаБеограда,
стр.407.

2 Борозан,И.Уметничкапрерадасредњовековнеисторијеирепрезента-
тивнакултурасрпске / југословенскемонархијеупрвојполовиниXX
века, у: За ми шља ње про шло сти и ре цеп ци ја сред њег ве ка у срп ској 
умет но сти 18–21. ве ка. Ви зан тиј ско на сле ђе у срп ској умет но стиIII,
уредили:Мереник,Л.,Симић,В.иБорозан,И.(2016),Београд:Службе-
нигласник,стр.119–133.

3 „ОkonstrukcijisrpskogidentitetakojasevišestrukoostvarivalaprekoRu-
sa...”,опширнијеу:Ignjatović,A.Razlikaufunkcijisličnosti:arhitektura
ruskih emigranata uSrbiji izmeđudva svetska rata i konstrukcija srpskog
nacionalnogidentiteta,u:To ko vi isto ri je1,str.63–75.

4 Кадијевић,А.(2002–2003)Улогарускихемигранатаубеоградскојархи-
тектуриизмеђудвасветскарата,Го ди шњак гра да Бе о гра да,бр.49–50,
Београд:МузејградаБеограда,стр.131–142.
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каоједнаодводећихуЕвропи.5Каодобрипознаваоциста-
рина, старих стилова у архитектури, а уједно свесни „мо-
дернистичког”потенцијаласредњовековногнаслеђа,руски
емигрантисудопринелиформирањујавног,алииприватног
укусаујугословенскојдржави.Својомактивномизлагачком
делатношћу6иопсежномградитељскомпраксом,пласирали
сурускууметностуЈугославији,аистовременодопринели
дасеусветууметностиновоформиракрозобновустарог.
Траговетихтежњи,уочљивихпревасходноуархитектурии
другимвидовимауметничкогстваралаштва,могућејепра-
титииуколекционарскојпракси.

Крозчитавуисторијуевропскекултурејавниукуспреливао
сеуприватниитвориоодграђанскогдомаиинтимногсвета
колекционараогледалоопштихдруштвенихкретања.При-
ватназбиркајесаједнестранесимболпородичногугледаи
богатства,личногсензибилитетањеногтворца,алисадруге
пружаувидиуширекултурнеиуметничкетоковеепохе.Од-
личанпримерзатојеколекцијабрачногпараСекулић,који
јесвојезанимањеипроцестрагањазанационалнимизразом
спровеопрекорускихузора(слика1).АрхитектаМилани
његовасупругаПаваСекулићпрвобитносусеопределили
дапопутдругихбеоградскихколекционарасвогавремена,
међукојима јенајчувенијиПавлеБељански,7омажнацио-
налној култури дају прикупљањем дела савремених срп-
ских и југословенских сликара. Међутим, убрзо су своја

5 Радић,Р.ГеоргијеОстрогорскии српска византологија, у:Ру ска еми
гра ци ја у срп ској кул ту ри XX ве ка, Том I, приредилиСибиновић,М.,
Межински, М. и Арсењев, А. (1994), Београд: Филолошки факултет,
КатедразаславистикуиЦентарзанаучнирад,стр.147–153.

6 Кадијевић,А.ИзложберускихархитекатауБеоградуизмеђудвасвет-
скарата,у:Ру ска еми гра ци ја у срп ској кул ту ри XX ве ка,ТомI,прире-
дили Сибиновић, М., Межински, М. и Арсењев, А. (1994), Београд:
Филолошкифакултет,Катедра за славистикуиЦентар занаучнирад,
стр.293–301.

7 Dautović,V.SvetličnihpredmetaiprivatniprostorPavlaBeljanskog,u:Me
mo ri jal Pa vla Be ljan skog,priredilaJovanov,J.(2013),NoviSad:Spomen-
zbirkaPavlaBeljanskog,str.91–113.

Слика1ЕнтеријерЗбиркеиконаСекулић,
рускасоба(МузејградаБеограда)



346

НИКОЛА ПИПЕРСКИ и ИСИДОРА САВИЋ

интересовања преоријентисали на иконе и то на почетку
руске.НесамоунашојземљивећиучитавојЕвропируске
иконесуутовремеуживалеогромнупопуларност.8 Један
од првих западноевропских сликара који је препознао ле-
потурускогиконописабиојеАнриМатис(HenriMatisse).
Када се 1911. годиненашао уМоскви, упознао се са раз-
личитимзбиркамаикона,анарочитосугазадивиленовго-
родске иконе о којима је рекао следеће: „Ово је истинска
народна уметност. Овде је праизвор уметничких трагања.
Савремениуметникморасвојенадахнућедацрпиизовена-
иве.”9Славирускихиконанаширемевропскомиамеричком
тлудопринелесуивеликеизложбеорганизованеупериоду
1929–1932.Њихов подједнак успех у Немачкој, Енглеској
иАмерици,потврдиојењиховкултнистатуснесамомеђу
стручњацима,већикодширепублике.10

НетребадачудиштоједолазакРусаоставиотоликогути-
цајанасрпскукултуруизмеђудваратакадасеиманауму
дугaтрадицијaруско–српскиходноса.Честосеистичекако
суодносисаРусимамеђунајдуготрајнијимакојејесрпски
народуспоставиоуЕвропи.НаРусијусеувекгледалокао
настаријегбрата.Великаземљасловенскогнародаправо-
славневере,билајекрозисторијупосматранакаоузданица,
избавитељалииузоркакосеодноситипремасловенствуи
премаправослављу.11Јакиполитички,духовни,друштвени
ипросветниконтактиобележилисублискостдвејудржава
почевод10.векакадајеуРусијиприхваћенохришћанство.12
Доправогучвршћивањавезадолазиуновомвеку,кадаја-
чају политички и уметнички утицаји посредством српске
и руске цркве. Благонаклоност према српском народу ис-
пољаваласедаривањемкњига,одеждиицрквенихутвари
токомXVIII века.13 Рускауметностпресудно је утицалаи

8 Tsakiridou,C.A.(2013)Icons in Ti me, Per sons in Eter nity. Ort ho dox The
o logy and the Aet he tics of the Chri stian Ima ge, Great Britain: Ashgate,
рр.75–98.

9 Лазарев,В. (2008)Рускииконопис:однастанкадопочеткаXVIвека,
Београд:Алгоритам:Логос,стр.7.

10Исто,стр.14.Упоредити:Pyatnitsky,Y.Russian icons inEuropeanCol-
lections,in:Sel ling Rus sia’s Tre a su res: The So vi et Tra de in Na ti o na li zed Art 
1917– 1938.,еds.Semyonova,N.andIljine,N.V.(2013),Paris:M.T.Abra-
hamCenterfortheVisualArtsFoundation,рр.312–323.

11Вулетић,В.Увод,у:Ру си и Ср би у су сре ту,приредиоВулетић,В.(1995),
НовиСад:Матицасрпска,стр.6.

12Вујовић,Б.УлогарускихуметникауразвојуликовнекултуреуСрбији,
у:Ру ска еми гра ци ја у срп ској кул ту ри XX ве ка,ТомII,приредилиСиби-
новић,М.,Межински,М.иАрсењев,А. (1994),Београд:Филолошки
факултет,КатедразаславистикуиЦентарзанаучнирад,стр.53.

13Симић, В. (2018) Ро ма но ви и Ср би: ре цеп ци ја сли ке ру ских вла да ра 
у умет но сти XVI II ве ка,НовиСад: ГалеријаМатице српске:Матица
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на развојне токове српског барокног сликарства.14 Сличне
упливемогућејепратитииуновиједоба,нарочитотоком
XIXиупрвојполовиниXXвека.

Позни барок, класицизами други европски стилови задо-
вољавалисупотребенационалногизразаувременимакада
јесрпскомнародупримарнициљбиодасвојуразличитост
истакнеуодносунаТурке,ауједнодаистакнесвојупри-
падностЕвропи.ПоодласкуТуракаипребацивањуфокуса
наЕвропупочелојесвеснажнијетрагањезасвојомпосеб-
ношћууоквируевропскекултуре,тејепотребазапронала-
жењемнационалногизразаууметностипостајаласвевећа.
ОсимтогаинаконстварањанационалнедржавеуXIXвеку
великидеоприпадникасрпскогнародаостао јеидаљеда
живиудругимземљама.Истицањеразликазначилојеочу-
вањеидентитетаисопственепосебностиумултиетничким
имултирелигиозним срединамапод страномвлашћу.Узо-
ризанационалнистилсвевишесутражениувизантијској
уметности,штоустварипредстављаједанзакаснелироман-
тичарскимодел,познатузападнојЕвропикојаједотадавећ
завршаваласатрагањемнационалногизразапрекосредње-
вековнихузораиготичкеуметности.Српскиначинсуштин-
скисеодтоганијемногоразликовао,осимштојеготички
израззамењенвизнтијским.

Након Првог светског рата и оснивања Краљевине Срба,
ХрватаиСловенаца,односноЈугославије,највећидеосрп-
скогнароданашаосеуједнојдржави,алиправославнавера
ивизантијскиизразодвајалисусрпскинарододдругадва–
СловенацаиХрвата.Далијетобилоисправно,нијепитање
којимћемосебавитиуовојрасправи.

Свевећезанимањезавизантијсконаслеђе,очемујевећби-
лоречи,подстицалојеистраживаченатеренскирадуциљу
систематичног проучавања споменика прошлости.15 Наро-
читапажњабилајепосвећенасредњовековнимманастири-
ма,којисунереткослужиликаоидеаланузоркоји јетре-
балоследити.16Последично,јављајусесвесистематичнија

српска,стр.13и15.
14Давидов,Д.Кијевопечерскалавраисрпскацрквенауметносту18.ве-

ку,у:Срп скору ски од но си од по чет ка XVI II до кра ја XX ве ка,прире-
диоВојводић,М.(2011),Београд:Српскаакадемијанаукаиуметности,
стр.1–12.

15Драгојевић,П.(2010)Вредновањестаресрпскеуметноститокомфор-
мирањасрпскеисторијеуметности,Зо графбр.34,Београд:Институтза
историјууметности,стр.153–163.

16Озачециматеренскихистраживања,описаисистематизацијисредњо-
вековнихстаринауСрбији19.века,опширнијеу:Попадић,М.Дими-
трије Аврамовић и идеја „споменика древности” у Србији средином
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проучавањасредњовековнихспоменикакојасурезултирала
бројнимпубликацијама,научнимсимпозијумимаиакција-
маслужбизазаштитуспоменика.17Свевећибројархитеката
интересујесезанационалнистилкојиседословнокопира
илисепојединачнимотивисасрпскихсредњовековнихспо-
меникакористекаоцитатикојипокушавајудасеуклопеу
модернеархитектонскетокове.18Утовремеоснованоједру-
штвоуметникаЗо графсациљемдаобновидух,традицијуи
техникусредњовековногфреско-сликарства.19

ДоласкомрускихстручњакауСрбијисеповећаобројупу-
ћенихувизантијскоисредњовековноградитељство,штоје
узпрецизненаучнепрезентацијестарогсрпскогнеимарства
створило услове за његова зрелија градитељска тумаче-
ња.20Примераради,дабисеприпремиликартонизамоза-
ичкиукрасвладарскогмаузолејанаОпленцуформиранаје
археолошкаекспедицијапосрпскимцрквамасредњегвека.
Експедицију је предводио 1922. године Сергеј Смирнов,
руководилац радова на Опленцу и на Краљевском двору
наДедињу,каоархитекта,акаоисторичаруметностиутој
експедицији јеучествоваоиН.Л.Окуњев,тадапрофесор
факултетауСкопљу.21

Покровитељ ових делатности неретко је био сам Краљ
Александар I Крађорђевић који је пасионирано пратио и
стимулисаоградитељскуделатносткаонесебичандонатор.
Иакојекаоносилацунитаристичкихтенденцијаујугосло-
венскојзаједниципрекосвогапаратауМинистарствуграђе-
винаподстицаоакадемскиукус,посебноумонументалној
архитектури државних здања, интимно се залагао за све-

XIXвека,у:Ди ми три је Авра мо вић: умет ник европ ских окви ра и срп ског 
кон тек ста,уредиоБорозан,И.(2017),НовиСад:ГалеријаМатицесрп-
ске:Матицасрпска,стр.213–227.

17Кадијевић,А.(1997)Је дан век тра же ња на ци о нал ног сти ла у срп ској 
ар хи тек ту ри: (сре ди на XIX века – сре ди на XX ве ка),Београд:Грађевин-
скакњига,стр.117.

18Опроблемунационалноги југословенскогидентитетау архитектури,
опширнијеу:Ignjatović.A.(2007)Ju go slo ven stvo u ar hi tek tu ri 1904–1941,
Beograd:Građevinskaknjiga,str.17–41.

19Опширније у: Јовановић, З. М. (1998) Дру штво умет ни ка Зо граф,
Београд:Мрљеш.

20Кадијевић,А.(1997),нав.дело,стр.116–117.
21Јовановић,М.КраљАлександарирускиуметници,Ру ска еми гра ци ја у 

срп ској кул ту ри XX ве ка,ТомI,приредилиСибиновић,М.,Межински,
М.иАрсењев,А.(1994),Београд:Филолошкифакултет,Катедразасла-
вистикуиЦентарзанаучнирад,стр.93–97.Упоредити:Ђорђевић,И.
Зна чај Н. Л. Оку ње ва за срп ску исто ри ју умет но сти, Ру ска еми гра ци ја 
у срп ској кул ту ри XX ве ка,ТомI,приредилиСибиновић,М.,Межински,
М.иАрсењев,А.(1994),Београд:Филолошкифакултет,Катедразасла-
вистикуиЦентарзанаучнирад,стр.216.
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словенски„правоверан”инаглашенотрадиционаланкарак-
терсрпскеархитектуре.22СтаридворнаДедињууправоје
примернечегаштодоживљавамокаоизразитонационално
уодносунаевропскиБелидворунепосреднојблизини.Су-
теренКраљевскогдворанаДедињу23својимстиломнајви-
шеодајеутицајрускихградитеља,штојепосебноинтере-
сантнокадасеимаувидудајекраљАлександардаоруским
архитектамаНиколајуКрасновуиВикторуЛукомскомсло-
бодудаобликујупросторпосвојиместетскиммерилимаи
начелима.Онисузасведенепросторијесутеренаобликова-
лиудухусвојеврсногомажасвојојотаџбини.Такосеуцен-
тралнојпросторијиосећаготоводослованцитатПрестоне
дворанеИванаГрозног,најстаријегделаКремља.24

Каоархитекта,МиланСекулићјеприпадаогрупиархитека-
тамодерногправца,алијенесумњивоприпадаоономкрилу
којијебиоподутицајемуметничкогпрограманационалног
стила,штојеморалоутицатинаформирањењеговогукуса
исклоностикаиконама.ИначеСекулићјебионаклоњенко-
лекционарствујошодранемладости.УвремеПрвогсвет-
скогратасакупљао једокументаодисторијскевредности,
каоиархеолошкиматеријалкојимујекаоархитектибиодо-
ступаннаградилиштимауБеограду.УсупрузиПавинашао
јеподршкуипомагача.25НаконСекулићевесмрти,Паваје
наставиладасеборизаочувањеколекцијекојујезаједнич-
кимнапоримасасвојимсупругомсакупљалатокомчитавог
брачногживота.УправозахваљујућинапоримаПавеСеку-
лић,овазбиркајеиданасосталадоступнајавностиусвојој
оригиналнојформи.

Првобитносупочелидасакупљајуделасавремнихсликара
исликара19.века,26алитонијезадовољилоколекционар-
скежеље ове породице.Убрзо су сеМиланиПаваСеку-
лићопределилизаиконештоћебитињиховонајтрајнијеи

22Кадијевић,А.(1997),нав.дело,стр.117.
23Борић,Т.Стварањепрошлости:дворскикомплексдинастијеКарађор-

ђевићусветлостиобновесредњовековља,у:За ми шља ње про шло сти и 
ре цеп ци ја сред њег ве ка у срп ској умет но сти 18–21. ве ка. Ви зан тиј ско 
на сле ђе у срп ској умет но сти III(2016),Београд:Службенигласник,стр.
135–145.

24Бабац, Д., Борић Т.,Црвенковић, Б., Тодоровић, Ј. и Радовановић,А.
(2012) Двор ски ком плекс на Де ди њу, Београд: Завод за уџбенике,
стр.69.

25Павловић, А. Историјат збирке, у: Збир ка ико на Се ку лић, приредила:
Филиповић–Бајић, М. (1967), Београд: Завод за заштиту споменика
културе,стр.7–8.

26СликеизЗбиркеиконаСекулићнасталеу19.и20. векупописане су
у: Стаменковић, С. (1996)Умет нич ка де ла у ле га ти ма Му зе ја гра да 
Београ да,Београд:МузејградаБеограда,стр.42–43.
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најпасиониранијеопредељење.ЗасамонеколикогодинаСе-
кулићевисуприкупилизначајнуколичинуиконадасувећ
1928.годинебилипозванидаучествујунаизложбииконау
уметничкомпавиљонуЦвијетеЗузорић.27

Првеиконекојесунабавилибилесурускогпорекла.Захва-
љујућирускимизбеглицамауБеоградутогадобанијеби-
лотешкодоћидорускихикона.Утовремесеформирају
широм Србије продавнице антиквитета, које су зналачки
водилиРуси.Међуњимасубилиправипознаваоцируских
икона,накита,сребрнихсасуда,порцелана,стилскогнаме-
штаја,оружја,оријенталнихпредметаисличнихскупоце-
нихизрађевина.Подњиховимнепосреднимутицајемколек-
ционарство је на тлу Југославије добило посебан замах у
овомраздобљу.28

Томеуприлогидеиподатакдајесамзачетакзбиркеикона
Секулићпредстављаласобауређенаурускомстилу.Собаје
опремљенатакодаподсећанатрадиционалнирускиамби-
јент.Утомејемогућенаслутитиодјекистихидејапокојима
јенастаосутеренСтарогдворанаДедињу.Наравно,какоје
упитањуграђанскипростор,анекраљевскидворрадисео
знатноскромнијојиинтимнијојформи.

Намештајзаовусобу–масивнитрпезаријскистосаугао-
нимклупама,трифотељеиполица,урађенјеупунојхра-
стовинипонацртимасамогархитектеСекулића,аизрадио
гајестоларРогожарски1923.године.29Уциљупостизања
штовернијегутиска,таваницајекасетиранамасивнимхра-
стовимгредама,астарилустерјезамењенвеликимбакар-
нимполијелејомуистомдуху,закојијенацртурадиоархи-
тектаДрагишаБрашован,кумиблизакпријатељпородице
Секулић.30 Готово целокупни зидови су прекривени густо
распоређенимиконама,такођепоузорунатрадиционалне
рускеамбијенте.Уоригиналнојпоставци,конципиранојпо
замислиСекулићевих,иконесубилесамоблагоприслањане

27Истo,стр.9.
28Вујовић,Б.нав.дело,стр.61.
29ДокументацијаЗбиркезаликовнуимузичкууметностдо1950.године,
30Милан Секулић и Драгиша Брашован упознали су се у Новом Саду

1919.године.Будућидасуделилисличнеставовеоархитектури,осно-
вали сунаредне годинеприватнибиро „Архитект”, чији је суоснивач
биоиархитектМихаилоПетровићОбућина.Наосновуподеледужно-
сти,пројектантскидеопослаприпаојеБрашовану,ауговарачко-надзор-
ниСекулићу.Међутим, 1925. године, када сеБрашован осамосталио,
заједничкафирма је престала са радом.Видети:Кадијевић,А. (1990)
Живот и дело архитектеДрагише Брашована (1887–1965),Го ди шњак 
гра да Бе о гра дабр.37,Београд:МузејградаБеограда,стр.150и152.
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узазид, јерје„вешање”овихпредметаличнепобожности
јошустаројтрадицијисматранонедопустивим.31(слика2)

Највећи број икона у овој просторији чине управо руске
иконеиз18.и19.века,алиимаисрпских.Извеснеслич-
ностимогућејепронаћиуинтимнимпросторијамапослед-
његрускогцараНиколајаIIињеговепородице,удворцуу
ЦарскомСелукрајСанктПетерсбурга,чијисузидовибили
прекривенииконаманасличанначин.

ПаваиМиланСекулићсупрверускеиконенабавилиуанти-
кварнициЛуњевића,београдскогантикварарускогпорекла.
Прве савете,поукеипрепорукеоовомматеријалу, колек-
ционарисудобилиодовогпознаваоца.Рускеиконе,какве
сумогледасенабавекодЛуњевића,приспелесуусрпску
срединуунеколиконаврата.Некеиконемоглесустићина
наш терен и у време руско-српских веза изXVII иXVIII
века,алинајвећидеоњихимпортованјенаконоктобарске
револуције1918.године,докјемањаскупинанасталауЈу-
гославији.32Засигурносезнадајенанашемтеренунастала
иконасветогЂорђа(ЗС135),утехнициуљанадасци,1923.
године,делоЛеонидаБраиловског,сликараиархитекте,ко-
ји јенапустившиРусију1917.године,уБеоградуделовао
у периоду 1921–1924. као оснивач сликарнице Народног
позоришта.33(слика3)

31Лазарев,В,нав.дело,стр.19.
32Межински,Ј.Деларускихуметникаубеоградскимприватнимколекци-

јама,у:Ру ска еми гра ци ја у срп ској кул ту ри XX ве ка,ТомII,приредили
Сибиновић,М.,Межински,М.иАрсењев,А.(1994),Београд:Филоло-
шкифакултет,КатедразаславистикуиЦентарзанаучнирад,стр.89.

33ЛеонидМихаловичБраиловски, сликариархитект,рођен је1868. го-
динеуХаркову.СтудираојенаархитектонскомодсекуСликарскеака-
демије.Позавршеткустудија,путоваојекрозРусијуиизучаваостаро
сликарствои архитектуру.Постао је сликар у рускимимператорским
позориштима.Титулу академика архитектуре освојио је 1916. године,

Слика2ОригиналанентеријердомаМиланаиПавеСекулић,
рускасоба(МузејградаБеограда)
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Иначе,премапомалострогојоценипретходнихистражива-
ча,ниједноделорускогиконописаиззбиркеСекулићсене
издвајапосебносвојимквалитетомилизначајем.Свеиконе
овегрупесуутомсветлубилепроцењенекаомање–више
серијскипроизводирускихпровинцијскихрадионицаXVIII
иXIXвека.НајстаријеиконеизовегрупесуСве ти Јо ван 
Бо го словизXVIIвека (ЗС57),Све ти Ни ко лаизXVIIве-
ка (ЗС54)иСве ти Или ја са жи ти јем изXVIII века.По-
редњихузбирцисеналазенетакореткеиконеБогородице
Смоленске,ВладимирскеиШујскеизXIXвека,каоиоми-
љенеиконесветогЂорђа34(иначе,крснеславепородицеСе-
кулић)накоњукојеносетипичнеодликерускогиконописа
XVIIIиXIXвека.35(слика4).Подстакнутирускимиконама,

каоједанодпетводећихпозоришнихдекоратерауРусији.Његовадела
чувајусеумузејимачитавеЕвропе,амногасупубликованаунаучним
иархеолошкимревијама,претежноизобластиисторијскогсликарства.
ПогинуојеуРиму1937.године.Извор:Милановић,О.Доприносру-
скихуметникаразвојусценографијеуСрба,у:Ру ска еми гра ци ја у срп
ској кул ту ри XX ве ка,ТомII,приредилиСибиновић,М.,Межински,М,.
иАрсењев,А.(1994),Београд:Филолошкифакултет,Катедразаслави-
стикуиЦентарзанаучнирад,стр.92–93.и:Арсењев,А.Биографски
именикрускихемиграната,у:Ру ска еми гра ци ја у срп ској кул ту ри XX 
ве ка,ТомII,приредилиСибиновић,М.,Межински,М.иАрсењев,А.
(1994),Београд:Филолошкифакултет,КатедразаславистикуиЦентар
занаучнирад,стр.235.

34Бајић-Филиповић, М. Предговор, у: Збир ка ико на Се ку лић, приреди-
ла:Филиповић–Бајић,М.(1967),Београд:Заводзазаштитуспоменика
културе,стр.18.

35Оиконографијиистилскимособеностимарускихикона18.и19.века,
опширније у:Красилин,М. Руска иконаXVIII – почеткаXX века, у:
Исто ри ја ико но пи са од VI до XX ве ка,извори,традиције,савременост,

Слика3ЛеонидБрајиловски,Свети Ђорђе,1923.година,
уљенадасци,35x28x1цм,ЗбиркаиконаСекулић

(МузејградаБеограда)
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докојихнијеувекбилолакодоћи,Секулићевисусеубрзо
преоријентисалинаиконесапростораБалкана,којесуим
биледоступније.Упериодуодчетрдесетакгодина,њихова
колекцијасеповећаласа32рускенаукупно165икона,међу
којимасеналазеиизузетнаостварењанасталанаБалкану
одкрајаXIVдоXIXвека.

СакупљањерускихиконазаСекулићејебиопочетакједне
велике колекционарске страсти, која је, не самоквантита-
тивно,већиквалитативноусмериладаљиразвојзбирке.У
климиопштегзанимањазавизантијсконаслеђеиоживљава-
њанационалногстилауархитектури,можесепретпостави-
тидасуСекулићимауправорускеиконепружилеподстрек
заприкупљањедомаћихиконасаширегподручјаБалкана.
Натајначин,тежњакаобновинационалног,присутнаузва-
ничнојкултуримеђуратне Југославије,нашла јеодразиу
колекционарству.Обогаћеносрпскограђанствоизмеђудва
ратасвојприватниукусградилојепоузорунаопштетрен-
довеудржави.Присустворускихемиграната,каоисвевеће
интересовањезарускеиконе,којесе„поново”откривајуу
товреме,утицалојеинаформирањеЗбиркеиконаСекулић,
гдејенајвећитрагоставилонауређењесо бе у ру ском сти лу.

приређивачсрпскогиздањаЏомић,В. (2007)Подгорица:Октоих,стр.
209–230.

Слика4Непознатиаутор,Свети Ђорђе,19.век,
темперанадасци,38x30,5x2,2цм,ЗбиркаиконаСекулић

(МузејградаБеограда)
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RUSSIANSTYLEROOM

INFLUENCEOFTHERUSSIANIMMIGRANTCULTUREON
THEFORMATIONOFTHESEKULIĆCOLLECTIONOFICONS

Abstract

Thispaperwascomposedasanattempttouncovertheinfluenceofthe
Russianimmigrants,knownasreliableconnoisseursofantiques,onthe
formationoftheSekulićCollectionofIcons.Thiscollectionrepresents
oneofthemostsignificantcollectionsoficonsinBelgrade.Theicons,
amongotherpiecesofart,werecollectedbythearchitectMilanSekulić
andhiswifePavaover40years.Artcollectingisaphenomenonthatwas
significantlydevelopedundertheinfluenceoftheRussianimmigrants,
butthistopicwasneverfullyresearched.Thepracticeofartcollecting
isalwaysareflectionofageneraltasteofthesociety.Theaimtoanalyse
theunpublishedmaterialfromtheCollectionofFineArtsandMusic
before1950oftheBelgradeCityMuseumwillshedsomelightonthe
influenceofRussianimmigrantsontheformationofpublicandprivate
tastes in arts and culture in Yugoslavia, betweenWW1 andWW2,
which also afected their preparation and presentation in theSekulić
familyresidence.TherevivalofnationalthoughtcausedtheByzantine
arttobecometheappropriateexpressionoftheSerbianethnicityroots,
thusfunctioningasamediumofacollectiveself-representationinthe
periodbetweenthetwoglobalwars.Serbiancultureowesasignificant
part of this process toRussian culture.Due to this influence,Milan
Sekulićdecoratedoneofthemainchambersinhisresidencefollowing
traditionalRussianinteriordesignandadorningitmainlywithRussian
iconsdatingfromthe18thand19thcenturiesthatevokedthespiritof

theRussianculture.

Key words: Russian immigrants, interwar period in Yugoslavia, 
Sekulić icon collection, Russian icons
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ПРОЦЕСДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈЕУ
КОМБИНАТУЗАПРОИЗВОДЊУИ

ПРЕРАДУШЕЋЕРНЕРЕПЕ1

Сажетак: У овој сту ди ји раз ма тра мо исто риј ски раз вој и кон
тек сту ал не осо бе но сти раз во ја му зич ког ви деа као спе ци фич
не ме диј ске фор ме ко ја ре флек ту је успо не и па до ве попму зич ке 
ин ду стри је у со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји и Ср би ји као јед ној од 
зе ма ља на след ни ца – од еко ном ског си сте ма рад нич ког са мо у пра
вља ња до (по сле рат не) нео ли бе рал не ка пи та ли стич ке еко но ми је. 
Сту ди ја се фо ку си ра на стра те ги је про мо ци је му зич ких про из во да 
(и из во ђа ча) и фу зи ју из ме ђу му зич ке и ре клам не ин ду стри је то ком 
пе ри о да тран зи ци о ног ре струк ту и ра ња при вре де у зе мљи ко ја је 
у про те клих не ко ли ко де це ни ја ме ња ла име, по вр ши ну, по ли тич ки 
по ре дак и еко ном ски си стем. 

Кључнеречи: му зич ки ви део, ре клам на ин ду стри ја, Ју го сла ви ја, 
Ср би ја

1 НасловпотичеизнумереSu gar RapсалбумаЂорђаБалашевићаТри по
сле рат на дру га (1989).
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Thin king anything ade qu a te abo ut com mer cial te le vi sion may 
well in vol ve ig no ring it and thin king abo ut so met hing el se.2
Ова опаска Фредерика Џејмсона (Frederic Jameson) може
дасугеришезаштопојединемедијскеформекојесевезују
закомерцијалнутелевизију(попутмузичкогвидеаиТВре-
клама)добијајумањепажњеуакадемскимрасправаманего
некедругеупркосњиховојвидљивостииприсуствуупрак-
самасвакодневицеипотрошњиумасовнимразмерама.Ово
сеизвесноодносинаакадемскобављењемузичкимвидеом
уЈугославијиипостјугословенскимрепубликама.

Насложеностмузичкогвидеакаомедијскеформеипред-
мета истраживања указује пре свега методолошка разно-
врсностскојомсуумеђународномконтекстуистраживачи
различитихпрофилаприступалињеговојанализи:музички
видеоразматраосекаофилмскиподжанр3;каонователеви-
зијскаформаспецифичногстила4;каовизуелнауметност5;
каопостмодернитекст6;каодеоадвертајзингиндустрије7;
као део шопинг-мол културе...8 У осамдесетим годинама
(посебносуспономиенормномпопуларношћуМТВ-а)му-
зичкивидеопосматранјекаопарадигматскамедијскафор-
мапостмодернеепохе.Удеведесетимгодинамањеговраз-
војследиојеекономскетрендове(успонеипадове)глоба-
лизованемузичкеиндустрије.Уновоммиленијумумузички
видеопостепеносеповлачисТВканаланаспецијализоване
музичкевебсајтове,тегубиијавнувидљивост,иекономски
значај,иаурунове,фасцинантнемедијскеформе.

2 Jameson,F.ReadingwithoutInterpretation:PostmodernismandtheVideo-
Text,in:The Lin gu i stics of Wri ting: Ar gu ments bet we en Lan gu a ge and Li te
ra tu re, eds.Fabb,N.etal.(1987)Manchester:ManchesterUniversityPress,
р.202.

3 Mercer,K.MonsterMetaphors:NotesonMichaelJackson’sThril ler,in:So
und & Vi sion: The Mu sic Vi deo Re a der,eds.Frith,S.etal.(1993),London-
NewYork:Routledge,рр.93-108.

4 Fiske, J. Style and music video, in: Te le vi sion Cul tu re (1991), London -
NewYork: Routledge, рр. 250-255; Goodwin,A. (1992)Dan cing in the 
Dis trac tion Fac tory: Mu sic Te le vi sion and Po pu lar Cul tu re,Minneapolis:
UniversityofMinnesotaPress.

5 Walker,J.A.(1987)CrossOvers: Art in to Pop / Pop in to Art,Londonand
NewYork:Comedia/Methuen.

6 Fiske,J.(1986)MTV:Post-StructuralPost-Modern,Jo ur nal of Com mu ni ca
tion In qu iry10(1),рр.74-79;Wollen,P.(1986)WaysofThinkingaboutMu-
sicVideo(andPost-Modernism),Cri ti cal Qu ar terly28(1-2),рр.167-170.

7 Aufderheide,P. (1986)MusicVideos:TheLookof theSound,Jo ur nal of 
Com mu ni ca tion36(1),рр.57-78;Fry,V.H.andFry,D.L.(1986)MTV:The
24HourCommercial,Jo ur nal of Com mu ni ca tion In qu iry10(1),рр.29-33.

8 Lewis,L.A.ConsumerGirlCulture:HowMusicVideoAppealstoWomen,
in:Te le vi sion and Wo men’s Cul tu re: The Po li tics of the Po pu lar, ed. Brown
M.E.(1990),London:SagePublicationsLtd,pp.89–101.
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Док су теоретичари постмодерне уМТВ-у видели „идеа-
ланпостмодерни текст”,9 некимеђуњима уочили суи да
сетелевизијауцелини„крећеуправцумузичкогвидеа”.10
Доближихсусретаизмеђумузичкогвидеаирекламнеин-
дустрије долази с успономМТВ-а (покренутог 1. августа
1981. године)ињеговихиновативнихпословнихпракси.11
КључкомерцијалногуспехаМТВ-абилесурекламе.Идеј-
нитворацМТВ-аињеговепословнестратегијеРобертПит-
ман(RobertW.Pittman)осмислиојеТВформаткојијебио
довољноатрактиванзакорпоративнеспонзоре,аукомеје
музичкивидеопредстављаосамосегментпрограма.

СдругестранеАтлантика,увремепочетакаМТВ-адржавна
телевизијауСФРЈимала јесасвимдругачијиприступму-
зичком видеу и економско-пропагандном програму (ЕПП)
уопште. У оквиру културно-уметничког и, још чешће, за-
бавногпрограмаЈугословенска радиотелевизија(ЈРТ)еми-
товала је наступепопуларнихизвођача углавномпредпу-
бликомуТВстудију.Усоцијалистичкојпривредисограни-
ченомтржишномконкуренцијом(гдесуПГПРТБиЈуготон
изЗагребапрактичнодржалимонополнаддискографском
индустријом) „промотивни спотови” (неопходни интерна-
ционалним звездамаимедијимауудаљеним земљамакао
штосуАустралијаилиНовиЗеланд)нисубилиекономска
нужност.ТВверзијепопуларнихпесаманајчешћесубиле
демонстрација „уметничких” тежњи редитеља или самих
извођачакојисужелелидасепредставејугословенскојпу-
блицинасавременииновативанначин(честоимитирајући
музичкезвездесаЗапада).Међутим(заразликуодмузичког
видеа на Западу) домаћи видео спотови нису сматрани за
„рекламе”инисуповезиванисЕПП-ом.12

9 Tetzlaf,D.J.(1986)MTVandthePoliticsofPostmodernPop,Jo ur nal of 
Com mu ni ca tion In qu iry10(1),рр.80-91;Kinder,M.(1984)MusicVideo
andtheSpectator:Television,IdeologyandDream,Film Qu ar terly38(1),
рр.2-15.

10Buddemeier,H.(1996)Ži vlje nje v umet nih sve to vih: na vi de zna re snič nost, 
vi de o spo ti in vsak da nje gle da nje te le vi zi je,Ljubljana: Inštitutza trajnostni
razvoj,р.68.

11Pettegrew,J.(1992)APost-ModernistMoment:1980sCommercialCulture
andtheFoundingofMTV,Jo ur nal of Ame ri can Cul tu re15(4),рр.57-65.
Видетитакође:Kaplan,E.A.(1987)Roc king aro und the Clock: Mu sic Te
le vi sion, Post mo der nism and Con su mer Cul tu re,NewYork:Methuen, рр.
12-21;Lewis,L.A.(1990)Gen der Po li tics and MTV: Vo i cing the Diff e ren ce,
Philadelphia:TempleUniversityPress,рр.13-26.

12КостићТ.(1993)Си стем про дук ци је еко ном скопро па ганд ног про гра ма 
РТВ Бе о град,дипломскирад,Факултетдрамскихуметности,Универзи-
тетуметностиуБеограду.
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ТВБеоградјеемитовалавеомаразличитеформемузичког
програма,укојимасубилеприсутневеомаразличитефор-
ме„музичкогвидеа”.Такосепојам„музичкогвидеоспота”
најугословенскојтелевизијиневезујеискључивозапопу-
ларну комерцијалну музику, већ и за уметничку, (крајње)
некомерцијалну.На Телевизији Београд почетком осамде-
сетихгодинаемитованисупрограмипосвећенидомаћојса-
временој(уметничкој)музици,међукојимасунајзначајни-
јиВи део тилт иМу зич ки ате ље. Док јеМу зич ки ате ље, 
започет крајем седамдесетих година (уредник: Слободан
Хабић)самопредстављаодомаћусавременумузику,Ви део 
тилт(уредницаиводитељка:ГорданаЂурђевић)тежиоје
иновинамаупрезентацијимузикенателевизијскомекрану.
Оваемисијапредстављалајемедијскуновинунапростору
Југославије:телевизијскиствараоципрвипутсупочелида
размишљајуопрезентацијиуметничкемузикенаначинна
којисепрезентујезабавна,попирокмузика.Емисијасепо-
некадсастојаласамоиз„спотова”,аонинисубилинужно
повезани(текстомилинечимдругим).

Видео-арткаопољеизражавањанових генерација визуел-
нихуметникаушаојенавеликавратаиусферуинтересова-
њаредакцијекултуреТВБеоградкојомруководиЗораКо-
раћ.13Пет ком у 22,ТВмагазинизобластикултурекоји је
спајаотрадиционалну,авангарднуиалтернативнукултуру
упријемчивтелевизијскипрограм,обележиојерадовере-
дакцијеуосамдесетимгодинама,каоиТВ га ле ри ја14уред-
ницеДуњеБлажевићкојаћепредстављатизначајанпункт
продукцијеипромоцијевидеоуметности.ДуњаБлажевић
језапочеласарадњусТелевизијомБеоград1981.каоуред-
ницаприлогаосавременојуметностиуемисијамаПет ком у 
22 иДру га умет ност.Тасеријапрерастауредовнумесечну
емисијуподназивомТВ га ле ри ја,којасенаЈРТ-уемитује
од1984.до1991.15УтовремеZDF,другипрограмтелеви-
зијеСРНемачкеибританскиChan nel4 представљајуретке
медијске јавне сервисе уЕвропи који активноподржавају
некомерцијалну(ауторску)видеопродукцију.

13МеђусарадницимаредакцијеналазилисусеСрђанКарановић,Милан
Оклопчић,ФилипДавид,НебојшаЂукелић,ЏевадСабљаковић,Феликс
Пашић,ИсидораСекулићидругиТВпосленицикојисутелевизијупо-
сматраликаорасадникновихидеја.

14ПоузорунаFern seh ga le rie, пројекатнемачкогуметникаГеријаШума
(GerrySchum)из1968.године.

15Дојић,З.иВесић,Ј.(2009)ТВГалерија,у:По ли тич ке прак се (пост)ју
го сло вен ске умет но сти: Ре тро спек ти ва 01(каталогизложбе),Београд:
МузејисторијеЈугославије,стр.158-165.
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Београдскановоталаснамузичкасценаушлајеувидеоеру
спречишћенимвизуелнимјезиком„београдскеТВшколе”
(„апокалипсашикомпрошлеЈугославије”,речимаједногод
њених главних експонената, редитеља Борисa Миљкови-
ћа16).Њена главнаобележјаобухватају „белистудио”који
асоцира на неутралан галеријски простор, highkey осве-
тљење,минималистичкусценографију–илињенопотпуно
одсуство,поједностављенуестетику...ПоредМиљковићаи
другогчланапопуларногредитељскогдвојца„БорисиТуц-
ко” (БранимирДимитријевићТуцко), београдскуТВшко-
лу,измеђуосталих,предводередитељиСтанкоЦрнобрња,
АлександарМандић,МиланПецаНиколићиМиљенкоДе-
рета.Ро кен ро лерурежијиБорисаиТуцка,програмпосве-
ћенпопуларнојмузици,постао је јавно гласилоновотала-
снепоп-културеиупозно-социјалистичкомјугословенском
контекступромовисаојујекао„елитнууметност”.Убелом
ТВ студију, својеврсној постмодернистичкој галерији, но-
воталасни бендови (Шар ло акро ба та, Идо ли, Елек трич ни 
ор га замитд.)стваралисусвојеврсну„уметностувекусвоје
медијскерепродукције”.Склоностпремамодернојуметно-
стиБорисиТуцконајбољесуисказаликрозсвојеТВфил-
мовеРу ски умет нич ки екс пе ри мент (1982.) иШу ма но вић 
– ко ме ди ја умет ни ка (1987.)

Мимо склоности према савременој уметности и високој
култури,редитељибеоградскеТВшколеисказивалисуви-
сокстепенфлексибилностикадајетребалосарађиватиспо-
пуларнимизвођачимадокојихкултурнаелитамалодржи–
певачима но во ком по но ва не на род не му зи ке. Најпознатији
примеровесарадњесудваигранафилма (Хај де да се во
ли мо2и3)којајережираоСтанкоЦрнобрња,укојимасе
у главним улогама појављују Лепа Брена иСлат ки грех.
Упркосприлагодљивостиредитељамасовномукусуидру-
штвено-политичкимприликамауземљи,њиховеидејенису
увекнаилазиленаразумевање„вишихинстанциˮ.Узбоље
упамћене примере цензуре у социјалистичкој Југославији
(нпр.филмова„Црногталасаˮ)имузичкиспотовимоглису
дасенађу„убункеру.”Једанбољеупамћенпримеруовој
„тајнојисторији”музичкогвидеабиојепромотивниспотза
четвртиалбумЗдравкаЧолићаМа ло по ја чај ра дио (1981.)
урежијиБорисаиТуцка.„Причајеоваква:некинепозна-
ти војници у чуднимуниформамаискрцавају се на обалу,
долазе на плажуи ту закопавају радио...Прављен је спот

16ИнтервјусБорисомМиљковићему:Шентевска,И.(2014)Кон струк ци
ја иден ти те та и ме диј ски текст: ре пре зен та ци ја ур ба них тран сфор
ма ци ја Бе о гра да у му зич ком ви деу,докторскадисертација,Универзитет
уметностиуБеограду,стр.99.
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каомалифилмкојибисесигурноразликоваоодсвеганадо-
маћојтелевизији.Међутим,почелисуодговорнидапоста-
вљајупитања:чијајетовојска,чемувојници,откудцрвена
заставица, зашто слоган ’нова диверзија Здравка Чолића’
(којисмопреиначилиу’новибум’).Међутим,ништаније
помогло.СпотјепрвозабранилаТВБеоград,паондаредом:
Загреб,Љубљана,Сарајевоˮ.17

Тако су у Југославији у осамдесетим годинама музички
спотовиуглавномнастајалиурелативноригидномсистему
државних ТВ центара. Па ипак, „видео ера” (широка до-
ступноствидеоплејераирикордера)створила јетржиште
замузичкеспотовепроизведенеизвановог„званичног”си-
стема.Међутим, јединимузичкижанркоји јенаовомтр-
жиштуимаоадекватнупотражњубилајеновокомпонована
народна музика, чије звезде (упркос енормној популарно-
сти) често нису имале приступ телевизијском студију. У
овим нискобуџетним спотовима (услед недостатка скупе
студијскеопреме,паиреалнепотребезањом)овиизвођа-
чипојављујусеуприступачнимамбијентимасвог„природ-
ногокружењаˮ(кафане,ресторани,кафићи,хотелиидруги
угоститељски објекти) или се једноставношетајуen plein 
airипевају.Видеокомпилацијепомагалесутржишномпла-
сманупопуларнихизвођача(попутзвездаЈу жног ве тра),18
којејеигнорисаладржавнателевизија.Сдругестране,ви-
деокасетесулакопутовалеуземљесвеликомпопулацијом
„гастарбајтераˮ који имају ограничен приступ медијским
садржајимаиздомовине.19

Након1991,упоредосраспадомЈугославије,медијскиси-
стемуСрбијиулазиупериоддрастичнихпромена.Дерегу-
лацијамедијастворилајеситуацијуукојојПГПРТС,који
је1989.припојенРадиоТелевизијиСрбије, задржавапре-
ђашњимонополнапроизводњу„мањекомерцијалних”му-
зичкихспотова.Онајдеопродукцијекојисеквалификовао
закомерцијалнукатегоријупреузелесуновооснованепри-
ватнемедијскекомпанијепопутТВПалме(1991),ТВПинка
(1994),илиТелевизијеБра ћа Ка рић–БКТВ(1994)Умедиј-
скисистемулазеинезависнеТВпродукције.Међуњима,
МТС(МузичкаТелевизијаСрбије)сврсталасеузроксцену
којасепостепеноповлачиу„андерграундˮ,будућидагуби

17ИзјаваЗдравкаЧолићау:Луковић,П.(1989)Бо ља про шлост: при зо ри 
из му зич ког жи во та Ју го сла ви је 1940–1989,Београд:НИРО„Младост”,
стр.273.

18Синан Сакић, Шемса Суљаковић, Драгана Мирковић, Миле Китић,
КемалМаловчићидр.

19Kolar-Panov,D.(1997)Vi deo, War and the Di a spo ric Ima gi na tion,London
–NewYork:Routledge.
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економскоупориштеуследопштегосиромашењапубликеи
свемањегинтересовањамедијазатајмузичкижанр.Покре-
нутанаТрећемканалуРТС-а,срединомдеведесетихгоди-
наМТСсе„повлачилаˮсТВПинканаАртТВ.Семпроиз-
водњемузичкихспотова,МТСјеоглашавалакомерцијалне
брендове,алисувећидеоњенепродукцијечинилимузички
програми,честопоузорунаМТВ.

Реструктуирањемедијског система значајно је утицалона
стандарде производње музичких спотова: Србија је била
„затворенодруштво”подмеђународнимсанкцијаматоком
ратаубившој Југославији, алисуимузичари,ипроизво-
ђачиипотрошачимузичкогвидеагледалиМТВиразумели
концепткомпетитивногмузичкогтржишта.Овојеунапре-
дилотехничкестандардепроизводње,алииестетикумузич-
когвидеаупојединимжанровима.Осимвојних,новапост-
социјалистичкапривредазахтевала јеиновемаркетиншке
стратегије.Адвертајзингјепостаоновилукративнибизнис
запрвугенерацијутранзиционихпредузетника,абилборди
постају ново свеприсутно обележје пост-социјалистичког
урбаногпејзажа.Новамедијскапредузећапочињудакори-
стеТВрекламедабисеодњихиздржавала,амузичкеспо-
товедабибезмногонапораииздатакапопуњавалатермине
измеђублоковареклама.

ЈеднапоследицаколапсаправногсистемауСрбијиудеве-
дестим годинама била је свеприсутна и несанкционисана
пиратеријакојајеималаипозитивнеефектенамузичкусце-
ну(инесамоњу):1)помагалајеразменумузичкихиздањаи
информацијамеђуратомраздвојенимделовимабившеЈуго-
славије;2)помагалајеизолованимиекономскиугроженим
слушаоцима(алииствараоцима)дадођудоновихмузичких
издањапоприступачнимценама.Подмеђународнимсанк-
цијама одвија се „наизглед парадоксалан процес истовре-
меногспољногзатварањаиунутрашњеготварањамузичке
сцене”.20Паипак,утицајпиратеријенамањекомерцијалне
музичкежанровебиојекатастрофалан.Овепроцесепратио
јераспрострањенутисакданекадпросперитетнуроксцену
нијеуништио„режимнавластиˮнекаквомпланскомстрате-
гијом,већсесамаурушилазбогсвојенекомерцијалностии
мањкапривлачностиизамасовнупубликуизасамрежим.

ХаотичнадруштвенаситуацијауСрбијисамоседелимично
промениласодласкомСлободанаМилошевићасполитичке
сцене.РечимаЗоранаРадовића,фронтменагрупеПре синг:
The pe o ple who de ci de what is go ing to be re le a sed or played in 

20Ђурковић, М. (2002) Идеолошки и политички сукоби око популарне
музикеуСрбији,Фи ло зо фи ја и дру штво25,стр.279.



365

ИРЕНА ШЕНТЕВСКА

the me dia don’t think that what we do sho uld be do mi nant – or 
even ex po sed very much in the me dia. […] When they bu ilt a 
new Ser bian cul tu re over the last de ca de – and even af ter the 
po li ti cal chan ges – they used an ar chi tec tu re to bu ild a ho u se 
that put us in the ba se ment.21Судбинаалбума600 не богрупе
Пресинг из2002.речито говорио стањуумузичкојинду-
стријиуСрбијипочетком2000-их.Албум једобиоизван-
редне критике (као „најважнији артефакт српске културе
у протеклој годиниˮ и „један од пет најбољих албума де-
ценијеуСредњојЕвропиˮ)иосвојиопрваместанаразли-
читимрадијскимлистама,алињеговтиражнијепремашио
троцифрениизнос.Sa les are not hing, di stri bu tion is not hing, 
and con certs aren’t hap pe ning22констатоваојетадагитариста
групеВладаМарковићкојијеобјасниокакотурнејакојим
биПре сингпромовисаоовајалбумпоСрбијииЦрнојГори
неможедапокријенисопственетрошкове:наиме,бензин
коштавишеодприходаодулазница, јерсуценеувећини
градовавеоманискезбогкатастрофалногстањаулокалној
привреди.

Почетком 2000-их извођачи из Србије (углавном не соп-
ственомзаслугом)јошувекнаилазенамедијскублокадуу
суседним земљама (Словенија,Хрватска), отежане услове
заорганизацијуконцерата(визе,раднедозволеидругаад-
министративнаограничења)инемогућностдалегалноди-
стрибуирајусвојаиздања.Овакванаметнутаизолација (уз
већ поменуте непогодности) оставила је музичку сцену у
Србијинамилостинемилостспонзорима–најчешћепро-
извођачима„штетнихсупстанциˮ(алкохол,дуван)којимасе
ограничавајумогућностиоглашавања.23

Након2000.новаполитичкаконстелацијау земљиукину-
лајепостојећемедијскемонополе(иуспоставиланове),уз
даљуфрагментацијумедијскогтржишта.Нарочитосуспо-
стављањеминтернетакаомоћногмедијазапромоцијуму-
зичкихиздања,(углавноммеђумлађимпотрошачима)зна-
чајтелевизијеирадијаопадаукористразличитихдеривата

21Byrne, R. Running on empty, The Boston Phoenix, 14 November 2002,
http://www.bostonphoenix.com/boston/news_features/other_stories/multi-
page/documents/02537819.htm.

22Исто(наставак),21November2002,(приступ:20.09.2012.);http://www.
bostonphoenix.com/boston/news_features/other_stories/multipage/docu-
ments/02537823.htm.

23Утомсмислусеиуспонди-џејкултуреуСрбијивезујезаекономску
ситуацијуукојој јелакше(јефтиније)довестиизиностранстваједног
ди-џејауместоцелогбендаипратећетехнике.
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мобилне телефоније24 и специјализованих веб портала на
којимасеразмењујуинформацијеоактуелнојмузичкојпро-
дукцији.Појединемедијскекућекојесуранијеповезиванес
„контракултуром”(нпр.B92илиСту дио Б)преузелесунове
улогеивредностидруштвеногконформизмаипотрошачког
индивидуализма.МузичкивидеоуСрбији„враћа”сетиме
уоквиресвоје„аутентичне”намене(укултуриукојојјеи
настао): за разлику од осамдесетих година у којима спот
представљаили„креативнистејтмент”илииспомоћзапо-
пуњавањепрограманадржавнојтелевизији,идеведесетих
укојимапредстављаили„политичкистејтмент”илииспо-
моћ у попуњавањупрограма новонасталих дерегулисаних
медија, након 2000. године постаје (искључиво) средство
промоције музичког производа (односно извођача) у кон-
текстукапиталистичкеекономијеикомпетитивнемедијске
индустрије.Изхип-хопкултуресмонаучилидаизбављење
изсимболичкогилиреалног„гета”ограниченихживотних
могућностиводиилипутемкриминалаилипутемуспехау
музичкојиндустрији.Усвојимспотовима,популарнисрп-
скизабављачи(одтурбо-фолкзвездадоуспешнихрепера)
јошувекексплоатишу„блингблинг”иконографијуизобиља
илуксуза.Реперисупосебноспремнинадруштвенекомен-
тареконтрастаизмеђугламуракојисеексплоатишеу(спон-
зорисаним)музичким спотовима и реалности непостојеће
продајемузичкихиздањаи свакодневнеживотнеборбе за
опстанак„музичкихуметника.”РечимачлановагрупеBad 
Copy: „Уђеш у тролу и немаш да седнеш, а на споту ба-
цашпарекоконфете.”АјсНигрутиниСкајВиклернадаље
поручујуколегама:

Мислилистедаћетедаузметепаре

радећиглупавекомерцијале,

мислилистедаћетепаредаузмете

аковамнаспотубудурибегузате...

Мислилистедаћетеал’евовамкара,

Бајагаспустиоценуна120динара...

Мислилистедаћетеал’кобасицаврућа

24На конвергенцију мобилне телефоније и музичке индустрије указу-
јеипесма„Мобилнителефон”ЛасераТопаловићаБрке (андерграунд
естрадногуметникапознатогипопесми„Урадијумалихљудинема”):

Мо бил ни те ле фон
Кад зо ра за ру ди,
Мо бил ни те ле фон
Он ме пе смом бу ди…
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ПДВнаЕППиодесвеукурац...

Непомажувамобрадепесамаштосустране

Нитионедомаће,нарочитоЗане...25

АнализапродукцијемузичкогвидеауСрбијипоказујеви-
сок степен присуства алкохолних и безалкохолних пића и
флашираневодеусамимспотовима.Основнеживотнепо-
трепштинекаоштосупрехрамбенипроизводи,моднидета-
љи,козметичкипроизводииелектронскиуређаји(нарочито
мобилнителефони)појављујусеуњимасрастућомучеста-
лошћу.Ускладусасимболичкимстатусомкојисеприписује
аутомобилима(несамо)улокалномдруштвеномконтексту,
музичкиспотовисвихкомерцијалнихжанроваобилујуау-
томобилскомиконографијом.Путовањаигодишњиодмори
представљајујошједнообележједруштвенедистинкцијеу
друштвуобесправљеневећине.Стогаимузичкиуметнициу
Србијидајузначајандоприноспромоцијинационалнетури-
стичке инфраструктуре. Распрострањена пракса заједнич-
ког спонзорства музичких спотова „спаја” јогурте ишам-
поне,кондомеибатерије,ХИВтестовеимоднеаксесоаре,
алкохолидетерџенте,колаимобилнетелефоне...Честосе
догађадасеоглашивачикојисуспремнидаинвестирајуу
музичкеспотовеубрзонађууфинансијскимтешкоћамаили
нестајустржишта(изразлогакојиимајумаловезесеко-
номијом).Стога јетешкоуспоставитиекономскиоправда-
нувезуизмеђукорпоративногидентитетаоглашивача, тр-
жишног учинка производа који се оглашавају имузичких
извођачакојиихпромовишукрозспотове.

За кљу чак

У последњој деценији социјалистичке Југославије музич-
кивидеоуСрбијинајвећимделомјенастајаоурелативно
крутомсистемудржавнетелевизије,којинијекористиому-
зичке спотове у стриктно комерцијалне (рекламне) сврхе.
Оваситуацијавидносемењапочеткомдеведесетихгодина
схаотичномдерегулацијоммедијскогсистемаиокретањем
пост-југословенскихрепублика тржишнојпривреди.Међу
новооснованимприватнимтелевизијскимстаницама(каои
наРТС-у)музички спотовипостали супопуларан (ипро-
дукцијскималозахтеван)сегментпрограма.Истовремено,
музичкиспотовиприведенисусвојој„првобитној”намени–
дапромовишуновамузичкаиздањаиновеизвођаче.

25АјсНигрутинiСкајВиклер,„Остругалепете”,албумШтро ка ви па зух,
2005.
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Па ипак, у хаотичним околностима уСрбији – ратног за-
леђа,санкцијаУН,рекорднеинфлације,масовногосирома-
шења, незапослености и других симптома акутне економ-
скекризе–рекламирање (адвертајзинг) самопо себиима
упитнекомерцијалнеефекте.Овосеунајвећојмогућојмери
односиинакомерцијалнеефектемузичкихспотова.Захва-
љујућиглобалнимпроцесимауразвојумедијскихсистема
(појаваинтернетакаопримарногмедијазациркулацијуму-
зичкогвидеа)музичкиспотовисеповлачестелевизиједок
стандардињиховетехничкепродукцијевртоглаворасту.Уз
њихиочекивањапублике.Томузичкеспотовечиниисто-
времено скупљом и мање исплативом медијском формом
оглашавања. Као одговор на ову ситуацију, логика фузије
музичких спотова и „традиционалних” реклама у Србији
рефлектујехаотичнеоколностиумузичкојиндустрији,али
ицелокупнојекономији.
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Abstract

This paper outlines the historical origins and contextual specificities
of the development of music videos as a specific media form
accompanying the ups and downs of the popular music industry in
the socialist Yugoslavia and Serbia as one of its successor states –
from the socialist system ofworkers’ self-management to the (post-
war) neo-liberal capitalist economy. The focus of this paper is on
the strategies for promotionofmusic products (andperformers) and
the fusionbetweenmusic and advertising industries in theperiodof
transitionalrestructuringofeconomyingeneralandthemusicindustry
in particular. In the socialist 1980s, music videos in Serbia were
predominantlyproducedby the relatively inflexible systemofpublic
televisionbroadcasters,whoonlyexceptionallyusedmusicvideosfor
promoting commercial products. This situation notably changed in
theearly1990swith the rapidderegulationof themedia systemand
Serbia’sentryintothe“full-fledged”marketeconomy.Forthenewly-
launchedTVbroadcastersmusicvideossoonbecameapopular (and
inexpensive) segment of airplay. At the same time, they began to
serve their “original” purpose – advertising newmusic releases and
talents.Nevertheless,inthechaoticcircumstancesofSerbia’swar-time
economy,UNsanctions,spiralingof inflation,mass impoverishment,
unemployment and other symptoms of economic crisis, advertising
per sehadquestionablecommercialefects.Thislargelyholdstruefor
commercialefectsofmusicvideos.Due to theglobaldevelopments
in themedia systems (emergenceof the Internet as aprimemedium
for broadcastingmusic videos), their TV airplay is diminishing and
standards of their technical production are rapidly rising, alongwith
audiences’expectations.Thismakesmusicvideos(at thesametime)
more expensive and less economically viable. The logic behind the
fusionofmusicvideosand“traditional”TVcommercialsreflects the
chaotic circumstances in the music industry, as well as the Serbian

economyingeneral.

Keywords: music video; advertising; Yugoslavia; Serbia
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Београд

УДК027.54(497.11)”1838/1941”(049.32)

НАД ЗГА РИ ШТЕМ  
ИСТО РИЈ СКОГ ПАМ ЋЕ ЊА

ДЕ ЈАН РИ СТИЋ КУЋА
НЕСАГОРИВИХРЕЧИ,(НАРОДНА
БИБЛИОТЕКАСРБИЈЕ1838–1941), 
НА РОД НА БИ БЛИ О ТЕ КА СР БИ ЈЕ,  

БЕ О ГРАД 2016.
Као и при ли ком сва ког дру гог чи та ња, и ов де тре ба кре ну ти 
од по вла шће них ме ста у тексту, од на сло ва и мо та књи ге, 
ко ји су у овом слу ча ју нај те шње по ве за ни и пред ста вља ју 
си гу ран пу то каз у от кри ва њу ау то ро вих на ме ра, ко је су ка
сни је у књи зи ви ше пу та екс пли цит но на гла ше не. У књи гу 
нас уво ди за пис Све тла не Вел марЈан ко вић ко јим је би ло 
обе ле же но ме сто на ко ме се на Ко сан чи ће вом вен цу на ла зи
ла На род на би бли о те ка Ср би је:

За ста ни те, за час, ви ко ји про ла зи те!

На овом ме сту се, до не де ље 6. апри ла 1941. го ди не,

на ла зи ла На род на би бли о те ка Ср би је.

Тог да на је, у ра но ју тро, по че ло бом бар до ва ње Бе о гра да.

Пр во је раз не сен мир, а за тим је, на Ко сан чи ће вом вен цу,

за плам те ла На род на би бли о те ка.

Да ни ма су го ре ли древ ни пи са ни спо ме ни ци,

ста ре и но ве књи ге, спи си и пи сма, до ку мен ти и но ви не.

Да ни ма је пла мен уни шта вао све до чан ство о по сто ја њу

и тра ја њу јед ног на ро да.

Да ни ма је ва тра гу та ла сто ле ћа исто ри је,

АНАГВОЗДЕНОВИЋ
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са же та у сло ва.

Пла мен се, нај зад, пре о бли чио у жар, а жар у пе пео.

На овом ме сту се, од не де ље 6. апри ла 1941. го ди не, на ла зи

пе пео ве ли ког де ла исто риј ског пам ће ња срп ског на ро да.

За то за ста ни те, за час, ви ко ји про ла зи те!

Све тла на Вел марЈан ко вић

Сту ди ју отва ра, за ова кву вр сту тек сто ва не у о би чаје на, лир
ска и ин тим на ево ка ци ја – ау тор се при се ћа сво јих мо мач ких 
да на, ка да је пре го то во два де сет го ди на, у по зну је сен 1997, 
са сво јом та да шњом де вој ком Ло ром, по луСрп ки њом од ра
слом у Ал жи ру, ше та ју ћи Бе о гра дом, до спео до ле пе, кал др
ми са не ули це – Ко сан чи ће вог вен ца и оста та ка не ка да шњег 
лепог класицистичког здања које су нацисти хотимично
уништилитокомбастијалногбомбардовањаБеоградатог
априлскогдана. Ипак, ова кав по че так ни ка ко ни је слу ча јан – 
њи ме ау тор ука зу је на нео п ход ност ин ди ви ду ал них јед на ко 
као и на ци о нал них и уоп ште ху ма ни стич ких кон ти ну и те та, 
али и у свој рад уво ди но ту лич ног, ко ја ће до кра ја бо ји ти 
ње го во ис тра жи ва ње и у на уч ну сту ди ју уно си ти еле мен те 
ме мо а ра (до слов но спо ме ни ца, се ћа ња). Се ти мо се да су ме
моариприповедноделоукомесеизлажууспоменеауторана
неказначајнијадруштвенаиликултурназбивањаукојима
јеписацучествоваоилијебиоњиховочевидац.Сликавре
мена,портретиизакључципреламајусекрозпризмуличних
преживљавањаисудбинеаутораудобаокомесеговори,
алисуиподвиднимутицајемпоследицакоје јеонодоне
ло.Упра во је ин си сти ра ње на лич но сти, по је дин цу, ње го вој 
оба ве зи али и мо рал ном ду гу јед но од кључ них по ла зи шта 
ове књи ге. Пр ва, увод на це ли на на сло вље на је као „Ве че ри 
на Ко сан чи ћу” а у фу сно ти за бе ле же но је и об ја шње ње ове 
син таг ме, ко је ће би ти ко ри сно за не ке бу ду ће ис тра жи ва че. 
Реч је, на рав но, о сво је вр сном лет њем књи жев ном фе сти ва
лу под отво ре ним не бом, ко ји се одр жа вао на ме сту на ко јем 
се не кад на ла зи ла На род на би бли о те ка Ср би је. Фе сти вал је 
по кре нуо упра во Де јан Ри стић, а бе ле шка са др жи све оне 
по дат ке нео п ход не про у ча ва о ци ма кул тур не и на ци о нал не 
исто ри је (где и ка да су про гра ми ор га ни зо ва ни, ко су би ли 
уче сни ци, ко ја је би ла на ме ра ор га ни за то ра). И сам ис тра
жи вач, исто ри чар по обра зо ва њу, ар хи ви ста по ин те ре со ва
њу, Де јан Ри стић са свим до бро зна да оста ви траг све стан 
ње го вог не мер љи вог зна ча ја. 

У овом увод ном де лу на ла зи се и пр ва екс пли ка ци ја лич не 
оба ве зе ау то ра, али и сва ког по је дин ца, да са чу ва по сто је
ће али и оста вља вла сти те тра го ве. За књи гу ко ја је пред 
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чи таоци ма ау тор ка же да је „ре зул тат ви ше го ди шњих ис
тра жи ва ња и осе ћа ња лич не оба ве зе да се учи ни по ку шај 
ре кон стру и са ња исто ри је на ци о нал не би бли о те ке, на ро чи то 
оне ње не ета пе у ко јој се та уста но ва на ла зи ла на Ко сан чи
ће вом вен цу (1921–1941)”.

Као еле мент сва ке озбиљ не сту ди је, на по чет ку књи ге су на
ве де ни из во ри у ко ји ма је ау тор про на ла зио гра ђу то ком сво
јих ис тра жва ња: у Ар хи ву Ср би је, Ар хи ву Ју го сла ви је, Вој
ном ар хи ву, Ар хи ву СА НУ, Исто риј ском ар хи ву Бе о гра да, 
Исто риј ском ар хи ву у Кру шев цу, Ју го сло вен ској ки но те ци, 
Филм ским но во сти ма, На род ном му зе ју у Бе о гра ду, Исто
риј ском му зе ју Ср би је, Му зе ју исто ри је Ју го сла ви је, Му зе
ју гра да Бе о гра да, Му зе ју ва зду хо плов ства, Вој ном му зе ју, 
на Фа кул те ту му зич ке умет но сти у Бе о гра ду, у Би бли о те ци 
гра да Бе о гра да, Ре пу блич ком за во ду за за шти ту спо ме ни ка 
кул ту ре, у За во ду за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о
гра да и у са мој На род ној би бли о те ци Ср би је; дра го це на са
зна ња при ку пље на су про у ча ва њем при ват не за о став шти не 
ака де ми ка проф. др Ђор ђа Сп. Ра до ји чи ћа.

Та ко ђе, као и сва ки на уч ноис тра жи вач ки рад, и овај по ла зи 
од не ко ли ко те за из не тих у увод ном де лу ко је се у да љој раз
ра ди до ка зу ју. Ва ља из дво ји ти три екс пли цит но на гла ше на 
по ла зи шта ко ја ау то ра у на став ку ра да де таљ но пот кре пљу
ју. Пр во је ве за но за да тум осни ва ња На род не би бли о те ке 
Ср би је. Де јан Ри стић од ба цу је мо гућ ност да је На род на би
бли о те ка Ср би је по ни кла из јав не али при ват не књи жни це 
књи го ве сца Гли го ри ја Во за ро ви ћа и бра ни те зу да је она 
на ста ла из књи жни це Ти по гра фи је, ко ју је кнез Ми лош Ве
ли ки осно вао 1831. а ко ја је се дам го ди на ка сни је по ста ла 
део књи жног фон да но во у спо ста вље не би бли о те ке Ми ни
стар ства про све те: „на ста но ви шту смо”, ка же ау тор, „да је 
ме сто осни ва ња На род не би бли о те ке Ср би је град Кра гу је
вац, а да је да тум ње ног осни ва ња 12. јул 1838. го ди не – дан 
ка да је срп ски кнез Ми лош Ве ли ки зва нич но одо брио мол бу 
ми ни стра про све те Сте фа но ви ћа1 да се књи жни ца Ти по гра
фи је при са је ди ни би бли о те ци Ми ни стар ства про све те Сте
фа нови ћа ко ја је, тим чи ном, и фор мал но по че ла са ра дом”. 

Сле де ћа те за је она ко ја го во ри о хро нич ној не бри зи ре сор
ног ми ни стар ства и др жа ве за нај ве ћа по крет на бла га, те 
да по сле дич но, уста но ве кул ту ре и на ци о нал не вред но сти 
оп ста ју је ди но за хва љу ју ћи пре га ла штву и ен ту зи ја зму по
је ди на ца. Син таг ме недовољнабригаособља,хроничнине
достатак простора, игнорисање надлежних и сл. по пут 
ре фре на од зва ња ју овом књи гом. По вре ме но апе ли ау то ра 

1 Сте фан Сте фа но вић Тен ка
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пре ра ста ју у оштру кри ти ку дру штве не не бри ге и не ма ра а 
по је ди ни на во ди де лу ју го то во не ве ро ват но. На и ме, у овој 
књи зи чи та мо да су три сан ду ка са ар хи ва ли ја ма ко ја су то
ком 1915. ева ку и са на из Бе о гра да, за вр ши ла у Кру шев цу – 
„на бр зи ну за ко па на ис пред зад њег ко ло се ка на же ле знич кој 
ста ни ци у том гра ду”. У фу сно ти ау тор ре фе ри ше да је та 
гра ђа и да нас за ко па на на истом ме сту, о че му све до чи чи ње
ни ца да се, при ли ком ра до ва 1968. го ди не, на и шло на остат
ке збир ки Др жав не ар хи ве (Ар хи ва Ср би је) и под вла чи –  
„ни шта, ме ђу тим, ни је пред у зе то”.

Ево још јед ног при ме ра не бри ге ко ји као да са свим до ла зи 
из на ших да на. По за вр шет ку Пр во га ра та би бли о те кар То
мић је ула гао на по ре да обез бе ди аде ква тан про стор за уста
но ву ко јом је ру ко во дио. И док се Ми ни стар ство про све те и 
цр кве них по сло ва са сво је стра не за ла га ло да На род на би
бли о те ка и На род ни му зеј до би ју при зе мље кра љев ског дво
ра (да на шњег Ста рог дво ра), Ми ни стар ство за кон сти ту ан ту 
је те про сто ри је хи тро ре кви ри ра ло за „ка ва ну и ре сто ран за 
на род не по сла ни ке”. 

Кри ти ку ју ћи не бри гу вла сти, ау тор исто вре ме но под се ћа 
чи та о це на го ро ста сне фи гу ре срп ске кул ту ре ко је су сво јим 
ра дом би ле ве за не и за На род ну би бли о те ку али и за бо ра
вље не по је дин це чи је пре га ла штво и труд та ко ђе за слу жу ју 
не за бо рав. Ме ђу они ма ко ји, чи ни се, ни су до вољ но при
сут ни у све сти ши рих кру го ва а ко је не тре ба за о би ћи је су и 
Ми ло ван Спа сић или Фи лип Ни ко лић.

Ри стић на рав но по себ ну па жњу по све ћу је оним ве ли ка ни
ма срп ске кул ту ре ко ји су свој рад угра ди ли у исто ри ју на
ци о нал не би бли о те ке (Јан ко Ша фа рик, Сто јан Но ва ко вић, 
Ми ха и ло Вал тро вић, Ми лан Ђ. Ми ли ће вић, Дра ги ша Ста
но је вић, Сто јан Про тић, Ми ло ван Гли шић, Љу бо мир Сто
ја но вић) и не про пу шта при ли ку да се освр не на наш од нос 
пре ма њи ма да нас. По себ но ме сто у овој сту ди ји за у зи ма 
Јо ван То мић, ко ји се на че лу На род не би бли о те ке за др жао 
нај ду же – 24 го ди не, од 1903. до 1927. Ко ли ко је Јо ван То
мић био рев но стан у за шти ти на ци о нал ног фон да, све до чи и 
по да так да је 1912. го ди не од био да кра љу Пе тру Пр вом до
зво ли по зај ми цу при мер ка ЛетописаМатицесрпскеу ко ме 
се на ла зио текст Си ме Ма та ву ља о ње му. Де јан Ри стић нас 
оба ве шта ва да је би бли о те кар сво ју од лу ку лич но са оп штио 
вла да ру ре чи ма:

Вашевеличанство,Законпредвиђаипрописуједасетакве
ствари [књиге] могудатисамоакадемијамаибиблиоте
камаподдржавнимнадзорому земљиинастрани,апо
штоВашевеличанствонијениакадемијанибиблиотека,
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ниуземљининастрани,неможедобити.(из пи сма кра љу 
Петру Пр вом)

Тре ћа те за је она већ под ву че на у уво ду овог при ка за – о 
на мер ном и тен ден ци о зном уни ште њу кул тур не ба шти не 
јед но га на ро да.

У чи та вој књи зи мо гу се ја сно пра ти ти ди ја хро ниј ски при
ступ – сва ки од ова три сег мен та дат је у хро но ло шком 
ра спо ну од пре ко сто ти ну го ди на, са се за њем у да љу про
шлост, али и ре пли ка ма на ак ту ал ни тре ну так; и са дру ге 
стране, син хро ниј ски, на при мер, по ре ђе њем си ту а ци је у 
срп ском би бли о те кар ству са при ли ка ма ко је су исто доб но 
би ле при сут не дру где у све ту. Та ко у овој сту ди ји чи та мо да 
је Ср би ја ме ђу оним европ ским др жа ва ма ко је има ју нај ду
жу прав но уте ме ље ну прак су пр вог при мер ка. Ја сан траг о 
чу ва њу оба ве зног при мер ка пред ста вља пи смо кне за Ми ло
ша Ве ли ког из ок то бра 1832. у ко ме је он одо брио штам па ње 
СрпскеисторијеМи ло ва на Ви да ко ви ћа уз услов да Ти по
гра фи ја је дан при ме рак за др жи за „Бе о град ску Би бли о те ку” 
а да пет при ме ра ка по ша ље вла да ру у Кра гу је вац. Чи та мо 
и да је Кра ље ви на Ср би ја 1886. го ди не би ла јед на од све га 
осам др жа ва ко је су пот пи са ле Кон вен ци ју о ме ђу на род ној 
раз ме ни зва нич них до ку ме на та, на уч них и књи жев них пу
бли ка ци ја. Осим Кра ље ви не Ср би је, ову кон вен ци ју су би ле 
пот пи са ле и Бел ги ја, Бра зил, Шпа ни ја, САД, Ита ли ја, Пор
ту га ли ја и Швај цар ска. 

Да кле, Де ја на Ри сти ћа исто ри ја би бли о те ке за ни ма нај пре у 
све тлу на шег од но са пре ма њој, не ка да као и са да. И ши ре, 
исто ри ја срп ске кул ту ре у овој књи зи нео дво ји ва је од све
сти о по тре би за шти те, чу ва ња али и про мо ви са ња на шег 
кул тур ног до бра. 



378

ДАНИЈЕЛА ЗДРАВИЋ МИХАИЛОВИЋ

378

УниверзитетуНишу,Факултетуметности,Ниш

УДК78.071.1:929ЕрићЗ.(047.53)

ВИ ДИ МО СЕ У ОПЕ РИ
По во да за раз го вор и ин тер вју са ком по зи то ром Зо ра ном 
Ери ћем, ре дов ним про фе со ром Фа кул те та му зич ке умет
но сти Уни вер зи те та умет но сти у Бе о гра ду, има то ли ко да 
је те шко осми сли ти раз го вор, а не из о ста ви ти не ки ва жан 
сег мент ње го ве бо га те де лат но сти.1 По ред то га што је је дан 
од во де ћих ком по зи то ра срп ске му зич ке сце не, са зна чај ном 
ме ђу на род ном ак тив но шћу, Ерић је већ де це ни ја ма про фе
сор ком по зи ци је и ор ке стра ци је, што је та ко ђе би ло ин спи
ра тив но за наш раз го вор. Оту да је пр во пи та ње упра во би ло 
ве за но за ње го ве две кључ не ак тив но сти.   

ДЗМ: Ако је мо гу ће на пра ви ти по ре ђе ње, да ли би сте ре кли 
да Вас ви ше ис пу ња ва пе да го шки или ком по зи тор ски рад? 

ЗЕ: Под јед на ко, али на раз ли чи те на чи не, и у раз ли чи то вре
ме. То су два мо ја жи вот на по зи ва ко ја ме од ре ђу ју. За и ста 
не знам шта је ста ри је. Ве о ма ра но сам по чео да се ба вим 
пе да го ги јом, али сам, на рав но, пр во по чео да ком по ну јем. Ја 
сам ипак пре вас ход но ком по зи тор, па тек он да пе да гог. До
ду ше, су де ћи по сле пу но го ди на о ре зул та ти ма ра да на ова 
два по ља мо гло би се ре ћи да је пе да го ги ја чак у ма лој пред
но сти. По го то во ка ко жи вот од ми че и ка ко је љу бав пре ма (и 
бри га о) сту ден ти ма све ин тен зив ни ја.  

ДЗМ: По зна то је да је, по ред та лен та, за по стиг ну ће у ком
по но ва њу нео п хо дан и ве ли ки рад. На че му ин си сти ра те као 
про фе сор ком по зи ци је? Шта је нај ва жни је за са зре ва ње и 
оса мо ста љи ва ње мла дих умет ни ка? 

ЗЕ: Јав на из во ђе ња њи хо ве му зи ке, су о ча ва ње са ре ак ци јом 
пу бли ке и сва ко днев но ком по но ва ње и слу ша ње му зи ке. Ва
жно је да мла ди љу ди бу ду све сни чи ње ни це да се у њи хо
вим та лен то ва ним гла ва ма на ла зи мно го то га, али да то ни је 
до вољ но. Ва жно је да на вре ме раз у ме ју ко ли ко ће зна чи ти 
са зна ња и ис ку ство ко је ће сте ћи слу ша ју ћи и ана ли зи ра ју ћи 
му зи ку ко ју ни су са ми ство ри ли. Не по сто ји де лат ност ко јом 

1 Овај ин тер вју је на стао као део про јек та Музичконаслеђејугоисточне
Србије,савременостваралаштвоиобразовањеукуса(бр. О1017), ко ји 
се ре а ли зу је у Огран ку СА НУ у Ни шу.
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се на вр хун ски на чин мо же те ба ви ти, а да ни сте упо зна ли 
ис ку ства оних ко ји су пу тем ко јим ви кре ће те ‒ већ одав но 
про шли. А по сле то га че ка их оно нај ва жни је. Су о ча ва ње са 
из во ђа чи ма и пу бли ком. То се мо же на слу ти ти, на го ве сти ти 
и на од ре ђе ни на чин при пре ми ти, али се не мо же са пу ном 
из ве сно шћу пред ви де ти. То је тре ну так ка да се од ра ста и ка
да мла ди љу ди по чи њу да се кре ћу са ми и да од лу ке ко је ће 
их учи ни ти умет ни ком по чи њу са ми да до но се.

ДЗМ: Шта ин спи ри ше мла де ком по зи то ре да нас? Да ли 
они о про бле ми ма 21. ве ка го во ре при ка зу ју ћи ружно или 
настоје да по ну де музичкилепо као ал тер на ти ву? 

ЗЕ: Ни ру жно ни ле по. На и ме, му зи ка би да нас, као и увек, 
тре ба ло да зву чи до бро ка ко би смо во ле ли да је чу је мо. Не
ма уни вер зал ног ре цеп та као што не ма ни ле ка ко ји ле чи 
све бо ле сти. Не мо гу Вам ре ћи ко ји пут би тре ба ло, а ко ји 
не би тре ба ло да сле ди те. Мо гу Вам ре ћи са мо оно што ја 
знам и ка ко ра дим. Да кле, ја жи вим и ства рам не што но во у 
свом вре ме ну, осла ња ју ћи се на тра ди ци ју и звук тла са ко
јег по ти чем. Тај звук је ко рен и упо ри ште у вре ме ну у ко јем 
жи вим. Ства рам на овом ме сту и же лим да сво јом му зи ком 
све до чим о емо ци ја ма ко је ме об у зи ма ју са да и ов де. Ако 
иде те овим пу тем до бра је при ли ка да ће те про на ћи оно што 
же ли те.

ДЗМ: Шта Вас ин спи ри ше у ком по зи тор ском ства ра ла
штву? Шта је циљ (му зич ке) умет но сти да нас? 

ЗЕ: Му зи ка је (го то во) увек жи ве ла у скла ду са вре ме ном у 
ко јем је на ста ја ла. То зна чи да је тим вре ме ном би ва ла про
же та и би ва ла (или не) при хва ће на и слу ша на. То, на рав но, 
не зна чи, као и у дру гим ства ри ма, да се до бра му зи ка „удва
ра ла” свом вре ме ну. То, та ко ђе, не зна чи да је ме ра до бре 
му зи ке мо ра ла би ти ње на ма сов на при хва ће ност. Да ли се 
да нас ту не што про ме ни ло? Ни је. Ка кву му зи ку пи са ти да
нас? Као и увек, сво ју и (по мо гућ но сти) до бру. Ко ли ко ће 
је љу ди при хва та ти и во ле ти? За ви си. Мо же те се обра ти ти 
ве ли ком бро ју љу ди (вр ло на мер но, по зна та су и му зич ка 
сред ства ко ја то омо гу ћа ва ју), а мо же те и не ми сли ти о то
ме. То је, по пра ви лу, бо ље. Не ма „пра вог” пу та ко ји ће се 
сле ди ти па ће му зи ка би ти до бра. Оно „пра во” увек са ми 
на ла зи те или не.

ДЗМ: Ка да је ком по зи ци ја у пи та њу, шта се про ме ни ло у 
пе да го шком ра ду у од но су на пе ри од ка да сте Ви сту ди ра
ли? Ко ли ко са вре ме на на став на и ко му ни ка циј ска сред ства 
по ма жу (или, мо жда, од ма жу) у ра ду са сту ден ти ма? 
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ЗЕ: Не бих ре као да се не што су штин ски про ме ни ло. И то 
не у од но су на вре ме ка да сам ја сту ди рао, већ и у од но
су на вре ме ка да је мој про фе сор сту ди рао. Че сто се се ти
мо да је про фе сор се део у фо те љи у ко јој ми са да се ди мо. 
Знам да је го во рио не ке дру ге ства ри од оних ко је ми да нас 
го во ри мо, да је во лео да нам ука зу је на по ступ ке у не ким 
ком по зи ци ја ма ко је ми да нас ре ђе сма тра мо узо ри ма на ко је 
би се ди рект но тре ба ло угле да ти. Али та вр ста мен тор ског 
ра да је вр ло слич на што зна чи да је тај рад, ве ро ват но,  увек 
био та кав, да се ње го ва су шти на не ме ња. Ме ња се ко му ни
ка ци ја, од нос је мо жда дру га чи ји, број сту де на та је сва ка ко 
ве ћи, али то су све ства ри ко је не ути чу пре суд но на пе да
го шки ре зул тат. Ком пју те ри су по не што про ме ни ли. Мно ги 
ми сле да да нас ком пју те ри ком по ну ју уме сто љу ди. То је, 
на рав но, са свим не тач но и са свим не мо гу ће. Ком пју те ри су 
ту да у по не че му по мог ну, да не ке про це се убр за ју (пре пи
си ва ње, на при мер), али сва ка ко не мо гу ни у че му за ме ни ти 
компози то ра. 

ДЗМ: Ка ко ви ди те му зич ку пе да го ги ју у бу дућ но сти? Да ли 
уче ње на да љи ну и дру ги са вре ме ни ви до ви сту ди ра ња мо
гу би ти под јед на ко кон струк тив ни као не по сре дан рад са 
студен ти ма?

ЗЕ: Уче ње на да љи ну? По не што је мо гу ће пре не ти „на да
љи ну”, а за ве ћи ну ства ри нео п хо дан је (или бо љи) ди рек тан 
кон такт сту дент – про фе сор ко ји се оства ру је на истом ме
сту и у исто вре ме. Уо ста лом, ма стер кла со ви се, као и ре дов
на на ста ва, по ку ша ва ју ускла ди ти и са из во ђа чи ма ко ји су 
ту да ре а ли зу ју иде је ком по зи то ра у не по сред ном кон так ту 
са њи ма. То „на да љи ну” не функ ци о ни ше баш ла ко. Иа ко 
се већ не ко вре ме одр жа ва ју кон цер ти где се из во ђа чи на ла
зе на раз ли чи тим ме сти ма (у раз ли чи тим гра до ви ма, др жа
вама) и ту син хро ни за ци ја при лич но до бро функ ци о ни ше.

ДЗМ: Ко ли ко оп шти пад кул тур них, па и му зич ких, ква ли
те та у на шој зе мљи ути че на укус сту де на та мла ђе ге не ра ци
је? Да ли се то на не ки на чин од ра жа ва на њи хо ве му зич ке 
префе рен ци је или стил ком по но ва ња?

ЗЕ: Уко ли ко до пу сти те да вам ов да шњи ме ди ји фор ми ра ју 
укус у би ло ком по гле ду и до ме ну, у озбиљ ној сте опа сно
сти. Све гра ни це су „про би је не” и сви об зи ри су за не ма ре
ни. Мо ра те се са ми, без пре стан ка и об зи ра бо ри ти да не 
по пу сти те. Ако го во ри мо са мо о жан ро ви ма, на при мер, 
мо ра мо кон ста то ва ти да су жан ров ске гра ни це да нас мно го 
„по ро зни је” и „про пу сни је” но што су ра ни је би ле. И то ни је 
не што због че га би би ло ко тре ба ло да бу де за бри нут. Про
блем на ста је ка да се на не по сто ја ње жан ров ских ба ри је ра 
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по чи њу по зи ва ти од ре ђе ни об ли ци „ства ра ла штва” и поч ну 
се бе про гла ша ва ти вред ним умет нич ким де ли ма, а свој ле
ги ти ми тет поч ну за сни ва ти на не ка квом не по сто ја њу чвр
стих гра ни ца. Ка да то по др же и по је ди ни ме ди ји и по је ди ни 
зва нич ни ци, до ла зи мо у си ту а ци ју у ко јој се за по сто ја ње 
не ких гра ни ца ипак ва ља и да ље за ла га ти. Ско ро сам не
што го во рио о жан ров ској при пад но сти и жан ров ској отво
ре но сти и за ла гао се за иде ју да сва ка му зи ка има за циљ да 
се сво јим нај бо љим свој ством оства ри у не ком жан ру или 
ме ди ју. Ми слио сам да сва ка му зич ка ми сао мо ра жа нр да 
при ла го ди се би и да ства ра лац има оба ве зу да пра ви ла и 
осо би не жан ра по шту је, али и да их при ла го ди се би. Ка да 
то ни је у ста њу, на пу шта жа нр, се ли се у не што што ње го вој 
му зи ци ви ше од го ва ра. То ни је у пра вом сми слу про пу сност 
из ме ђу жан ро ва, то је са мо на чин да му зи ка са ма про на ђе 
свој пра ви иден ти тет.

ДЗМ: По зна то је да сте ве о ма успе шни на по љу филм ске и 
по зо ри шне му зи ке. Шта је за Вас ве ћи иза зов? 

ЗЕ: Му зи ка је у драм ској пред ста ви од ре ђе на и во ђе на дра
ма тур шким зах те ви ма тек ста ко ји се пред ва ма на ла зи. Ту 
су ре чи, ге сто ви, сце но гра фи ја, све тло и још мно го то га што 
вам на не ки на чин олак ша ва пер цеп ци ју, али вас и оба ве зу
је. Обра зац ко ји све ово об у хва та у по зо ри шној пред ста ви 
ва ма је по знат и ви га мо ра те сле ди ти. У мно гим слу ча је ви
ма, ка да би сте, во ђе ни си ла ма и за ко ни ма ко је са мо му зи
ка са др жи, же ле ли да ток ства ри усме ри те у јед ном прав цу 
ја вља се по тре ба за ре ше њи ма ко ја по зо ри шна си ту а ци ја у 
том тре нут ку на ла же и ви се то ме без у слов но мо ра те по ко
ри ти. Уко ли ко то не би сте учи ни ли, до ве ли би сте гле да о ца 
у не до у ми цу шта да ра ди: да ли да као гле да лац на ста ви да 
пра ти пред ста ву, или да се пре тво ри у слу ша о ца ко га ви ше 
не ин те ре су је ток дра ме ко ју је до та да пра тио. На рав но, то 
у по зо ри шту не мо же и не сме би ти ди ле ма и ви се као ком
по зи тор сва ка ко мо ра те од ре ћи же ље да му зи ку ре а ли зу је
те као не за ви сну у од но су на оно што она мо ра да по др жи, 
обја сни, су ге ри ше. 

Оно што ја увек при ме ћу јем и узи мам у об зир је сте осо бе
ност по зо ри шног чи на у по гле ду не по но вљи во сти си ту а ци
је. У по зо ри шту се ни шта не од и гра ва у баш пред ви ђе ном 
вре мен ском окви ру, док на фил му има те нај пре ци зни је мо
гу ће од ред ни це и зна те да се оне по сле фи нал не мон та же 
не ће „ни за ко му” ме ња ти, па му зи ка не мо ра ра чу на ти са 
„жи вим” ма те ри ја лом ко ји је под ло жан раз ли чи тим ути
ца ји ма. Мо жда се мо же го во ри ти и о по себ ном узи ма њу у 
об зир ве ће гру пе љу ди ко јој се филм обра ћа, па се хте ли
не хте ли, уво ди те у ста ње да по вре ме но му зи ком пре ја ко 
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„боји те” осећа ња, ка ко би сте би ли ди рект ни и мо мен тал но 
при хва тљи ви и убе дљи ви. Си ту а ци је се бр же ме ња ју и укуп
на дра ма тур ги ја му зич ког пла на је бит но про ме ње на, да не 
ка жем, по ре ме ће на. Ка да слу ша те soundtrack (са унд трек) 
не ког фил ма, не обра ћа те па жњу на це ли ну; она по сто ји на 
ни воу при че и сли ке. За то се филм ска му зи ка обич но пам ти 
по на слов ном сон гу, од јав ној шпи ци итд. Рет ко се не ко ве же 
за оне „му зи ке” ко је то ком фил ма про ла зе при лич но нео па
же но, а вр ло су вред не, и за филм дра го це не. Оне су „за ле
пље не” за сли ку и као та кве ми их не из два ја мо као „му зи ке” 
ко је би смо са мо слу ша ли, а не и гле да ли.

Да кле, мо гао бих ре ћи да је за ме не иза зов ни ји рад на му зи ци 
за по зо ри шну пред ста ву, не го рад на филм ској или те ле ви
зиј ској му зи ци. Ме ђу тим, ако ме пи та те шта је за ме не пра ви 
иза зов, он да то ни је ни је дан об лик „при ме ње не” му зи ке, већ 
она ко ју зо ве мо „ап со лут ном” му зи ком. А она де лу је са ма, 
она се не гле да, она се слу ша. И сло бод на је, јер ни је од ре ђе
на и оме ђе на би ло ка квим драм ским до га ђањи ма.

ДЗМ: Да ли мо же те да ка же те ко је де ло Вас нај бо ље пред
ста вља (мо жда, нај ин тим ни је про го ва ра из Вас)?

ЗЕ: Не бих во лео да из гле дам као ро ди тељ ко ји не же ли да 
из дво ји јед но од сво је де це, али за и ста ни сам си гу ран да се 
оно што ја ми слим да ме нај бо ље пред ста вља на ла зи у це
ли ни у јед ном де лу. Ре као бих да је то је дан скуп мо јих вр ло 
раз ли чи тих де ла ко ја за јед но чи не оно што би се мо гло сма
тра ти ка рак те ри стич ним за мој опус. Та де ла су на по те зу 
Cartoon–Догони–Оберон–Нисамговорио.

ДЗМ: По ред про фе со ра Ста ној ла Ра ји чи ћа, чи ји сте би ли 
сту дент, ко је нај ви ше ути цао на Вас као ком по зи то ра? Ко 
су би ли Ва ши узо ри? 

ЗЕ: На мој раз вој, као ком по зи то ра ути ца ли су мно ги и ути
ца ло је мно го. Да нас са си гур но шћу мо гу да ка жем да је од 
са мих по че та ка мој раз вој те као под буд ним и де ло твор
ним деј ством мог про фе со ра ака де ми ка Ста ној ла Ра ји чи ћа 
и ње го вог та да шњег аси стен та Пе тра Бер га ма. Та ко ђе, мој 
да на шњи ко ле га, та да мла ди аси стент у кла си за јед нич ког 
про фе со ра, Ср ђан Хоф ман, пре суд но је до при нео из гра ђи
ва њу мо јих ста во ва. Сво је пе да го шке ко ра ке учио сам од 
про фе со ра Бе ри сла ва По по ви ћа и Алек сан дра Об ра до ви ћа, 
у чи јим сам кла са ма аси сти рао на по чет ку сво је пе да го шке 
ка ри је ре. По себ но су за ме не зна чај ни тре ну ци ка да је Алек
сан дар Па вло вић, са тек осно ва ним ан сам блом Сковран из
во дио мо ја де ла. Слич но је би ло и са Да рин ком Ма тићМа
ро вић и хо ром CollegiumMusicum. Вре ме на су сва ка ко би ла 
дру га чи ја. Те шко је да нас сту ден ти ма ре ћи у ко јим го ди нама 
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сам, на при мер, до жи вео да ме Срп ски гу дач ки квар тет ре
дов но из во ди, Бе о град ска фил хар мо ни ја са ди ри ген том Жи
во ји ном Здрав ко ви ћем во ди на тур не ју по Не мач кој, или ба
лет На род ног по зо ри шта игра ба ле те у ре жи ји и ко ре о гра
фи ји Вла ди ми ра Ло гу но ва и сјај не Ли ди је Пи ли пен ко. Све 
ми се чи ни да то да нас не иде.

По себ но по гла вље је са рад ња са ба ле ри ном Со њом Ву ки ће
вић. Она тра је већ два де се так го ди на и до не ла је мно го то га. 
Со ња је мој не раз двој ни парт нер и мно го је мо је му зи ке од
и гра ла на чу де сан на чин. Део мо је му зи ке не би по сто јао да 
ни је Со ње Ву ки ће вић. На дам се да ће та ко и да ље би ти. До
дај те сви ма њи ма Стра вин ског и Про ко фје ва и ли ста мојих 
узо ра и са рад ни ка је го то во ком плет на.

ДЗМ: Ра зу мљи во је да је за ком по зи то ра нај ве ћа ра дост из
во ђе ње му зи ке. Да ли има те слич ну ра дост ка да о Ва шој 
му зи ци пи шу му зи ко ло зи и те о ре ти ча ри, ка да је она об ја
шња ва на са ста но ви шта му зич ке ана ли зе? Да ли се ту по не
кад из не дре де та љи ко је сте Ви ви де ли на дру ги на чин или, 
мо жда, ни сте ни раз ми шља ли о њи ма?

ЗЕ: Сва ка ко! То је пот пу но нов по глед на де ло и увек су 
за ни мљи ва опа жа ња ко ја има дру ги умет ник или на уч ник. 
Из не на ди ли би сте се ко ли ко се ста во ви и по гле ди ау то ра и 
ње го вог ана ли ти ча ра мо гу раз ли ко ва ти. Ја сам че сто био у 
си ту а ци ји да пре и спи ту јем сво је ста во ве и ми шље ња о не
че му у шта сам био пот пу но си гу ран (ка да су од ре ђе на фор
мал на ре ше ња би ла у пи та њу, на при мер). Би ло је ту и вр ло 
за ни мљи вих по ле ми ка, ко је су се не рет ко за вр ша ва ле та ко 
што су ме убе ди ли у са свим дру га чи ји по глед на оно што 
сам ство рио. На рав но, ра ди ло се о ту ма че њу де ла, a не о 
њего вој из ме ни под овим ути ца ји ма.

ДЗМ: Не дав но сте бо ра ви ли у Ни шу, где сте ра ди ли му зи
ку за пред ста ву Лимунација у ре жи ји Не бој ше Бра ди ћа. Ка
ква су ис ку ства са ре ди те љем и глум ци ма ни шког На род ног 
позо ри шта?

ЗЕ: Имао сам сре ћу да ра дим са ре ди те љи ма чи је су „му зич
ке же ље” увек би ле уте ме ље не на озбиљ ном про ми шља њу 
и осе ћа њу за текст ко ји ра ди мо. Увек ме као ком по зи то ра 
им пре си о ни рао онај тре ну так ка да се пре „пра вог” ра да на 
пред ста ви са та јем са ре ди те љем ка ко би смо „чу ли” је дан 
дру гог и ка ко би смо ускла ди ли сво ја ви ђе ња му зич ког пла
на ко ји ће се од ви ја ти то ком пред ста ве. Иа ко вр ло раз ли чи
ти ме ђу со бом, сви ре ди те љи са ко ји ма сам са ра ђи вао по
ка зи ва ли су по се бан му зич ки сен зи би ли тет и на тај аспект 
позори шног чи на по ла га ли из у зет ну па жњу. 
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Рад са ре ди те љем Не бој шом Бра ди ћем је увек био ин спи ра
ти ван и про жет ду бо ким ме ђу соб ним раз у ме ва њем и ува жа
ва њем. Наш за јед нич ки рад до но сио је увек до бар ре зул тат. 
Што се глу ма ца ни шког по зо ри шта ти че, ре ћи ћу са мо да 
сам пот пу но им пре си о ни ран њи хо вим та лен том и про фе си
о на ли змом. Сјај но. Ужи ва ње их је гле да ти.

ДЗМ: Див но! И, за крај, че му се ни сте до вољ но по све ти ли 
као ком по зи тор, а во ле ли би сте у бу дућ но сти? 

ЗЕ: Опе ри. Ни је ваљ да би ло вре ме на, при ли ке, пра ве же ље, 
иде је… Не знам. Во лео бих да се у том жан ру огле дам. Ком
по но вао сам не ко ли ко ба ле та и ко ре о дра ма. Сце на ме сва ка
ко при вла чи, ваљ да сам због то га то ли ко при су тан у по зо ри
шту. Да кле, оста ла је – опе ра. Ви де ће мо, на дам се.
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РАДОВИ  
ЗА ЧАСОПИС КУЛТУРА 

УПУТСТВО
Култура је научни часопис који је на предлог Матичног 
научног одбора категоризован од стране Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 
као водећи национални часопис са ознаком М 51.

1. Рад се предаје у следећем облику: 
1.1. путем УСБ уређаја; 

1.2. слањем на е-mail адресу: kultura@zaprokul.org.rs

2. Сваки текст треба да садржи:
2.1. Wоrd документ са основним текстом, напоменама, 
кључним речима (4 до 7 речи на српском и 4 до 7 речи на 
енглеском језику) и сажетком на српском језику (до 150 
речи).

2.2. Wоrd документ са насловом текста и резимеом на 
енглеском језику (до 300 речи). 

2.3. Wоrd документ са списком илустрација (ако их има) са 
назначеним местима на која би требало да дођу илустрације. 
Примају се само црно-беле илустрације или које су 
препознатљиве када се одштампају у црно-белом формату 
(до 7). Обавезно навести порекло илустрација. 

2.4. Податке о аутору текста. Име и презиме аутора, година 
рођења (потребно ради увида у научни рад одређеног аутора 
у централној бази података Народне библиотеке Србије и у 
складу са тим одређивања УДК броја чланка у часопису), 
поштанска адреса, број мобилног телефона, е-mail адреса, 
афилијација (наводи се пун, званични  назив и седиште 
установе у којој је аутор запослен или назив установе у којој 
је аутор обавио истраживање. У сложеним организацијама 
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наводи се укупна хијерархија; на пример: Универзитет у 
Београду, Филозофски факултет – Одељење за социологију, 
Београд).

3. Опште одреднице
3.1. Текст чланка са списком литературе не треба да прелази 
обим од 10 до највише 15 описаних компјутерских страница, 
укључујући графиконе и илустрације.

3.2. Текст приказа не треба да прелази обим од 5 описаних 
страница.

3.3. Текст научне полемике треба да буде опремљен као и 
остали чланци у часопису и не може прелазити њихов обим. 
Он треба да буде ослобођен напада на личност опонента 
и да се фокусира на саму аргументацију. Редакција 
задржава право да после објављивања полемичког текста и 
одговора, без посебног образложења, опонентима ускрати 
објављивање следећег круга полемике.

3.4. Текстови који се достављају на објављивање часопису 
Култура подлежу антиплагијат контроли коју врши  
Центар за евалуацију у образовању и науци – ЦЕОН. Поред 
тога, од аутора се тражи дигитализована изјава са потписом 
којом гарантује да је текст који је доставио оригиналан.

4. Техничка упутства:
4.1. Текст писан ћирилицом се предаје у doc формату 
програма Мicrosoft Word програмског пакета 97 или новијег. 
Фонт треба да буде Times New Roman, величине 12, прореда 
Single. 

4.2. На средини ставити наслов, потом сажетак на српском и 
кључне речи на српском.

4.3. Уколико постоји институционална финансијска помоћ 
при писању рада, у првој фусноти треба навести назив и 
број пројекта, односно назив програма, у оквиру кога је 
чланак настао, као и назив институције која је финансирала 
пројекат или програм.

4.4. Када се први пут наводи страно име у тексту у загради 
треба да се стави име исписано у оригиналу; када се 
следећи пут помиње исто име у наставку текста треба да 
буде доследно, истоветно транскрибовано без помињања 
оригинала.

4.5. Библиографске референце у фуснотама и литератури 
наводе се без транскрибовања у оригиналном писму. Ако је 
литeратура која се цитира штампана ћирилицом и референце 
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у напоменама и списку литературе треба да буду наведене 
ћирилицом, ако су штампане латиницом, онда треба да буду 
наведене латиницoм. Цитати и позивање на литературу у 
фуснотама треба да потпуно одговарају списку литературе 
на крају текста. 

5. Напомене
Напомене (фусноте) се дају на дну сваке стране. Нумерација 
континуирано иде арапским бројевима од 1 па надаље и иде 
иза знака интерпункције. Напомене треба да се користе мање 
за коментаре, а више за навођење литературе; најобимнија 
напомена (фуснота) не би требaло да буде дужа од 100 речи.

Систем навођења:
5.1. Монографије:

Презиме, Иницијал имена. (година издања) Назив 
монографије (курзив), Место издања: Назив издавача, 
страна.

Пример: Адорно, Т. (1968) Филозофија нове музике, Београд: 
Нолит, стр. 45.

5.2 Периодика:

Презиме, Иницијал имена. (година издања) Наслов чланка, 
Назив часописа (курзив) број часописа, Место издања: 
Назив издавача, страна.

Пример: Бугарски, Р. (1973) Семиотички приступ музици, 
Култура бр. 23, Београд: Завод за проучавање културног 
развитка, стр. 146.

5.3. Зборници, акта са конгреса, лексикони, речници и 
слично:

Презиме, Иницијал. Наслов чланка, у: Наслов (курзив), 
приредио-ла-ли Презиме, Иницијал имена. (година издања), 
Место издања: Назив издавача, страна.

Пример: Парк, Р. Е. Град: предлози за истраживање људског 
понашања у градској средини, у: Социологија града, 
приредио Вујовић, С. (1988), Београд: Завод за уџбенике и 
наставна средства, стр. 150.

5.4. У случају издања на страним језицима:

Уместо везника ,,и” користи се енглески термин and, уместо 
предлога „у” користи се енглески термин in, уместо  глагола 
„приредио-ла-ли” користе се енглески термини ed. или еds. 
(од editor-s) ако је више приређивача, уместо скраћенице 
,,стр.” користи се енглески термин p.
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Пример: Brunet, R. and Ferras, R. Identité, in: Les mots de la 
géographie. Dictionnaire critique, eds. Brunet, R. Ferras, R. and 
Théry, H. (1992) Paris: Monpellier, p. 30.

5.5. Необјављене магистарске тезе и докторске дисертације:

Презиме, Иницијал имена. (година на насловној страни 
тезе или дисертације) Назив тезе или дисертације (курзив), 
врста рада (магистарска теза или докторска дисертација), 
назив факултета где је одбрањена, назив одговарајућег 
универзитета, Место издања, страна.

Пример: Црнобрња, А. Н. (2005) Lux perpetua – светлост 
и светиљке у култовима на просторима Горње Мезије, 
магистарски рад, Филозофски факултет, Универзитет у 
Београду, Београд, стр. 120.

5.6. Текстови из дневних листова:

Презиме, Иницијал имена. (датум издања) Наслов текста, 
Назив дневног листа (курзив), страна.

Пример: Татић, Д. (18. јул 1998) Истина о неимарима, 
Политика, стр. 15.

*Ако је аутор текста непознат ставити аноним. Пример: 
Аноним, (13. IX 1938) Шта мисле наши архитекти о 
савременој архитектури, Време.

5.7. Исти се рад у поновном непосредном цитирању скраћује 
српском речи Исто.

Пример: 33Бугарски, Р. (1973) Семиотички приступ музици, 
Култура бр. 23, Београд: Завод за проучавање културног 
развитка, стр. 147.
34Исто, стр. 148.

5.8. Исти рад се у поновном цитирању на неком другом 
месту у тексту (до две стране удаљеном од претходне 
фусноте) скраћује са нав. дело.

Пример: 40Бугарски, Р. нав. дело, стр. 149.

5.9. Интернет издања цитирати на следећи начин: аутор 
текста на горе описан начин (ако је наведен), назив интернет 
издања, датум постављања или последње измене (update) 
сајта (ако је наведен), датум коришћења сајта, пуна путања 
до цитиране стране.

Пример: Rose, M. More on Bosnian „Pyramids”, 27. june 2004., 
18. july 2006., http://www.archaeolgy.org/online/features/
osmanagic/update.html
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културног развитка, 1968- (Београд : Retro Print). - 26 cm
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